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LEGISLATIVO: CAIXA DE RESSONÂN

CIA DA NOSSA HISTORIA 

• transcurso do 18()O aniversário 

de instituição do Parlamento Brasileiro 

(1823--2003), o Senado Federal, pelo seu 

Conselho Editorial, reedira wn dos mais va

liosos textos da historiografia do nosso Pais, 

colocando à disposição de poliricos e histo

riadores docwnentos básicos para a pes
quisa do nosso passado. 

A presente publicação do Diário 
da Assembléia Geral Constituinte e 
LegisÚltiva do Império do Brasil - 1823, 

em edição fac-similar, não se justifica, 

apenas, por se tratar de raridade biblio

gráfica, mas, principalmente, pelo fato 

de se constituir, hoje, em wn instrumen

to valiosíssimo para o exame detalhado 

e a análise criteriosa da emancipação da 

Pátria emergente, tornando-se o Brasil, a 

partir do Constitucionalismo de D. Pedro I, 

com a outorga da Carta de 1824, wn dos 

países com maior tradição de vida parlamen

tar no mundo. 

Nos documentos ora reeditados 

evidencia-se a assertiva do historiador 

italiano Benedetto Croce de que "A His

tória é sempre presente", corroborada na 

atuação perene do Legislativo, cujo pa

pei nos dias atuais não difere, na essên

cia, daquele exercido em épocas passa

das, pioneiramente iniciado pela primei

ra Constituinte brasileira, instalada no 

dia 3 de maio de 1823, composta das 

notabilidades intelectuais da terra, mui

tos com formação em Coimbra, 

ecleticamente assim intitulados: 23 ba

charéis em direito, 7 doutores em direi

to canônico, 3 médicos, 19 padres (en

tre os quais um bispo), 3 marechais-de

campo e 2 brigadeiros! 



As Cortes de Lisboa, de Oscar Pereira da Silva. 
Acervo do Museu Paulista, São Paulo - SP. 
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Apresentação 

ESTE ano de 2003 completam-se 18 décadas de instituição do Parlamento Brasileiro, 
com a reunião da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do ImPério do Brasil (maio de 1823) e 15 
anos de promulgação da Constituição que nos rege (outubro de 1988). 

Dada a importância histórica e política desses dois eventos - tão separados no tempo, mas tão 
semelhantes no espírito patriótico que os animaram - o Congresso Nacional não poderia deixar de marcar 
o ani~ersário dessas datas e através de sua Câmara Alta achou por bem promover a reedição de duas valiosas 
obras da historiogrcifia Pátria, relativas ao primeiro daqueles eventos, colocando à disposição do mundo polí-
tico e acadêmicá textos essenciais para a pesquisa do nosso passado. 

Um desses textos é o Diário da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Impé
rio do Brasil - 1823, ((Certidão da Maioridade do Brasil'~ porque é o registro fiel das manifestações da 
inteligência cultural do país na época, reunida nacionalmente para fundar o parlamento. Não seria exage-
rado dizer que foram os nossos "Founding Fathers". Convocada em 1822 pelo regente Dom Pedro, 
como etapa para chegar à separação, acabou sendo o fruto mais importante da Independência. Nada obs-
tante não ter sido colimado o seu oijetivo em virtude da dissolução autoritária pelo já então Imperador, ela 
foi a cifirmação maior da nacionalidade. O espírito independente que presidiu a elaboração da nossa primeira 
Carta Política foi tão consentâneo com as aspirações do povo, que Dom Pedro I não teve outro caminho se-
não o de outorgar uma outra Carta. E o Brasil tornou-se um dos países com maior tradição de vida parla-
mentar no mundo. 



o outro texto é Os Deputados Brasileiros nas Cortes Gerais de 1821, de Manuel 
Emílio Gomes de Carvalho) única obra de nossa historiogrcifia que trata da participação de representantes 
das províncias brasileiras nas Cortes Portuguesas de 1821. Manifestou-se ali) pela primeira vez em 
Lisboa) o espírito nativista dos brasileiros que nos levaria à Independência) e o registro das intervenções dos 
nossos patrícios naqueles trabalhos merecem ampla difusão) já que a 2E edição - publicada em 1972 pelo 
Senado - está esgotada há muito e a IE edição tem o status de obra rara. 

Ambos os textos trazem prefácio do historiador Pedro Calmon) o que enriquece as referidas 
obras. 

Assim) comemora o Senado da República o transcurso desta data rendendo culto à memória dos 
homens que pregaram e realizaram a nossa emancipação política) divulgando-lhes o pensamento e a ação 
através da republicação de livros de tamanho valor histórico. 

Senador JOSÉ SARNEY 

Presidente do Senado Federal 
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APRESENTAÇAO 

Julgamos da maior importância, para a compreensão da realidade nacional, a publicação 
do Di'rio da Assembléia-Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, raridade biblio
gráfica com que, em edição fac-similada, o Senado dá início às comemorações do Sesquicente
nário da Instituição Parlamentar. 

O progresso técnico da indústria gráfica e a incorporação desses aprimoramentos ao 
processo publicitário fizeram crescer a necessidade de tais iniciativas, pois o Legislativo vem se 
utilizando, basicamente, do Di'rio do Congresso Nacional e dos Anais, meios de divulgação que 
datam de 1823. 

A condensação extremada do noticiário. prática jornalística decorrente da massa de 
informação que avassala a Imprensa, vem obrigando a destinação de um espaço cada vez mais 
restrito aos assuntos parlamentares, em contraste com o que ocorria no século passado, quando 
os debates das duas Casas do Congresso eram reproduzidos na íntegra, diariamente. Foi em vir
tude desse uso que o Jornal do Comércio veio a se transformar no repositório· documental do 
século XIX. 

Como o problema nos afeta diretamente, devemos ter consciência da necessidade de 
nos valermos de instrumentos adicionais de divulgação que, como este, demonstrem a estreita 
vinculação do sistema representativo com o processo histórico nacional. 

Reconhecemos que não é fácil vencer, pelos meios usuais, os condicionamentos que di,,
ficultam a comunicação entre o Congresso e ~ povo. Foi por isso que nos utilizamos da técnica 
jornalística, com o objetivo de tomar accessivel ao público interessado os temas parlamentares 
que não perdem a atualidade. Es~, a finalidade da edição de O Parlamento e a Evoluçio Na
cional, obra que iniciou a série de textos documentais, indispensáveis à elaboração da história 
das instituições parlamentares e do próprio direito público brasileiro. 

A inclusão do Di'rio da Assembléia-Geral, Constituinte e Legislativa, do Império do 
Brasil, nesta coletânea, não se justifica apenas, como se vê, por se tratar de raridade bibliográ
fica. Fundamentou nossa decisão de reeditá-Ia o fato de ser, hoje, instrumento valioso para o 
exame e a análise da revolução emancipacionista. Nos debates aqui reproduzidos ressalta, a cada 
momento, a preocupação com a soberania da Pátria nascente e com a preservação da integri
dade nacional, temas que sempre tiveram a maior repercussão no Parlamento. 

O entrechoque das idéias, a divergência na busca de soluções para os graves problemas 
da época e a maneira de encará-los, constituem, sem dúvida, expressiva demonstração do quanto 
(lram os lideres da Independência conscientes de seu desempenho histórico. 

Neste documento, encontramos a exata compreensão da afirmativa de Croce de que "a 
História é sempre presente". Em nosso caso, presente pela convicção de que o papel do Le-



gislativo, nos dias de hoje, não difere essencialmente daquele que lhe coube no passado. Mas 
presente, sobretudo, pela crença de que não somos simples espectadores da História. 

Cabe-nos, finalmente, assinalar e agradecer o estudo etudito de um dos maiores his-
toriadores brasileiros, o emérito Professor Pedro Calmon, Presidente do Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro, e a cooperação da exemplar instituição que é a Biblioteca Nacional, através 
de suas Divisões de Obras Raras e de Microfilmagem, que nos forneceram os meios de repro
duzir a coleção do Diário, existente em seu acervo. 

Brasília, janeiro de 1973. 



INTRODUÇAO 

A FORMULA IMPERIAL 

A independência fez-se imperial, como fórmula de união, e constitucional, como decla
ração de liberdade. 

No processo da separação, em que se insere a montagem da soberania, confundem-se 
a teoria e o sentimento do império. 

Não bastava ser terra de cidadãos, nos moldes do liberalismo eloqüentemente legislado 
pelas Cortes de Lisboa. Urgia ser nação emancipada, como as jovens nações da América, em 
igualdade com as potências do universo. 

O Soberano Congresso dava-lhe a Constituição sem a independência. 

Os brasileiros quiseram independência e Constituição. 

Encontraram-se, fraternizaram, nos pórticos da assembléia que a um só tempo consoli
daria e organizaria o Poder patriótico. 

Deixava de ser problema a criação do Estado. 

Questão vital era vesti-lo ao sabor da doutrina, suntuosamente monárquico, pela moda 
antiga, ou singelamente republicano, pelo estilo recente; a Coroa indestrutível, ou a Constituinte 
onipotente; imperador de fato, participando do poder executivo, ou nominal, inofensivo e 
silencioso como os corretos reis constitucionais no "sistema de gabinete"; senão, esporas esta
lando nos pavimentos da política, mandando e comandando, meio príncipe de direito divino, 
meio César democrático, com a vantagem, para os conservadores, de ser legítimo, para os liberais, 
de ser aceito. 

Estava-se em 1822. 

Na controvérsia americana projetava-se, retardada, todavia explosiva, toda a filosofia 
que no século anterior substituíra a sacralidade pela eletividade do Poder. 

Imperador, assim; mas subordinado à Lei, que, por ele governaria o ministério político, 
acudiam, ou contestavam os democratas. Como transição para o sistema' popular, cediam, con
cediam os republicanos. No País unitário, advertiam os cautelosos. Contanto que respeitasse 
as diferenças regionais, transigiam os audazes, para quem o modelo norte-americano melhor 
se ajustava à geografia e à história da administração. 

CORRENTES 

Havia, em suma, os que consideravam o império continuação retilínea do passado; o fi
lho depois do pai; por antecipação (e resguardo) da herança, D. Pedro, sucessor de D. João. Havia 
os que o desejavam cesarista, brotando menos da evolução do que da revolução, talhado pelo 
último figurino (napoleônico), sem compromissos com a velha ordem, de que usava timidamente 
as insígnias; aberto ao futuro. Havia os que o toleravam, porque necessário; os que o dispen
savam, porque ambíguo: e em vez do trono, imposição de uniformidade, como no tempo do !tel, 



s.onhavam a república-@-8. federação, como no tempo dos Inconfidentes. Havia, num grande 
leque de opções propostas, respostas a todas as espécies de pensamento, senão a toda gama de 
utopia. 

CORTES DE 1820 

Nesse caso doutrinário, a prevenção contra a breve experiência portuguesa se inclui, 
como um aviso grave às precipitações demagógicas. 

Para os brasileiros, começou ressentida; acabou contraditória. 

A revolução de 1820 inspirou-se no abatimento a que caíra o Reino, reduzido, pela 
transmigração da família real, à "condição da mais ignóbil e desamparada Colônia" (Diário Na
cional, órgão Supremo Governo Provisório do Reino, 26 de agosto de 1820). A metrópole ... 
seria o Rio de Janeiro. Virtualmente cativo das Cortes liberais, D. João VI personifica e sofre 
- a autonomia brasileira. Coerentes com a filosofia, em que bebiam a retórica, as liberais 
Cortes usurparam-lhe a soberania. Pressupunham-se produzidas pela "vontade geral"; em nome 
dos autores - apóstolos da Revolução Francesa -estavam certas. Por isso mesmo se puseram a 
"constituir" a Nação, "destruindo todas as formas estabelecidas, mudando todas as antigas e 
respeitáveis instituições da Monarquia, correndo a esponja de ludibrioso esquecimento por todas 
a suas relações" (recordou o Manifesto de D. Pedro, de 1.0 de agosto de 1822); e erraram es
trondosamente. 

Compreende-se que acreditassem em Barrere, que em 1789, delirando de amáveis es
peranças, saudou a era nova: IlyOUS ates appelés à recommencer Ilhistoirell. 

Damos de barato que repetissem Rousseau, quando atribui à soberania una e indivi
sível a construção racional do Estado; e que a golpes de decreto, "iluminada mente" , derrubas
sem o que limitava, o que constrangia, o que afrontava o individualismo em que rebentou a li
berdade. 

Imaginara Voltaire, de olho no paternalismo coroado, a filosofia sentada no trono. Sen- . 
tou-se nos cadeirais do convento beneditino da Saúde. Mas (e aí a contradição foi terrível) fértil 
em otimismo, quanto ao cidadãol retrógrada e caturra em relação ao império; como se o im
pério fundado agora sobre a união pessoal - o Reino Unido - fosse um legado incômodo da 
realeza, que já não podia reinar. Numa palavra: de assembléia destinada a "libertar" os portu
gueses, transformou-se num foro de revisão das "franquias" luso-brasileiras. Destituiam o pri
vilégio; assentavam a recolonização. Neutralizavam o Rei; reviviam o vice-rei. Pouco foi não 
esperarem pelos deputados do Brasil, para elaborarem as "bases da Constituição". Trataram 
rapidamente de desmanchar-lhe o arcabouço de Estado, que aqui deixara D. João VI. 

Em quatro pontos resumiu o deputado Trigoso o seu programa para o . Brasil: "vir o 
Príncipe Real, primeira cousa; vir a tropa que lá está, segunda cousa; ir a tropa que renda aque
la que lá está, terceira cousa; extinguir-se alguns tribunais, quarta cousa". Fernandes Tomaz: 
"que era bom que tornassem as cousas ao seu antigo estado". Exterminando na Europa o estado 
antigo, as Cortes queriam na América o antigo estado. "Desça do alto grau de corte para o de 
província", é o que pretendiam, protestou o deputado baiano José Lino Coutinh.o. Sucedeu o 
inevitável. No dia em que decidiram abolir a regência de D. Pedro, suprimir as Repartições 
que davam ao Rio a categoria de capital do Brasil, determinar às juntas locais que se corres
pondessem diretamente com os ministros em Lisboa, descosendo a unidade nacional, perderam 
para os de cá a aura romântica; converteram-se num duro conselho de governo. Ao "sistema 
constitucional" - proclamado na Europa - contrapuseram o "sistema colonial" - devolvido à 
América. 

• 
Respondeu-lhe a independência. Nos três tempos, da rebeldia em que o Príncipe e os 

brasileiros se encontraram; da separação dos "constitucionalismos", ao convocar o Prlncipe a 
Constituinte, da inde'pendência proclamada a grito - o grito do Ipiranga, sagrada, "pela graça 
de Deus e unânime aclamação dos povos". 



QUANDO SURGIU A POlJTICA 

Na escalada da emancipação a política adquire em tumulto o "direito de cidade". 

Podemos datá-la do pronunciamento popular em favor do "liberalismo", que empolgara 
Portugal em 1820, no Pará, na Bahia, no Rio, bacharéis e tropa (com distintos propósitos, a tro
pa, para reunificar a Monarquia, os tribunos, para a "libertar"). 

Cedo entretanto reinóis e nativistas se apartaram, porque, mais forte do que a idéia 
que os aliara, surgiu o ideal que os incompatibilizou. 

A política propriamente brasileira reponta no estranho episódio da Praça do Comér
cio, no Rio, em 21 de abril de 1821. 

&tutamente, como para impedir no último instante o retorno de D. João VI, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, que assumira o ministério do Reino por indicação popular a 26 de fevereiro, 
fez que a reunião dos eleitores se mudasse em comício deliberativo. Naturalmente o seu pri
meiro ímpeto foi para sustar a viagem, que consternava os fluminenses. Exigiu, depois, que o 
Rei jurasse a Constituição... espanhola. É claro que, a essa altura, a guarnição portuguesa. 
já sob o comando do Príncipe, não hesitou mais; e como a "convenção" entrasse pela madrugada, 
lá foi desalojá-la, a coice d'armas. 

"José Clemente e os seus amigos, que figuraram com ele na funesta noite de sábado 
de aleluia de 1821 (observa Meneses de Drumond, Anais da Bibl. Nac., XIII, pág. 46) formaram 
o núcleo democrático da opinião, com sede no Senado da Câmara. Foi quando no Rio de Ja
neiro, ao entrar o ano de 1822, o tranqüilo Senado da Câmara, de que o juiz-de-fora era o pre
sidente, esse mesmo José Clemente que instalou um lustro antes na vila da Praia Grande, 
viveu o papel considerável do Parlamento de Paris das "memórias" do cardeal de Retz. Estan
darte alçado, encabeçou em 9 de janeiro Oastreado de 8 mil assinaturas, primeira mobilização 
popular no País) a "marcha" lisonjeira do "fico" . 

D. Pedro não se limitou a "ficar" . 

Nomeou, a 16 <;le janeiro, o ministério chefiado por José Bonifácio de Andrada e Silva, 
que simbolicamente unia em torno dele as forças vivas do Brasil. Também pela primeira vez 
vinha da província enl socorro da corte a lealdade poderosa das populações. Deslisava o governo 
do seu quadro áulicq/para a sua base geográfica. Fora do acanhado movimento urbano, delinea
va-se consciente, genuíno e simples, o movimento· coeso dos municípios (acima da vacilação ou 
da perplexidade das juntas provinciais) menos pela Constituição, que lhes prometiam, do que 
pela independência, que os deslumbrava. 

Nesse ministério criador, José Bonifácio tinha a chancelaria da "integração". "José 
Clemente e os seus amigos" (a gente de 21 de abril) preferiram acelerar a História: acaudilha
ram, paralelo, o processo da "institucionalização". 

Foram eles que a 8 de fevereiro pediram ao Príncipe a convocação imediata do Con
selho de Procuradores (convocado por decreto de 16 de fevereiro): para que o pálido conselho 
de Estado, ouvido eventualmente pelo Rei, fosse substituído pelo conselho enérgico das provín
cias, ouvido permanentemente pelo Príncipe. 

A AUTONOMIA 

Esboça-se no decreto de 16 de fevereiro a autonomia legislativa. Mas "Jôsé Clemente 
e os seus amigos", já então à frente deles Joaquim Gonçalves Ledo, enfileiravam a oposição ao 
velho Andrada. Enquanto este se Jizera, no poder, a imagem da autoridade, que se sobrepõe 
às dissidências, ao lado do Príncipe que as esmaga (espada à cinta, em cavalgadas indômitas, 
por Minas e São Paulo) - o parti!lo do urgente "constitucionalismo" se erige em apóstolo da li
berdade. Independência; mas arejada pela "vontade geral". Invertendo a ordem das cousas: 
antes do "grito", a Constituinte; como y;a metafísica da Revolução, o "pacto social" precedendo 
(e determinando) o aparelho politico. 

Polarizam-se a essa altura as correntes que conduzem à independência imperial. 

Ao partido da pressa antepõe-se o da construção. 



Este trabalha de dia, no ministério da rua do Passeio, onde José Bonifácio acumula as 
pastas do Reino e de Estrangeiros, manipulando simultaneamente a união interna e a diplo
macia ambiciosa: a união das provincias, como dogma, a aliança americana, como instrumento 
da independência "integral". O outro partido trabalha de noite, no sigilo maçônico do Grande 
Oriente, em que se prolonga - como se não tivesse sido desbaratada pelas baionetas do Príncipe 
- a sonora convenção de 21 de abril. 

MAÇONARIA 

A sociedade secreta, no Brasil e alhures, substitui a fração, o parlamento, a livre tri
buna: é, em 1822, o ousado plenário das idéias, aliás duplo foro de debate, porque se bifurca em 
maçonaria que aspira a ser governo (dirigida por Gonçalves Ledo) e maçonaria que se funda 
para sustentá-lo (dirigida por José Bonifácio): a loia da rua do Conde, a antiloja da rua da 
Guarda Velha; o Grande Oriente e o Apostolado. 

"José Clemente e seus amigos" associam-se ao Príncipe, como hábil recurso para sub
meter o trono, que lhe oferecem, à Constituição, que dele exigem. A 13 de maio dão-lhe, em meio 
de grande regozijo, o título de Protetor e Defensor Perpétuo do Brasil. Recusou D. Pedro aquilo, 
de Protetor, alegando que o Brasil se protegia a si mesmo. Adotou o de Defensor, mais adequado 
à régia condição. 

É possível que José Bonifácio o advertisse de que, devendo ser rei, como Carlos I, não 
podia ser Protetor, como Oliveiro Cromwell. 

Dez dias depois o Senado da Câmara voltou à carga; já não satisfazia o conselho de 
procuradores das províncias, que tardava em instalar-se; pediu a convocação de uma Assembléia 
legislativa, composta de cem deputados. Deliberaria em sessao pública sobre as iustas condições 
com que o Brasil permaneceria unido a Portugal. Examinaria a Constituição que as Cortes 
portuguesas elaborassem para o efeito de sua adaptação às necessidades do País. Entraria em 
exercício tanto que comparecessem duas terças partes dos "representantes das províncias colI· 
gadas". (Gazeta do Rio de Janeiro, 11 de junho de 1822). 

D. Pedro fez-se reticente. "Fico ciente da vontade do povo do Rio; e tão depressa saiba 
a da mais provincias, ou pelas Câmaras, ou pelos procuradores gerais, então imediatamente me 
conformarei com o voto dos povos deste grande, fértil e riquíssimo reino" . 

CONVOCAÇAO DA ASSEMBLÉIA 

Não foi assim, que, presentes apenas os dois procurador~~ do Rio, Joaquim Gonçalves 
Ledo e José Mariano de Azeredo Coutinho, e o da Província Cisplatina, D. Lucas José Obbes, 
inaugurou o Príncipe em 2 de junho o Conselho de Estado (designação que achou de bom aviso 
dar ao dos Procuradores Gerais). E logo na sessão imediata - 3 de junho - declamou Gon
çalves Ledo o apelo solene para que rompesse com o Congresso de Lisboa, convocando as Câ· 
maras brasileiras. "A âncora, que pode segurar a Nau do Estado, a cadeia que pode ligar as 
Provincias do Brasil ao Trono de V.A.R. é a convocação de Cortes, q,ue em nome daquelas que 
representamos instantemente requeremos a V.A.R.". "As Leis, as Constituições, todas as ins
tituições humanas são feitas para os Povos, não os Povos para elas. É deste princípio indubi
tável que devemos partir: as Leis formadas na Europa podem fazer a felicidade da Europa, mas 
não a da América. O sistema europeu não pode, pela eterna razão das cousas, ser o sistema ame
ricano, e sempre que o tentarem será um estado de coação e violência, que necessariamente pro
duzirá uma,Juta terrível. O Brasil não quer atentar contra os direitos de Portugal mas desa
dora que Pôrtugal atente contra os seus. O Brasil quer ter o mesmo Rei, mas não quer se
nhores nos deputados do Congresso de Lisboa." 

Diz a ata, posta em discussão a Representação transcrita, e apoiada por todo o Conse
lho (constituído dos três procuradores) "houve S.A.R. por bem de anuir ao seu conteúdo e man
dar expedir o Decreto datado de hoje, cuja forma é: 

Havendo-me representado os Procuradores Gerais de algu
mas Províncias do Brasil já reunidos nesta Corte, e diferentes Câma
ras e Povo d~ Qutras o quanto era necessária e urgente para a man
tença da integridade da Monarquia Portuguesa e justo decoro do 



Brasil a Convocação de uma Assembléia L.uso-brasiliense, que inves
tida daquela porção de Soberania que essencialmente reside no Povo 
deste grande e riquíssimo continente constitua as Bases sobre que 
se devam erigir a sua Independência, que a Nature~a marcara, e 
de que já estava de posse, e a sua União com todas as outras partes 
integrantes da grande Família Portuguesa, que cordialmente deseja: 
E Reconhecendo Eu a verdade e a força das razões que Me foram 
ponderadas, nem vendo outro modo de assepurar uma justa Igual
dade de Direitos entre ele e o de Portugal, sem perturbar a Paz, 
que tanto convém a Ambos, e tão própria é de Povos Irmãos. Hei por 
bem, e com parecer do Meu Conselho de Estado, mandar Convocar 
uma Assembléia Geral Constituinte e Legislativa composta de 
Deputados das Províncias do Brasil novamente eleitos, na forma das 
instruções que em Conselho se acordarem, e que serão publicadas 
com a maior brevidade. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu 
Conselho de Estado e do Conselho de Sua Majestade Fidelíssima, o 
Senhor D. João Sexto, e Meu Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino do Brasil e Estrangeiros o tenha assim entendido 
e o faça executar com os despachos necessários. 

Paço, três de junho de mil e oitocentos e vinte e dois. Com 
a rubrica de Sua Alteza Real." 

Regista a ata a "efusão de júbilo que produziu tão heróica resolução de S.A.R., que vai 
marcar a época mais faustosa do Brasil" (Publicações do Arquivo Nacional, xvm, pago 21). 

No Decreto resguardava-se (e veremos a transcendência disso) a parcela de Soberania 
- reservada ao Príncipe - pois alude 'quela porção, de que se investe o Povo; com o corolário 
- de emanar de seu refletido e supremo arbítrio. 

Serão os dois argumentos do trono contra a assembléia, na ocasião em que desfechou 
ela, contra ele, a pressunção legal e filosófica da supremacia, além de tudo, "constituinte". 

Fora de dúvida, é que Sua Alteza aquiesce, "constitucionaliza-se", equilibra-se, versátil, 
entre a atividade diurna de seus ministros e a conversa noturna de seus adeptos. 

CAMPOS DELIMITADOS 

Os campos delimitam-se, na reunião do Conselho de 10 de junho, em que José Bonifácio 
apresenta o projeto das instruções, prometidas pelo Decreto do dia 3. Explodem nesse encontro, 
ou desencontro decisivo, as divergências irredutíveis que separam o idealismo do Procurador 
fluminense, o realismo do sábio paulista; aquele, rumo feito para a república; este, rota batida 
para o império. 

A escolha dos deputados às Cortes disciplinara-se pelo único precedente da península, 
o das Cortes espanholas, tão excitante, e próximo, que, no sábado de aléluia de 1821, os elei
tores do Rio de Janeiro pediam nervosamente que lhes dessem a Constituição jurada pelo rei 
Fernando VII, que raros teriam lido. Em 1822, porém, as instruções eleitorais deviam ser pró
prias, e adequadas. José Bonifácio aprontou-as depressa; e na sessão de 10 de junho, presidida, 
como todas, pelo Príncipe, com a novidade de aparecerem, votando a favol;" do ministério, os 
dois delegados mineiros, Botelho Mosqueira e Estêvão" Ribeiro de Resende, leu a sua proposta 
em que "tomava por base a eleição indireta". Saltou Ledo com o voto veemente; para que a 
eleição fosse "direta". Insistiu na doutrina. "A vontade do maior número deve ser a lei de 
todos" . 

Está no capítulo do Contract Social, de Rousseau, da "volonté génerale, ou souverai
neté, source de la loi" 

Nesse diálogo a portas fechadas surpreende-se a cisão fundamental da política da In
dependência. 



LEDO E O VELHO ANDRADA 

Anseia Ledo, com "José Clemente e seus amigos", pela imediata consulta às massas, 
que moralmente desdobrasse as 8 mil assinaturas do requerimento patriótico de 9 de janeiro. 

Induziria a Nação a declarar-se, no soberano ato de eleger, monárquica ou democrá-
tica. 

Impregnara-se da soberania popular, de Rousseau, quer no Contrato Social, quer nas 
Lettres de la montagne: a regra geral, santificada pela vontade de todos, cujo órgão seria o le
gislativo; ou simplesmente, no resumo de Saint-Simon, o soberano-povo (aquela porção de sobe
rania) arredando o Príncipe (titular da soberania restante). 

, . Mas o velho Andrada, "iluminista" dos bancos acadêmicos (quando, de mãos dadas a 
Francisco de Melo Franco, viu na Universidade reacionária o reino da estupidez), promotor de 
civilização, conselheiro do Rei, paulista de têmpera e raiz, com o encargo, a mais disso, de 
levar ao fim a revolução que os outros iriam começar, não ajeitara o espírito autoritário à me
tafísica liberal. 

Trazia-o carregado de meditação e experiência. Por ele, D. João VI teria concluído, 
continuando no Brasil, a imensa obra da construção imperial no bojo do Reino-Unido. Ati
rara-se furiosamente contra as Cortes, na medida em que elas a negaram, e combateram. O 
Executivo, na pessoa do Regente (regência em que fluminenses, paulistas e mineiros o manti
veram) preexistia à assembléia por ele convocada. Preexistia-lhe pelo tríplice direito da in
vestidura, régia, da aprovação, popular, da adesão, municipal, quando, pela Nação, falavam as 
Câmaras. Não concordaria (nem ele nem o Príncipe) com qualquer das fórmulas que consti· 
tucionalmente submetessem à deliberação o irrevog'vel, ou seja, à assembléia o trono. Ado
taria qualquer das combinações que os conciliassem, o tempor'rio e o vitalicio, na ordem do 
convívio categórico do eletivo e do sagrado, não segundo os autores da Revolução, mas como en
sinavam os da Restauração. Gonçalves Ledo ficava com Rousseau; José Bonifácio admitia em 
.parte Benjamin Constant. Os dois suíços polarizayam o pensamento constitucional; um, orien
tando a maçonaria; o outro, o Paço, o ministério e suas gazetas, na linha de fogo, depois do 
eclipse do Revérbero, de Gonçalves Ledo e do padre Januário da Cunha Barbosa, o Regulador, 
de frei Francisco de Santa Terea de Jesus Sampaio: dois clérigos, tão diferentes como os dois 
genebrinos. 

José Bonifácio era peremptório. 

Para separar o Brasil da metrópole, pondo-lhe casa própria (conforme a sua doce me
táfora ao despedir-se, em 1819, da Academia das Ciências de Lisboa) bastaria o sentimento cla
moroso das populações. Para conservá-lo indesmembrável precisava-se do gênio dos estadistas. 

Miseranda emancipação aquela, se par a vivpr, o Brasil tivesse de morrer, desatado em 
províncias rivais, sem Poder central que as acudisse, ou tão frágil que acabasse com a Pátria, a 
grande Pátria desat1iculada nas pátrias pequenas. Que a ela se reuniriam com o passar do tem
po, e Deus sabe a que preço, diriam os políticos imbuídos da convicção nacional. Ou cairiam sob 
estranhas e imprevisíveis influências, objetariam os pessimistas, alarmados com os sintomas 
emergentes da desagregação social, neste País em que era africana e escrava a maioria da po
pulação, trabalhada por sua vez nas cidades e nos engenhos pelas promessas de liberdade. Não 
se imporia às províncias o Poder criado pelo partido, circunscrito à corte e ao clube; só o Poder 
legitirno (pela tríplice legitimidade da nomeação, da ratificação, da geral adesão) as acomodaria 
ao regime estabelecido; esse ramo da Casa de Bragança providencialmente aclimatado na Amé-. , nca. , 

A FORMA DE ELEIÇÃO 

Posta a tese, argüida a antítese, saiu o mineiro Resende (acobertando o Príncipe) com 
a solução. 

Lê-se na ata do Conselho de Procuradores de 10 de junho de 1822. "Foi vencida pela 
maioridade de votos a eleição indireta, e resolveu-se fazer as instruções em conformidade" 
(Publicações do Arquivo Nacional, XVIII, pago 24). 



Por esse método os eleitores paroquiais (quantos proprietários, mercadores ou emprega
dos públicos fossem "homens bons" na terra) elegeriam (no triplo do número dos candidatos) 
o colegiado a quem caberia indicar os deputados. O critério era duplamente seletivo. Das 
pessoas destacadas se apelava para as representativas, e notáveis. 

O catálogo do corpo eleitoral oferece-nos por conseguinte o transunto do que de me
lhor, ou mais titulado, na magistratura, nas patentes milicianas, no comércio, na religião, nas 
letras e na riqueza havia a esse tempo. 

Congregados nas listas locais para o oportuno desempenho da função soberana, lá es
tão os expoentes da sociedade. Pela qualidade do eleitorado é que se principia a compreender 
as tendências e as influências a que obedeceu a assembléia. Podia ela não saber o que queria. 
Mas o grêmio eleitoral sabia bem o que não queria. Não queria que lhe abalassem os pilares 
da ordem e da propriedade, esta sobretudo agrícola e escravocrata. Inclinava-se à monarquia, 
penhor de paz, limitada pela Lei Maior, segurança individual e honra coletiva, no País que 
amanhecia para a liberdade sem subverter a economia; a "casa arrumada"; a casa grande do 
passado. Quanto ao futuro Congresso, temos (de 1840) o depoimento de Antônio Carlos: "todo 
o mundo sabe que na assembléia constituinte ajuntamo-nos sem plano" (discurso de 24 de abril, 
citado aliás por Homem de Melo, A Constituinte perante a História, pago 119, Rio, 1863). 

CONTRADIÇÕES 

Sem idéias trançadas entre os deputados, é certo, se reuniu a Constituinte, fundada po
rém em pressupostos, que não faltaram à sua ilustração. 

Quem intentar penetrar-lhe a teoria (a brilhante teoria jurídico-política que lhe sobre
doira a dialética) terá de deter-se, ora nos acontecimentos que ao findar outubro de 1822 mu
daram a face do governo, ora na doutrinação impressa que em seguida preparou e preveniu o 
debate legislativo. 

Os antiandradistas acertaram atraindo o Príncipe, que de golpe fizeram grão mestre da 
maçonaria, com o significativo nome de "Guatimozin". 

Dando-lhe no "templo" o trono místico, com a condição implícita de se sentar nele ame
ricanamente, como o Imperador Azteca (nesse ano, em que chegava ao Rio a notícia da fundação 
do império mexicano de Itúrbide), o Grande Oriente dava-lhe de antemão o trono de verdade, 
com a condição expressa de o ocupar constitucionalmente. Erraram, acompanhando de descon
fiança a lisonja, até o ponto de lhe cobrarem o juramento da Constituição. .. vindoura. 

Desmoralizara-se, depois dos diversos juramentos prévios (o de 26 d/e fevereiro, o de 
21 de abril, o de 5 de ju~o de 1821) essa espécie de compromisso. Além do mais, o Príncipe 
e José Bonifácio não eram em agosto, setembro, outubro de 1822, o Regente coagido pela tropa, 
o ministro com a incumbência de entronizá-la. 

Voltara D. Pedro de São Paulo com a glória de ter "gritado" a liberdade; fortalecera-se 
o ministro com a incumbência de entronizá-la. 

Em 12 de outubro, no Campo de Santana, seria D. Pedro proclamado imperador. 
Com a cláusula, de que previamente juraria a Constituição, teimaram Ledo, "José Clemente e os 
seus amigos". Dela desistiram na antevéspera, quando a malta de desordeiros (constou que a sol
do do ministério) à porta da municipalidade, dispersou à pedrada os conjurados. D. Pedro pro
clamou-se, sagrou-se, coroou-se, com a única limitação do título, sublimado entretanto pela con
cordância dos contrários: por "graça de Deus", isto é, de direito divino, "unânime aclamação dos 
povos", então, de "vontade geral",. imperador constitucional do Brasil. 

Na gravura de Debret que reproduz a cena da aclamação (e da Aclamação se chamou 
o Campo) esvoaçam papéis com uma só palavra: "aceito." 

O texto da aceitação fora aprovado no dia anterior pelo Conselho de Procuradores, a 
que Gonçalves Ledo, por sinal, serviu de secretário. Tem o seu toque plebiscitário. "Exami
nando as Representações das Câmaras de diferentes províncias, estou intimamente convencido 
que tal é a vontade geral de todas as outras, que só por falta de tempo não têm ainda chegado" 
(Publicações do Arq. Nac., XVIII, pago 36). A "vontade geral" firmara-se, afirmara-se, irre
tratável (diria José Bonifácio). Não dependeria quanto ao poder imperial, dirigindo pelos minis-



tros a cousa pública, do que dissesse, do que deliberasse, do que legislasse, do que "constituisse" 
a próxima Assembléia. Perdão, a assembléia sobrepunha-se à coroa, continuava a oposição a 
objetar. O que seria inadmissível se a aclamação se completasse com a sagração, neste caso, a 
par do direito público, o canônico, da "vontade geral" os desígnios da Providência, do consenti
mento do povo a benção eclesiástica, pela forma por que teologicamente se ungiam os reis, desde 
Saul, sagrado por Samuel (Samuel, I, 15). 

Entre a festa cívica de 12 de outubro e a religiosa coroação de 1 de dezembro de 1822, 
repita-se, entre o exercício da vontade poHtica, manifestada pelas Câmaras municipais, e a litur
gia da Igreja em que o "sacre" através dos séculos desenvolve a Aliança bíblica, medeiou, a 
destruição do partido liberal. 

A AUTORIDADE EM PLENITUDE 

Preferindo-lhe o Ministro, o Imperador foi enérgico: fechou a maçonaria. Mas retroce
deu, persuadido, ou assustado: reabriu a "loja". 

José Bonifácio - que não concebia o Poder diminuído, - demitiu-se. No exato mo
mento em que era insubstituível. Se a D. Pedro I ocorresse "instituir", antes de "constituir", o 
regime dos partidos, teria chamado, como eles esperavam, os liberais, em sucessão automática 
aos conservadores: Ledo, José Clemente, em lugar dos Andradas. Temeu contudo arriscar, na 
aventura, a monarquia. Ensaiou formar um modesto governo apolítico; convenceu-se, que uma 
demonstração maciça, coino a das 8 mil assinat uras em 9 de janeiro, restauraria o prestígio de 
José Bonifácio; foi abraçá-lo na rua, quando uma torrente de aplausos o escoltava, até a sua casa 
do largo de São Francisco. 

Deu-lhe mais do que o poder, reforçado pela opinião; deu-lhe a sorte de "José Clemente 
e seus amigos", presos, exilados, proscritos, pela Devassa que devia apurar os "anárquicos" inten
tos. "São constitucionais" (asseverou do seu refúgio, no Rio da Prata, o jornalista João Soares 
Lisboa); "fazendo-lhes o crime de republicanos" (Hélio Viana, D. Pedro I Jornalista, pago 62, São 
Paulo, 1967). 

Sem eles a coroação realizou-se em atm osfera estridentemente monárquica. Com o por
menor da criação da Ordem nobiliárquica do Cruzeiro e dos títulos fidalgos, em que floresce
ria (rural, burguesa, letrada, honorífica) a herál dica imperial. O Imperador defenderia a Consti
tuição "se fosse digna do Brasil, e dele". 

A assembléia todavia era constituinte e legislativa. 

VALORES E PROMESSAS 

Dir-se-ia que para evitar o choque - entre o poder deliberativo e poder real - lá 
estavam os representantes doutos, em maioria conspícua, doutores in utroque iuris, desembar
gadores e clérigos, em número suficiente para abastecer uma academia, lotar um tribunal, ou 
compor o Reverendo Cabido. Para cem deputa dos (consoante as "Instruções" de 19 de junho, 
nada menos de dezenove eclesiásticos, à testa, o bispo-capelão-mór (que lj.a pelo catecismo de 
Montpellier); 22 desembargadores; 26 bacharéis em leis e cânones. A elite instruída, eis tudo. 
O Brasil era como Portugal. Di-lo Almeida Garrett (Relat6rio do C6digo Administrativo de 1832). 
"Quanto à Justiça, Portugal era um povo de juízes, jurisdições e alçadas; e a Relação"do Porto 
chegou a contar trezentos desembargadores" (Obras, ed. de LeUo Irmão, I, pago 1099). 

Nos ministérios do primeiro Reinado os desembargadores alternam-se, predominam, dão 
o santo e a senha: desembargadores portugueses que vinham do tempo de D. Maria I, desembar
gadores brasileiros que tinham passado pelas co marcas do interior, e delas traziam o conheci
mento - e o mandato. Só não traziam prática e a arte da vida parlamentar. 

Seriam vencidos pelos três fatores de que comumente se urde a crise dos sistemas: 
a desconfiança, o arrebatamento, o confronto. 

No confronto de forças, insinuou-se o desafio. 



Mas não se creia que a Constituinte foi dissolvida, em 12 de novembro, em razão de um 
episódio, por mais clamaroso e insólito que fosse - o caso do espancamento do boticãrio do largo 
da Carioca. 

A história do dissídio desenvolve-se dia a dia na história da assembléia; desde a festiva 
abertura a 3 de maio de 1823. Retifique-se; desde que se armou em polêmica em redor dos prin
cipios. Vital era delimitar as áreas. Ou dividir a soberania. Com a circunstância de ser a sobera
nia indivis'vel. 

Uma grande frase, proferira o Príncipe falando aos Procuradores, em 2 de junho de 
1822: "eu lhes peço que advoguem a causa do Brasil da forma há pouco jurada ainda que con
tra mim seja (o que espero nunca acontecerá) porque eu pela minha Nação estou pronto até a 
sacrificar a própria vida que a par da salvação da nossa pátria é nada". 

Agora, que subira ao trono, insensato seria recusar-lhe - o veto absoluto. 

O Di'rio do Governo, de 21 de fevereiro de 1823, não receou explorar a hipótese, essa 
tremenda hipótese que a Luiz XVI valera o apelido de "Monsieur Veto". 

"Qual foi a vontade do povo no glorioso dia 12 de outubro? Por ventura foi de fazer um 
rei de copas como o de Portugal e o de Espanha?" A 21 de março: "S.M.!. não só quis, mas ainda 
quer; não só declarou mas ainda declara, que o seu povo terá uma Constituição. Porém não de
clarou de que modo e por quem ela seria feita. E pouco nos interessa a nós' povo, quem é que a 
faça, contanto que seja boa e bem observada". A 17 de abril, o mesmo diário tratava de harmo
nizar o que no Brasil se fazia com o manifesto da Santa Aliança no congresso de Verona. "~ bem 
natural que sendo-lhe também por ora suspeitosa a assembléia geral brasileira, por isso que não 
principiou ainda os seus trablhos e a desenvolver as suas opiniões, tardem talvez os mesmos sobe
ranos a reconhecer a nossa independência não obstante o particular apreço que lhes tem mere
cido a conduta heróica do nosso Augusto Monarca". "~ certo que o Brasil tem-se comportado de 
uma maneira digna das maiores atenções: foi ele quem depositou nas mãos de S.M.!. então Prín
cipe Regente um ilimitado poder quando lhe conferiu o título de seu defensor perpétuo: longe 
de extorquir com as armas na mão a sanção do imperante para a convocação de uma assembléia 
legislativa, representou com submissão e esperou que sossegado Sua Majestade I livremente lha 
concedesse. " 

SESSÕES PREPARATóRIAS 

. 0- Decreto convocatório previra que se abriria a Assembléia Geral Constituinte e Legis
lativa quando estivesse no Rio de Janeiro a maioria dos deputados. Evidentemente tardariam os 
das províncias que lutavam pela independência. Mas, presentes 52, da Corte, de São Paulo e 
Minas, do Ceará, de Pernambuco, das Alagoas, do Espírito Santo, de Santa Catarina, do. Rio 
Grande do Sul, de Mato Grosso, iniciaram-se, às 9 da manhã de 17 de abril, as sessões prepara
tórias. O Imperador diria a Fala inaugural em 3 de maio, data brasileira por excelência: sendo o 
da invocação da Santa Cruz, fora desde o princípio considerado o dia do Descobrimento. 

Cabe uma consideração preliminar. 

POL!MICA E JUSTIÇA 

Teve razão Armitage, quando qualificou a assembléia (Armitage ou Evaristoda Veiga, a 
Quem se atribui a inspiração do livro) - de conjunto incuravelmente medíocre? 

"Havia entre todos mui poucos indivíd uos, se é que os havia, acima da mediocridade". 

Homem de Melo, rompendo a série de estudos críticos sobre a Constitutinte, em 1863 
(na oportunidade polêmica do panegírico e do libelo que a estátua eqüestre desencadeou, o mo
numento de D. Pedro I na praça da Constituição!) - refuta-o com vantagem: "o que havia de 
mais ilustrado no p~ís achou-se reunido no seio da Constituinte". E José de Alencar (nisso de 
acordo com Homem de Melo): "bastava declinar os nomes dos deputados" e "folhear os anais bra
sileiros, onde muitos desses nomes figuram, com títulos de glória para o país" (artigo no Jornal 
do Commercio, transcrito na Revista do Inst. Hist. e Geogr. Bras., vol. 64, 1.a parte, pago 218). A 
Constitutinte não podia ser melhor; porque se fez com as inteligências mais representativas do 



País nessa época. Observemos que lá se juntaram os irmãos Andrada, os futuros marqueses de 
Santo Amaro, de Baependi, de Caravelas, de Inhambupe, pelo Rio de Janeiro, de Abrantes, Bar
bacena e Monte Alegre (pela Bahia), Queluz, Valença e Sapucaí (por Minas), Olinda (Pernambu
co); os futuros viscondes de Cairu, Cachoeira, São Leopoldo, Maranguape, Goiana, Caeté; jor
nalistas do topo de Araújo Guimarães, engajad o na imprensa oficial, Acaiaba de Montezuma, 
vindo da imprensa de combate; filósofos, como Antônio Ferreira França e Francisco Carneiro 
de Campos; doutores da altura de Gonçalves Gomide; eclesiásticos da importância do Bispo D. 
José Caetano ou da fibra de Belchior Pinheiro, testemunha do "grito do Ipiranga", Muniz Ta
vares e José Martiniano de Alencar, personagens da Revolução de 1817, José Custódio Dias e José 
Antônio Caldas, radicais da mesma escola; dois antigos Inconfidentes, José de Resende Costa e 
Manuel Rodrigues da Costa; os marechais Arou che e Chagas Santos, cuja biografia era em parte 
a história da fronteira meridional; políticos de visão larga, como Paula Sousa, Vergueiro, Aguiar 
de Andrada, José Joaquim da Rocha, Carneiro da Cunha; humanistas do vulto de Fererira da 
Câmara. A esse patriciado intelectual não falta vam sequer os patriarcas, tanto da independên
cia econômica, Silva Lisboa, como da independência política, José Bonifácio. 

A MESA PROVISóRIA 

Corretamente, na primeira sessão preparatória os deputados presentes elegeram ("por 
aclamação") a mesa interina, presidente o Bispo capelão-mór, D. José Caetano da Silva Coutinho, 
secretário, Manuel José de Sousa França, ambos da representação fluminense. Esclareça-se desde 
logo que o prelado, português, sagrado bispo em 1805, com passagem pela lndia, era canonica
mente um "regalista", ou seja, mais inclinado ao Rei do que ao Vaticano, de formação pombalina 
(rasamente antijesuítica) e tendências liberais. José Bonifácio desconfiou, que se ligara a seus 
inimigos. O Núncio, Cardeal Lourenço Caleppi, preocupou-se com o traço heterodoxo de sua dou
trina e, ainda em 1829, o Núncio, Monsenhor Ostini, confidenciava para Roma, "um dos mais vi
vos desejos de S.M. o Imperador é o de o ver removido de sua Sé" (nossa, Brasília, Catedral do 
Brasil - Hist6ria da Igreia, pags. 80-1, Brasília, 1970). Ao contrário, foi o Bispo que presidiu a 
Assembléia no momento em que teve de conhecer a Abdicação de D. Pedro I, em 7 de abril. 

ESTRtIA PARLAMENTAR 

No mesmo ato nomearam-se as comissões de verificação dos diplomas, encabeçadas por 
Antônio Carlos - indicado assim como figura primacial do Congresso - e Muniz Tavares -
ungido do respeito que lhe davam os sofrimentos passados. Já no dia imediato, 18 de abril, choca
ram-se em plenário as opiniões. Estreiou José Bonifácio (ministro do Império e Estrangeiros 
tomando assento na bancada paulista). Pedia que se reconhecesse a eleição de Antônio Navarro 
de. Abreu pelo Mato Grosso, embora dela se tivesse abstido o distrito de Vila Bela, sede antiga 
do governo da província. Surgiu-lhe pela frente o padre José Custódio Dias. Sem os votos de 
Vila Bela, não haveria deputado por Mato Grosso. Antônio Carlos não hesitou em discordar do 
irmão. Ficou com as objeções do padre. E (reza o Diário da Assembléia) Navarro de Abreu se 
retirou do recinto. A escaramuça parlamentar fixava as posições. De um lado estava o Governo, 
do outro lado - incipiente, a oposição; no centro, ostentando de entrada a isenção, em forma 
de fiel da balança, os independentes, sob a chefia natural de Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada Machado e Silva. Começou a Constituinte as suas atividades decidindo sobre a liquidez 
dos próprios mandatos. Daí partiu para o seu rasgo de áspera sobranceria em face do Exe
cutivo imperial. Na 3.a reunião preparatória tentou o padre José Custódio emendar a fórmula 
prudente de juramento apresentada por Antônio Carlos. Falava este de "reformas indispensáveis 
e urgentes". Pareceu-lhe pouco; e propôs, que "nenhum limite circunscreva as suas funções". 
Caiu a emenda; mas no Regimento, discutido e aprovado em seguida, se estabeleceu (artigo 27) 
que o Imperador "entrará na sala da assembléia descoberto"; isto é, sem a coroa. Assim presidiu 
à sessão de abertura, em 3 de maio: "descoberto, na forma do cerimonial ... ". Compare-se essa 
restrição ao esplendor da majestade, descoroada diante da representação, com o que publicou o 
diário do governo em 5 de junho de 1823,. ~IParece-me que ninguém negará que os poderes cons
tituinte e legislativo foram delegados à Assembléia Geral por S.A.R. em virtude de sua autori
dade soberana e ilimitada de nosso perpétuo defensor, e também que ninguém negará que a 
mesma autoridade que delegou esses poderes pode os revogar ou tirar enquanto não forem 
sancionadas e estabelecidas pela Constituição como leis fundamentais do império." 



Não precisarfamos ir adiante, para deduzir da antinomia exposta, a Assembléia consi
derando-se delegada do povo, o Imperador, no "intimo, e na gazeta, considerando-a produto de 
sua vontade soberana - o conflito que cedo ou tarde a destruiria. 

SOB RELIGIOSOS AUSPíCIOS 

Não dizem os Anais, mas a imprensa noticiou, que se inauguraram os trabalhos sob 
religiosos e amáveis auspícios. 

A 1.0 de maio o bispo D. José Caetano rezou a missa do Espirito Santo. Era como tra
dicionalmente se abriam as Academias. Saíram os deputados do "salão da Câmara" em que se 
reuniam nas .$essões preparatórias (ou seja, do consistório da igreja do Rosário, na rua da Vala) 
e às 11 horas chegaram à Capela Imperial. Havia em frente "uma espécie de varanda", "acober
tada de tapetes e guarnecida de um e de outro lado de teias de damasco ao pé das quais estava 
apinhado inumerável povo. Muitas janelas das casas vizinhas e todas as do Palácio Imperial es
tavam ornadas de damasco e veludo, assim co mo o frontispício da capela onde finos galões de 
ouro davam à armação mais elegância e ostentavam maior riqueza. A porta da Capela Imperial 
estava postada uma guarda de honra de um dos regimentos da infantaria de milicia desta corte 
no maior asseio, a qual na passagem do Corpo Legislativo fez as devidas continências militares 
executando a música regimental. que tomou lugar no coreto levantado à direita da entrada da 
mesma capela pelas escolhidas. - A missa foi cantada pelo Bispo Capelão-mór, assistido pelos 
Monsenhores e Cabido. Depois da missa o mesmo Bispo entoou o hino Veni Creator spiritus." 

Procedeu-se depois ao ritual do juramento sobre os Evangelhos. 

Encerrou a festa o Te Deum Laudamus. 

No dia seguinte a comissão da Assembléia, em três coches da Casa Imperial, foi à 
Quinta da Boa Vista pedir ao monarca que determinasse a hora em que compareceria a 3 de 
maio - "dia memorável nos Fastos da História Brasllica" (disse José Bonifácio, em nome de 
todos) ',~para abrir seus augustos trabalhos e celebrar a primeira Sessão Imperial". "O Impera
dor respondeu que com inteiro prazer iria abrir os trabalhos da assembléia das onze para o meio 
dia. E que não tinha termos que exprimissem a satisfação com que recebia esta primeira depu
tação da Assembléia" (Di'rio do Governo, num. 100, 5 de maio de 1823). 

A FALA DO TRONO 

No mesmo diário, 12· de maio, conta-se o que foi o "majestoso ato". 

O correspondente, que o descreve, estranhou "que S.M.!. tendo dado dois passos den
tro da grande sala tirara da cabeça a sua imperial Coroa que lhe' fora dada em 12 de outubro 
por toda a nação, e pelo mesmo senhor aceita; e que esta estivera depositada durante todo o ato 
em uma credência ao lado do trono. Não gostei disso, sr. redator; e menos ainda quando soube 
que Sua Majestade I o fizera para cingir-se restritamente ao regulamento da Assembléia ... " 

Leu o Imperador a Fala do Trono. 

O vigor e o estilo descobrem a férrea energia e a doutrina polftica de José Bonifácio. 
Mais do que isso; traduzem-lhe as idiossincrasias. É o caso da referência à provincia de São Paulo, 
desservida de "um partido de Portugueses e Br asileiros degenerados, totalmente afetos às cortes 
do desgraçado e encanecido Portugal" (os adversários dos Andradas, que na crista da onda -
a "bernarda de Francisco Inácio" - em 23 de maio de 1822 tinham destituído da junta de go
verno Martim Francisco); com a novidade, de que "na pátria do fidelissimo, e nunca assaz lou
vado Amador Bueno da Ribeira," "pela primeira vez" aclamaram D. Pedro "Imperador" 

Informação contestável: pela primeira vez, mas em verso, a poesia laudatória do alferes 
Tomás de Aquino, foi ele assim chamado. Mas o padre ndefonso Xavier gritou, a plenos pul
mões, naquela noite memorável, 7 de setembro, "viva o rei do Brasil". A aclamação fêz-se, como 
imperador, também a grito, na maçonaria do Rio de Janeiro, a 14 de setembro. 



Um trecho entretanto do imperial discurso alertou e consternou os ouvintes. Porque 
nele embarcou a teoria sustentada pela gazeta oficial, da soberania inauferível; com o acréscimo, 
de que não se cingia a brandir a espada do veto contra as leis inconvenientes. Suspendia-a, pre
viamente, sobre a constituição que elaborassem. Depois de aludir às decepções históricas, no 
campo das experiências "teoréticas e metafísicas, e por isso inexeqüíveis", tornou-se franco: "es
pero que a constituição que façais mereça a minha imperial aceitação, seja tão sábia e tão justa 
quanto apropriada à localidade e civilização do povo brasileiro; igualmente haja de ser louvada 
por todas as nações; que até os nossos inimigos venham a imitar a santidade e sabedoria de seus 
princípios; e que por fim o executem". 

]I DEPOIS ... 

t ver nos Anais a repercussão da advertência. E a evolução da crise, que gradualmen
te afastou da assembléia, jubilosamente aberta em 3 de maio de 1823, o soberano impetuoso. 
Até a queda do ministério da independência (17 de julho) - foram contra ele as prevenções da 
minoria. Os homens do jovem liberalismo não perdoavam aos Andradas o "braço forte" que 
entre a aclamação e a coroação do Imperador desbaratara o partido de "José Clemente e seus 
amigos". Situando-se em oposição os Andradas, mais tensas e difíceis se tornaram as relações dos 
dois Poderes. Mais as agravaram os jornais inspirados por ambas as correntes incompatíveis com 
o novo governo, a de José Bonifácio, em O Tamoio, título nativista que já era um programa, ta
moios contra lusitanos, e a dos exagerados, ou republicanos, em Sentinela da Liberdade à Beira 
~r da Praia Grande, redigida por Cipriano Bar.ata. Os extremos encontravam-se, no ataque à 
poIltica- do Príncipe que os democratas encaravam como um retrocesso e os autoritários como 
um perjúrio. 

O PROJETO E SUAS INSPIRAÇÕES 

Salvaria a assembléia, na luta travada, a votação rápida do projeto de Constituição, re
latado por Antônio Carlos. Foi apresentado a 30 de agosto, com a assinatura da comissão: os 
irmãos Andrada, Antônio Luis Pereira da Cunha, Manuel Ferreira da Câmara, Pedro de Araújo 
Lima, com restrições, José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, Francisco Muniz Tavares. An
tônio Carlos não o fez sozinho. Teve a cautela de conferir as idéias (e os artigos) com a maço
naria sobrevivente, o "Apostolado", que funcionava em obediência, e sob as vistas do Impera
dor; anti-maçonaria, que em 2 de maio de 1822 José Bonifácio imaginara contrapor ao Grande 
Oriente, de Gonçalves Ledo, "José Clemente e seus amigos". Ali achamos alguns dos expoentes 
da situação, Carvalho e Melo (sucessor de José Bonifácio no ministério), João Vieira de Carvalho, 
Caetano Lopes Gama, o marechal Arouche, Silva Lisboa. Um dos nomes aprovados pelo clube (2 
de maio de 1823): Diogo Antônio Feijó. Destinava-se, segundo "instrução dada pelo C. (Cavalei
ro) Rômulo Arconte Rei" (D. Pedro D, à "propagação dos princípios políticos constitucionais que 
fazem objeto da nossa reunião" ... (Arquivo da Casa Imperial, Museu de Petrópolis, ms., XLIX, 
2189, 2252, 2258). A teoria, sustentada no cenáculo apostólico, era a das lições de Benjamin 
Constant, traduzidas pelo Regulador Brasileiro, de frei Sampaio, a partir de 13 de novembro de 
1823. Aí a ortodoxia da monarquia temperada, qu.e sucedeu ao glorioso episódio do império de 
Bonaparte. Só parcialmente seduziria o discípulo do cesarismo extinto - D. Pedro I - compro
metido de corpo e alma no processo da limitação parlamentar da monarquia. 

t exatamente nesse ponto que o projeto constituinte e a Carta de 25 de março de 1824 
se distanciam. O projeto, que enjaulou o poder majestático no executivo; a Constituição, que o 
isolou, sublimado, no Moderador. 

No "Curso de Política Constitucional" de Benjamin Constant, principia o "esboço de 
Constituição" pela divisão quatripartite dos' Po deres Constitucionais: Real, Executivo, Repre
sentativo e Judicial (O Regulador Brasileiro, pago 259, exemplar no Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro). 
No projeto de Antônio Carlos, art. 39: "os poderes políticos reconhecidos pela constituição são 
três: o poder legislativo, o poder executivo e o p04er judiciário". A Carta outorgada, art. 10: "os 
poderes reconhecidos pela constituição são quatro: o poder legislativo, o poder moderador, o 
poder executivo e poder judicial". Moderador vem aí em lugar de real. 

Curioso é qtle foi o padre José Custódio Dias o primeiro a usar o vocábulo; falando em 
30 de abril: "chefe do poder executivo, e seu moderador ... " 



Homem de Melo cotejou os artigos do projeto da Constituinte e do texto outorgado em 
1824. Demonstrou que a Carta Imperial amplamente o reproduz. É o elogio maior que poderá 
fazer-se à obra e à visão dos deputados, que entre 3 de maio e 12 de novembro cuidaram de 
equipar legislativamente o Império. Não nos de moraremos na análise das causas e dos efeitos da 
dissolução da assembléia. A atenta leitura do Di ário, agora benemeritamente reimpresso, disso 
dará a notícia que baste, quer para os pequenos problemas, agigantados no debate parlamentar, 
quer para os grandes antagonismos, em que se prolongou. 

Ensaiava-se nesse fervedouro de opiniões a estruturação do regime. 
Acompanhamos pelo registo taquigráfico o desdobramento de uma cena grandiosa. 

Percebe-se no seu enredo e no seu tra nscurso a ansiedade com que os futuros estadis-
tas do Império cuidaram de organizá-lo. 

São páginas de história política, de doutrina constitucional, de ardente polêmica, de 
eloqüência desatada, de patriotismo claro, de sa bedoria construtiva, de dialética afogueada, de 
planos lúcidos e largos, que em boa hora ganham o favor da publicidade, praticamente inéditas 
que eram, graças à iniciativa magistral do Senado da República. 

A PRESENTE REEDIÇÃO 

Honra ao Poder Legislativo, no sesquicentenário da tribuna parlamentar, esta reedição, 
nimiamente cívica. 

O senador Petrônio Portella, que projetou na cultura brasileira o seu idealismo exem
plar, merecendo por isso os aplausos que lhe celebram a passagem pela presidência da Câma
ra Alta, soube, com a concretização deste sonho - o sonho de retirar do ingrato olvido os Anais 
da primeira Constituinte ,- prestar à Nação um serviço assinalado. 

A melhor maneira, por certo, de dignificar a História, é divulgar-lhe os documentos 
básicos. Publicação, como esta, equivale ao mármore ou ao bronze das estátuas. Na verdade (e 
pela verdade) representa mais claro prêmio para os antepassados da representação popular, em
penhados, há 150 anos, em plasmar, com o seu ímpeto moço e a sua honrada inexperiência, a 
forma definitiva de um governo extraído dos sentimentos de liberdade, para as responsabilida
des de sua constituição. Corresponde, supre, avantaja-se aos monumentos, que têm a sorte das 
cousas perecíveis: pois a Palavra permanece; e o Livro perpetua-se. "Ad immortalitatem", é o 
seu endereço. Queremos dizer: a sua justificativa. 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1973. 

PEDRO CALMON 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
G ER~L, CONSTllTUINTE, E LE G llSL.A.TllP .4. 

DO 

IltlPERIO DO BRA.SIL. 

1 8 2 3. 

PRIMEIRA SESSÃO PREPARATORJA. 

Aos ] 7 dils do mel de Ahril do anno de 1823, 
acbando-se reunidos 5~ Srs. Deputados no Salão d. 
ASliembléa, pelas 9 horas da manbll, na conformida
de do . Decreto de 14: do dito mel e anno, e competen
te participação da Secretaria de Estado dos Ncpi08 
do Imperio, precedeo-sc á nomeação do Prciidcnte e 
Secretario, interinos, e forão por Icclamação eleito!!, 
para Pretlidente o Excellentissimo e Re'erendissimo 
Sr. D. Jmé Caetano da Silva Coutinho, Bispo Ca
pellao l\{úr, e para Secretario o Sr • .lVanotl ,J08é tle 
Sow:a França, ' 
,~ Propol então o Sr. Presidente a nomeaçlo de 

c\las Comminõea, humll de cinco Membro. para veri. 
S'ar a legalidade dOf Diploma!! dOI 81'8. Dc.,utado. 
que não eai88Cm eleitos I)ara e8ta mesma Commis8ão. 
e outra (le (rei Membros para veri6car igualmente a 
legalidade dos Diplomas dos cinco que formusem a 
1.- Commissão. Decidio a Assembléaqúe se pJ'OC\,>dell88 
, notne&ção das duas Commia5Ôes; e j~lgou desl1eces. 
saria a usada eleiçã. ~ escrutadores, por confilr da 
Meia a exacta apuração dOI votos. 

}',ra Membros da 1,8 Com missão lI.irio nomeados 
com a pluralidade rC!llliva 08 8ra. Antonio Carlol Ri .. 
bt'iro dcÃndrmJa Machado e Silva, Antonio Lui:c 
Pe"dfiJ da C,mltn, Bllrão de Santo Amaro, J08é 
Joa~uim Ca,'nciro de Camp()~ e Jlfartoel Jat;nto No-
Ifuecra dtl Gama; para a ~,a os Sr8. Franc;8co ~11u
ni: Tav(f1'es, José Ricarem da Costa Aguiar, e Mar-
,i;/I Fmnci,yro Ribeiro de .Andrada; os quat's se reli
ráráo logo da Assemblt-a para cuidar no desempenho 
do trabalho de que estavão enl'arregados., 

As' j horas da tarde voltou li Assembléa o Sr. 
A Ild,."da. .1lltclttlclo, e pedio, em nome da Cotnmissão 
de que era l\1clllbl'o, que ficasse adiada a al'rellcntaçlio 
«lu beu parecer, por não sl"r pOflsivel fazer-se em tão 
~urto espaço de tempo o exame de todos os Diplo
mas. Alilli In se decidio. 

O Sr. Costa .Ág'"ial' leu o leguinte parecer da 
Commissiio dos Irez: 

A Com missão enr.arregada de veri6car o. Diplo
ma'! do, Srs. Antonio Lar/w Ribei,.o fk ..Ind"ada. Ma. 
co/tado, nomeado Deputado pela l'rovincia de S. Paulo. 
Antonio LUIS Pereira da Cunha. ,BarN' de Sanlo 
~maro, Malwel Jaci;tto NOe"",,~ira da Gama, e JOI; 
Joaq",im CnrrILiro de Campos, DeputadOl nomeadol 
pela Provincia do Rio de Janeiro t depois de hll.er 
procedido aOI competcntes exames da Act. Geral da. 
re .. pr.rtivu Provincial, e Diplomas particulara de ca
• llUl dua retVilloa Saahorea. OI açQ,. tado leR: 

formes ao Deereto de 3 de Junho ele 18ft e tnltrael 
ções de J9 do tocamo toe. e aono a que elle • 
refere, e 80 de a de Agoato que declara &I ma ..... 
Instrucç<lCI. e ás Portaria de 20 e ti de Feverei .. 
deste correqte anno = Paço da Alllemblia Geral Co .. 
tituinte e Legislativa do 8r.lit ao. 17 de Abril de UIII = JOI~ Rica,.do da Costa ~,;tl,. de .Alldredo ::I 
Ma,.tim F,anc;sro Rihtl10 de .4ndradG = F,1IIfria 
MQft;: To.vo.,t.. Foi approvado. 

Levantou-se a Sessão pelas .. horu da tarde; • 
, declarou o &li. Presidente que a elo tia .. ti • 

abriria pelas Ir huau d. manbiL 

SEGUNDA SESS10 PREPARATORIA. 

Em 18 de ..46ril ~ 1818. 

Aberta a Sessio pelas 11 bQ.... da IDaDhla. I. 
o Sr. ÃIldrada. Machtido o seg1lltfte p&1ftel' da. eo.. 
mis8iio dos Poõeres: 

A Commisão da 'Yel'i6caçtio, dOI Podera, depail 
de ter examinado as Actas e Diplomas dOI reapt.di
vos Senhores Deputados, e l,eaado 11 Leis, qQt • 
devião r('gular. a saber, o Decreto de 8 de Jubo de 
182'l, Inshucçúea de 19 do ml"lIn. -lDeI. ~p n. 
ereto de 8 de Agosto do meNU ....-,."it .'fib~ 
tes Porlarias, achou It'gaes nll reapecti.,.. ProtÚldll 
08 seguintes Senbora Dt'putadoa. 

Rio de Janeiro. 

Senhorf's : Bispo Capelllo Mór. J .... ~ 
de Mc·ndonça, Manoel JolJéde Soua rr...i.-Jibãi' 
tim Francisco Ribeiro de Andrada. 

E'pirito SanItJ. 

Senbor Manoel Pinto adro clt 8, .... 

Rio Qranà "" "-' 
~1~._1feI : J«@IIaiaa h'f ., ..... Ribef. 

Aot.oaio AI.,.. BàIto ... ? 3 •• C ...... 80-. 8_ 
__ ~aJti.!:'vl~ ~ C:: 4. ~ea 



( I ) 

do Rend()n, JOSl- RicaMo os C~ta A~uiar, Fran
ci'M.'O de Paula ~ula e Mello, Manocl Martins de 
(,;outco Reis. 

..1Ij"as G.'raC8. 

Senh:m~!I: ndcitior Pinheiro de Oliveir.l. ,'os,~ 
Joaquim da Itort.a, Canolllo .ToSI" ,1e Araujo Vian
.. a, José de HC""t'1Il1e ('osta. J llSl" :\ ntoniu de !"ollza 
,Maia, José Teixeira da l·'ollceca Vl\sconccllos, An· 
tOIllO da Ilõeha Franl~o, JO:lO Gomes da Silveira 
llendollça, Manoel JOlil' Vcllozo· ~ClarC"s, :\13110el Fer
r(~ir& da ('amara, Luci .. Soarc!! Teixeira de ()uu\'ea, 
MIMei Rodrigues ,Ia tl)sta, Estl'\',1Il Hihriro de He-
2enu~, Aut.mlo Gun\':d',ell (iomide, ,JUSI' Custtlllio 
Dias. 

St'nlhH'cCi : Josc'· :\l3rtini~l\n de Alencar, Jo:i·o An. 
tonio Uodrigllcs de CarntlllIJ. 

Parahihu. elo Xorl(. 

~cnh():-e!l: AlIgl\~to X:n-iC'r dC' Canalho. Jos,~ 
l"crrci,a ~.)hrc •• ,,)~:, da Cruz Gou\'ca, Joalluim :\la
hOC! Carneiro da ('unha. 

",Yota, 

. A COmmitlEão podia tal "el dm'iclf,r da l"gali.b.:le as ANa dl!!!ita Pru\'inci:a pda ingerenda de plldcr~8 
e~'lC('la~1I e man.h:lo,; imp,'rati,'os, que a Lei lhe mio 
l't'\'mettia: mas hc da Competencia sl',mt:ntc ,1:1 As
sembll;a del)ois ,te. installada torllar irritos ~es miln
"'"t~:i especiac8. 

Pernambuco. 

~C'llhorcs: Berlll\rdo Jus,: da Gama. L\1~z Ignacio 
d,. Alhlrallc Lima, 19nacio de Almci.la Forluna, Fran
ris.:o :\1.'lli7. TSVI\res. Manoel I~nacio Cavalcante de 
.L;K:t'rda , )o'r.t'H~isco i'crreira liarrel~ , O. N uno 
1:..uó c:nio de Locio. 

SWlftl CaNil;' wa. 

Senhor Diogo Duartc ~ih'a. 

A ( ' l· ..... tI' , -·(\Il1IllISS:IO r.ao at ell: ('o a rC'C' amaçll('!l contra 
o lnu!ltre i.Jl"l,ltar\u pela "ua ill,ig!lilic,!!lCia: ali(,~o;I. 
f;C !-UhllrtlO, C l;el1:~~l pr(n'uu com Il menor indicio, 
A !I!'.~<'ll,~(' mais ql\e mio tinha na Bra .. i1. a rt',i,lclleia 

. ex;:,!';!I" pl':ilS instrucl,·j'e~. e n:ula ~e apl~r('sl'Il~OlI ,'luc 
in.lu"i~s'.! a mell:.lr tlll\·I:):\. De mais o (.fllh~,o U"I' 
\0:-1\1 a qn('~ ~.', com pete a c1,'f.i7.,io da~ qn:t1i;l:utc§ ,lc 
el(,~';.I:i1i,~·t.;I.:, !ll~ algumas du\'it!:t~ se le\'ant:uiio, dei;' 
I):-~~nt! .'l!\. nir.-s~ por III~iIl10 ~ quc a. Ada Itr. ""lia 
1)01' fabu~e:'l l\'i t1~dll!'a\'"e~ ~1..s dll\'ld~s stlsrli:lll~,,; 
mas i!ot~, parcc":) aCnm:ll1~":IO h1lm tlltt' arhlh'lulO; 
n .\ct:\ n:lolrata de (luyi,hs. eerlam~ntt- P,lrr)llC as 
n':·) houvc. c () It'!>tcmllnhll em (,1Il.!.r~ri., dos ltl'ch-

.:late.. h~ dc IH'II li 11m peJO, attcnta a ~II:' assigllalU'l';& 
na Acta, que a Icoilimou. 

Alo,!!;on,\. 

~e"~10rC'!': I).!lJllcio Accit)Ji ,1e \a"collcellm, (':,c
t:mo \1:;ria LnpC's i :a:II;l, Jos,', .\lll.Hlio CalJas, Jo
• .: de ~ou~a :\1 <,110, 

~'''flrl1. , 
Contra cst.\ el~i~iio "lch~·n.'\r:ío os Eleirorci do 

nestricto de Porto Calvo, tuando-I de nuna, 1.0 
Por se t~rem reunido os Dcstricto8 Eleitnraes ue Pene. 
do c A lagoas. contra õ disposto 110 ~ lOdo Capi
lulo :3 das In~trllct,:ill's. ~.o Por srn.\o· tCt' corrirlo o 
escrl~,Lil1io tantas vezrs _' quantos crilO ()~ Deputados 
na IlIrm:\ das I nstrlleçors, e lIlent)~ tl'f·!!e mandado. 
vir ali li~tas do seu deslriettl" cllmo Orlh.'na o Decre_ 
til ,1~ 3 de A~.,sto do anl10 i,rC'tt'rilo; do que M1COOCO 

ticarem prt'l('ridlJs Floriallo V I<,im da (' .. ~Ia ])('J.'ado 
e, FranCISco Jo!',:' Corrc;\ pelos Depnta:lns (~:LI.:l:s, ; 
~onZ'l e Mello, apczar de terem ,'stes menor numl'
ro de ,·otos. Parece0 li Commiss:io tI:.- nenh 11m pez~ 
a primeira ohJe(\'ão porque as me~ln:ts J IlSlrIlCç'I-'Cs \lO 
~ II do di lo Capitulo dai) azo á r('uni,lIl, (k -i'iC s.: 
qut'ix:in; c em nada se lltacnu o tlilcito de cki\j:i .. , 
\'i~tt) COll~tilr da ,Acta, (1\1l' V;ll:lriio n" Dc- tri,':!) de 
Alagoas t,)(I .. s os EJ.·ifo,rs d~ Pl'a,,'!o c1:- c,,· .. ,'lla· com 
os de .\Iaj.!·tlas ; acrescen:!., q~lC a· simp\:s "a~ia<,:àl) de 
t(irmas aeeidl'lliaes IÜIl IlIl·lIlh o ad~'. 

A se3uIltla ol~i('cçi'() na s'ta primeira parte tiio
bl'm n:i .. mrrece :ltt"n~"~II, pois 'III~ o mcth,ldo que 
"t'~lIirão os lk-trictu8 de Ahp."as. c PCIl"'c!O parece 
dduz;r,sc ,I,) Dcc;ctll de :J de :\';I'~tO ~ c qllanto ás 
qurixr1s de lalta da~ listas de Porto Cllh'o he ~s
mcn:i,la pd'l Arfa de apurac:iio, f' até pela Aeta 
da ,\s~emhft;.. EI.·itllral de P\)rto Crllvo, na qual se 
\'ê qlll' os cit;"h)s Fhriano Vieira da ('OSt:1 1>c1/ll!clo , e 
Francisco .J OSI~ Corre:l, tiveriio o prilll('iro quarenta e 
s('is votos, e O sl'gun:lo apenas trinta e seis, ql1sndo 
os dous ultimos Deputados tem bulO cincocnta e cin .. 
co, c Qutro cincocllta e quatro. 

Malto-Grosso, 

A' Commissiío p"recco. que o Senhor O ep'~t1. 
do nomeado pelos Drstrich»)4 d~ Ctlyah:í c Pars~lll\y 
Diamantino n:lo p:,de por ou tomar as!\enlo, por n:io 
ser eleito pela Prol,ineia totia, n:A., tliil\b concorrido 
o Destrido de \'1 lia. Bd!il ; como porém as (tissen~íe!t 
exi~tcntes entre os De:·.tric:os ~ e r~Fugllllncil\ do de 
\' illa H.,Ha, for:io ali C:l'I~IlS 'i ar derüll lll'igem a (~~t:l 
illegalidadr., l' lI:io t1t'\':~'1 ,,'\;.~ n(>~ilicÍ\1!õ. deix.", de 
Sl'r reprcsCllta:lospl'la i 'Cl'lI:l 'lG;l de I: u m tl'l'Cl'ir". a 
Corillllissi.) . d,'in :i '-\)oSl'lli:'!:';\ ll:'luis ,Ie inst!\lh·la a 
deci7.:in rlcstc dc!ielldn lIi.'gtlcio. 1';11:0 da As .. emhléa 
Geral COIl!itituintc, c Le.;islati\'a 1~ de Ahl'il dt' 1828. 

.Ãlltnlli" (àrlO,f Rih{;roá' AI/(lrndtl Mac!/fulo r Si Ira, = 
Allf(lIIio l,/fi;~ p(,Yi'ira ela ('lIllha. = B.triif) dt' SflJlfo 
AmflrIJ, = ,\1,1I1o,.f .'(U'illt(),No~/(cir" da Gama. = 
Jo.,é Jo:.q:,i"" CarJ/ci,o cU' Campos. = 

A!guns ~rs, Deputados failsr:io sobrc n/... do 
p,.rcr.er rclatÍ\'a ú clriç:io do Sr. XI/,'nrrc. de If"rnl 
pela Prllvincia de :\Iatto.(;rM!!Oo; c uno: propo~:'T:i() 
quc ,(jeandll ,'alilb Illl\Jclla eleic;:io, sc cOllccd"!lSC que 
o I>e!'trieto de \'llh-BeiJ .. )lodes!!e 110lllcnr, por !!Oi s';, 
um l}eputaJo; C ()I\tr(.)~ lcmhr"r;';o C'm til\'or (h 1I1l'sma 
elei\':io o q!IC a Cl)m!lli~~:i() prnticar;' a H"p~ito uns 
Deputados da PrllvillC'ia de Perlllmlllleo. cuja ... ('le;,('lc" 
fimin appro\'adas ,bcm que tlcassl'lI1 de 1'1',:,(\ llous ()e!ll
trie"'!', 

() ~r . ..til/l,ii!ta (' Sih,(t : -- Eu c'!trndo que " 
falta da re,,"j;io dos "~Ieitor('s do Dl'.,tricfll dc ,'ill" 
Bella n:io p.dt' i/w,.lidar a l'Il'II'::Ú) ltl' ~r, .'·wl'tlrrcl de 
AlI/'( 1t fl'its pdlls l)e"lrielo!l dt' ('Iliahi C Para!!uay 
Diamantiilll. Se o J)r~tl'icfo <1(' ViII,. lk:h n:'lIl rr.:l;ltloll 
os seus Eleifores. ohrou }lllr clIPl'icho ()lI por indolell
('ia. e em 'luah.jUl·r dos ,Inus C!l"O~, n:lo p .. ,!l(' (l !letl 
procedimento prejudicar 06 int('rcss(tí do!' ,tom; ()c:>.n.. 
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etos na nom~ação (10 seu Drputado, muito mais ~en
do CuyaM ultimamente a resi(lcncia filo Oovern:ldor 
da Provincia, c por isso já considerada como Capilal. 
Demais, q'lando Villa Bella Diio quizcsse n'lI1ctter a 
CuyaM a sua Eleição podia ao menos manda,la para 
aqui ao Governo, como se praticou t'm 1\1 inas (;1'. 

raes. quando se tratou das' eleIções para os Procurado. 
res da Provincia; mas nada fez, por querer ; 'var avan· 
te o seu capricho, Finalmente, tanto mio pl.le li falta 
de concorrencia do Destricto de V illa- iklla produz; r 
o resultado de ficarem os outros dous J)ctrictos seOI' 
representação, que, ainda admittidos os seus votos, nito 
alteravão estes " nomeaçfio do Sr. NO'fJarro de ;lbrcu , 
por ser extremamente pequena a populaç:~o, compara
aa com a dos dous Destrictos. Sou pois ete voto que 
Villa BeUa perdeu, porque quiz, o direito de ter 
parte na nomeação do J)l'putado eta Provincia n que 
pertence, e que o nomeado pelos Destrictos de Ctlya-, 
bá, e Parflguay Diamantino deve tomar assento I. '::;. 

ta Assembléa. ' 
O Sr. Carneiro de Cmnl)M : - Lr\'anto-1i1e FlTrl 

combater, 8S asserções com que o ilImtrc Prenp,n'l'ltr 
perlende mostrar a legalidade da eleiçiiodo ~r ... r.:, "I 

'0 de .Ab,eu como Deput!1do pela l)rtJ,-incia ~~c oi'".; I' .. 

to-Grosso. Diz o nobre Deputado que em CuyalH, ;' 1-

mó Capital se devia fazer a apuração dos "ot05 do~ 
Eleitores de todos os Deslrictos, e que se fa!tar:io os 
de Villa Bella, de\'e reputar-se este Destricto dec ..... hi. 
do do direito de votar, porque sendo cOllvidados re· 
cusarão por capricho ir a CUyilb:i. O Illustre Preopi
nante concidera Cuyahá a Capital da Província por 
ter alli residido o ultimo Governador; mas esta resi. 
de"a não he prova de s('r Cuyahi a Capital, hc ape. 
nas4.,..a_ conscqllencia da perlllissiw que teve aqllelle Uo
'Yerfidor, e que lhe foi concedida para o livrar de 
sofrer os' ,eft'eitos do clima doentio de Villa.Hella; 
Graça que j:l outros Governadores antes (lelll~ tillhiio 
requerido, sem que a podes!lem COl1!lc~uir; e esse ml's
mo ultimo Governador súmente ohteve (I \1 (';"cê de re· 
sidir mais tempo em Cuyabá t sem que fil.:a1>~e desot,ri
gado de' ir tomar posse em ViIla.BdJ,a, que sempre 
conservava a prero[('ativa de Capital, da qua.l SI) por 
Lei (que niio mostrará o lIIustre D"ptitado) podia 
ser privada, e n',io pela auseneia do Govel·nadOl·. Por. 
tanto, não se p1'ovando que Villa-Bclla, huje Cidade 
Qe M,ato.G rosso t dcichou de ser a Capital, ll.io se lhe 
póde levar em c111p1, para ser o Destricto excluido do 
llíreito de votar, o acto de não mandar os seus Eleito. 
res a Cuyab:l t pois este procedimento mio foi mais 
que uma defeza legitima do seu dircito de Capital, 
que lhe dava o de exigir que alli, e não em Cuyabá 
le fizesse a apllraçiio da elei\ão da Provincia, Nill· 
tuem be culpado quando resiste a que o privem de 
Im direito, que legitimamente lhe pertence; a cxisten. 
ia do direito justifica os m('io;; de o sustentar. Con
luo pois (Iue o Deputado nqm:-ado nito hc Deputa., 

lo de toda aProviucia, e qnc por is~o llilO c1e,'e te l' 
assento nesta Augusta Asseml>h~,~, que por núo estar 
aind~ installada, não póde por ora saa~r o c.lefi!ito da 
lua eleição. 

O Sr, Andrada ll-Jacl6ado: - Sr. Pre~lidl!lltC: 
Quando a Commissio de Poderes recusou interpor o 
.eu parecer sobre o Sr. Navarro de Ahreu, e dei. 
chou a decisão da sua entrada 0\1 CXc1US:IO á Assem. 
bléa depoi. de installada, teve ('m vista. a sua in. 
annpetencia, e o extraordinario do que oCl'orre no 
aso do Deputado eleito. Dous Destrictos Ekitoraes 
ela Provinda de Matto-Groslio, o de ClIyaM, e ae 
Paragua1. DiamantiRo escolhem o dito Deputado; nlas 
O 'de Vllla-Bella nlCJ CODcorre li Capital de CuyalJá 
para a apuração de votOl ;- nem mesmo COlVta que fizesse 

8S eleições paroC'l.iacq, não por n~glicrencia, ma!!! p~" 
quc!ltóes de juri!;dit'çéio, '" iIl a- Bel\ll tinha sempre sido 
a ('apitai da Provincia; n;lo ha\'ia lei alguma que 3 

etcsp~ia~~(' desta precminencia;. m:l~ o ncto de pcrtrn" 
der Cllyah'1 I,d:! na ('amar!!. d("~;:;l, {'idal]c se apurassrm 
o', voto,;, 1':':,', T'('SmO que declarar-!'e Capital da Pr0-
vineia, ao (I ," " il;,,-liella tinha direito de oppor-!>t~. 
e sem <!1I1' tt".: . i Ui l ! rú~ ,a "ir inculpação. Isto hc o 
q\le fu: 'ili;t-Bci!a; e por nar do ,t;('ll direito puni.la. 
Ilerno~ C'O'I1 a pri\'uc:ill d')i; r1; rl'itofl ca1"ltheri!;t.icos ,Ie 
11m puvo li\"l"C' ~ .\rr;:;ncar.l1!t',Ll'n.os o (1ireit() de !ler 
reilre~elltaila? Uc~poj;I-la-hr.'IlIU;; da participação politica 
que 111e Cltlllpete COlr.O rnrte de Corpo Social? Seria 
um altentado, lima ''l'Íulencia injustificavel? Demais, 
em simplrs ~e'são prrparaturia nÍlo se 8jZgra"ava avio. 
lencia ~ NI'IS não estamos ainda in~talla(l()s; os simples 
nctos que poc!rmos legitimnmt:nte tilzer s:io os indispcll. 
savcis para verificar-se a inlltalh~'ão; tudo () que pas
fiar a){'m di'isO he nu1\o, i .. ~ana\'('IHI(;llte n'\lIo, ,1\las 
dir-se-h" talvez que podiamos admitir o Ueputado eleito 
sem (lrivar o Destricto de Villn-Hcl\a do direito de 
ser rcprl'scntado, antes conceclendo.ll:e lima re}lresenta
I, :10 mtcira em vez de' um fragmento de reprcsrnta
c:ill ~ mas niío sc repara que as !nstrucçôes, que são a 

,':: H'~lililr1()ra das elcições, c a que somos obrig~dos 
a cill~:ir,nf)s , d:in á Provincia de Mato-Grosso 'um só 
Deputado, e d:ltldo-Ihe nrlS dOlls altcra~'amos a Lei; 
e altcmr a Lei bÚ pt'lJe quem a púde fazer, o que 
certal1leIlh:: 11;10 porlemos n:,s antes de installados, Dis. 
seriio que assim como tinhamos approvauo as elrições 
de PI'rllamhut'o, [tpezar dc mio tcrem seguido 89 
Imtrucçúes , .e s~r('m os DI'putallos d'aqnella Provir1-
cia eleitos t:11) s"lInl'nt~ pelos ])rstrictos de Olinda e 
UeCiie, licanda dc fj'trI~ o de Süo ,Joúo da Barra e 
Pajahú , do mesmo mono poniamos approvar o Depu
tado e1cito pelus Dcstrictos dc Cuyabá e Para!!IJay, 
Dia!rumtillo, npczar de !ocr excluido o de Villa.Bt'lIa; 
más não !;(! ad vertio na diffarença essencial de um e 
outro caRO, He verlbdc que tanto em Pernambuco 
Como em ~[atto·G\'osso al'erou-se a Lei, quanto á. 
ft;rma aecidental das clei\~ões, separando-se Destrictos 
que a Lei unia; mas em Pernambuco saJvou-~e o 
pri!1ci~~io essencial das elcil~ões, o direito <le represen. 
taç.lo; as C()marcas do H,'rt:"io niio perderão. pela. 
divisão dos Destrietos, o (lireito de m::tmlar('m Depu
tados {t A~scmbll-a, ;.;nks 11;(·;; ficou res~\Iardado o nu
ml'ro dc Deputallos q'ue, 8egullclo fL ~í.la }lopulnr:io t 

I~cs, competia,; el~1 l\latlo-Gross~, C) ::~'! _c.!lllloÓ", i1ro. 
'VIllCla n;:o da maIs Ill~ um Oqlllt:o<to; !'e'" ""te ('nt11\ 
p\ila sú clc\úo de Cu:':!:,:. c Par.i;!:uay 11iam:!ntino, 
fica ele fa'eto e~hllnl:l(la Villa-Bella cio (lireiro de re. 
presenta\'i"!o porqllc n:io lhe I'l'~t:l I "TlIt.l',;l) aL:nm que 
cle:;<.'r. Jsto seria uma pena, (' pena mni severa, que 
não rl'ldc r,'cair "ell,lo solt1"(, crime, qHe 11:1,) !.'uve, 

Jc~allan:o aimh alguns ~ rs, l)(')llltarlos fll I1lhnd(}-se 
nos mCSI~lOS prinripios; c j\llganll(),~e a mntNil1 discu
tida foi approvado o parecer da Commis~ão; c por 
i~so o Sr, .YlIt'or,'o de Abr~", que lie ach:1\'a nore
einto ti., Assembh:a, Í1l'1mediatamclIte se retirou. 

() Sr. AI/arada, Jlrrrhado: - ~t'lHlo illnisp('nsl!" 
\'el que prestemos juranlCuto, (' ,le\"ruJo por isso ~c1-
tar-r>e nlg'\ ...... l formula, lembrei-me de fOrlllar urna ,_ 
qual le,,:4'.III~m a pcrmiss:lo do Sr. Prc~idcllte, Leo a 
seguilltt.'. ~/ • 

" .' uro cumprir fiel e lealmente as obrig:1ções de 
",Deputado lia i\ssellllJl~3 (:ernl Comtituinte eLe. 
" g-;s!ativa Brasili(,lN,'" com'o('nda para filzer a COll9-

" tituiç:w Politit':l do llflo)(:ri 1I0 Brasil t e as refer
" mas. imlispensô'\veis e urgt'nles , mantida a Heligiiio 
" Catholica Appostoliea Romana. e R indept'netencia 
"dQ Impetio, :;cm admittir C~m alguflla. l\"a\'à:" qual. 
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" qtler outro laço de união 011 federação. que ~ oppo
" aha á dita independcncia, mantido outro sim o Im
" perio Constitucional, e a Dynastia do Senhor Dom 
" Pedro nosso Primeiro Imperaclor e sua descendencia " 

O Sr. Secretario· leu tambem a seguinte formllla 
ele juramento : 

" Eu F~ Deputado á Assembléa Extraordinaria 
" Constituinte J.f'gislativa do Imperio do Brasil, juro 
" aos Santos Evangelhos de exercer as Augusta8 Func
• , ções de que sou encarregado pelo "oto da Nação, 
" com toda a franqueza e boa fé que ella de mim exi
" ge, Bem respeitar outro fim que não seja o bem pu
" blico e geral da mesma Nação, mantendo em todas 
" ai minhas delibera'(ões a RcI:gião Catholica RoIfta
" Da, a integridade e indepemlencia do Imperio, o 
" ThrGno do Senhor Dom Pedro Primeiro Imperador, 
" e a successão da sua Dynastia, segundo a ordem que 
• c a Co n8Lituição esta1x>lecer. " 

. Entrando em discução a formuha do Sr. Andrad,& 
Machado dissp 

O Sr. Dias: - Proponho que se emende a for
mula do juramcnto substituindo ás palavras =: rcformas 
indillpensaveis e urgentes == as seguintes: == Que os 
Uepresentantes da Nação ,que se ,'ai constituir, ten
do por fito o .melhoramento ,e maior bem da mesma, 
nenhum limite circullscrcviio às suas funcções, que 
~uelles que (lictados pela razão e justiça estiverem 
'. seu alcance =:. Porque. sendo a legislação obra de 
. um Deos, de quem ora religiosa ora !iuperliticiosamen
te te tem valido os mais habeis legisladores, serão 
por veRtura tão illimitados nossos conhecimentos, que 
.eeja necessario limitar nossas operações ás metas das 
. urgencias c necessiJades variaveis a todo o illstaute, 
•• a isso só fixarem nossol trabalhos, quando deve-
IDOI aspirar aí previdencia e providencia? Sim conheço 
.que não se deve· procurar o ultimo apuro nas cousas 
liumanas ; IRas eu afianço que ainda pelos maior.~ es
forços não conseguiremos optimismo; limites eUas tem 
os quaes ultrapassar nlio he dado, e comsigo impresso 
sempre levlio o sello da imperfeição; e quem ao melhor 
não se abalança pelo enojo do optimo ~ vem a amar 
o pesai mo. Nenhum perigo ainda de vida e morte nos 
deve impedir o exercicio de 1\OS50S deveres, e isto 
igualmente se deve e:<primir em nossos juramentos, e 
I>or maio, que seja o enthusia.,mo que de presl'nte 
todos manifestão, cu não cantarei o triunfo antes da 
victoria. 

- }. !wttms Srl. ])(,plltados mostr{iráo com fortl's ar
gumentos"vqll\!> I!eria lihsurdo slIppor (Jue os Reprc~l'n
fantes da Naçilo tia:.luio poderes illimÍlados; e que por
isso era indispCli~nv('1 declarar no juramc~to, do me· 
·Ihor modo que )llld(."~se ser, o quc os mesmos .Re-
'presen\ailtes estft"lío ohrigados a dcsempenllar. . 

(.. Sr. At'ciflli l'ropoz que á palavra Independe • .,-
c:·· <o" a('Crefi!Ccllt:\fi!llC illdi'l'i,~ibilitlat1l'. Foi regeitada. 

. O ~l!n!l()r HiI".;ro d~ Amlrnda: - Em luear de 
dizer RI',mcntc J,1t/1'jJl'lIdt'fu:ia do hllpaio, eu dIria in
~e!fTitl(l(lt~ e IlItlt /,c1/dmei" do Iml'rrio. j"lIi apprllvado 
('stc uddi:aml'ntu, e com clle 1\ formula inteira sem ou-
m algum" altcra~'áo. . 

l,'allou.lic d('po.!J 11& ncc('!\sidade de um R('gimento 
."'Prod!'orio pau rl.gular os trahlllhos da A~~lIlbl(~a, tiO-

n' IJlcando.sc um" C. 'lIl1Jmissão para tlprl'scntat leU Pro-
jc(tt).. . 

() ~r. PTl'.YlTlr"tt. sentlo authurl8(lclo para eleger 
.')8 j\: ('111 !tros (lr : i 1;\ • '10m ('ou os Srs. = "'nlo/l;o CarlU8 
}~il/(ir() de Âmlrtl(it: AIII(llv.do=: Â,1I101I,;0 Lu;z Perfi," 
d.. C,,""fI::: Antonio RtXlrigut,s J·ell.~o de Oliveira == 
ik: .,art!o J08é ela Gttfna == lIIanoM Pirato RiJ,eiro '* 
Sami ·f,;O. 

J ·eita esta nomeação, declarou o Sr. Preiideate" 

que só pl1di. ve~'c.r-ae. meeira reuniãe dot S.8. 
Deputade .... t» dia 80 de Abril, para se dar tempo 
suniciente á formação tio ltegimeolo; e levanwa ... a 
Sessão pela. trez horas da tarde. 

TERCEIRA SESSÃO PREPARATORIA. 

Ef1~ 30 de Abril de 18~3 . 

. Aberta a sessão pelas 10 horaa da manhã, Jeo 
o Sr. Secretario .. Aetas das duas sessóel anteced~ll
tes, e forão approvadas com o additamento feito á 
seglDlda, em que se declarou que o ·Sr. Ribeiro de 
Andrada tinha assento na Assemhléa como Deputado 
pela Provmeia do Rio de Janeiro, e não pela de 
S. Paulo, tendo sido por ambas nomeado • 

O Sr. Rod,igues Vellozo, como Rdator da Com • 
missão encarregada de fazer o Regimento da Assem
bléa, leo o Projecto do· ~esmG Regimento. Termi. 
naua 8 leitura, dIsse 

O Sr. Andrada Jlac}uwo: - Eu uaignei com 
restric~ ões elte regulamento, porque sou de opinião 
contraria ao que se estabelece em al~uns artigos. Em 
1.0 lugar não vejo porque, vindo S. M. I. a esta 
Assembléa em um dia tão' ,olemne como o da na 
installação, ha de deichar de acompanhar-se dOI seus 
Ministros de Estado. quando estea fazem sempre par
te de seu cortejo em todas as funcções grandes da 
Corte, e até he de U60 constante nal primeiras N ... 
çõe~ da Europa! Será singular que se não p'crmitta 
em occasiiio de tanta pompa, e de tanto jubll~par. 
o Brasil o que pela etiqueta da Corte se pratiel elD 
qualquer festividade! 

Igualmente me opponbo á votação por escruti-
Dio secreto. Os DeputaJos reputão-se a Dor da N .. 
ção, e não he em pelSOAs taes que deve lupper-ae 
,. indignidade de não di~er franeamentc e á face do 
mundo as suas opiniões, muito mais nada havendo 
que temer do Cllefe do Poder Executivo, pois de 
sobejo o abona a rfgularidade do seu proeedimcnto 
sempre constitudonal, nem do Povo a quem se faria 
grave injustiça desconfiando da heroica generosidade do 
seus sentimentos. (Foi apoiado por alguns dos Srs. 
Deputados. ) 

O Sr. Moui:: Ta t'aru : - Sr. Presidente! neo. 
nos defenda que passils~e srmelhantc met.hGdo de TO. 
taçiio. O que diriiio as Nações clIltas da Europa? O 
que dirião os nossos inimigo,? Ah! eu já prevejo: 
diri,io sem duvida que entre nó:'! haviio ,Deputados, 
que, contra Il expectativa dos seus constituintes t não 
Fe 8nimavão li declarar com t"'anqueza o seu voto. Isto 
he indigno. e eu de nenhuma iorte posso annuir. 
Voto portanto que nem appnr('\'a eFtc artigo. 

O Sr~ CoMa Aguiar: - Que diri:io os homens 
sensatos e as Nações cultas se admittissemol a votação 
secreta? Dirião q'le neste recinto 8e assentavão bo
mens qlie mio ssllião afrontar perigos pAra mallifestar 
suas opinic;cs; af:,~temos ele nós essa idéa injurio~; 
c concorramos COiU todas as forças para mustrar ao l\'bn
do que sabemos sustentar o 1108S0 caracter .e dignid,-
de~ e rorresrunuer á confiao,·a da Nação .. , sem que 
poss·a desviar.lwli dos JIOS5õOS deveres. nem a vista ·de 
punhact!, nem a c('rt('l/\ ua morte. Este lugRr que oc
cupo mio lierá j:ímaifi! ahandonado. embora a desor
dem venha desgrs\'adamente opprÍluir-aoli, o 'quc cu 
não espero; e quem tem hledo nio se &sl8nta neste 
augusto recinto. Esle he o ·mCll .sentimento. . 

O Sr. Pereira dQ, C.,.flul., (Não o OUyl rão o, 
Taçhierafoi. 1 
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o Sr. Camnr~ de CampD': - J algo indispensa
,"1 que se imprima sem demora o Projecto do Regu
lamento, para que possa por eUe ordenar a Assem
bléa provisoriam8nte . os seus trabalhos; e que entrem 
já em discussiia os artigos relativos ao cCl"emonial ou 
tormalidades da entrada ~ reccIJimento d" S. M. I. na 
Assembléa, porquc a matcria llão admitte demora; 
ficando porém igualmente estes artigos do ceremonial 
IÓ provisoriamente approvados. (Apoiado Apoiado. ) 

Depois de breve discussão, vence0 se o que nea
bava de propor oSr ('arnt:Íro de Campos; e logo o 
Sr. Secretario pa'l!õ<1II a ler o Capo 5. do Regulamen
to, que he = lh:t flrma.!idades 'Iut se Mio d-t: ~ltflr
dar 'UI .Asse".blJa = comcÇ:llldo pelo seu 1. artigo 
que Ile o 19 na ordem delles. 

Art. 19. ~o topo da Sala das Sessões estará o 
Throno Imperial e no ultimo Jegráo á direita estad 
a eadeira do Presidente da Assembléa. No pavim(>l1to 
d. sal. diante do Throllo estará a l\Iesa; em cima 
deUa os Santos Evangdhos, um excmplar da Comi
titui"ão. outro deste Regimento, os Codigos das 
Leis do Imperio, & lista impressa dos Deputados, e 
dOI Membros de cada Comliliss30. 

Alguns Srs.l.)eputados tiz~o breves observações 
sobre a intelligcllcia dos termos e disposições do Ar
tigo; e disse 

O Sr. Vi".,: - Vio o Brazíl com horror quan
tos males o cereav.io na critica situação de seus ne
gocios politicos, estabelcceo então em principio a sal
vação . do seu estado social, exigi o convocação de 
uma Assembléa Constituinte e Legislativa, reasumio 
tlCUS dirtitos sociaes, e reasumio todos quantos são 
inaweriveis; he pot tnnto a Nação Americana Bra
si"-ra, Soberana, Independente; e como tal aceIama 
e ~~roa .seu Primeiro Imperador Constitucional, Che
fe do Poder Executivo, e seu Mode~ador, cllja au
,horidade deve marcar a Constituição que se propoem 
.. Fazer ~I Representantes da Nação reunidos em Cor
tes. He na solemne installação destas que tem de 
comparecer o Digno Representante do Poder Execu
tivo t e como tellha de respeitar a Nação legitimamen
te representada da qual só diriva tooa a authoridade 
que pelo Pacto Social sc lhe vai a conferir por lei 
fundamental., &OU de parecer qlle a posiçiío que .e 
lhe deve desibTllar seja sim cJistineta, mas no mesmo 
plano onde estiver o Sr. Prct;idenfe. Cabel,a illsep1-
ruel, na9.uellc aeto, do Corpo Moral que 1'epresenta a 
Nação, Soh~rana c independente; e deicharia de o 
íer . quando tiv~se superior. 

O Sr. A"dnlda .\Jucltado: - Sr. Presidente cu 
e~tava preparado para ouvir portentos nesta AS1-Clllhli'a t 

"Iv~mos na idade das maravilhas, e lIom()~ mui pOli· 
co dlustrados pará mio ferverem elltr~ ll<;S M fnila
~r.es. Confesso porrm qlle o 'Jue ouço pas~a toda a 
rnlJ~ha expectAç~o ,('fim quanto grllnde eUa fosse. Quc 

. rarl~ade lia entre o R.l'prc~entallte Hercditario da ~ .~.io 
IIIte1l"a e os RC'presentllntes lemporarios? Ainua mais 
que paridade h!l cntre o Repre~enf8nte Heredit;lrio 
e URl' unico llE'l>retiClltIUlte temporano, que, bem que 
condecorado com o titul" de Presidente ,,"io 
!te mais 'Jue o primeiro entre os .SClIS igu:les'? Que 
parale~lo .p:de ~;1cl1il~r .. r-~e entre o l\fonart:ha que em 
"ua .ndl vldualidade ·cuncentra t(lda lima dclcgaç'io 
soberllDll, e . o 'PresidcHte de uma A!'~el1lbh~& qfie 
abrange co]lecti ... amo~!e oufra dcll'gac,ão soberaua. 
Jnaa que nao aJcve nem p,',de ahrange-Ia tOlla? eomo 
se pbdc sem. d~i'\'ario (pt'rd(lc-sc-lI:e a exprt'~!>ão ') 
1~"aIar o Poder Inílucnte, c re"'ulador dOi mais Po
deres Politicos, & um Membro· de um d\)ti Poderea; 
fl'3u1ados? (;omo se qller nivelar um Poder fonte de 
to aa as honro. . : .. l~'1"as COJUtltuiçóts orlig .de 

explendor e de g1oria, com e Presidellte de .. 
Assembléa. cujo melhor om4ÚO he a simplieidade~ 
Em fim Sr. Presidente pada põde haver de commum 
em jerarchia e precedenela entre o Monarcha q'le para 
bem dos povos tem & Lei. por uma ficçüo legal, 
posto além da espher:a da humanidade, e quasi eR. 
deosado, e um puro mortal qUI', apezar de respei .. 
tavel, hf' slljeito ás mesmas r .t-is, que regtm os 
mais Membros da Sociedade? Basta Sr. PresideDte. 
nem a materi" pedia tanto; mas a imporlancia de 
n.io deichar desgarrar o PO"o ilIitNato por paradoxOll 
perigosos. forçóu-me 8 ser mais extenso. 

Out ros Srs. DC!plltadoíl s('guirúo em seus discur
~os a opilliiio do Sr . .l'liulrada Machúdo; e como se 
alongasse o debate disse 

O Sr. J{oniz Tff'l.'ar·('~: - Sr. Pre&idente aca
bemos com isto; deichemos questões infructuosas; 
não queiramos fomentar a desordem no principio dos 
nossos trabalhos! (A poiado Apoiado. ) . 

JulO'ou-se então 8 materia sufficicntemente diseu .. ,., 
tida; e decidio-se que o Art. se di,illisse em dou, 
nos termos . seguintes: 

Art. 19. No topo da Sala das Sessões estará o 
Throno Imperial, e no primeirf# degráo á direita ea
tará. a cadeira do Presidente da Assembléa quando ., 
Imperador vicr a8sistir. 

Art. ~O. Nas Sessões ordinaria!l estará a Cadeira 
do Presidente defronte do Throno. e diante della 
estará a Mesa: em cima deUa 08 Santos Evangelhos. 
um exemplar da Constituição, outro deste Regimento 
os Codigos das Leis do Imperio, a lista impreua 
dos DeputaJos, e dos Membros de cada Commissio. 

Passou o Sr. Secretario & ler o Art. il conce
bido neste termos: 

Art. ~l. De um e eutro lado do Presidente 
estaráó as cadeiras d09 Secretarios, Otl quaes terã. 
diante de si o Livro dos Registos tias Propostas, e 
das Actas das Sessões Publicas da Âssembléa. Foi 
appr8vado. 

Se~uio-se 10(1:0 o 
Arl. 2~. Os Deputados estarão allsentados em torno 

da Mesa em fórma circular ,. de modo que todoc; v .. ' 
jão . o Presidente e deUe ~iiio vistos '. assentando-se j 

indistinetamente e sem precedrncía. F(>t approvado~ 
Entrou em discussão· o 
.\rt. 2<J. De um c eutro Jatlo.p~ Throna ficará.' 

de. pé· os OfHl'iaes-l\lores. da CIlJltphR~:~~-+ 'd~ parto 
direita o l\lordomo.l\ló~, e· dil, l"Fque~(fa os,~~als om ... 
eiaes-l\lorE's eonf(lrme as sna" ditfer.cnt~s. gra:duaçae.~ 
O rc,"to d. comitiva e o Corpo J)ipI'Ol!lati~o ir.\O' parA 
as Tribunlls;. e ao P~.I,Mieo S.I'O destinadas ai G&le;., 
ri.ls l'em di~t i ncção alrr:I\na. 

Acabada a l'ehura: <Iv" "ht:... suscitou-se a\ questi .. 
se os Ministros de"ião' 011 nio,fir1.er ,parte dO',.co~j. 
do, I mpe;:adcu~ q,uatlClo "ie~se: á .,t,i'\sl'mlJl(-a,., e:. disse: 

O ~r. Andmda Jltf(·"fl{,!o.~ - ~r~ Presldmte' t' .. 

.abertura da Asscmhr(:~a he' um i~H~tO' (!e' prerogati,v.à pu., 
ramel'ltc impedal, lw e:,:nlt, n~~nna, dia\ Coroa,. êO~~' 
}Joi:i n('~r:tr em uma tll,r oc a·,,:, i; o' enr . que: o' I!lIlperad~r· 
dc\'c ai;r~rec~r' rudeado de' t(·~~fo' ·0 eltl'l'end'or 'loe' o8\~; 
cando 06 ol!)os concilie f/:'S1:ldl'Oi, cllmo:" ~'orn~o' &; 0'11 

Il'r., nep~IUle a (~nn,·"jaHrl,i:l d':1Si se'os' prl.',!'elrot~ ter·' 
vos?' ~u,' Sr. P·r~··~··:,,,t;nite: .. esl'ol\! pt"rsuadld·o' que' 1l6' 
si~lcma COft!ltitllcioJ.l!:tT n:j,n' ":,, ~e' dóc' ~er' liberall mal: 
a~ prod'igo de htllJra.~" glpri;a" c' e)'J:'J1('nd~r'. para; COIII, 
o l\lonarcna:, e só pcouom;·t"" ~~e: lmder'; J~oder qu"~ 
.baste para o t;X&ctu' desempc',IW' (l:;rs filnt:~õe~,que.I.~.e) 
attdhuc a con's~ítuiG~;(o' ,> e lti:'O' (,l'c'.nais', q.ue' l'IIt~' f~II~, 
a oppres:!:lo dos ~Il>·tro~, p'nd:ert's, ig,nalmelite cunstllua;., 
110s; mas: g.l!oriB, mAS: c.'~pJ!t:"Hllllr •. Ulll~ .pparate· q~> 
.inspire uspeitg;, avi''''-ohe·se' a, (.h~;iilu{. o: _peito' c:ria\ 
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•. ,u1MJft.to ~podcr legitimo. ureiga ~a ,sl,toordina.- .. nto., f. sé éll~ ~ri. n20 ou.;, dr en~octó; e de. 
~õo nas je1'&rchiM', e consolida ," ~r.dem; e 'ni8to pois" de se' opinar dHJerenteme~ sobro ~tes poafos ti_ 
ganha a, ,Sociedade em geral." Demaas;.lupponbamos O Sr. Cnrnll;·ro de çampol - Do D'lHIM' ",in-
que o Jmperador, , por qtMhncr:" accid.n~· inesperado cipio a que, recorri para mOlhar,. que OI Miniílral de 
'não . se resolve a fallar extensamente á A~sembléa, e Estado nlio são Creadus, ou Oficlles d. CID Impt!l. 
precili& dc quem' por elle 8e lhe dirija, a quem com· rial, deduso que o seu lugar deve ·ser·' cUielta do 
meteria este encargo, aUfentes os Ministros? .Por Throno, como tem' na Cone OI Grandes .,do I..nperio, 
ç Sr. Presidente em todu as Nações os Ministros. que niio são Crcados .. He verdade que OI Minitt_ 
aa", preleDtes á abertura; não nos queiramos nós sómen. de Estado nu fullcç,óes da Corte eetllo , e.quercbr. 
w fazer celebres: tão estudado desvio da marcha das ~omo osCreados c Officilles-MórCls da C... mas i,to 
mail NIl;,ões pareceria 6lho da descoQfiança, ou do provêm N gosarem no Paço das honl'fts, que compe. 
projp, ~c abater o Poder executivo, e' i~to seria ·ten\, aos Officiaes.Móres. tomo Uniforme, MOrMia 
(uni tO """H,rio log~ no. tomeço do nOS80 ajuntamento. Bec. &c.; o qne não lem lugar, ,aqui, porque devem" 

~r .:·.:cretario FrGllçf1,: - Sr. Prclfidente, eu não collliderar. sórcente a 4uthoridade pablica que eu .. · 
deichar 1 passar nunca a idéa dc que os l\1inilitros cem. Nestes termos dcvt'IR estar á direita dO. Tbl'Olld 
~E:cretaá08 de Estado ~jão ser.vos do Imperador: cs· logo, depois do Mordomo-Mór, que h~ o Qnico 0ftI. 
ta :-léa he anti-constitucional, e. contraria aos princi. ~i"l.l\lór da Cua, que fica aí direita e proziIDo _ 
pi'rnI Je Direito Publico que temos abraçado. 08 Mi. Tbrono. Entendo tãobem, que devem ter ueento 
ni:stros Secretarios de Estado siio grandes Magistrades e em cadeiras de encosto, Alsim como nó. peJo mel-
dv, 'Poder Executivo, responsanis á Nação pelo que mo principio ,pois como nÓI extrcem um Podei" So-
obrál1 em fasão do seu Officio 011 Cargo; c não~' berano. 
de·m em tal qualidade ser jámais considerados com,o Depois dc breve discussio, propoz o Sr. P~idell. 
Senos do Imperador. Se este pois deve entrar na te se 6earião do lado direito ou esquerdo, e decidio.. 
Assembléa acompanhado sómente dos seus creados que lhes tocava o' lado direito. 
principaes, n:'io podem entrar neste cortejo OI Mini.. P.rOpol mais se ficllriio alsentados; ftDceu·i. 
':ros Sccr('tarilj8 de Estado, porque oRilo são. Vo~ que sim. . 
portaato que sejão excluidos de ter par~e no mesmo Prnpoz finàlmente &e teri:io assento raIO ou d. 
cc,rt.ejo. encoSo; e decidio.se que tivessem assento raso. Fi. 

O Sr. Andrada Madl4oo: - Sr. Prcsidente! cou portanto o Artigo coneebido e approvado DOI ter 
l'.~srM ele não ser cntendido, cuidei que fallei claro, ,mo., tieguintc8. 
m:lS cnganei.me. Eu cbamci, e ainda ch~mo aos l\-li. " Dc um e outro IlKIo do Throno fI/:ar'õde pé 
nistros dc Estado Servos do Imperador, não do Im- "o. Officiaes.Móree da elsa Imperial; da parte di. 
perador como individuo, ~"s do Imperador como Po. "rcita o Mordomo.Mór, e ela esquerda 08 maia Ofti. 
tlcr Politico. Se o nobre rreopinante só chama servos li ciaes.l\1órcs conforme ali suas difFerentes gradua-
06 "ltle prcst:lo scrviços meniaes, então com razão não ;c çõcs. 011 Secretarios de Eltado lerão assento rllo , 
JlC podcandcnominar tRel OI Ministros que os nã() :, direita do Mordomo.Mbr. O resto da comitiva. e 
pI'estilo, nem podem prestar, pai.. uma pelsoa moral :, o Corpo Diplomatit'o irio para ai Tribunas; e ao 
não p;'Kle reeeber taes serviços. 8e porém elitentfe el- 'Publico súo dcstinadas IS Galeria. sem diltincção ai. 
te Ilome a todos que recebem ordens no .... , que são "guma" 
força.do8 a cxccutar, e cuja sorte de nós depende, Passou o Sr. Secretario a ler os Artigos leguiutOl 
não sei como duvids applicar o nome aOI Mini8tro., A.o i40. Para .eumprimentar ao Imperador em 
que 5:io cllcolhidos livremente, e Jivremente demittidOI qualquer occasiiíó, para annunciar a inst:lIlac;ão, e •• 
pelo. Imperador, e que tudo obriio em seu Dome! Sr. cerramcnfQ da Assembléa, e para o receber quand .. 
PresiJcnte! 011 agentes do Poder Executivo são ser· vier á mesma AssembMa ,nomear.ae-,ha uma Deputa-
vo" niLU do homem, ma" da dignidalle, IDas da Co· çiio dc doze Deputados. 
rna; esta he ta l!uguagem de que le ser"'1L os liYres Observou-se que era pequeno o numero d, JI De-
Inglc7.l:s. e que nem os lIambdens nem 08 Pylhs acbá. putados; mas como I Allsembléa nãocsta"a eomple-
1'.i~ dcrrogatoria do caracter dllquellcl, a quem le ap- Sa. approvou.se para esta occQ,!!iüo o referido DUmer(), 
p!tellv" por não 6car em demazia deafalcada. 

',) Sr. C'nrnt!lro tIe Campo. l-Sr. Prelidente r . Art. 25. O Sccre~ario da Assembléa participará 
Prescindo da questã() liuscitada entre os dou. iIlustres oAiclalmente ao SecretarIo de Estado do Impt'rio o dia 
Depc ~a(lo:; ~ que ultim:lmpnte fallilrão, se por vcntu· em que '1\ Dcpulaçlio hl1 de comparecer perante o Im
fI' o;. MI1m:~ro!4 de Estado se podelD chamar Servos perador para que se lhe desi ... "',. lugar e hora para a 
<1" ('oror.l: r('correrei a OlltrD principio para demon.. lua rcccpçiio. }'oi approvad 
1.rI&" <j\l~' nto dl.well\()!õ Ilpprovar o Art. do Projecto .Arto 26. A Deputa~iio nomead" para receber o 
do R(!.!,mcnto. que 08 exclue da entrada nefila Au. Jmpt'rador irá busca.)o ao lugar onde se Apear no 
~usfn AS'Ieml.lléR nn 60lemne di" da lua installaçiio.edificio da ASlõembléa, acompallhaDdo-o ,t<IÓ o throllo. 
Os Mini~tro~ dI! Ellt~llo, Sr. Presidente, verdadei- Foi approvado. 
'alnC'nte n:ll) F.ão Creados uo Imperador. nem tiiooorn . Art. ~7. O Imperador ('ntrará na sal" d~ As. 
Ollkbcs da 'Il1a Cala; ellell ncrctOm um lJodcr Po. :'~'1l~lf~a d~aeoberto, e·· quando entrar, o PrcAtdenle, 
Jitico. lõio ~lcmhrn .. do Poc1er J;~xecutivo, eate Pe- o 8ecrct:mo, e todol OI Deputados ficario em ~ 
der h~ 11m do, Poderes Sobcl':mos, e neata qualidade até quc o Imperador le 8Bliente no Throno. 
não se lhl'~ p;,dc n('~ar a entrada nesta Augusta As. . Tendo mostrado A!gll~" S~8. DCF1tndos C~~:lr r.rn 
fj~mhlt-a. quando se in;;taUa a Hepresentaç,io Nacio· dl.YlClil sobre a ycrdadcua mtt'lhgcncia da ralavr~ de,. 
nal " pua exerc~r :til A U~uSt3s (uncçõc.; do Pod~r So- coberto qüe ~e l,~ no Artigo. disDC 
tierann ete legil'lar. (.'oi geralmrnte apoiado. ) i O ,~r. Canteiro de ('a"'J'fJS: ..... '::1'. Prcs::!":1Ie, 

Propoa enliio O Sr. l·rc~idente se Of) Ministros P"~unto se f!uando sct diz c:ue i,' Imperador en~ra' ae I\shaclo. 'le,~iio. ou não. entrar com Sua Mag\'s. rá 'I;e~ta SlOlla o descoberto·, ~ enlenl.le srm ('or03 '). 
~ llDpétjal aa Auembléa: e venceu·se ~u{'sim. ( O ~r . . Ar.dral!a Mat'hado romo um do'! R,.'-clllf_ 

t:.au:í~l~ alga_ S~'. Oeputal\o~ sobre o lado em .0 H~glmento reepondeo q:le sim.) Poi" entl0 ~r::~'n. 
p .at'l"~ &car GI Miaú.itro, eM E.twto, te t~ri.o 00 que uão a;e dne app:-Qvar CIte Art;go, e '&ou t.le 
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parecer que o Imperador drvc entrar com a Coroa, 
e conserv,a-Ia em qnanlo dUI':lr a scssão, Fundo·me 
em que o Imperador Vl!lfI installar a Assemhl(~a c()
mo Chefe da Naç;io; ora a oroa lie a SUil insi~
Jlia assim como o ,Manto e o S('cptro, e por is,;() 
nào acho raz,io para tjuc o I,"pcra(\or n;io c,lnscr \' c 
uma das principais ill~igniaH n:1 AIIg'U~t;L FUllccr,io 
que eUc vem exercer COlHO r III)ll'flllltc, 011 ('llcfe da 
Nacr;io. Creio que os Ilobre:! /l"Pllla!los Ret!aclorcs do 
RegimelltEJ quizenio com este arbitrio evilar (IIIC esti
velise ': Imperador coLcrlo e lIIís ut'..:('olll'rlos; pois cu-
bramo-nos. Nüo se cO!Hçm O~ (~rande.; do IIH1'ci'io? 
l)orque n,io nos cullrircmos tamIJelJl ('n! (Iuantll o Im
perador esti ver ('olwrw? Asscllto plli~ que nil(l deve 
passar o Artigo, e (Iue sc d~t"rlllllle i;ue ("ltre Sua 
}\Ia~estatle T 111 pCl'lal com a C'oroa, e a cOI1~ervc duo 
rallle a sess:lo, por(llIc he 11 ~u;\ ill~i.1nla, e dclla 
não devc ser I'ri v<ldu em ,;io A 1I1{1I~ta Funet,:;io, 

O Sr. AI/tlr(/da :lInc""!!'/: ~r, l'resiclente! A. 
Commiss:au julgou ()lIC ~cnd() :-lua .'\olag;·stadc Impcrial 
um Po(ler CiHI;titucioll:\1 l! a As~emhl(~<l ou1ro} , devia 
ser iglJal a· silua.;ão dI! amhos. '1l1tlllln p'resGlnlc:;; e 
como a .l\ssclllhl(~il se Ilito cobre p:Lrcccil (pie tamhem 
~lIa l\Iagcstad~ .I mpL'rial deVi'" entrar dcscoher!o, !-\e 
a Coroa lIe propriameate ~lIn:l cobertura li deel'Ss:íll I!I~· 
\'e scr a mCltlllil p~ra este CtI .. () quc he em ()ulro '1':al" 
quer; se porem fur cl'!1ciclel'iL:la como ~irnples ill"iI~lIia 
da R('aleza, outm t1e\,er{1 !!l'r a fl'soluç;io .. ~os n,io 
queremos, nein jámais nos veio :1 cabe(;a, despojar 
por um momento das ill~ignias da sua alta dignidade 
o Representallle Hereditario da ~~çlio, liem qlH' o 
quizessemos tinhamos para isso auctoritlade; SI" ti \'eIH/J1l 
em vi!lta ser coher('ntes com os nossos prillcipios, (lue 
me pa1fecm fundados em raziio. 

D~,p~is de' breve discussiío decidio.se, que o A r
-.iio ficasse coneebido nos termos seguintes: 

"O Imperador entrará na Sala da Assemhl,;a 
" descoberto, a;endo a Corlh € SCl'ptro conduzid s por 
" seos Ofticiaes, e dep',sltados em lima :\Jc~a ú ti reita 
" do T/nono. (Jlla.1t!0 o 1111 perador entr,lr, o Prt'~i
" dente, os Secretarios, e todos os Deputados tiearúõ 
" em pé alé que o IlIIpcrador se assrute no Thl'ollo. 

PIISSOU o ~r. Seeretllrio (I ler o', sc~"intes Artigos. 
Art. Q.~, Em tnda-; as occ,lsilies, em fIuC <I I~rin

cipe Herdeiro assistir lí. .\~sc'lIhl a como Itegente do 
Jmperi", a;crá rrcdJido por U:lllt D"l'utll\'áo de oito 
Deputado~. e ter:'! ~~sento n' umll c,u\cira eo:n Docel 
pos~a diantc d"s de~r<Íos do ThrutlO; 110 ~eo r,'cebi
'IV ~tf) guarllal'.sP, h:\l11 tUIL,s as mais fjHllhlidad~" or
Ifénadas para o IlI1perador. ( Ficou adiado. ) 

Art. ~9 l;:m lluanto o Ilnpcr:dor, uu Principe 
Re,:~cnte estiver na Sala das Sessões, lodos os expe
ctlidores est:uáõ de pé; qualquer que seja a sua c1l\s-
ie, ou ('mpre~o gue nccllpar, e'(ceptuando sl'lIncnte as 
}'essoas I lU periaes. ( «'oi apl'rn\'ad/l. ) 

A rt. ~O. {Juando a Hcg:mcia vier as,;istir ú<; Se'i
sões, scr:t recebi,la (t pllrt~. do Saliio p"r um:! Depu
tnc:;io de seis Deputados; e qll;m!lo I.'lIiral' le\'allt:lr· 
se·hilo os Deputallo,.;, e Secr('tarios ela ,h,cillltl.~a, 
ficando o Prcsidcntc aSl;entaclo atl" (Iue ella cheóue ao 
,lIcio d.a Sala. ( «'icou I&diaJo, ) 

Art. :H, Diantl! do Tltrono, ml. f"ra dei· 
11.'. colloear-lie-ha;o as ('ad~ir;Ls de e~i'ill,IH p;11'1& 

Ó Presidente c He!!elltes na mCS1nll li li h:., de lIta
,llt'ira (Iue o Prc~identc da.A ~s"m :l!"';j ti (!',,' :'t di
reita do Presidente da He;.!cllt'ia, (Fi~"a a:liado, ) 

A rt, ~!t, (Juando O!l St!cretar; IS lk ,: .. "Lt\" v lerem ;'L 

ARsctnblÍ'a fallar em nome dr, I,n;Jeraclllr, s('r,'l!) r.:cc
l,iuos ti porta do Saliio na f"rma li .. ,\ rt, _;)\). () l,'resiclentc 
f' toei" a As~emhl(;a se le\'antill"í,í /lO aproxI,niln"Il-H::! 
ÍI )h'sa, e ILJei dar;1 asll!flEo entre elle e o 5~cretilrio 

do lado direito, mas nl\ linha do mef;mo Secretlno. 
( Ficou adiado, ) 

Art, :l!3. QuandQ por,~m vierem em Rel1 nome 0\1 
f tirem ehama(\os pela :\s.emhléa scr;ló rcceuidos, ficao
d" todos as~cntador;, c terão assento n' uma cfldeira 
T>tza. {t l'sIluerdll do ~ccretllrio quc tica uo lado eli
querJo da .\Iesa. ( Ficon adilldo) 

J\rt. f H, :'IJa retirada cio Impt'rador, do Principe 
]legente, da Hrg'ellcia, e do!; Seerctarios de Estado, 
pratiear-sc.ha " lIll'smo formulario • que l:iC (;bc;crva no 
seu rc:c('hilllclltO. ( Ficou approvado.) 

Todos Os mais J\rlig')~ do rett'ritlo Cap, 5,° ficlI-
r;io adi1\d()s pura a disclI~s;io gcral do Regulnmento. 

() ~r, ('r/rl/eim tle Cali/po,y: Il'nlbrllu <.fIlC tendo. 
se ordenado a imprt'ss:.io do Ucglllall1/'ntl1 ~cria con
v(,l:i('lIte a ""pre~siio do, A rtig'os que tra~~o da \'()t:t~' ,o 
:-;c'efet:l, ficando todavia rr~er\'l\(lo a ...\sselllhl~a o 
tOlllar dellt's conhcc.ill\cnto no tl'mpo opprortuno. Foi 
Ilpoiado l'elos Srs. A "tlrllllrt JJ"l'Iwdo, e A1/dl'llfla e 
,..,'ihll, 

() Sr. St'l'retnl'io: - ~r. Prl'sidr.nte ~ EII appro. 
\'0 (I qn(' dizem os Artif;II°; soL,e a vot3c,il' secreta: 
u:io pOl'll'w CII h:\ja de qu('rer j:ím,lis o(!Illtar o me\1 
\'ulo, I'"i.; pr:ltt'Htt~ CJuc sempre querere; que elte sf'ja 
pllltlwII. por~m as minhas clrc~III~;t:meIas podem por 
\'('lItlll'll n \11 ser a~ me~ma" c1e I\I~lIll3 du." ~rs. DeiJu. 
t1\d,IS \ Fdi chamado ú ordem, ) 

() Sr, ,,J!HI/('W': -'- l'e.,o quc (I illtlstre Preopi
nanle d('l'Illre o lIloti \'() que tem de mio julgar. a 
rc"pl'it" dc voltl','áo puhlil'a, os seus cnllt'g,Is llas cir
clIlIst:mcias cm qJIC a si proprio se considera. 

O Sr . • \'n'l't:fario: - Eu n,io ti\'e Intenc;,o de 
offl'oc\er a ftJrt<lleza de animo dos Srs. Dep~tad08; 
{'u sou () primciro a r(,~p8itar todos porque qurro que 
todos i:;lIalmt'nte me respeitem; o que quiz dizer i.e 
quc •. C"usa Puhlica, unieo fito (los meus d 8eur80~ , 
l"'J(le por ventllra perder com um voto respeita; h'o 
quI.' circull!ttancÍa!ll imperiosas IH~jãode arrancar lí vóz, 
con' ra a vontade tio volanle; circunst:l11ci:l~ em que ~II r.on
sultando a minha conseiencla, me reputaria, tao fraC',. a 
mim mesmu, como considero a qualquer ou'~ro, São 
14l.0 portanto illjur,a a ninguem f~m diz('r que podrm 
haver motivo3 t:io imperioso& que fa<rilo ,'aeil\"r " 
f..,rtalt'~a 11 IImana. 

Uep,.is dl~ hreve discus~iio. venc('(l SI' que se Rupri. 
misselll os rclcridos Arti~os na iml'rcssiHJ dn RCfCulamento. 

~csla oCl'asi;io lembrou U'1l !"ir D~~~~ado qu~ se 
mandasse imprimir, uma lista nominal. 1O'I-"Ml91:e~ Srs. 
l)cpul:lnos; .~ a~Slm !1e ordeno 11. 

O Sr. Pre,Ytdnlt(' disse que passava ,a ,~ome.r a 
Deputaçiio, e clegeo para o dito fim os Srs.: Frans. 
cisco das Chagas Santos = Diogo Duarte !'ilva = 
J"S(~ ll'Jllifl&cio de Andra(la e Silva = Helchior Pi
nheiro de Oliveira = Jacinto I·'urtlldo de Mendon(;a 
- Har.io de Santo .-\ maro = :\IIIr.oel Pinto Uibeiro 
de Sampaio = J~nado Accioli de Yasconcellos = 
Bernardo José da Galna = Augusto Xavier d~ ('ar
valho = Jo'io Antonio Itllcll'igues de CarvalllO = An· 
tonio Luiz Pereira da Cunha, 

Feita a nOIAt'aç:io, se~lIill.,'é o mnrrar o dia da 
installa(;:io da AsseRlblt~a; c t:'llIilndo a!~un!l 8r$. De
l'ut:LcltJs. c1l'cid"o-se unaAimeOlen'c filie tilSSC o dia 3 
dc .\biu. plldl ser j.t di~tillrt,) na H:'1tulla do Rr ,,;il. 

Tr:.'uu-sc 'depois d:\ IlOra a CllU' dl·via p'!rtir a 
])eput;ll:;í", c se assC'ntoll que se r('uni,,~cm as 10 ho. 
r"o; da In!l~lh,ia no di.l !:! de ~(Ilio na Silla da ASlem
LJlt'-a para sair do scu I'l'io (I !to.:. opl'0r,t anHo 

HCScll Vl',,·sC tamhcm (1'1C em c,mtilrlllidude do Art. 
25 du Ile~ul~llJento !.ltérno. apprllvlldtl pr"vilio,iam~. 
te, se diri"is.;1! um O:fit:io 3(1 .\Iinistlo· e ~ecretarl0 
dc Esiadu dos ~('~ocios do fmperi4,) 1'ara Sua llap 
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ta(lc ,1e~i~M" o luga,. c a hora de réccbcr a Depu
hu;:iu; c 411C igualmcnte sc (\iri~if!sc ao mcsmo Minis
tru oulro Ollh:iu para. clle parlielp3r não li/) ao Sena
do ,la ('l\mltrA o <.lia da instlllla~'iío da AS8cmhl,:a. e o 
!o!,'n:du () flJzer puhlico por Bando. mas lambem las 
JlIl\i" Authoruladc'i a (Iucrn por cstilo fiC fazem scme
Illl\ntC'i emnmunu.'ac,;iics. 

OIt,m(1mCnll' fie decidi" que no dia seguinte 1.° .• 
de ~1Ai", lôC rCUni!l~l'm os Srs. Ucputados. {t hora 
.1,) (,oMll/olf!. na Sula da Asscmbl,'·a. para d'ali irem 
('m ,'f)rl'0 :í ('l.ll'rIJa I mflcriul nHsistir á Missa do 
ElOl'irilo Snnlo. c preiltar o compctente juramcnto. 

J .c\'afttou-sc IA· IIC!I!I.io Ú/I duas horas c mcia da 
tarde. ' 

~l/U1lUd Ju,yé cle SOIl;;a França, Secretario. 

JU;SOJ.UÇÜES DA ASSEMBLEA. 

P,ml Jw~ llonil'nr;o de AlIl/,.a(/t1 e Silva. 

1/1.11111 c J<;x,nt" Sr. - A A!lscmlMa Grral Cons· 
tituiute e Le,.;illlutiva do Imperio do Brazil rCllolvco 

DI' SC58S0 dt hoje enviar no dia 2 de Maio 8lfta De. 
putação a Sua Magestadc o Imperador para lhe an. 
nuneiar o dia em que se ha de verifiçar a solemne 
installaçlio da mcsma Assl'mbléa. O que participo a 
V, Ex. para que ~abendo ele Sua Magcstade o lug.ar e 
:1 hora em que detehnina recebe-Ia, fique a e8se re8peito 
a Assemhlt"a de illtclli~clll'ia. - Dt'os (;uarde a V. Ex. 
}'3ÇO da A8sembl,~a em 30 d' Abril. de' lS2~ -lUaaoel 
Jolié de Sousa l;-ran~a. 

Paf(~ o mfamo. 

1II.mo e Ex.Sr. - A Assembléa GemI Consti. 
tuinte e LClÓljlativa do Imperio do Druil resolVe0 
assigllar o dia !j dc Maio para a sua solcmne ms
tnlla'i1io; e ncslót conformidade r.e communica a V. 
Ex. para qUi~ haja dt: officiu &O Senado da c.. 
mara dcsta ('jdade a fim de o fazer publico por Ban
do; ficando V. Ex. igualmente na intelligencia de 
fazer ao 'i Trlbunllc8 e mais A uthoridades as ncces
lia rias participaç6es. - Deos Gllarde a V. Ex. I'aço 
da Asscmblt:a em 30 de Abril de l~23.-Manoel 
JOié de Souza l"rança. 
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DIARIO DA ASSEl\fBLEA 
GER.4.L, CONSTlI71fUlINTE, E LEGllSL.4.TllJT.4 

DO 

IltIPERIO DO BRASIL. 

1 823. 

I'\Tj'ARTA SESSÃO PREPARATORIA. 

Em o 1.- de Maio de 1823. 

\.. DER T A a Sessão pelas. 9 horas damanhá, 'eo o 
~r. ~r&drad(J illacltado o seguinte Parecer da Com. 
missão dos Poderes sobre o Diploma do or. Deputa
do Pedro rk Aral!jo Lima. 

., A Commissão dos Poderes tendo euminad" o 
Diploma .do. Sr. Pedro de Aralfjo Lim(J Deputa,lo 
pela PrOVlnC1a de Pernambuco, e comp:uan-:1o-o com 
a Acta competente, achou conforme a dita ANa á!i 
Leis.,que a de,iiio regular, e o Dipbma leg.1l; e o 
1>ep.tado em termos de tomar asscnto, e cnlrar no 
I!xercicio da8 SUAS funcçõas. Paço d, Asselflbléa Gera' 
Const.ituinte e Legislativa a I de Malo d:! l~l~j:::= 
Ãnlonio L~rlo.~ Ribeiro dJ Andrada Machado e SJ:,':I = B"rã(J 'de S.1nto Am(Jro = Alltrmio L:li: Pereira 
dIJ Cunha:::: ... I"noel Jar.i"eo Noglte!ra da Gam~::= 
J~~ Joaquim Carneiro rkC(Jmpós. (Foi approvado.) 

O mesmo o Sr. Deputado disse que o Sr. Pedrn de 
Ar(J~jo Lima estava , porta da Sala, e que era a 
ordem nomear o Sr. Presidente um dos Srs. Depu. 
tado!l para ir com o Sr. Secretario busca lo , e intro
duzi-lo na Sala. 

O Sr. Presidente nomeou o Sr. Nogueira da Ga-
nIa para esse fim; e entrando o Sr. Ar(Jlyo Lim(J to
mnll assento na Assembléa. 

O Sr. Andrada e Silva; - Eu recebi ontem 
duas participações do Sr. Secretario, e já se passa
rolo as ordt:ns a que eUss se referiiioo Tambem fatiei 
Il Sua Magestade Imperial. e me disse que receueria 
• Deputação destn Assembléa amanhã pelas onze ho. 
ra~, e que mandaria que um Piquete de Cavallaria a 
acompan."u8e. 

O Sr. Secretario: - Seria bom que V. Ex. 
mllndasse em Omeio e.ua resposta, para que possa 
regiltar-se. 

O Sr. AntlraM. MtJCTtado: - Essa he a ordem e 
• marchll dOI negocios. 

O Sr. Pre"idr.&'e: - Creio que são horas de 
irmos li Capella, paf~ se ouvir Missa e prestar o 
Juramp.nto. ,. . ... 

Conveio a A8Sembt~a, e d ah se dtrlgto em COl'o 

'PO á Capena Imperial on~e. assistio á ~issa. 8()le~ne 
do Ellpirito Santo que ~fficlOu o Sr: BISpo Capell'lo
Mór. o qual Jogo depoiS prestou o Juramento d~ De. 
putado nas mãos do Deeano do Cabld? pronunciando 
cle jnelbOl e em voz alta o ll!e5mo_ Juramento pela 
tormu1:l I\prrovada. Igyalmcnte Jurarclo perante o. Sr. 
Di,pc). Prt!sidcDte da ~~blé., o Sr. Seçretarlo o 

mais Deputados , pondo e:\da um por gua veZ a mio 
sobrc os Santos Evangelluis, e dizendo = A&liim o 
juro == . 

Concluído este Acto voltar-do os Srll. Deputados 
á 8ala da Assembl~a. 

O Sr. Presidellt~: - A Sessão continua pira se 
ler a Acta da al,(ccedenfe. 

O Sr. Ilnd r a4a Machado: - A Acta deve sem
pr~ estar pro-npta, para ser lida e approvadlt no prin .. 
ci!lio da Scssão, por isso basta que se lance em. pa
pel separad\l, par" se approvar, c depois se r~sta
rá no Livro. De outra fôrma não se procede em ore 
demo 

O Sr. Secretllr,'o leo a Acta. 
O Sr Andrada ftlachado: - Parcce-me que DeS

ta Acta mio se declarou a hora a que se levantou a 
Sessio; e deve sempre declarar-se qua"do se abrem 
e feehão as oeSSÓt's, pois somos assalariados do Pu. 
blico, e este tem direito a' saber o tempo que traba
lhamos. 

O Sr. Cm·"eiro de Campos: - Sr. Pesidente c0-
mo ouço dizer que. somos asslllariados. d~rei G que en
tendo sobre este obJecto. N uoea em DIreIto se chamou 
salario ao que nós recebemos por táo nobres e au
gustos trabalhos. Em Direito sempre se distingui.> o 
trabalho braçal do trahalho m~lItal. Naquelle he que 
se di o nome de salario ao que por elle se recebe, 
e Hão. lIeste. Aq?elte paga-se ~ e ~ste~·~~o recebe pa
gamento. mas sIm uma gratlficaç,t8", ~·.j!"·lle chama 
honorario. O que nós recebemoc; são propriamente aU. 
mentos, e não paga de trabalho, porque sendo pu
ramente mental, se considera tão precioso, que não 
póde ser avaliado, como he o trabalho braçal. Todos 
nt',s t como Mcmbros da Sociedade Civil temos obri. 
gação de a servir segundo 88 nossas faculdades; quan
do a Nação nO!l chamou nada mais fez que exigir 
de nós a prestação de um dever a que estamos obri
gados; nem temos direito de pedir que se nos pague 
al\uillo que devemos prestar, e de que não nos po
demos cseusar; mas como nem todos tem Sf'guros e 
certos os meios da sua subsistencia de maneira 'lu~, 
livres de todos 03 cuidados da sua m3nten~a, possão 
dediear.se i~:,'eirilmeDte ao serviço que 8 P:stria lhes 
destina, por' i:sso a Naçlo. para n:>s desemuara\Oar 
de cuidados, que nos di~t'ahiriáo, e c::onsumirião o 
tempo, que devemos E:r.lpregar utilmente em 6eu !ler
viço, nos segura alim~ntos. mas nunca C$tes 6e' po
der.iõ reputar puga dos prestantes 6erviços, que fi. 
&ermos. 

Seguirão outros Srs. Deputados.. opinião do Sr. 
Canteiro '" Campos, fazendo iaua1men~ nascer d. 
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diR'crcnea da qllalidarle de tr:1halho, a necessiJ:ulc (lc 
~mprcs:u t('rmo dillerclltc para IIlgniticar a rccompcn
la ~c cada um, 

O Sr. Af/llm~/ll ,'/tu/im/.,: - Sr. Prcsidente! 
Admiro a IIl11rlJi, 11, ,lt-Iieatl ta "ll~ mcu'f ClJlil'~ali; a ;aJ.;ra "'lllll,~ilJ fere.IHcl! li!! ollvidoit '. 1II1t~ a rCl&lId,j{.lc, 
IlIt" hc, a I'ag:l, c,'rta!Ol'lIt,~ 1I1l'!! n'''' dcsagr.utll. . ... u.' 
pclo contrari". ,'01110 IIdllliu" :& '~IJU!'iU, n.IU me arrl
pio ("0111 1& ""l'rcH!j~II. Em EWlwlllia POIIIICIA, ~r. Pr~
lIidcnte, chalJll.!lc lIala,;" t"IIa IA I'Ii:.{íl dI.' UI" ser\"!
~'" ou IIrja IIcn·ic.;1I m('nt:tlllu illd,IlIlrIll1. SI·i '1111.' os J uris
co",,,,ItO!l dijo c1ifl'·rcllt!·, II"III~~ ií!1 pagi11f dOI> dtvcrslli'l tra
h.lh,,,, , IWllrulld" 1'11111 'I ,lo IUlIIumrlO a pll14JL do .tralJlllho 
m· lItal 1011'1 lI:j'I \'I'j" a Ta!'i.ío d,l Illtl~'rl'II('''; Iodo 
o trallaih" lu.! mllio; ",; IlIl'nO~ mcntal, ,In'l'ri~ l'.Ir is
." t,!r toda. 11 ~II:' 1"1,,::;1 11 1I0me (ll' 1lOllllrarlO. Falle
n,,," c11&ru. " d .. till('., .1" do 1I11I1lC nü" \t'1I1 1I .. :.e lia 
haturcza, tcvc " sua IIri~em 110 orl-t1l1ho c .vaidade 
dali C'lu"~"!j I'ltll('~/J"a~ cla ~1Il·ic!c1aclt·, CII\(' para C'III lHula 
le 1',,"f,fIHlin'llI nlm o PI'VC), UUSl'a vj" tom uruor alll
da /111 rnAI'4 ill'iI!!'llttl'a"tI'~ ,li~l'li,"III1&\'õeli; lIIa~ .ilOto 
clcvu "lItre n,"1I l·,·"""r; 111&~hitit'dl'ües odill!lIlS, dJlillllC. 
ÇÚC'II in,illr.ill"A'4 i'l n:R~.a dll povo liõlll )'lIdl'll\ t::ucr pa r· 

U do rt')(illll'n "011'1 itul'illllal; outra deve Nl'r " o.rckm 
clr l'1I1\~1I'4; gruda ,.-"'.'1 c "'111 rlas,,·s Verl'rnos <lu'llIl "m 
dtollh'. ~ !,,,i,, , !"ir. Pr·J~i"I·lIll·. 1111111 li ISCn'I\O Cple 

nii"o hr g'AtII·il,'. f", lia fI'alic\;"lc a~'Al.&rIadll. !I('1Il 
q"~ n\A'4"IIr,I,11I \,.,,1.1:1 a 11 1:,:.1 ('0111 alcullhas 1I1i1ll1 SII

nura" I lie "o"'M 11:111 ''II'r\ iUII,!j de grll .. ;', CIIIII" !los cor. 
rc'nllll de dIAIIIArllliJ·II"" 8M-alariallo. ~ A \'l'r:,:o!llta "s
ta na CIIIIH:\ lI.i" 110 11111111'; 11,'. l'lI\ vt'flla,le, I"H!l'o 
airolf,. "11"" fil'.'UII"" I'"r l'"gl1 " ,h-n'r dl' ddad iO!;, e 
que lIlill I'fJ"~I\IIIIJ". r..,III!) 1111 "I!llalel'r/', e 1-'l'a/",8 'I 

rt'p,,'~cntar" 111'11\ .1"1:.:'1\ 1I!l inLI'rt'li~c" 1I1I"illnaCt;; III"~ bC 

.. 'l'i""lJllllr;"H'i:l~ 1111 IIUII"" plli. nO!j elil'U!liio, pafl& 'Iue 
"'JM'rllrar no 1<011\ ti .. 1'"laHiI, 'luO 11.\0 tiu: 111"111 UO 
1ut t"l'rtmir o cl"" Iw ~ 

O ~r. 11 i 111 '11'" ,I,. ,-1",1,,,,',,: - ~1l1ario 1ae ,) )la. 
p",ent" ,111' n rl'CIJI"IJC!I1I1,1 c111 .,,,lIl1lho. lic .. ju l'ste li. 
.irll C/li illh·I!,,·tu,,1 (. IIl1hl'c l'rc'"l'i,,'ll1le lJ!"ir (LII·. 
",i,." • m".trnu 'tUC Ilovia di'Ii.'rcl1te" (,~pclCic.'1I de tralla
IhoA' n.H~ '"011111 u 1"'1("111"111" alc" fUI! H'ml'rc lia lIIe"
"li ".1" l'i", c Ire I'lIrlAlltlJ 11 1Il1'sll\O p"ra 'pla1<I'H'r' 
h.h.lh" , 11('::11>'"'' cfur lIlui fX'U·l'IlIlf'lIlC. IiU "'"l'rl'f,:1& 
o "'e"mll h'rlnu 11"'. lIi)oCnlti, ar 11 Jlllg""'Clltll t'm 'lua I. 
4"" It". t'n~II". 1'lIr i!l~II. C'II"""I'II" ('''111 u illIlIlU'1J 
)If'mhrll. que. I~{:lh,. d,' t"lllIr. ,'111 (111(' li' - tlt'!IK' a .. 
ç .... '",.n'~ "~"."!t'1o. ,,~:lIl"rift,III". Eu '1iII' n:ill lIiljlO hlUill 
4\'u' 11m" '1'11'''1:111 cio I'al:tn:\. 

O !-i,. r" "";/'(j "~I' ('fII.'I/Jn·~: - fi" vrrdl1ú" (11Ie 
• . '1'11"'''''.' Ire ,Ic' IUI!"r. 111;1" "'11111 11" pnf, vrll'- ,.,. 
f'rJhlrlll ,1,1 ,I., 111' 1I1"1',"':lr'l' " C' "'r' .... '" dl'lIns, )'/H" 
Irrllll" "1".1,, ,1.'1' "'. I' ,·liil.lr (·ci,dil ..... ·.. em '1'". !te 
I:.I. .. r;" 11'1:11: ',. ,. ".i" 11';1 d,· I'ah\ 1'11" pr"I',il1'" l"'c 
'1\', ""11"', 11111.1 l'r" .di I ,.,,'" 1'\:\:":1. lI:i" ('1I"flln. 
.11":1111". ':1"' .... \""" II~ \II,~':\" id,·a., C,)lIal1ll1 a', 'IUfI! 
cil'''' " IIIII~"" ,'r, "Ilillllll'" "'''1'1' " "·!'>Ii,,.. :ill cle ''''"''r .. ri,, c' •. ,1,\1 i ... 1:11.1'1111" ó\ ,II:1'·""r cl" di'li",'\ú" ,11,. 
tl,ó\"l'~ • '1111' 111" "". 'ril"·,l1,,,~ II~" '1'lfO"'''' I'''lIfll~"n, 
n:t', 1"'"11',,1 .•. /I ,f" li .. , \. '11 "'1"'1' cla 111111"'1" cl" tra-' 
":WI.II lI;n;~II"1Il .I""lIi, 'g·'I.i:";1 11 Ir,.h:aI·:1I 1111'111,,1 /til 

I'r.". :tI. 'I ... ~'I'·'" dll" 11'11' ll'" f", I'''f ~I';' nll'~I":a 1111' 
fll~"/' ,,,.1;, llllhfl' " ,r:l1talllll .t" 1.c1I·III" . IIIrtlilll' li" . . 
f' I",r., n,·,'" 11111/. "" 'I"e :1'1,"11.· 11111' ct'·I"·,"11·,·"I" 
nl.I' 01." t;'r,." li.in.. "1"'11.'. ,·,i'.!I· lIIui I"'II'"II:l 

f"" I:",.·" i:1 I' ,r,1 " ,firi;..:ir ",.~". c' 11"11\ I", t:", ~1'III'r
nu" ; " d"',"I .... i,, '11111",1.. d"lh r"~lIhlill d!i'it,," t ", 
.'i,·",.,,,. "" I"t" .. "" J."JII If'-llIldn. '1111 RftIHrill!'l. clu 
1'111' .,. ,I ""':1 I"'''!lrari", :~ra'llil',I\·óilJ. IHI afim'·lItc" •. 
(\' nr.l, 'li , IIr.ll·ul) ~r. ,trn icll·lIlr. n;Ío ~l'Í t'lI\ 'I"e 
t.Ln " 111'/' "1 ' 

o Sr. Lnpf$ (;am(, : - Sr. Presidente! Eu ·s'; 
qllero per~ulllai, vistlJ qllC todo aql\elle que re"cbc 
lIub,itlio jle a~lIafarilLdo, S8 o Impe. a Jl1r, pur,!uc o 
rccehe, tamhem!te a~salariado ? 

O ~T. /Jmlmtla Allldul/lo: - E quem p;'lue du-
viciar que, nc~,tc lilmLÍdtl, tambl'm o Imperador 1tp 
assalariado? 

O Sr. Pre,sitl,'lI(c: - Parecc-uH.' que csta materia 
he ol~i"cto de ,·ot:l~·:ill. 

Dissc l'nl:io IIIl1 SI'. Dep",a,lo: - Isto n:io he 
m~i~ cllle 11111" uHJ\'Cr'ia, (I"C /I:da tem com a questüo. 
(·E·.la" 'palavras IllOtivar,i" algü:n SlISS'Jrro, q',e o ~r. 
l'resi(lcntc te" cew~:u'; ~ n:io contifllWll o deuate ). 

o :'ir. IIl1drwlrt J/lldwJo Iemhrou que se der.I:l
raSie feriado. ncste allllO e IlOo; sl'óllintes, o dia 3 
de :\lai" , por .. er o cl:& IJlstalla~'ao da Assembl~a; 
nml te lido-se rl.'conhl'l'ido que em ni.t-~aHlo fixo J 

julgou-se de""ece,:saria a dc('lara\úo. 
Lcvanl(lu.~e a ~('ssüo pela hora e meia da tarde. 

(JrI~T.1 ~ESS.'\O PREPARA1'ORIA. 

Em 2 de .. Vaia de 182f3. 

A Berta 8 Sl'~são p('las 9 horas e lUCia da ma", 
u!tãa, h!o \I ~r. ~ecrclario a :\cta da ~l':5são antccc. 
dcnte, c foi aflprovilCla; c »ILSSOU {t leitura dos se. 
gui 11 tI''; Ullido~ rcnH.·ttidos pelo Secretario de Estado 
dos ~ l'gllCioll cio 1111 J>crio. 

11I,"'u e Ex.'''" Sr. - Tendo leyaclo a Augusta 
l~fl's~III.'a de ~u,. ~1a~est3d;l o Imperad.lr o offictb de 
\. l.x., da data de ontem, rdativo a declara • 
,;lio ."0 IlIgllr e IJura, ,'m que o mesmo Senhor De. 
Ll'flnlnll receber a Del'utaçüo, que no di. d' amanhiia 
Llae ha dc :Ulllullciar o ,la sol('mne I nstaIl8\'áo da 
AII~cmhll'a Gc.ral, Cunt;tituintl',. e Legislativa do Im. 
)lmu du Ura!'ll: Sua l\~!lgestade o Impelutlor benigna
~lel\te me ordellou qll varticipc a \'. Ex:, paTa o 
tazcr prclI~lIte IU& ".~ ...•. , AssellllJII:a, que receber{1 a men. 
cl,nada üepllt:u;úo na ~ua Imperial. Quinta da H\Ja 
\ I.!'otl& os h1li17C, !lIIr,ls d,. m8nh:"ia,. c ql1~ para esse 
l'f1elt:' se I\ck:r:\() !j Coc!:rs l1a Sua ImpcrJ.ll Caf:a Ú!I .• 

!toras COlllpt'tcllh',; na PlIl'tlL do ~8(;0 da dita AS!IIem. 
hl,:'11. _.. UCIlS (j \IIlrIle a V. El(,. Pallll'ill du H 'o da. 
.Jalwiro .'111 1.- dc ,\iaio de 1~~~. - .//J.v,~ llollifill:;O 
cJt Al/llrad" c • ..,'ih.'IJ.. - :;r. ·.1/mwd J U.lt: ch' Smc ... 
}'rc/lIl'Il. 

lll."'~ e Ex.'\lO !-'r. - Ha\'cmlll particil,ac1o officid • 
m,'ntt· AO I. ,,,. :"'III&UO cla Clllllara ue,t3 Ci,lacle t r 
1& .h~;oIll"II:lL '~!'ral. ('Illlstiluiute. c L('~i~lati\'A dú 
IIUp..,ill do Hr,',." rl'~olvldo ,,)i';'~IMr o lli:t a do cor. 
n'II\I·. 1',1r1l 11 h':t SOllllllilC IlI·;tallJl\·;io. afim de que 
l'~IIl'I'':l'"se I(I~II lo t;lzd ,\ Pl.!;lit"ll p"r Hall(lo; I\.nnuu. 
'·Iallcl, •. ,hr 00 nll'· li" tl'lIlpll l:Stl\r.lhe (\c'.,tinao. UllIll 

cla~ Trill\lIIl1> tio :nlbo ,la, 1\1 ('!O In 01 :\ '~cmhl:·'a. no 
C'lI!1f1 de If'I~'rl'r i: ~s"i,jtir ;'ll'u'lle f:olt'lllllc Aelo; e 
t"II,I" i~IIIiÍtI}":lt,~ t;'l • p:ntil'ipat,l"'s "tlki:n',. a08 Tri. 
lJlIII:tt'Ii, fi IIllli" :\I':P: itlad'·i. CilllW \'. Ex. me rO!\l

IJIUlli!'oll IIU 11('" Otii .. i. tia eb t.~ ,k h"mem: o tnl'SIllO 
:-; lIa,l .. 111(' diriltio f'1\1 '" I'0-ta 1\ Oflll·ill 11\11' tCllho a 
111111'" c'" 'fl'In"lllT a '.. " .• atim .Ie ~l'I"Cm prrsl·lI.· 
h's na ,iiln ,hsc'l1,hL"il IIS , 1;'01/ \'111"" do seo :l5rn(lc. 
,illll'I1I". pela di~L'lll·'.ÚC) ,'0111 que \I tral't.l. 

'1';,,'\1('10 p:\rli,·ipo 1& \'. )0;:(., cl"C l'lU \'irti:,I" III! 
11m ti,,!! I&rti:.~·1J!1 do Ilq(ulam .. n til I utcrillu Ilu ..-\ ~."l'11I. 
111."'4 • li ... cl'irlltc 1''''/\ "","pctl'l\tro llt'IIIUII','áo "OS l ',1\1 
""In. e .\:':"I\trll ('omll\~rl'il&c& O;I!C ~"'JI('" Eblr; •• ~~('i" 
~&S uCllta L0rté • 1l1mr. _ OT b111t:vO!CII\:i., (0111 ;~ II~ 



( 11 ) 
a mesma Alsembléa 111 distingue, reservando para 
~ilcs Olltr~ Tribuna, quando queirão presenciar aquel
la solemmdade. - Deos Guarde a V. Ex. Palacio do 
Hio de Janeiro em o 1.0 de i\laio de 1823. _ Jo.vé 
Bonifácio de Amlrada e Silva. - Sr. Jlla1Wd José (k 
Suuza Frallça. 

IlI.'DO e Ex."'" Sr. - Acahamo!! ele receber n Por
taria que V. Ex. nos dirigio em data de hoje. Temos 
dado todas ai Provirlencias atim de que o Bando se 
publiqut: no dia ~ de Maio as 10 horas da mallh,i.\; 
o que tudo levamos ali cunhecimcIIl\O de V. Ex. }lara 
fler preseutc a Sua l\la;;::stade ImperiRI; cllpr(c)nita. 
m~s esta. mesma occasiiiq pari1 rd!!ar a V. Ex., li tlC 

hnp ~e fazer prescnte ao Jnl'!jtnO AUfYIl!o;to Sell !lor, c 
á .:\ssembléll (~I'1'a1 Os nnssos puros ~ot()S dl' agrade
cimento pcla di"tinc{;:ln com que nos IlOm.i,). - Dcos 
Guarde a V. Ex. Illltitos anllOS. Hio de .rall,::,ir" em 
\"ert'iliiúO de :30 de Abrii de 1~~;;' _ I11lu') e Ex."'o 
~r. José lJol/.ifilcio de AI/(lrad i :. Si/;'·(l . .....,. l.uci" S'ift. 
n·' Tl'i,rci ra dI! GOIlt'ta. - _ll/tol/ i/l • Tos:; rllt ('O$tn 
J'cI'rt'i rlt. - J!lf/wl'! Teor/or() ri/' ..1 rfll!jO ~·L:;a 1,t!JI!jll, _ 
.1Ia /toel Gml//:.y de O! Í7.'t'i rn. ('uu !o. 

Acabada a Ir:turll di~·e o Sr. Pre~i(!rllte, que 
era. a bora de partir 11 UqHltaçúo que dt'\'ia ir ;m
nUllciar a Sua J'lUet'lltudc a ill~tnl!al'liu da ~\ssr.m-
Wé~ • 

O Sr. "1,,;,,: - P:l1'reill-me arcrfado cl)mmttnicar 
a Sua Ma;.;cstade as cklihcrar-iielO d:1Â s~eml>I(;a sobre 
4) mOllo coin que o mesmo :<'IIÍlJ\' lia de ser recehido 
no dia da illstullação, poioJ aindil que "OfiSa ter lIoti
CHI. disto por Olltl'a maneira, .i ulgo mais llrtllJria a com
municn~'ão por copi:\ allthentica. 

O Sr Alld,ad" ,l/acltado: - O que (tlZ o nohre 
~reopinante cra realmente o melhor; mas agora hc 
unprlltii'avel porque mio estlÍ prompta 1& copia, e a 
Dcputaçilo dl've partir já. 

O Sr. Secretario: - Na verdade nlio he jrt tem
po de .se aprolJlptar a ~opia; mas vai a Deputa\'âo 
e depOIS se remettcm offlcialmente as deJibera~'õe'l d 
Assemblc~a ao Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios do Impl'rio I para as eommunicar a Sua 
~f<lge~tadc. (Foi a~oilld~ pol' muito!! ~r&. De)lutruttlu. ) 

l'..lU (:onseqllen~'la dl~tc) ordcnou.lie a e'( PC(hiio 
tlo respccth'o (Hllei,,;. e IlS Srs. ))"p"tados, CJue c';:n
punh:iu a D('Jllllat:;j" sainio da t'5alla d~ Asseml>ll~a 
para o 8ell de~tinl', . 
,. O ~r. p~ ri!rll d". ("01/'''; _ f'omn :\fmnhro, que 

fUI da Comnw;s:lo nOlnruda para 1\ rc<lilcão do no~so 
Ue~imCllfo interno, tcn~;o ;L 1'0l1d('rar ClIW me pare. 
ceo muito prll)ll'io ,.. plIli.icf', ('sl:!!l,·!t·crr em f"" 
gra, que li Sr. Prc·ro;i. Irnte l!Ou v('sstJ fie r('~~pmüler 
ao discurso, que sua \bj.{C;t:lll~ o I 1Il1'cTildnr pronun
ciasse IIc~ta Assemhl"';L no ,lia de lill:\ illsla!la('.ín c 
ahrrtl:ra; Illl\S ClllnO se n;!o nc1o~)t()u rHIl m','c1ida 
)lropollho, IllW se d('lihere a;~lIra aC"rca !lrste ns"utl1!>
te, poit! aind", qlll! a A~'!:i"llIh:('a lia de dar a Sua 
l\ingestade Imperial as Grnçn'Õ po!' ml'io de lima Dl'
»lItal;iio, todavh. n!,~1.8r (\0 CXI'l1Ipl1l dll' Parlalllento 
I 11~lcz , ~rndo este ClI!jccto tn('ral1\l'llte tlC'll"ndl'l1le di, 
no~s:\ escolha, em (Itllmto na dis('US~iio dI) lh'~imcnto 
~"(' mio toma em con~idrra(;i1O (>811\ mn tt~rii1. me pare
ce quc deviamos rrspllnder pclo nO!i~1I P\'(~sitl(mtc uns 
cnlllpl'imrntlols de tiil) Auguslo Hospede, mnniti.'stnn, lo· 
lhe }lor rste meio WISSU juh:lo, e ~rl\tlls sl'l1timetltos 
por seus heruico!l feitos a bem do ll~l)wrin cllt nra. 
~il, de\'rnt!o cKp('rar quc o Sr. Prcsillcntc diri.ia R 

S\II\ :\lilgest:ule Imperial a fll!la, rln tcrmO!l grr:I'.'~. 
sem l:oml'rlllllctill1('nto da A"l;~!lIIhl('", COII\II he propno 
de Im:, dc:ttc\·itla(h!. prllllellcill, C sllhe(lt)ria. 

O Sr. A"" .. ,;tla 111111'11111//1: - EII SII\l de nlli
J.i;ill {'.l"traria. Nüu \.~uo l'ara IlHe llcv.l o Sr. P~e· 

sidcnte rcsprmder ao Imperador. No Regimento cstá 
marcada li marchll, que 110 deve seguir, e Ile • meu. 
ver a ullica tlJlropositada. Como responder;l o Sr. Pre .. 
sidellte? Ou licaü UIlI ~cneralid.de, c entiío he pura
mente I)cios.~ a slJa resposta, e segundo entendo 
at.'· imprli~iel\vcl, p'Jis parl.1 que a ful);L do Sr. Prcsi .. 
dente n.io s('ja iJlfm;a tubrJ c:t prtt:tt'rc:a llillU he mis
ter que contenha ti 1\ approvaçlio, 011 reprov81jlÍo; ou 
coator;'L graças ou censura: c isto 110 o que nlio p')de 
fluer ti ~r. Presidente: l. \l porque antcs de cOllbide
ra(l.l a matcria dI!: falia do l'hrono pela Aascmbléa, 
se mio p'lIle chegar ao 1'l'I'ultado de graças ou censu
ra; e a simplQS JiC;:io mio púde ueixlU' trilC,os t:io 
c1'UIIS, CJue se," perigo, antes do exame, venhamo!6 
llll rc~ult:tdu, que a sabedoria no~ ilpontalise: 2.' por. 
que a (lpilli:io do Sr. Pre~Íllente, a unica Ilue a sua 
l'l''''I'IISt:l podia exprimir niio he a da A~semblé". a 
'1u~1 IIC I) prlldllcto d:l maioria das opini(}('s dos indi .. 
viduo'i , (llle n coml'0em, c não p(jde !eT hllbtllitllida 
}Ida de 11m !;{·t. Memhro. plls!n que tão ('ondecorado 
COIIIO () Hr. Prcsidcnte: 3.° purqlle ~cril\ .iul~ar a f.,l
lado Imperador. que n:io p:,(lc ser oldceto de dis
Cll!;!<jo. ('m Poc1l'r n:lo jU!!!1l ol.lro i'u,lt-r, nwrmente 
quando c~te poder, Iw I pur sua cl!ser.cia illv:oluvc1, 
l'fHn~1 heo ~ll1nard:a cm todas .as COIl!>1 ituicúe!j do 
l\lulldo. PariL (lllC a f:,lh do Imperador (Ontr(' 'eUl dis
c\lssa", he mister, que VI )lha inll'oflusidll I,or \Ima 
moCj;!" , c re\'rl'titla ('om as paL.Hil;; de um Deputa.
<lo. e sú R!'sim lw da no.,~a compc'0I\ci:! di'cuti·lA; 
e Hol que mio pudemos olhar dit'('ctamC'ntc, fncilmen. 
te enearl1mos quando 1I:n Corpo mellos radiante lhe 
amortece a lu~. Isto nào eXIste no ('8110 da resposta 
ill~tlíntanea do Sr. Pre~ideDtt'. Voto pois que nlio reli
polida. 

O Sr. Pueira dct Cunha: - Quando disse, que 
julgava acertado, que o Sr. Prehidente respondesse, 
Jogo <h-darei que ern em termol! gcraea; pois nio he 
a prop()sito, que reloponda direetaml'nte .8obre·. ma.
terIa ela fillla, quando esta ha de ser revIsta por uma 
Cllmmil!Slio, para decidir a Assembléa ae merece 011 

nossos agradecimentos; e a pezar do que se tcm di:o 
ainda me parece, que o Sr. l're~idcllte ni,o de\'erá 
ficar cala,lo t mu'S rCb}l()nder de lnlldo. que ,!:ts t'x. 
))I't,sslics de que se sf.·f\·ir na f('SFolltll, IiC niio tire 
111.'111 Ilppro"n\;io IIcm c~nsura (l Falia de Sua Ma
gestll.d(· I 10 1'C'r i aI. 

O Sr. A'td",da. .1fr./{~l/f1tl(): - ~ã() sei mais que 
reprtir. I) ~nesm(), qlJI' jü uissc. l~m 1.,·rmo!l gc-rues mio 
ha O!\lc(.'\'ao ;mlls cllmo entendo; ~"~·f('bl'osta fiem
prc II:L de ref~'rir.!:e li!! t'!'(prw,l-iiies <In "':lU" de Sua 
l\Jagcstàde, esteL V. Ex. obrigado a n~l'ad"ccr, e tal. 
\'('1. n ('ensUTar; p"is ainda t que no (''''.I! prt!sente eu 
estou ccrlo de que ella hil de sei' mui propria e dig
na de quem " promtncil\, tllda\'ia he J1os~ivcl, que 
tl'nha cxprCSSI)CS, qlle dcsagradem II A!;s('mbl~a t e 
nesse caso, o que I.lrno " dizE'f, que níilJ cspero t 

('011111 daria V. Ex. 8:,{radl'eillllmtos hnvcndo sú lugar 
}>am qurixas? NC'll1se pen!te que he des"iroso O silen
cio em laes lIC'ca!:iiies; IIRlI ~ a~'ões mais cultas da Eu
ropa nin~ucm rf.'!!llollde ao \1clIIurcll3 lU'~'tc Aeto Cons
titudllllal. I<~m .1 n~laterra nin~ul~m reio}>onc\e Í\ Falia 
du ltd na nhcr~Ilr" do Parlamento; e be aqllellc o 
pniz linde r. ex "I"llllor l\lollal'ch ico 1t:1l1 su !lidu au uI
timll ~r:io.~ e onde a sua di".Iic111Je hc rlll'utlld:& por 
sobre.humana. 

O Sr. IJ:".y: - - Proponho que I) di~lIrsil, que 
acaha de fazrr o i!lll~trc Pl·c"pin:t .. tt> pn~st' : vL' ec\er. 
discu!4S1io, pois mllittl~ ,los termos tl~ que 5e s~r\'io 
lIiio ilIiberacli, ct:pccialmellle quando di" t qlll: esla 
Asseml>léa púde ler motj\'ol! de quci:\ar·sc; c)ta Av, 
l:iemul~a não "r fJueixl&, (\rcretM • .... 
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o Sr . . lnrlra<l:& Macluulo: - Eu sou mui claro, 
e o iIlui'ltre Prcopin:mtc mostra ignorar ahsolutamente 
o que hc lih<!ral c illibcral; parece mui novo nestas 
rnaLerias; e n:!o sci porque clle achou illil>eral o fal
lar em graçalll c em queixlls? 

O .sr. Vir", O illterrompeo di1.cndo-Ihc qLlc não 
continuasse o seu discurso em quanto durasse a I>ulha 
da l\lusic:& ql\c p!lssava na rua 

O Sr. A Ild';'ida /l,Jac!u&;[o; Sr. Presidente! Peço 
que se malltellha a orricm. Eu não obedc-.;o senào á 
V. Ex.; aqui SI" V. Ex, manda; e 'lu:mdo se titltar 
a urdem eu li reclamarei. COI'llilluanrto o meu discurso, 
Jlão p"~so dd:< lr rle dizer, Sr. Presidente, que he 
palimozo que um Campeão da liberdade do Brasil des
de o primeiro alvor elos seus annos, lieja taxUIJO de 
illiberal , e taxado pelo honrado Preopinante i' Hi:mm 
tCllcutia!" IJedia a mll(ltostia que 11m -,ulle.fa velho fosse 
trata(lo com d,'coro por qucm pt I! primeira vell ungio 
os lomholi pum ciltrar em sCIllJilunles lutas; mas 
e~ta virtude wio he t:OlllmUn:I na terra, e temo que 
.,une,. appare~'a cl.trc 1I1')S, ,Mal! que acharia o nl)bre 
Preopinanle de illihel':d no que cu dissc i' Ah? talvez 
os termo~ de gral;a!i e ql\eixas. Ora pois para instruc
C;;io tio nohre PreopiDflll te cumpl'e· me dizer.lhc que 
eslu h~ ti lillglla.'~(,!m (lo . .; Itllssds uos Al:rcrnoni Syd
.,cys, uos BlIrkl'~, dOlÕ FoJ, tlus Grala!~s e de· todos 
os' PlIlItieoR dessa :"II:1ç'io c~lehre que primeira d\!1I a 

. ullic:l Nolllr,;io pruticn do g~alitle problema da liberdade 
S('I\I liceilçit. Est,.'s t~rlllo.-; SO:l;) sem :lIlimad \'crs:lo nas 
~1\11l!'i d(,::N~~ ('OIOIllUIIS iutrcpitlos, e de~ses patriolicos 
Patricios <J1u; InUi.'1ll conciliar a dignidade nacional, 
('010 o rel:'~ll'ito <Ie\'i(lo. ao Chele Suprcmo. Ahi se 
slll~ que "t'II,lo () ~IlIllatdla a chave que fecha a 
allO!l,ulõ' sol'Íal, he dc ccrt!l modo supelior a todos 
ti!! outros P.lllcrcs; quc loda a8 mostras de submissão, 
de diacrl~nç!l, c respe~o a clle , j:ímais sào de;;rndan
t.I'II. J\ hi a approvaç;io, de qualquer limle que venha, 
q\lIl1ldo recnhc sobre Ac:o Heu, alt~a á a~ra.dcciRlen
tos, a ccnsura. a\lo~'a.s", e pOlira a \jueixas. Porque 
PH\li emhicaria o nO!jrc Pr"opinaate nas cxpress';es 
(I"C n: t1guern a.t(~ agora relHovou? Cuidará que a As
b::IIII~h';1l he Sohl!ratla e. Soberana do Imperador? ~e 
o pl'l\~a Kilib;& qllu [Jockres dclc,~ados e indepl'ndentes 
n,:'II, pedem. H~r si'n'io igUllt'S; Q <Iue um Plldcr co.no 
o Irnp'.'ra.,hu. '1".e: igulll COlOU I:x,'cutclr. cx.crce<> sollre 
n··:!! !'1I::I,~rilll'i:lad(', CUIIHI o C~'1l voc.lr·IHlS, e que por 
lu:cc<s.ill:.l.,lt', lu. t1~ i.IlI.luír lio\'re os Podcres dcl~:~:ulo~ 

t,m~.o .. s., , ,:iS.l·' M/ I\lt~:.~ ill~tI(,Il:, I Ih e~be,lIciu da .\IlInar
'1.111" (,o.;ls(llut~ltulr. ,.. Ir. /leIO lllldc ser nJhado 
sc.u.ill. .eH,\lO ~;lIpt~~ior'" Tal.vl']; Vl':llta o nubre Pr('opi
ll:Hlt(' (','In a. aJen~:l cle Al'scmh',:a Constituillte que 
('11,1 "í: c,'m.'\"ntra C.'.i, Podel'c!! totlos; allvirta l'0rl'~1I1 
tJIU'o u;in I ,1'(!!I"I.I\1 '"; clmct'lllrar P"tl('rc's quc. exi~ti:io, antes 
,h,· 11. "". (', .t.I.::I:VHl, 'I.ril:u dia, 1111'1'111:' 111 i,:!l'II1. c n:io fOl'úo 
,h"H'11 i':,1 ",:.; pô'I" Aelll, I~:i\, .lIns·a dell'glldio; ante>; pdo 
,:,ultl;',.lrp'l' t.nl';.~'" Il prUll'lval pn.rti!. na nmll'.l cH'aç.'o . 
• \. 1,1,);.", Part."":I,r,l.\ 1:), hc c.,nJeta(I,,: a:np!i:l.la seria I/SUI'-
P/I:C;::I,I",~, c.:· It. l',I, rue, c)vpor('i cu se:npre. P"r tim. 
~·':'II;:·l;Il.I: P'r:l~",I,I·,'n!',' t'lo,'in, 'lu.c, f~,rão mui. clln;;titucionaes 
c('~; tl'!:"U."";: t.h,·, q,'w, 1I'·'j.., t" m:lito; pr\!t'ipi:;ltb c i.ltcm-
Ilt-"I:\l,utl,' rJ:~; il.n;i,tl, 'lI, 'In C)~ C.l'IlSllrtl~1 lSl~1ll os ciHcilricr. 

o. "'1:',. /iJi"" .• ,:, ~ I'~.II n:lll, a':w), ÍlIiI,\:i.\'fCl!j • ataco 
JlrnVI;18i~';;;-(''';: . Mlahl.'m I, :i~o a:lrniU!, ':c.:ilnr '111e ntio 
I:'~~:\, 1\, cha. A~~(!lllhi,,:,I. n, 11 o ,\la~::;tc:ri\) <P'u lie IUTO

~!': o; iJh,;st,rc: Pn'0l'i lia:!' I.' ClI:tf.\:SS.u, que sou nov\l, 
HFl'l; (l, UI.I:ai! a. III'\",I;a.k n" I me I' ,d'e scr imputlSda. 
~i;'11 lli'i:,.I, (li:~s.~' n:! iH ulItrc I' :co.I,lnll:ltt! I):UC' se call1.isc, 
U',4,11 "'.i:m ',I;'u~ (h.'lIlllrn~~c. " Aua. talla porquo ha.via 
~~ITIUI;"t:C' C!ltrf'pilo, de. in~ti'tlmertt1s, c. como C,I! queria 
ra •. ~p .• ),rvl~cl' ás s:las r,17.;'('!I 1'01 ~ .. e atacl&v;i:Q R8 minha 
oplui'Qc.s:~; Cl'a-mc illll>olôlJivel f~:.: lo wi'J • ouviado;, 

portanto responderei' só ao que ouvi. Qúem daYid. 
que esl~ ASliewbléa be Sol>eraua, Constituinte, eLe .. 
gislativa, COIDO Representante daNação, prerogativaa 
illauferiveis, e que s~ não podem comlllunicar pela 
sua original indivi!lil>ilidade? E se não conhece supe_ 
rior pela sua illdepulIdencia, segue.se que não tem a 
quem lie queixe. Reconhece o Imperador Constitucio
nal a quem prestou, e far.í. legalmente prestar o de
vido respcito, em quanto he analogo Íl causa a que 
a mesma Asseml>léa se propoem: o mais he servilis
mo. Est:l Assemblr!a não ha de ommittir altribniçóea 
que d~va dar ao Imperador, e tainbem uma só não 
lhe dará que não lhe cOII~pita, scndo fiel aos seus 
represeu tados. 

() ,Sr. Gomide: - Sr. Pre9irlflrite! Hc precizo 
f.uer cessar tudo o que pode produzir allimosldades. 
Temos Actlls que praticar, e / he illcfispell~a vel que 
se decidIa h'~e a qlleshio principal, isto Jw, se V. Ex. 
ha de respunder ou lia I) li, Falia de Sua l\lagetitade 
<Jllando vier 11 Assembl·;u; c be islo o que me pare
ce que so dcve já propor . 

Alguns outros Srll. Deputados tallaráo sobre a ma
teria em qllestão, e subre os Vivas que se darião ao 
Imperador ll1L Assembléa no di:\ da installaçào; c 
torllando se a pedir quu se pozcs,c a valos se o Sr. 
Presidellte daria algu:l1i\ respost~ ao dil:icurt;o de Sua 
i\lagcstade disse 

O Sr. Alldrada Jlaclumo: - PermitIa-me V. Ex. 
que I u diga que não d':\'cmos votar, porque não es-
tá completo o numero; e que por isso he necessario 
esperar lJue volte a Deputa<j,io. (Assim se resolve0). 

Ao meio dia chegou a Deputaçiio, e disse o Sr. 
,A"drada e Silva, como Orador deJla, o seguinle: 

u Sr. Presidente! A Deputação nomeada para ir 
da parte da Assembléa Geral Constituinte e Legislati
va do Imperio do Brazil annunciar a Sua MagesCade 
Imperial o dia da installação Solemne da mesma As.. 
sellluléa dirigio-se, .em tres cocbes que Sua Magestado 
Imperial tinha mandado por á disposição da ASBelllblé. 
ai SUI& Quinta da Boa Vista, pelo Largo do Paço, 
Rua Direita, Rua do Ouvidor, Praça da Coostitui.. 
ção, Rua dOI ~igrtDos, Campo da Acclamação, Rua 
de São !»edro, e l{ociu da Cidade-Nova, e Ponte do 
Mangue; levando adiante como I>atcdores. um piquete 
de cllval1aria, e atrl\z d(ls Coches uma companbia de 
cavltllaria do exercito. ElO alguns lugares da estrada 
fslavãu postados c1ifft:rcntes Corpos ti1mbem de cavaI
lariu plirli flizerem li Deputação (~olllincncias militures. 
Chegada a Deput3c;ão á Imperial Quintll foi r('ccbida, 
antes de subir u escada, pelo Gentil-homem da Ca
mara de Sua Ma~e8tade Imperial, que esln,\'a de se'. 
ml\lIa, e pel" Purteiro du Camara, e por elles condu
lida á Sala do '1'hrollo, onde já se achava Sua Ma
g~tac1e. Enlão fiz ('U. como Orador da Deputação, 
uma breve falia; e SUIl Magestade I mperilu, com a 
sua coslnmada 'IJellignidade, dcu todas as demonstra
ções do jubilo que sentia por ver na Sua' Presença 
a primeira Dcputaç.io da primeira Assembléa Geral 
Jkazilica; e Declarnu que com extremo prazer viria 
alu'ir no dia aprazado seus AUgustos lrabalhos, e diri .. 
giria cnt;io um discurso aos Reprcsentantes da Nação 
marctlndo parll este Acto a hora das onze e meia até 
ao meio dia. em que compareceria no seio desta AQ-
gust;l A sselllbléa. " 

Terminada esta narraçio, declarou a ASlewbl. 
ter ou vid\) com especial agrado o modo com que 8\&8 
l\Iagestadc reccbcrl' a Depllt3c;ão. 

O Sr. A,ulrada e Silva: - Queira V. EE. ma ... 
dar ler a pequena ,fl&111& que d~ri,g.i a Sua l\lagestade , 
e com a qual c:rtlG .. laCiltello ao que tioba • 
diJer. 



( 15 ) 

o Sr. Secretario a leo, concebida nos termos se-
gnintes : _ . . 

Senhor! - Orgao bem que IndIgno desta iIlustre 
neputação da Assembll-a Geral, COllstituin te, e Le
gislativa do J mperio do Brasil he com os mais purus 
sentimentos d~ jubilo, ,c de rcs~cito <Jue eu tenho a 
h,mra de participar a \ ossa ~1agestade Imperial, que 
a mesma Assembl,"a IIOS ellvia perante o Throl\o t.te 
Vossa Magcstade para lhe annullciar que dIa tem des
tinado o di,L 3 do corrente mez, dia mrmoravcl IIOS 

rastos da HistoriaBrasilica, para ee in\õtallar solem
nemt:nte , e saher a hura em que Vossa Magestade 
Imperial ht'nignamc,lItc Determina ,ii ali :~I'IO ,la me~;. 
ma Assembl,.:a para abrir seus al1~t1stos truualhos, e 
celebrar a prinll'ira Sc'-'s:io Imperíaf. 

A Sahedoria, a titlill'za de car:.tctcr, e o ci"ismo 
incompura vcl de V o~sa )lllgestade Illiperial rcc.ehcr:',ú 
neste aeto o cunho indeJevel lia gratidão dos seos Po
vos, hoje lt'gi !amamente representados peloR seos rligr:os 
De(Jutados; e mereccr;'ló uma gluriá immortal em 
quanto existir c'ste lmpcrio, (Juc debaixo ela Protecção, 
e Governo l'.ltcrllal d" Vussa l\Iagestade Imperial, 
vIra a ser em curto f'T:tC;o de tem Im um dos· Impe
rios mais poderoflo'i, e I i("lr, do l ~ ni verso. 

Senhor! EstavlL rcsl'lvado a Vo~ .. a iVagestade Im
perial reunir dcLH:XO ele um centro ele unidade, e de 
fcr:-a o <!eslnrm!m:do I' nutante lkino <1(. Bra~il. Esta. 
va 'reservadu á Snbc,Lriil., f' ao i-Ieroi/i1mo de Vussa 
Magesta.le ncstruir ns intrigas, e pertidias dos nossos 
encarniçados iniJ'.li,~"os, lauto internos como externos; 
e l:rear corri a p!lh\'Ja - Eu fito - llm novo Im. 
perio; tirar as ,lulks c1as trt'\'as; a ordem do Ca110&; 
c a força, e a energia, da irresolução, e do egoismo 
individual. 
. c.> eeo ha de permittir, o que eu mio duvido, 
antes o espero C(lm todos os homem; tle bem, qlle 
nús os legitimos Representantes da Naç,io Brasileira, 
I.ivre e Independente, h.,vemos de ter sempre ante 
os olhos, lia gloriolla cawira que começamos, o bem 
duradouro da 1I0ssa Patria commum, das nossas Pro
vincias; das nossas familia,,;, e dI' cada cidadã!) em 
particular; certo; miu nos poderemos. esquecer j{u!,ais 
que a Vossa l\lagestade devemos a brIlhante carrel~a, 
já tão gloriosamellteencetada, na qual sem dUVIda 
espero que marcharemos com prndencia. sabedoria, e 
firmeza, para felicidade da p.,t!'Ía, honra do 1'hrono, 
immol'talidade do ~CI\ne Brnsileiro, e admiração das 
outra~ Nar,'õcs ci\'ilü;adlls, que nos obsen'ão, e con
tcmpbo. 

Creia Vos!;a l\1agestadc Impelial nas virtU\1es, e 
sentimentos do \;0111 1>(n'0 do llrasil, e dos scus Ite. 
presentantes. 1 )cO'S n(l!; tem I\i miauo at(~ U';OTl\. Dt:I.Is 
nos ha de ajudar para o futuro. 

O Sr. 'J)ia,~: - Sr. I)rcsidente! Pilrcce,mc que 
he nrcessado c1i~,~1I1il' a fa~!a <Iue fe7. o Orador da 
Dep1lta<:íiu, pois tóo êei purque se cllama Primeira 
~e~:,ão 'Impcrial qUíudo ell" he Nacional. 

O Sr . .-1/!1lr,lda. e Si17,'{~: - O Sr. lleputndo 
não te:n nutlwl'i(bde al~uma ele I:!~er que se dii'oCl~ta 
esta tillla: cu a fiz como orgiio IcgJluno ua .,\ssl·mbll'~. 

O ~';r. l)i/ls: -- Eu creio que hc da competcncHl 
da A~semlJl:'a discutia' esta falIa. c se lhe cOJOp('te he 

a primeira cousa em que devemos cu:dar ( A' ordem. 
á ordem ). 

O .Sr. Ãndrada Mar:1utdo: - A fa1!a da Depa
tação nlO lIe materia de discu;;sáo; se ti fos-e tinlui 
rasào o illustre Deputallo; mas a~~im mesmo eu peÇo 
que se proponha se deve ou niw ent I ar em di!!éuMião , 
para se evitar que &e perca mais tempo em tão ocio
sas alt~rca·. ües. 

Olltros~rs. Deput'ldos f«lr~o do mesmo pare~éi'; 
e pr()poJldo () ~r. Pre"idelltc se a dita fàlià era obJecto 
de discussão, decidio-se que ri': o. 

Propoz dt'pois o ~r. Presidentc s~ devia impri. 
mir,!;c • e dccidio se que sim. . . 

O :;r. Alldrada Machado: - Permitta.me V. 
J.:x. que cu lelllbre a nomeaçjo da Deput3Çlio que há de 
receber amanhã a Sua Mage~tade IlDperial no lugar 
designado no Regimento. . 

O Sr. Pre~idente perg1ilitóu se lhe era . licito no. 
rr.ear os mesmos Srs. que tinhiio ido aílnuncia, á !'ua 
l\lagestadc o dia d" installaç.lo da Assémbléa: e ten. 
do.se resolvi,lo que sim, declarou que os nlC'sl'Dos Sn. 
Deputados ficav.io nomeados para rcceUl:i' li Sua Ma .. 
gestade. 

O Sr. Secretario: - ProJlc»lho que o Si'. Presi .. 
det;lte haja de nOlllear tres i'iemhrósque f. rmem uma 
{'ommi:.sào extraordinaria de Pulicia; qu, tenha ." 
sell carg'o amanhii destinar lugares e fncr aprolllptat 
tudo o qu<:' ti,r nere"slui. i • (Foi apoiado ). 

O ~r. Pr('sidt'nle IH/meou os ~r" Jos,! J(laquim 
(ameiro ele Campos::: .'ltlnof'! Jal'Í"to Nog'ueira fi4 
Gama = e ,jiU/lfJc/ Fereira d(t tàll,ar" Beltencourt 
e ~'á. = 

Tratou-se então de l)ôr a votação tJ ponto qUé 
tinha ficado indl'ci~o. isto !te, st! á falIa. que. Sua 
:\Iag-estade dirigisse á Ao:;sembL'f\, o Sr. Pre&idente 
daria alguma resposfà; e depois de breve dis('ussi'o, 
propoz o Sr~ Pri>sidénte se deveria dizer a!guma 
co usa deilPO,$ ql\e Sua Magesláde acabas!!e o seu dis
curso, e d~ci(lio.se que siin. 

LeVlllltou,se a Scs~ão á uma hora da tarde. 
Jlall~el José de Souza França, Secretario 

RESOLUÇÜES DA ASsEMBLEA. 

Para José Bonifàcio de Ai/drada e SiliJa. 
111. '0;) e Ex.mo Sr. - A Assemh,l(a Gêlal, CoillJ,;. 

tituinte, e Legislativ3 .do Impe~~ . .d.Q . .§~!"il, Deli~ 
rando sohre o ceremomal com que

9
a-eve ser i'eCf'bldo 

Sua Magestalte o Impc~ador na occasião de vir assis
tir a sua s<:;lemne imtallo«rito, tem resolvido, que ao 
ap~:tr, se o mesmo Senhor ;i porta do edificio da As
semb!t:a o vá receber uml\ Depulaciio de dor.e Mem. 
hros; que Sua l\Iagest.ade entre descohf'rto no Salão; 
e que as In,!lignias Impel'iaeR sctião depositadas pelo com. 
petente OUicial da Sua l:asll na Crcdencia, que par. 
e!'se fim e)otartL prcp~r:lCla ao Indo do Throno. O que 
participo a V. Ele.. pa.a ql\e o C'ommunique a Sua 
Magcstude, e expcr.'a ns ordl'n:l que julgar ne(·ffl~ .. 
rias. - Deus Guard~ 1\ V. l·:x. Pa~'o da Assembl~a 
em 2 de l\laio dc J8~::1 ',T'l"(Ie! JQS~ cle SOM.la 
FI'a 11 ça, 

l~E JA~ElltO. NA Il\IPU,ENS.\ NACIONAL. 18!S. 
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SESSÃO DE S DE MAIO DE 18~3. 

Presidencia do Sr. Bispo Cape/tão 1~fór. 

R Eunidos os Srs. Deputados pelas 9 horas da 
manbã esperou-se por Sua Magestade o Imperador 
para se abrir a Sessão. e tendo-se annunciado pela 
meia hora depois do meío dia, que Sua Magestade se 
approximava ao Paço da All8embléa, logo o Sr. Pre
sidente fez sair a Deputação delitillada a espera.lo á 
porta do edi6cio. 

A' porta da Sala o esperavão tambem o Sr. Se
cretario França, e o Sr . .Ara1fjo V'ianna, que rora 
nomeado para scrvir dc Segundo Secretario D' aquella 
ceremonia. 

Saa Mageatade Imperial entrou nl\ AssembMa 
fleecoberto, e foi acompanhado até ao Throno pelos 
8n. SecretariOl. 

Logo que SUl Magettade se assentou no Throno, 
e OI Srs. Deputados DOS seua lugares, recitou o se· 
guinte di»curso: 

DignDI Representantes da Nação Brasileira. 

He hoje o dia maior, 'lue o Brasil tem tido; 
dia, em que elle pela primeira vez comt'ça a mo!'
trar ao Mundo, que he Imperio, e Imperio livre. 
Quão grande he Meo prazer, Vendo juntoR Rcpre
~entante! de quasi todas as Provincias fazt'rero co
nhec('r uma8 ás outras seos intere~ses, e !'obre f'l
]f'S bast'arem uma ju:sta, e liberal Com,tituiçã9, que 
B.R r~jõl! Deveriamo!l já ter ~ozado de uma Repre
~entaçiio Nacional: ma!! a N a<;11o não conhecendo 
í mai" tempo seo!!1 .erdl~id('irml intere!lses, ou co· 
hhC'cPJHlo.o", e m1o-Jos podendopatt'ntnr, vista. a 
fl()r~'a, c predominio do partido Pnrtugupz, que sa
bendo mui bem a que pUllto lh~ ti'aqueza, peque
JI<'Z, c pubr('za, Portugal jiá e~fava red.tlz,do '. e 
ao maior grÍlo a (Iue podia chegar de decuc1f'Jlcla. 
lIUIICl\ clI,iz COll8C'lItir (Mem t'rnhargo de proclamar 
l,ihcrflaclp, tpmendo a IOep"raçI1o) que.> os POV08 do 
B:-asil g'07,Il"!lcm de huma ReprC'sentaçãu igual aquel
la. '11l~ ellps .'n1<10 tinhan·,. En~anHram.sc nos se
us plano!! con(luillhulol'ei, e d' esse engano nGII pro· 
"~m toda a nossa foriuna. 

O 8rRsil. que p'0r. espaço de trezt'nto., ~ tan
t08 IlllnOS sotr('o o mdlgno nome de C/tom:" e 
i~ualmente todos os nmles proveJlil'lltes do .ystema 
delltruidor então adoptado, logo que o Spnhor D. 
Joiu VI. Rei de Po~l. e Algarves, lUeo Au-

Itusto Pae, o elevou li catbegoria de Reino pele. 
Dpcreto de 16 de Dezembro de 1815, ex.dtou de 
prazer; Portugal bramio de raiva, tremeo de medo. 
O contentamento, que 08 .Povos deste nllto Con
tinente mostraram nessa occ8!Oião, foi inaudito: n;u 
atraz desta medida politica n40 veio, como devia 
ter vindo, outra, qual era a convocação de ...... 
Assembléa, que organizasse o 110VO Reino. 

O Brasil sempre sincero no &eo modo de obrar , 
e mortificado por haver sofrido o jugo de ferro por 
tanto tempo antes, e mesmo depOIS de tal mediaa, 
immediatamente que em Portugal se proclalDOu • 
Liberdade, o Brasil gritouComtituição PortugUt.á; 
a~sentando. que por esta prova, que dava de coa
fiança a seos p8eudo.lrmão~, seria por elles ajuda
do a livrar-se dos immensosvermel, que lhe ro'
amsuatl entranhas; niio esperando mmca tler en
ganado_ 

Os Brasileiros, que verdadeiramente amav .. 
sco Paiz, jamais tiveram a intenção de se sujeita
rem á CGJJstitui~-ão, f'm que todos não tiveR&em 
parte, e cujas vistlli'l eram ile Oi ('onverter repenti
namente de homens livre~, tom vis Hcravos. Com. 
tntio, OI! obstaculos, ~e nntes de 2fj de Abril dê 
) 821 se op{lunham á Libt'rdade Brasileira, e ~ue 
depois continuaram a existir sustentados pE'Ja Tro. 
na Européa, fizeram com que f'stell Povos temen
do que lIão podesse.>m gozar de uma Assemblé, 8ua, 
to"!'em pelo amor da Lioerdade ,. arr-astrados • se
guir as infames Cortes de Portugal, para nr se, 
fazf'mlo ~ae.>s sl1crificioll, poderiam deixar de ler in
IOultntlos pelo seo partido deDl8gogico, 'lue predo. 
.. inava nelOte Hf'!mlsferio. 

Nada distp vuleo: fomos maltratados pela T .... 
pa . Europc>n de tal. modo, que Eu Fui obri .... o 
a fazel-a pnssar R outra banda do Rio, pol.. _ 
sitio, mandaI-a embareur, e sabir barra for., ~ 
salvar a ho"ra du Brasil, e podermos gozar daquet
la Lih('rdadc, clue cJel'iamos, e queriamos ter, pala 
n qual dehalde trabalbariamos por p088uil.a, _ eu .. 
tre nús con!Oentissemos um partido hetero~Deo , 
verdadeil'a Cau~a. 

Ainda bem niio estavamos livres deste. ini .. i. 
gOlt, quandQ pOUCOR dias depois aporto\l outra Ex. 
p(·diçlio. qu~ de Li~boa no~ era enviada para. 
proteger ~ ~u Tomei sobre Mim protf'g-er ~lõ.e 1.
perio, (' não a ReCl'bi. Pernambuco' fez O nlt'llRMl', 
P 1\ Bahia, que foi a prinlPira l'lU ndbt>l'ir a Por-
ueral, em premio da 8ua boa fc:, e Je tt."r l·ODh .. 

cido tarde qual era o ,-erdadeiro trilho, que devi. 
seguir, Igft're hoje crua g\l~rra dQ!J Vandal08 J e lU 
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Cid~:r(', !Ie, por ~ne, occupada, eRtá a- ponto de ser 
:Irru,",uda, (illando nelta se não po~Ram Planter. 

Ei!4 ('111 MUlluna n Iitwl'dade, (IU4t Portugal appe· 
tt'cia d .. r ao Ura .. il: (·11 a- !!e converteria para nÓIf 
.. lU t'lIcruvidilO, e tinia a nO!~sa ruina total, ,se con· 
tinu;I~M':'mmt :l ~X(>t~Uhlr Mlllhl orllt'n!!, o (11Ie acollte· 
('eriu, a n.io "l'rl'''' os hf'roicos (,,,t'"'ÇOl;, (i ue por 
IIwin dt' r,'prt'stmta,:úo fizeram primeiro que todos, 
a Junta Ile (~oH'rno dl~ S. Plllllo, dep(Ji~ a Cama· 
ra dr;.ta Capilal, e npt'ls desta", todali a" mais J IIn
tas de (~IIH'I'IIO!4, (' Camaras, implorando a ~linha 
)'icath, Par'·Cl··,\I" , qlle ° Brasil "eria desgraçado, 
til' .~II aOl lliiu :\ U'·IIII .. "st·, CHIIIO Alh'ndi; be'll Sei, 
qlle elitl! rra ;\1('0 dt'H'r, ainda qllr expoze.;se Mi· 
111m Vida: maM como l'ri! I'UI dl·t(.za d~~te I HlP('rio , 
t'stR~a prompto, alisim como huje, c sempl'e, se for 
1'l'CCISO, 

)1111 tinha a"l'hlulo (Ip Pl'Ott>f1 r ('stns Pal.v ras : 
('UnlO !Ir pllrtl I" 1/1 d,- lodos, f'pdlidwf,· gf'rfll ria Na· r,io, digll flU 1'11"." quI' nr(): rl'cOIIWndulltlo·lI:e ao 
mc~mu h'mpo (/";,;,, t: rl'nnlJuillit/(I(!t, (;()III~Cel illlllle-
diatumentc a tral'lllr de 1108 pormos em estado dt· !OO

frer o~ uttaclUC!! de IIOSIIOS inalllil;o!l, Ah~ á(luclla I'Po
('a t'n('lIbertu~, d('poi~ dI'SIIlUScurluto", unll lmtre, nó" 
('xiMtf'nl('!o' Clutrus 1Ii11f UClIlocrilticílS Cort{'~Portu. 
I:,wza~; prll~'idl'lI .. iando por todas aH SecrNa I'Í as , 
espl'I'iillmcllt~ vela du Impe IÍ/), (' N "g()cio~ E;;trall· 
gl·irOl; as medida!!, q 1Il' diela R prudt'lIcia, que PU 
cale agora, tmra \'OS !H'rl'lII parti('ipalla!õl ""I.,!! di
tl'orcllt<'1I Sl'l~ I ('tarios de ":",ta«lo em tempo coO\'ellientt'. 

As c'in~lInstl\ncia!l do Thezouro Puhlico eralll 
as peil',reM, p('lo ";stado a que ficou reduzido, e 
mui pl'incipalmcntc, por quc até ha quatro ou cin. 
('o IUl'zes li,i !lI',mt'nte Provincial. Visto isto não 
41ra pOMl4i,ct rl'partir o dinhE'iro, para tudo quanto 
(ol'n '1«'l'eliMllrio, por fier pouco para se pagar a 
CI'I'·dllr('s, n .• ;mpr('gado!! f'm elfcctivo scrviço, e 
;pam lIulltentllçiio da Minha CaRu, que deo"pendia 
\111m qllarhi parte da d'EIRei, M('o Augusto l'ae. 
A II'l'Ilt' cx('l·dia a (l"atro milMes, c a Minha não 
"hl'gam a 11111, Ap~1.ar dA diminuição ser tão consi· 
cll'l'a u'l, ali"im "'C!oIUlO Eu não estava contente, 
'flllllldo Vin, (11Ie a deRpl'Zn, que Fazia, erA mui 
w"prul,orriunA( 11 aí RpI'cita, a que o 'l'hezolll'o 
('!ih"/l ... ·duzidn. (' por il!~o Me limitei a viver 
('01110 um "implcs particlllaa', perceben.lo tão só
mentr u cfuunt~1 de 11O:()()(I.OOO rI;. para todns as 
tll.· .. I)I·.,,"" ti" Millh', CIIS". ".~('cptllando mezada 
ctn UIP.:RA'rl[fZ. Minhu mUIto ~ .. ,~" , (> pre· 
zach, E"I,olla, 'pie lhe era dada ('111 cor. ,equencia 
do IIjllMh'!f li.! Clu.omrllfo, 

N,i" "atIHtc-itu COIll fllz('r 111' estaR pt"qupnas 
efonollliuM 1)(\ Minha ('asu, por onde C.,mt'cei, 
ViRinvll .. ohre toda!! n~ R, pnrtlç,;~", como t'ra l\1i. 
Ilha Ohrigll<;,io, (Jllrrl·ndn modi licar tombem suall 
clt'''I)C'~Utt, f> obstAr II(,O~ r."lI'a~·ios. Sem embargo 
c1(' tutlo, UH rl'l"I"" niin t"ht>gR\ um; ma" co .. , pf>que. 
Im" /llIlIliln~'I"" d" indi\'i,llIn" n.h IItrecto" íl Caula 
c!,,"le l/Ilt)t'rlU, P. s(, ao intillne Jo,ntido I'ortugucz, 
'IIU' (·unl"'taH ... "nt., nus cRtavam a.-traiçoando, por 
olltmOl qUf' d(' tndo o 1i~0 coraçiio ~Dla\-alll o Ora. .iI, '11111 I'Of' nnsrimento, c prillcipl(''', Olltro~ por 
('lIh,rl'''' intinUllllc'nh' ('nnH'ncidos, que a COIlIlD erlt 
8 cli'· Rn1.iin, (:unOlrgul, (e com 'luai ta gloria a 
Dign ) "MP o UlfnC() , quc tinha chelfl',!o aponto 
d~ h'r (1IIn~i pt'rdido a ti! publica t f> 'Clito\,. por mo. 
IIU'UtUlt ft 1i'1-rr -INlncn.I .... 'tu, tendo ficado no ,lia, 
.. m (1'1r. G Srnhor Dom Joüo VI. eahio a barra 
clUlf'ntn14 conln!4 ('''' morda, unica quant 11 para 
'roro ,If' Mlln N olnll, "'~tabf'll'Cf.'IlIe Sf>O crt; ;:to de 
• al [,rlllo, que OIto palJla pela imagillaçlo in4li. 

viduo algum, que elle um dia ~98a voltar ao triste 
estado, a que Q haviam reduzido: que o Thezou
ro Publico, apezar de suas demasiadas despezas., 
as quaes deviam pertencer a toda 11 as Provlneias, 
e que elle só fa:tiu, tendo ficado desllcreditado, 
e l'xhausto totalmente, adquirisse um credito tal, 
(I"e .lá slla na Europa, e tanto dinheiro, que a· 
lIIúr pl'l'te dOIl s{'us (;r,~dores, que mio eram pou
COli, nem de PP(1 uenall quaNtias, tt!llham sido lati .. 
feito!! de tal fõrma, que IINafi caRas não teaham 
padccido: que 08 Empregado~ Publicos f'Stejam em 
dia, a!!lHim como os !\lilitares em elfectivo serviço: 
C(lUt ali mais Provincias, que tem adherido á Ca\l
fia Santa, não por força, mus por convicçiie, que 
.~u umo a ju!;ta liherdude, tenham sido G,rnecidal 
de tOllos O'd' petrecho!! de guerra pura !!ua deteza, 
grllndc parte delle!! compl'udo~, c outra do~ que 
t'xi"tiam 1I0S Arspnae~. Alt'm disto tem sido Hoccor· 
ridas com dinheiro, por n:io chegarem suas rendas 
paru 8l'J dt"lipeza!íl que deviam là:.wr. 

Em flumma conlleglli, que a Provincia rende.
se onze. para. dozc milhões, !õlf'/ldo o st'o rendimen
to anlel'iol' á lIahida de Meo .Augusto Pai de seis 
a sete, (IU8nto muito. 

NCf;tas def;pezas extraordinHl'ias entram tambem 
frett'~ de na·violl lia!! diftt'rentes Expettir;óes, que 
deste I'orto regresloiáram para o de LiRbCla, com
pras de algumas J4~mhareaç'lcs, e concertos de ou· 
tras, pagamentoll a todos os "~mpregados Civis, e 
1\lilitures, que em Serviço aqui tem vindo, e aOl 
expulsos das Provincias, por paixões particulares, 
e tumultos, que nellas te," hl'vido. 

Grandes mram sem duvida aI clespezas; mal 
com tudo, ainda se não lançou mão da Caixa 
dos Dons gratuitos, e .Sequestros das propriedadet 
dos aUlientes por opiniões poJitica8, da Caixa do 
Empre~timo, que se contrahio de 400:000~ réi. 
para cORlpra de Vasos de guerra, que Ré fitziania 
urgentemt'lIte necess~rios· para defeza deste Imperio 
o que tudo existe em 8er, e da Caixa da Adminip 
tração dos Diamantes. 

Em tortas as Admin·istraçães se faz summameo
te precizft lima grande retõrma; malf nellt. da Fa
zendn, ainda muito mais, por ser a principal mó
la do Estado. 

O ":xercito não tinha nMJI armamento tapaz, 
nem gente, nem diliciplina: de armamento est4 
prompto perfcitamente; de gente, VAi-fie completan
do conforme o permitte a população: e de tliaci
plina, em breve chegará ao auge., jR RelIdo em 
obediencia o mais exemplar do mun·do. Por duas 
n'zes Tenho l\landado s()('corrOR á Provincia d. Ba. 
hia, um de 2.0 homens, outro de 73,1>, compondo um 
Batalhão com o nome de Bfllnlhão do /mprrodor: 
o qual em oito d,ial foi escolhido, se apromplou# 
embarcou, e parti0. 

Além diilto foram cread09 um Regimento de 
EstrangelroR, e um Oatalhão de Artilheri. de Li. 
bertoR, que em breve elltarám completos. 

No ArRellal do Exercito tem·se trabalhado com 
toda a Rctividade, prcparando-se tudo quanto tem 
sidll precizo para defeza daR dift't'renteM PI'ovinda8, 
c todos d~sde ti p(lTlWbn do NO~le até .Jlontmd~o., 
rcc.~ram 08 soccorros, que eedlfam. 

Todos 08 reparos de Arhlheria das Fortalezu 
deRta Corte, f'litavam totalmente arruinadol; 'hoje 
acham·se promptos; immenlf8s obras de que .e ca • 
recia dentro do mesmo Arsenal \ 8e fizeraftt. 

I'clo que. toca a Obras mili.ares; repararam-tte 
as muralhas de todas as Fortaleza,; e fizen ...... 
alguma totlllmente DOTa. ~lIiÍ'IiID~_ ela dilere .. 
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k~ pontos o~ mais Rpropriados para nelles 9~ obstSlr 
• qualquer p.8ssagem do inimigo, no ea~o de ha\'er 
desembarcado ( o (ll,le não será facil , intrincheiramen .. 
&01, fortins, reductoH,. abatizes, e bateria!' razas, 
Fez-se mai~ o Quar~el da ~ariocll) preparam-se to
dos o~ mais Quart~ls; está. quazl concluido o da 
Pl'aça da Acclamaçao, e em breve se acabal'á o 
que se mandou fazer para Granadeiros, ' 

A Armada constava sómente da Fr~l:ata Piran .. 
~, então chamada União, mal prompta; da Corv~ta 
:Liberal só em casco; e de algumas mui pequenas, e 
ins!~nificantes Embarcações, Hoje acha-se composta 
da ~áo D, Pedro t.n 

- Fragatas Piranga, Carolina, 
e Ni.cteroby - Corvettas :Maria da Gloria, e Li .. 
beral promptas: e de uma Corvcta nas AlaO'oas, 
que em brev~ aqui appal'ecerá tom o nome dc ~'\fa~
saió : .,..- dos Brignes de Guerra GuaralJí prompto, 
Çaeique, e Cabouclo em concerto. ditferentes em 
commis8Óes, aS!iim como tambem varias Escunas. 

Esp~ro seis Fragatas de 50 peç~s .promptas de 
gente, e armamento) e de tudo quuntQ lle Beces
sario para comuate para cuja compra já mandciOrdem. 
Parece-me, que o custo não excederá muito a trezen,tos 
contol de réis, segundo o . que :Me foi participado. 

ObraA no Arsenal da Marinha fizeram-se as se
suintes. Concertaram-se todas as Embarcaç(jes, quo 
actualmente estám em Serviço. 14'izeram-se Barca~ 
Canhoneiras, e muita" maiii, que não enuméro pOl' 
pequenas, mas que com tudo somadas montam a 
grande numero, e importaneia. 

Pletehdo, qne este anno no mesmo logar, em 
que se nio fez por espaço de treze, mais do que 
f:plafttar, tingar, e atomancor Embarcações,. enter
ran(lo som mas considerabilissiftlas, de que o Gover
no podia mui bem dispôr com summa uti1tdade Na
cional, se ponha a quilha de uma. .FI'ag·ata de 40 
~as, que anão faltarem os calculos, que 1'enhe 
feitt>, as Ordens" que tenho dado. c as medidas, 
que para isso Tenho tomado, Espero seja concllJi
da por todo este anno, ou meatIo do que vem, 
pondo-s~lhe o nome de Campista. 

Quanto a Obras publicas muitas se .tem feito. 
Pela Policia r~ • .dificou-se o Palacete cl:l Praça da 
Acclamação; privou-lIe esta extensa Praça de il1un~ 
dações, tOI"Dando-se um passeio agradavel, havendo
se caJçado por todos os lados, alem das ditfel't~ri
tes traveSia", que se vam fazendo Oi,;ra mais embe
lezai-a. Concertou-Ite a maior parte' d09 ACJueductos 
da Carióca, e Maracanãa. Repararam-se Immf!nsas 
pontes, umas de D1a~eira, outl'as de pedra; e alem 
disto tem-se feito muit~s totalmente novas; tambem 
le concertáram grande parte das Estradas. 

. A pczar do- exposto, e de muito mais,' em 
que não Toco, seo cofre, que estava em Abr.l de 
1821 devedor de 60 contos de réis, hoje não só 
não deve; mas tem em ser sessenta e tantos mil 
cruzados. 
. Por dift'erentei Repartiçõelf, ú:r.eram-se as !l~ 
guintes Obl'as, Augmentou-se mUIto a TYPo!rraph~a 
Nacional. Concertou-se grande parte do PasseIo 
Publico. Reparou-se a Casa do I~h;,;eu, enriq~lecêo"se 
muito com minernes, e fez-se uma Gal.lrJa, c('m 
excellentes pmturas, limas, que se, compraram, 

. oU,tras, que havia no ';l'he!louro, Publico, e oula'as 
Mmhas , qut' lil Mande. collocar, . 

Tem-se trabalhado com toda a tiH'ça no Caes 
da Praça do Commercio, de modo que está 9uasi 
coocLuido. A!õ calçadas de toda!' as ruas da Cltlade 
foram feitas df' n01,O, e em bre\'c trmpo fez-se esta 
(.;asa da A!I .. ('mhl~a, e tOlias as mais, que a ella ,('s
-.tw juntas, foram p"dlíil~;jjçadas para este mesmo filll. 

JnllBf'nli3S 01Jras, que não "am ,1ó toque de,;ta~, . 
.IU~ .tem cmpl'cIH'ndit.lo, ('ollwc:ado t e a,'ul,auu, '1 u~ 
J~1l Omitto, para m\o 'azc,' o dilScurso nimiar.lc .. ,t(' 
longo, 

Tenho promovido os estudo .. puhlicoH, quanto 
he 'possin~l) por~m ~.ccesslta-se· para isto de uma 
J.Jcg ... lação particular. ~"ez-s~ o seguinte, - Com .. 
prulHc para. engrandccimento da Bibliuthcca Publi .. 
ca uma grandecollecçiio de livros do ... de melhor 
e!'colha; augmentou-se, o numero dai Escholas, e 
a,lglIlll tanto o Ordenado de ~eos :Mestres, permit
tllldo-se alem disto haver um sem numero dellall 
particularei: Conhecendo a vantagem do En!lifto 
Mutuo tambem ~"iz abril' uma Eschoh. pelo me
thodo Lacastcriano. 

O Seminario de São Joaquim. que Reos funda .. 
dores tinham creado. para educação da ,mocidade, 
achei-o servindo de· Flospital Ja Tropa Europ~a: 
fil-o abrir na fórmn da lIua J nstituiç:io, e havendo 
Eu concedido á Casa da l\Iisf'ricol'dia, e Roda dos 
Expostos ( de que abaixo Fallarei ) uma Loteria ~ 
para melhor se poderem m~nter Estabelecimentos 
(te tão grande utilidade, Determinei 'ao mesmo tem
po, que uma quota parte delOta meF;ma Loteria fo~. 
~e dada ao Seminario de São Joaquilll., para que 
melhor .se podesse conseguir o util fim, para que 
rora destinado por seos honrados fundadores. Acha-se 
hoje com immensoi Jj;studantes. 

A primein,\ vez, que Fui á. roda dolt Exposto .. 
achei ( pareçe iinpossivel) 7 crianças com dua" 
am~ : nem berços " nem v~stoario. Pedi o mappn, 
e VI, que em 13 annos tanham entrado perto de 
12~OOO" e a penas tinham vingado 1.000, não 
sabendo a Misericordia verdadeiramente, aonde ellas 
~e achavam. Agora com a concessão da Loteria, 
edifi~ou-se um,a Vasa propria para t~l Estabeleci. 
mento, aonde há tl'inta, e tanto~ berços, '{uasi tanta. 
amas, quantos Expostos, e tudo em mUlto melhor 
admilJistração. T9das estas co usas , de que acima 
acabei de falIar, devem merecer-voli 8umma con. 
sideração. 

Depois de ter arraniado e!lta Provincia, e dado 
;mmensas providencial piua as outras, Entendi, que 
devia Convocar, e convoquei por DeCl'eto de J6 da 
Fev~reiro do anno proxlmo paRsado um Con~elho 
d' Estado, composto de Procuradol'es Geraes, eleitos 
pelos PQ\'OS, Desejando, que elles th'Qssem qUl"nl os 
reprcsentasse junto a Mim, e ao, meimo tempo (Iuem 
Me aconselhasse, e .Me requeresse, o que f()ijse a 
bem de cada uma das respectivas Pro\'inrias. 1\;10 
foi sómente eRte o fim, e motivo, porque fi? simi
lhante convocação, o principal foi, para "que os Bra
sileiros melhor conhecessem a Minha Constitllt'.Íona .. 
lidadc, o quanto Eumc. lisongearia govern811doa 
contento dos Povos, e quanto Deseja\'a em Meh 
Paternal Coração ( cicondidamente, porque o tPlnpo 
não permittia, que taes idéas se patel1teass~m J~ 
outro modo) que esta leal, grata, brio~ll, e hproi .. 
ca Nação fORse representada n' uma ARsclllbléa Ge
ral, Constituinte, e Legislativa, o que, graçm. a. 
Dco" se eOectuo\\ eJU consequcllcia do DecretQ de ~ 
de Junho do anno pretf'rito, a requerimento do~ 
Povos, por meio dfl !õUR~ Cnmnrar. '1"0'1 Procurado
res Gentes:, e Mt'os Conselheiros d' Estado . 

Bem custoso f'eguramente Me tem sido, que o 
nrasil até a~OI'a não goza'4se de Reprt'st"l1ta~~iio Na
cional; e "cr-Me Eu por força de drcun"tanc ia'4 
obrigado a tomar 81~'Ullla~ medidas )egi.,lati\·ali;· 
rllas nunca pareccr{lm, (llIe 'oram tomadas I,or 
nmbiçcjo de' Ic~i!"lar, a .. ro~ando um Jloder, Pia o 
qual sómentc d!1\"o ter part('; mas sim, que foram 

,:,!'* 
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tomadas para sah'ar o Bruil , visto que a ASllcm
bléa, quanto a umas n~o. es~a\'a convoca,d~, quan~o 
a outras, não estava aanda ,Junta, e rel'ildlam entao 
de facto, e de direito, vista a Independencia total 
do Brasil de Portugal, os tres poderes no Chefe 
Suprerno da Nação, muito maili eendo Elle Seo 
Defenior Perpetuo. . , 

Embora algumas medidas parecessem demasIada
mente fortes, como o perigo era imminente, os ini
migo!!, qúe nos rodeavam immensos (e pl'ouvera a 
DEOS, que eNtre n()s ainda Dão existissem tautos) 
cumpria serem proporcionadas. 

NilO Me t('lIho poupado, nem pouparei a tra
halho algam, pOI' maior cJl!e seja, com tanto, que 
delle proH'nhn UIlI rcitil de feliCidade para a Nação. 

Quando OI; Povos da Rica, e 1J-fagestúsa Pro
yincia de Minai'! esta,'am sotl'rendo o ferreo jugo do 
1("0 deslumhrado Governo, que a seo arbitrio dis
punha deU a ,e ohriga"a 8eos pacificos, e mansos 
hahitantf'!! a desohedecerem-Me, marchei para lá 
com os 1\Ieoll Creados só mente , Com'enei o Gover
no, e ilCO!l s"quazes do crime, . que tinham perpe
trado, e do erro, em que pareciam querer periis
tir; Perdoei-lhcs, porque o crime era mais em oft'en
lia a Mim, do que mesmo á Nação, ~'or estarmos 
ainda A' nquelle tempo unidos a Portugal. 

Quando em Soio Paulo sur,io d' entre o brio
~o PO\'O d' a'] uella Agrndat',el, e Encnntadora Pro-
",incia, um partido de Portugueze!l,'e Brasileiros 
drgenf'rados, totalmente atfectos ás· Cortes do des
~raçado, c> encanecido Portugal, Parti immediata
mcnte para a Pro,'incia, Entre; um receio, porque 
C(mlleçn, que. todo o p(JT)O }r/e ama, Dei as provi
denrias, qu~ 1\10 parecêram convenientes, a ponto, 
q IIC a Jlossa I ndependeneia lá foi primeiro, que em 
parte alguma proclamada no lIempre memoravel lí
tio da Piranga . 

• 'oi na Patria do fidelissimo, e nunca assá! 
louvado Amador Butno d8 Ribeiro, aonde pela pri
meira vez Fui Acelamado Imperador. 

Grande tem sido seguramente o sentimento, que 
~nluta Minha Alma, por não poder ir á Bahia, 
~omo já Quiz, e não executei, cedendo ás Repre
I'"ntnçi;C''4 do Meo Conselho de Est.ado, misturar 
1\1f>0 Sangue com o daquelles guerreires, que tão 
rll'nodltdllmC'nte t«'m pel~lado, pefa Patri~. 

A todo o CU!llto, até arrtscando a Vida, se pre
f'iso fot. Desempt!.nbarei o Titulo, com que os 
PO\'OS dt'ste JT aslo, e Rico Continente em 13 de 
]\lui(1 do anno preterito, Me honriram de Dt.ftn-
~()r p,.rp~tun dn Brasil. Este Titulo penbol'ou muito 
mais ]\f"o Coração, do que ( .. :janta gloria alcancei 
,.om a r!õlponta~ea" e unonirn( Acclamação de Im
perador deste lnn'Jado Imperlo. 

(;rl1ça:, s~jnm dadas á Providencia, que \'êmos 
"~ie a N lIÇ<tO representada,' e r~presentad:{ por ·tão 
dignos D('putRdo~. Oxaln, que ha mais tempo po
(lt~!Óst' t .. r ",idu: mas as circustancias untl'riôrE's ao 
D('('r('to dE':J de J unho não o permittiom. assim co
mo .1t·p(Ji~ ItS ~randes distanciaR, a Ci..Jta de amor 
da Patria ('m alguns, e todos aq uelles incommodos, 
flUE' ('IH lCln~a!õl ,·ia,,·l·ns se lõolfrem, principalmente 
rIU 11m paiz tão nOl /), e pxtC'nso, como o Brasil, 
"am qllrm tem retan.l.do f>!!ItR appett'eida., e ne('es
lIilria jllnç;io, 1\ pt'1.ar ti" todR!! 8!' recommendaçóes, 
'lur Fi? «ir hrr"idadr I'nr differentes vezel!. 

Afinal raiou o ~ranC1'- Dia para ef\t~ \'8sto Im
Jlf'rin. qur fi,rá E'pocha n' IIua lti~torio, Está jmftl1 
" .. ( "/'/II"','n JI"rn rflnsl;'u;r a .'\"ação. Qur proac,.! 
(l",. {nr/I"m I'ar" /ndM 1\"';s.' 

("1110 DIPERADOR l'lNSTITUCIONAL, 

e mui p,'incipalmente COlno Defensor Pt'I'I)et'uo des-J 
te Imperio, Disse ao Povo AO Dià 1.0 (te Dezem
bro do anno pl'o.ximo passado, em qüe Fui Co
roado, e Sagradd, Que com a JJli"lw E.cpadiJ De-
fenderia li Palria, ti Nação, e a Cnnstiluição, se 
fosse digna do Brasil, e d{; JJlim. Ratifico hoje mui, 
80lomnemente perante vós esta promessa, e Espero, 
que. Me ajudeis a desempenhaI-a, fazendo. uma. 
Constituição sabia, justa, adt'quada, e executavel, 
dictada pela Razão, e não ~I() caprrxo, que te
nha em vista sómente a feliCidade gel'al, que nun
ca póde ser ~rande, ·sem que esta Constituiçio 
tenha bases sólidas, baseI, que a sabedoria dos. 
seculos tenha mostrado, que sam as verdadeiras. 
para darem uma justa liberdade aos' Povos, e toda 
a força ·necessaria ao Poder Executivo. Uma Cons
tituição, em que os trez Podere9 sejam bem divi·· 
didos de ~órma, 'Jue não 'possam ~rrogar direitos, 
que lhe nal' compitam; mas que 8CJam de tal modo· 
argnnizados, e ',armorrir.ados, que se lhes toa:-ne im
possivel, ainda pelo decurso do' tempo, fazerem:-s& 
mimigos, e cada vez mais <:oncôrram de mãos da
das patta a feliCidade geral do· E~tado. A final uma 
Consti~uição, que pORdo 'barreiras, inaccc~siveis ao. 
despotismo, quer Real, quel' Arlstocratlco, quer 
Democl'atico, afugente a anatchia, e plante a arvo
re d' aquel1a liberdade, a cuja sombra deva crescer 
a Un~ão, Tranq~illidadc, e Independencia deste 
Impeno, que sera o assombro do Mundo novo, e 
velho. 

Todas as -Constituições, que a maneira das de 
1791, e 92, tem estabelecido suas baseS, e se tem· 
querido organizar, a expericncia nos tem mostr"do,' 
que sam totalmente theoreticas, e metaphy.,icas, e 
por isso increquiveis " assim o prova a França, Hes .. 
panha, e ultimamente Portut;al'. "Ellas não tem fei
to, como deviam, a felicidade geral; mas sim, de
pois de· uma licenciosa liberdade, ~emos, que em 
uns Paizes já apparecêo, e em outros ainda não· 
tarda a apparecer o Despotismo em um, depois de' 
ter sido, exercitado por muitos, sen~o' consequenci.a 
necessarJa, ficarem os Povos' reduzidos á trIste SI

tur.çiio de presenciarem, e sOlfl'erCIíl tõdos os horro
res da Anarchia. 

Longe de nó' tão melancolicas recordações; 
ellas emlutariam a alegria I e juhilo -de tão fausto 
Dia. Vós não as ignorais, e :Eu certo, que a fir
meza nos ver:Jadeiros priRcipios Constitucionaes, 
q,ue te~ sido sanccionados pela expericRci.a, caracte
flza cada um dos Deputados, que compoem esta 
.Illustre ~ssembléa, E!lp~ro, -que ~ Coftsti~uição , 
que fu.çals, mereça a Mmha Imperial Acceltaçio, 
sej~ tRo sabia" ~ ~ão ..:iusta, quanto apr?p!'iada, á 10-
cahdade, e clVlhsaçao do PO\'O BrasileIro; Igual
mente, que haja de ser louvada por todas as Na
çóes; que Ilté os nORS08· inimigos, venham a imitar 
a santidade, e sabedoria de seos prlncipios, e que 
por fim a executem. 

Uma Assembléa ti'ío iIlustrada, e tio patriotica, 
olhará, ~ó a fazer prosperar o Imperio, e cubril·o 
de fehcldades; quererll, que Seo Imperador 8~a 
respeitado, não só pela Sua, mas pelas mais Na
ções: e que Seo Defensor Perpetuo, cumpra exacta
mente a Promessa feita no 1.0 de Dezembro do an
no passado, e ratificada hoje solemnissimamente pe
rante ,a ~nção Jegal~ente representada = Impfrador 
Constrluf'tonul, r lJf'jemnr Pf'rpetuo do Brasil. 

O Sr, Presidente dirigia a Sua Magestade a Ie .. 
guinte respostA: 

. Senhor! - CaBendo-me J~ie ~ ditoza· sorte de 
maDlfestar na AugUftll Pw~:.ça de Vossa Mars'. 
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Imper!al OI hOD~'. 8eDti~ento8 patrioticOl da Alisem
bléa Geral, Conshtwnte t e Legislativa do Imperio 
do Brasil, a primeira idéa que 8e me ofterece he a 
novidade dest~ m.esmo espectaculo Soberano, e Mages. 
tolO, pela primeira Tez ostentado no Brasil c raras 
veles visto no resto do Mundo. Não he ~rque em 
todol os tempos, e em todos os lu"ares se n::io tenha • o . 
'Visto multas vezes a magnificencia de um Principe, 
doptade de grandes talentos, rodeado de uma pompo. 
sa çôrte, governando vastos e!!tados, ou coinmandan. 
do numerosos exerci tos : não lIe tambem porque se 
não tenha ,"i'ito muitas vezes o enthll~iasmo patriotico 
de umA Nayio. inteira, que dispertando da miseria, 
e do opprobrio, em que a tinham agrilhoado, grita 
pell liberdade, reclama os seus direitos, e exige um 
GQverno justo, e digno de homell'!" Nlio ha uma Na
çó10 que niio pussa apontar alguns destes acontecimen. 
to8, como Epochal nol.veia da sua Historia, e que são 
realmente o resultado, e o desenvolvimento d~s paixõrs 
humanas no estado social, efteitoli espontaneos da na
tureza moral do homem. Mas não sei porque talali. 
dade, ou antes purque Providencia estes acontecimen
tos andão quasi sempre separados, e rara!! vezes se 
ajustão, e se combinào para produzirem um sú phe
nomeno, que identifique a grandeza, e a gloria de um 
Principe com a justa liberdade, com a seguran; a, e fe:ici. 
dadc de um povo. Este grande phenomcno politico nunca 
se pode realizar na infancia dos povos barbaros, nem na 
decadcncia dos povos corrompidos, e desmoralisados: 
este phenomeno raro só o tem podido apresentar a 
contemplação do Mundo nquellas Nações ditosas, que 
.e tem perfeitamente constltuido, e civilisado; e he 
este o mesmo grande phenomeno, que agora temós 
diante dos olhos. A magni6cencia de um grande Prín. 
cipe,. o patriotismo de um povo livre, e generoso, 
que possue o mais beIJo, e nsto paiz do Universo, 
tudo isto representado, e reunido em um ponto de 
.,.iata, animados todos do mesmo espirito, respira:ldo 
uma si, vontade, e formando um só corpo vivo, e 
'Vigoroso; eis-aqui, Senhor, o espectaculo pela primei. 
ra vez ostentado no Brasil, e rarai vezes visto no 
resto do Mundo. Espectaculo maravilhoso, que absor
'Ve todos 08 mcus scntidos , e que arrebata a minha alma. 

Oh! Uia da Santa Cruz, que já. nos trazias do
ces recordações antigas nOll fastos do Brasil! Oh! Dia 
preclaro, e venturoso! Oxalíl ~ue na revuluçao dos 
annos, e dos secuJos sempre ca nos t.rag'ls um aug
nento progressivo da ~loria, e das prosrwrída~e~ que 
esperamos, e que aquI se encerrão, e symbohzao no 
Jecinto desta Sala. 

Em verdade, Senhor, o presente espectaculo che
ga ao mais alto grÍlo de admirac;i1o, e de imp?rtancia, 
qllallllc. he consider~do como Imagem symbohca .. mas 
cnergica da Terdadcua grandeza, e das ~rospertdade~ 
reaes, que delle dcvem resul!ar' ao BrasIl.. ~ Braill 
civilisado já não podia perfeitamente CO'l1SUtUlr-se, e 
organizar-se se n:io adoptand~ a~ f~r~as, ('~t~belecendo 
as garantias, e creando as Inslltulçoes ',i!hcas, que 

tem (eito • reli cidade, e a opulencia dos P0'VOI maia 
illustrados do Mundo. 

A distincção dos Poderes Politicos he a I primeira 
base de todo o Edi6cio Constitucional:' estes poderes 
se achão já distinctamentP no r{'cinto A ugusto desta 
Sala; a Sabedoria collectivli da Nação; a Authoridade 
Constituintc, e Legislatiya; o Chcfe do Poder Exe
cutivo. Mas he este mesmo rpcinto apertado, e estrei
to que eu considero como a Imagem mais vi,'''' e ener
gica d3quelle laço apertado, e indissolU\"ct, que deve 
ligar todos os membros d.o Corpo Politico ,daquella do
ce Harmonia, que dave dirigir para um sú fim touos 
os Supremos Poderes alias distincfos, e independente!J 
nos limites da sua esphera. 'Esta doce Harmonia dos 
Poderes he o objecto mais charo, e precioso dos 
mais puros votos do nos~o coraçíio, e de todo~ 08 

Cidadãos amantes da Patria, e amigos da humanidade. 
Esta doce Harmonia dos Podcre~ mIo pc·,dE.' ser sómen
te a obra dos talentos, e das luzes, que hoje se tem 
diffundido por toda a parte, ella se espera principal
mente, e com todo o fundamento se espera d~s Alias 
Virlulles Lihl'raes, que residem 110 generoso Coração de 
Vossa Magestacte, e igualmente se espera das virtudes 
patrioticas, que eslt10 animando a todos os IIIuEtres Su. 
Uepresentantes do Povo Brasiliense. Os talentos, e as 
luzes da A!'sembléa hão de levantar certamente com 
toda a perfeição, e sabedoria n complicada maquina 
do Estado, mas o que nos aftinnça a regularidade, a 
constancia, e a perpetuichde dos seus muvimentos são 
as 'firtudes, as paixões bem reguladfts pela razão, 011 

bons costumes, e maneiras, os sinceros sentiml:!ntos re
ligiosos das Authoridades publicas, e dos individuoli 
particulares. Não, Senhor, as santas "ir! udes , sublimE.'s 
61has do Ceo, não hlio de abandonar-nos, em quanto nÓli 
n§o abal1d.n~rmos a Religião de nossos Pais, que 
havemos jurado. Oxalá que as santas virtudes inno
centes fação o seu assento eterno no Imperio do 
Brasil! E então a mais remuta posteridade abençoan
do este dia, e recordando com respeito, e prazer 
!l8udozo a installação da primeira Assembléa Conllti
tuinte, e Legislativa, verá repetir muitas vezes este 
mesmo Acto ma~estoso, em que o Monarcha vem ao 
seio da Representnção Nacional a congratularem-se, e 
a felicitarem-se mutuamente pelos duplicados motivos 
de felicidade do Povo, ~ da gl()ri>\ do 'fhrollo. 

Terminada a resposta levantou-se o Sr. Presidente, 
e disse em voz alta - Viva o IIOS~() Primeiro Impe
rador Constitucional - o que foi rep('ti~o pera As
sembléa e' Expectadores com altas acc1amações .. Sua 
Magestade exclamou tambem - Viva a Asscmblth 
Constituinte, e Legislati va -; e foi igu.,lmcnte cor· 
respondido pela Ai;sembléa e cxpectadores. 

Concluido este Acto pelas duas horas, levantou
se Sua Magestadc, e a Assembléa; e com o mesmo 
ceremonial eom que tinha entrad9 se retirou. 

O Sr. Presidente levantou immediatamente a 
Sessão. 

Manoel José de Souza França, Secretario. 
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_pare •• OppG!iI, ,I. que tiyeIIC ~nfo, até para 
DBU termo. inCoherentel. ~ue Alnda anie·ontem. 

. nu pnde dia da iDlcallação ,data Auemblé., apeou 
ti,erão auenco OI Minis'rol de Eltado, como pane 
du Poder Executivo; melmo em Portugal ai. teve no 
Principio ""0 privilegio • DepuLação mandada pelo 
Pará". participar ál' CÔftel .a lU. a.dh~o á !10~. 
fórm. de Governo, por ter, Ild~ a .pnmelr. Pro!lnCl& 
que proclamou o SyÍi&ema ConltltuclOnal no. Bnad, • 
princlp.hn~.~e por ae querer engodar com .lato .. o~. 
trlll PruYlne,.. come delgrlçadamenle liaerao. He poli 
O meo voa0 qu~ não. seja adm.ittid. na S.I.,. e que 
OI Srs. Sec,elanol no compnment .. la, • dizer·lhe 
que R Aa.;canblJa recebe0 com eepecial agrado a lua 
felicilaçüo. 

'O Sr. AndrQ(IIJ ftlt,clintln: - Queira V. Ex.· pür 
primeiro a yoh,. .c a Cam,,,a deve entrar; e 8e llto 
\ae venccr, entno Ile pr0l'()rí, le deve ter apento. 

e) ~r . .P1'I~.y;tTettte prol)C" á vocaçlio se a ~II. 
mara cll'vi" cu trlll', e dl'cidio-Ie -tue não; e por 18S0 

IIC I':1I1I1OU a trutilr do modo com que a A88embléa 
rcct'hill . a lua felil'Ílaçao, e rcsoh'eo.se que se dt."(:lara .. 
lIe clue fura recebida cum espedal agrndo. Para lhe 
d,,, e"ta retipo~~il forli" nomcados O!! Sr. F"rladu de 
~VtmlOl'ç". e ,1I'tl!!jfJ Vim",", por não estar aind" 
frita a nflmellC.:,lO dos ~ecrelarios a quem tocava etita 
c:crCllloma. :. 

Seguiu-se a nomeaçllô de Vice Prtsidente, eti. 
ver!',o 1& p!uralida1le relativa 08 Sn. J08é Bo"jjiJcio de 
Allcl,.IIÚ/, e Silva. e ,A,,/oflio Rotlrilflle.v "dlozo de OIi. 
'tt;m; 8 enlrando em segundo tlcrutinio .teve a 
plu .. ulidade aOlolula o Sr • .Andrada e Silva co,. ~ 
votOll, 

I'UMlOU-le logo á nomcaçü'o de dou I Secretarios 
eftcetivol e dou8 Supplentes; e giraio eleitos para efle. 
c:tivoI OI Srs, .Io,t'; JOllquim Carneiro de Campo., e 
J/fI,we'l .!olté (Ie Snu,va J'rtl1lfa; e para SU}lplelltes vs 
Srll, Jmrl: Ricardu da rOala Aguiar, e Franci8co Ma. 
";,,,; 1'"v(,ra,. Assentou-Ie tam\Jem que pela sorte se 
dt'cl,ua M! qUIII dl/I ,loUI effectlYOI ficarill lendo o 
l"IIUl,iru, e l18indo 1.° Secretario o Sr. Came;ro de 
(,i,,,,/x,,, t tuUlOU lugo aBlento. 

(» ~, ..11,.,,1'1&1': - ~r. Prt'lm/ente! Como lIe IIcha 
inlltull:uta A Mesa peço a V, ~X,R licença llara flaZcr 
UI .. a IUU ,'110. 

O Sr, Amlrmlfl M"dwdo: - Permitta.me V. Ex." 
que l'" ui,~II, 'luC na ti',rnll' do Ref,Cimento a primeira 
tclll143 "c~ '111l' IíC dt've Cr:ltal' he do VOlo de G "~~'a!l & 
~lI:l !\11lj.:t·"t:ulc IlIll'urial, ., qual ,Icve preferir ,tudo, 
c dl'I"li!4 t('r,l a 1l.&llIvla 'l"I&lquf'r dos Sr8, <1Ut: a pedir. 

O ~r, .. II('"('(,,,~ - 14~lIIt(lu. 81uiefeitu ~ terei a pa. 
I" vrA t"'PCII! CIlIC Me tr4tar cI.. Voto <1<1 (i raçal. 

O ~'r,.~tI'(ltI" .1Indlll(/",' - E" n.io ~lDha pre. 
l,.r"elo \"m, 'prC'llClllar 111\1 \'0:0 de 01&1)\8; IlIall Cl». 

nlU t"," Icm lIellhmn dll" illlI.tre~ Mehlhrus .c leo.bruu 
'cle " tI'lIZ,'r, A:lui ",esou, fi. tlm. o (IUII lerei se V. 
J.:l,- m' .. pt·r:nittl", 1...4.'0 o sl'guinte: 

.. PrulHlIlLo (IUC I!e lloAwie "'DI. Deputação para 
levar I" Prc!'Ienc:" (e ~lIa 1\1Rgl·llac.1t'i ml,erilll, o voto 
de 1lI'4~1'" d" .\"\I'nahl.;" P"li' grncio",\ ft'alla de Sua 
l\la;.cIt,"dc I na pc.'ri31 I'rOn\lllcilad" lia Se rio ,primeira, 
de :s .1" ('I!frente mCI; c que IIC declue .l S.aa Map 
ti le l'III;('ri"l: 

1,° CJuc a ÂI!lt'lIltMI' reconhece C81D ternura a 
~11t'r",ill:ule c RlarHIf'1.1l d' 111'11" de SU\& l~'"ge!'tade 
JmIH'ri"l. IIlU1 c!t,,.prl':cantlu srlllimentol aC/lOh! .10', c 
"i .. t!\'I eUlh'!4 e intl'rl·tillocl,. .. fui o primeiru a l\\llYOcar 
" Ill'IJrt"t'IItI\':!n S4I'i' ... al, '1ue deve liln.lar o poder 
que.' le f..cl •• pIII"ui in IIN *'0" A ntccellRores, 

~,. fJ'Il' a '\"""mIM" I"uva. e "grlltlece • a; .... :ivi. 
d&Lto de SlY .'''gc:.",J., Imperial, que lhe abrio o Cl,~d .. 

Dho ú rel'ormu preciIu, • &ci1itoa .... OI traWhoe 
da Asaemblé.. .. 

8.· A Aaembléa reconhece .au. Da Falia de 
Sua M~tAde Imperial ~ ~~ilDentol de. ver~adeira 
constituCIonalidade f e OI pnnClp10s ,de genulDa bberda. 
de a que aspira. - Aralmtio C.,.1oI 8_'0 de .A,.. .. 
da Mãcltado. Foiremettido á Me .. 

O Sr. Secretario França: - Eu creio que deve 
entnr em disclIsaiio o DiscuflO de Sua Mageltade • 
antel de se tr.tar dtlte voto de ~aç .. : parece-me 
que assim tinha decidido a A .. embléa. • 

O Sr. .Andrada MacI,adQ: - Julgo 4lue o dlus
tre Preopinante se engona, poi. seria um ablurdo , 
de que Deol DOI livre, entrar o discurso em discus
são; elle só entra indircctament~ pelo Voto de Graças 
no qual lIe marc-.lo os IiCnlimen\Os exprimidOll no dis. 
curlo, para que a Assembléa ajuize delles, e decida 
se te~ ,ou 'Ião lugar Olt agradecimentos; mas a l"alla 
nunca he c.1ircctamente objcClo de exame; ou a As
sembléu reconheça neUa sentiment08 constitucionaes 9 

vu os não reconheça, sempre o seo juizo se fi;rma 
aobre o voto de graça., e por este modo se dizem as 
ve.dadcs todas. 

Terminada est, breve discl1ssiio, dieidio-se que 
ficasse para segunda leitura' no dia seguinte. 

O Sr, Aleltcar: - Sr. Presidente! De certo eu 
fallari" a' um dever meo, na qu\lid .. de de Deputado 
pela l'rovincia do Cea,..í se depois de iOlltallada esta 
Soberalla Assembléa, e estando a ponto de principiar 
aeus Augustu~ tr:lb lhos, eu gualdlllse silenCio, :por 
u.. 8'1 inltante l acerca do caso succedido com o meo 
iIIUtitre <':olle!(a o Sr, Deputado Pedro José da COlita 
narros; !im eu flharill a um dever, porque, sendo 
obli~ac;ão minha procurllr, com qURnto em mim' esti
ver, que lie relllizl~ "'empre o voto c desejo da minha 
Provincia, eu f"lt; ria a eate' dever ae não trabalhas.. 
le com toda as minhas forças a fim, de que tome 
assenlo Iwsta Soberana Assembléa aquelle Deputado, 
cuja esculha fui feita pelo vuto quasi unanime da 
melma Provincla, Praza a08 Ceul porém que os mo. 
tiVQ8 que illidem pur em quanto 08 vOtOI dos meus 
Constilú,ntes, pare:;:io muit,. f,acos e de faeil reme~ 
d~() t locnelo que l\ Assembléa, como me parece ser 
do seo dever t queira prestllr alguma atcenção a este 
nc'gociu. O caso do Sr. Deputado, cuido ser bem co
nhecido dc todos oa Srs, que compoem esta Augusta 
A!i~rmbléa, e por isso não será preciso fazer delle 
muito circulIstanciada narrativa. A pparecem no Hio de 
Janeiro algumlls percurbaçõel no dia ~ de Outubro 
do annu p"Ij~lldo. procede, se depoil a uma devalSa, e~ 
uma unica telllclllunha refere, que sendo chamada a 
u~a 6(Jciet.ladc onde o reprehenderão e ameaçarão 9 

al1l se adiava o Sr. Deputado Barros; esta telltemu
nha he chamada pcr ante 9 .1 ui. , Ile acareada, he dea .. 
!"entida t e cOllvenc,da de f~lsidl,clJ em parte do leo 
JUlamenlo, e com tudo o ~t. De,lut"do foi prezo, e 
na trl'l ml'zel ~ofre C)!J incomodos da pri8lio, aem ao 
menoa Iiaber qUMI !te o crime q"e se lhe imputa, Não 
he minha illtcltÇ 'o a cusar a Illugul'm; o mto cararter 
be pouco p~(Iprio p~ra 8Cc;lI~açõ:! ; dest;jo unicamente 
defender a IDIlOcenCla, e a mnoCt'ncia de um cidadão 
benl'merito, qlle tem merecido 11 eonliunça da bua pa-
traa para adyo;;ar a sua canu, Com eff'eito, Senhores, 
be &lI,tayel que IInl cidadào, que tendv sido eleito De .. 
~"tado ás ~Iirtes de Portu,ital. preferio a esta honra o 
ficar no Rto de Janeiro, trabalhando na granele causoa 
da ~ndepcndc')ci. elo nrasil. que tem feito tlio publico.'1 
aervlçol a tUIl Ca"M' ~ que IfOm sempre tido a penna 
apar~da para ~con .• Ih:" e .dirigi~ sua longinqua, Pro~ 
vlDc,a na carreira ela boa causa, que tem dado tantas 
mUl'r .. di adhaio i& Pesa0. ~UA Magestade Impe-



(. ) 

rial • pollto deste o condecorar benigna1lleDtecom a 
Mercê 1i0Dl'OI3 da Ordem do Cruzeiro do Imperió que 
este chiad~o, digo, quando se nutria com a deliciosa 
id~ de .. ter bem .merecido á 'sua Patria, e ao .Chefe 
da Naçao, se veja de repeDte prezo, e lia tres metea 
sofra todos 08 incommod..a proprios de uma priJão , e 
que por ell~ incideDte esteja a minha Provincia priva
tia de malS um defeDsor, e esta Au~ ~b1éa 
de maia um colaborador em uma occasião, em que ábId. 
1108 achamos tio poucos? Eia pois, Seahol'll,'" 
exige um prompto remedio, e sois VÓI que o deyeia 
dar. Náo be· conforme á justiça, que um cidadão sofia 
mnoeente , e muito menos he coDforme ao Systema Co ..... 
titucional, que esteja um homem· prelO lia trea me .. 
sem ser julgado; e por isso 

" Proponho que se diga ao Governo: . 
I.· Que se he só por precaução de &egIll'lluça pu. 

blica que se acha prezo Pedro José da Costa Bar. 
ros; como nenhUM iDdicio de perturbador appareça 
cODtra eIle , liuccedendo estar eleito Deputado pela 
ProVineia do Ceará, seja immediatameDte posto eio li. 
berdlade , para poder vir tomar o seo competeDte assento 
Desta Augusta Assembléa. 

:2.0 Que DO caso de terem então jurado contra 
elle ialgumas testemunhas Da devassa, que o 6Jessem 
pron,uDciar crimiDoso, seja o soo processo immediata
meDte mandado julgar por MiDistros habeis e impar
eiaes, para, no caso de ser julgado innocente, vir 
quanto antes exercer ali ftlncções de Deputado. Paço 
da Assembléa 5 de Maio de 1828. = O Deputado 
AleDcar. " Foi remettida á Mesa. 

Q Sr • .Ándrada e Silva pedio a palavra; mas 
immediatamente disse 

O Sr. Alencar: - Nenbum Sr. Deputado tem 
direito de falIar sobre a minha indicação, sem se S5-

ber se eUa passa ou não. Se ti\'er 2.a leitura c for 
admittida a discussão então fallarão os Srs. Deputados 
que quizerem. Agora o que peço he que se declare 
urgente. Assim se decidio. 

O Sr . .Andrada Machado: Torno a lembrar que 
não pÔde tratar-se de proposta alguma antes do voto 
de Graças.· 

O Sr Alencar: - Está enteDdido que he depois 
c1e1le. ( Apoiado ). 

O Sr. Presidente· declarou que 6cava para t. a lei. 
tura Da seguinte Sessão. 

O Sr. Pereira da Cunhd pedio A palavra, .e 
disse: - A Nação Brazilica comprehen~id~ neste fl.. 

co CODtinente,- e que tcm por Daturaes limites o m~
gestoso ·Amazonas e o soberbo Prata se acha hOJe 
felismente represen~ada nesta Soberana Assembl~a para 
organisar uma Constituição em. 9ue, expendld~s os 
mais lumiDosos principios de Direito PublIco U DI ver
sal e Patrio, estabeleça as regras edequadas para re. 
ger nossas aeções de '!laneira tal. que se obtenha o 
desejado fim da Dossa lD~ependencla. , w' 

Os acontecimentos extraordiAarios que derao ~~. 
pulso á fun~açã~ deste !lascente Impmo nfio podlao 
aeichar de Influu essenCialmente em todos os ramos 
que constituem a administração po!itica ch';} e cc?no
mica de um Estado. Separados noS da .Monarqula a 
que pertenciamol nos ficou, com os costumes e com 
• linguagem ,a ~esma legislação:. igual sorte acon
tece0 a Portugal quando se desmembr~u d~ H~spa
Ilha no Seculo UndeeiQlo. Escuso repctl~ a hlstorla da 
1l0lla leplação porque bc assas conh~clda pormcu~ 
illunrel Collegl8; bast, para meu IDten~o trazer w

a 
memoria quanto, em tem})Os menos esclare~ldos '. forao 
IOlicitos noslOS Maio", CJD Comutem Codlgol Sllitem" .. 

ticos que fegu1asem ClS negocios da vida social. Den. 
tro de Securo e meiose organislÍrão trcI Codigei na 
Monarquia. Portuguesa: 1 o o AffQnsino: 2.U o l\1a
Duelino. 3.0 o Filippino, publicado em 1603 sell1 
contemplar-mOI a Collccção de Duarle N unes de Leão 1 

mediando entre uni e outros apenas o espaço de 80 
annos; e sendo pusadoa mais de doul &eculos, a~ 
lU' das diligencias do Governo ,ainda se Dio pôde 
CIIIlpilar um DOVO C~, passan.d~ ~lo opprobtio de llO8 

regularaiOl pelu Ordena~ FlhpplDu que sobre le
rem dadu por um PrIDcipe estrangeiro, durante o 
tempo da lUa invasão em Portugal, são summamente 
dimlDutas e defeituosas, cheias de crassos erros, pela 
ignorancia dos priDcipios de Direito Publico Univer. 
sal e Ecclesiasttco, que DaqueIle tempo prevalecia; 
dODde procede o grancfe mal de se terem multiplicado 
as Leis a poDtO de formarem 12· volumes de 1i50 
até o preseDte, alem das CoIleções que se reunirão ás 
Ordenr,.ãel chaDiadas Viceminas, e seu volumoso Appen
dix, não contando com os Regimentos de Sizas e 
FazeDda que não eDtrárão Da Compilação Filippina J 

e se mandár.io observar, e com os Assentos da Casa 
da Supplicação, e muitos Decretos e Resoluções de 
ConsultaI, que se Dão imprimirio nem se coligirão, 
e que enteDdem directamente com a legisla.ção geral; 
o que dá causa á grandissima difficuldade de saber-se 
perfeitamente a J urisprudencia Patria, pretextando 
com isso os J uises as malfeitorias de seus julgados .. 
Por -!igora limito.me a .lembrar que asdiversa.s ~pocalf 
pelas quaes temos proxunamente passado, vmando em 
sues circunstancias, exigem imperiosamente alguma 
medida que rcgule a legiblação, em quanto &e não 
conclue a nossa Constituiç-do, e se DRo· fórma um Co
digo Civil e Criminal de que tanto necesaitamos. Appa. 
receu o· dia 26 de Fevereiro de 1821 e apezar de se pro
clamar o Governo CODstitucional, o qual tem por hase a 
divisão de Poderes, proseguio todavia Sua MBgestade 
o Senhor Dom João 6.0 a legislar sobre alguns arti. 
gos, como ó pedia o bem deste Estado, o que pra
ticou até o dia 25 de Abril do mesmo . anno. Em
barcando para Portugal entregou as redcas do Gover
DO deste rico e vasto Continente a SCll Augusto Filho 
o Senhor Dom Pedro de Alcalltara, na qualidade 
de. Re~cnte até o dia 12 de Outubro de 1822, em 
que fOI gloriosamente acclamado Primeiro Imperador 
Constitucional do Imperio do DrazH, com o insepara
vel titulo de seu Defensor Perpetuo. Por iguaes mo
tivos se promulgár50 algumas Leis e Decretos que 
devião dirigir n marcha dos negoeioll publicos para não 
ficarem paralisados, eqne requeritio promptas e ade
quadas providencias. Entre tanto apparecião de mistul'a 
algumas leis publicadas nas Cortes de Portugal, e que 
se mandan'io cumprir em quanto allua applicação cra 
compativel com a localidade e situação politic3 desto 
Imperio; de maneira qu~ se participou aos ·1'ribunaes 
desta Córte, por Portaria de 28 (le Agosto de J82l 
que sc executassem ()s Decretos, d'aquelle Congr~ss8 
á proporçtto que se fossem reimprimindo c rcmettend() 
aos respectivos Tribunaes; mas reconhecida a ma te. 
com que as Cortes de Lisboa ião proccden~o. li noss() 
respeito,· foi dictada pela mais judiciosa pohtlca a ou· 
tra Portaria de 4 de Maio dc 1822, pela qual ~c 
declarou que nenhum Decreto das lIlesmas Cortes se 
executass serta o cumpra-se 40. Imperador ( enteio 
Regente do Estado) depois de discutido em Conselh() 
de Estado. Estas diversas "pocas não podem dcichar 
de produzir vacillação e incerteza RO cumprimento du 
mesmas Leis; o que esta Assembléa parece que de,'c 
acautellar declarando eXfressamente as circuDstallcias 
que devem regular a Iegj6laç:i«! actual c1esfo Impcrio, e 
para cate fiQ! propouo o segulllte: .. .. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GER.AlL, CONSTITUlINTE, E LEGJISL.AJ.TllP J. 

DO 

IltlPERIO DO BRASIL. 
. -..-

I 823. 

SESSÃO DE 6 DE MAIO. 

Presidencia do Sr. B;Ipo Capellão lflór. 

A Derta a ScslIiio pt'las 9 boras e meia, leo-se a 
Ãcta d. antecedente e ff,iapprovada. 

O Sr. A.ndrada Machado: - Parecia-tr.e m~lhor 
que o 8r. Secretario nfio inserisse n,. Acta os oflicios 
e discul'Pos inteiros, mas s!) o resumo delles, pois 
desta maneira fi!!a a Assembléa sciente, c n:lo são as 
Â ('tu tão extensas. As Actas alto tiimples resumos; 
e I) mais pertence ao Diario onde tudo vai ampla-
menl.' l'xpendido. . 

O ~r. Secretario Frrrnp: - Eu como Secretario. 
qtJ·~ III'U -neste nll'lII, dp.vo pOllpar o trabalho o mais 
que ti,r possivel, ptl.tll pOlÍrr desempenhar tudo que 
e~tá a meo c:.rgo ,1)/lr a subst',ncia dus ofRcios he 
m:li, pezauo do que tr:mscreve-Ios por inteiro: o ex
tll\ctar não be pilr:& todos, e se n:io houyer um 
oIHei.1 habil qu~ o f21. :.'l, ha de () Secretario carrc~ar 
com cRIa tarefa, quando para copiar todos servem. 
AI~ID distlo com a~ c(J!'ias evito " fl·eponsabilidade a 
que e6tIJII suje-ilo dando rCf;umos; e plor IIS"'O em quan: 
to a AI!lcmbli~:1 não cuntrarlur e.·le lIIel/wdo. usarCI 
dclle em meo. rrov~itCJ, e dos nlJe me !;uccederem 
be:,te lllg-ar, ( F", nl'lJi:do. ) 

\'~i~ li I\ft',;:\ UIn OiHcio r-l\ Junta da Fazenda 
da Provincia fl:l!l A/ago"s, e c!tl\'idllr:rlll-se a qual dOI 
SfI. Secrl'tRricl:; pertenci" a killl i a fleoJle, por não ~al
'Iar com b:.:slantc cl:trcl.a o H,ep::mentu I' est\! ICSpeItO 
declarou a 4'\:;,;t'llIhh~li, que lVclo o expetlientfl' tanto 
dos Sr!!. St.>(~ret:lritli de Estnuo, (orno ri,&S AUlhorioa
des sl~('undllri'l~ ll<'rtl 'l1l;il& /lll L" Secretariu; e por isso 
p&!lllOU o Sr. Cu,,//( irú de Cm:/po:' a ler o referiuo 
OlJicj" ('ollcehidu 1I0A termos 1if';~,.lIIlti: 

lll·n~ e Elt "0 ~l', - A .;Uilt;& d.L Fatenda Nacio
lIal da l~rovlll('i .. dnll Ali1goa~ ~m 1& honra de p:'r 
lia Hc:~p .. itavcl l'rcH'JI~':a ~.. V. l:x., C cio Svber~n(~, 
e A u~u.tu ('Ol1.~Tl'IiSO. ~llcllI.nal, q\Jl' t(,H~O os n.c~d~. 
mentos de.;~:, l'riH';IICI:1 sofnll., Ullla r"lIslllcr.1vel dmu
Jninlli~li.i pttr c :11:':;& tI:l!! prc~cntes circu~"'~lIcjl&!i muito 
princillAlllwlllC ('ollll'arilt:~I:l com !tI multl.phcl&d:1!1 de~pc .. 
• "'1, que cnnti lluat!:!:.llcate tóC f"hC'ln, t.éw nCCQsaarla~. 
que se. mio plldem lil":~' ll'iAr, e ,de\'l:lldu l.allc;ar.sc mllO> 

de I)'tII Inc;o de relDI:dlar esta t .. lta, maIs acomodado 
é. circunst.ll1cillS. e mC~llo!J gravoso 801 Povos deU. 
~mi"!lOII em tmjf'itar-!te a algumus contribuições, e Im
JIM&oI', •. me.~o Dizim08, que repugn:&o paglu, c0-

rno d."tea R . vill.a do ltcal Uecrl'tu de 16 
de Abril de lS21; IJC inteiramcnte justo Mandar 
Eue AUiusUWmo, e SubeJUO COM.feuo, 'lu, "SI 

Provincia se eohfe.m todos OI Direitos, que deYellf 
paJl:tr .,., generos tJ.e sua prllducçao eapecialmfnte o 
subsidio de ~eisceDtos ~ill enl arroha de Algodão, que 
até agora tem sido costume cobrar-se nsqul'll.", Pro. 
vencias donde elle se eXI,orla em diretura para OI 
Portos da Europa; além do que, I)arece alduu, que 
uma Provincia seja privada dos Rend.mt'htus, qUf re
liultãõ de generoll, que eUa produzio, e que e .. res .. 
appliquem á beneficio de outras, que nisso Ilio tem a 
menor parte. Igualmente vai )londerar a V. Ez. a 
utilidade, que resultaria á F8Z('nda a. exlracf,ão, e 
comml'rcio do Pão Brasil nellla Provind., que nelJa 
he abundante se aqui se polellse em pratica pela Ia. 
tendeneia respectiva o commercio lIobredito &ebdo 
seos cortes administrados pelo adual Adrr,i .. istr.dor 
das Mattas. O expendido que esta Junta aca,ou raloa
vel, suppliea a V. Ez., e a o l\lesmo ~ober.no (:Cln-
grc880 hajlio por bem annuir, e l\!andar ...... r em 
pratica nellta Proyincia, - :peo!! GUlIrtle a V. Ez. 
ruuilos annos. - Villa das Alsftoas 5 de F'evereiro ~ 
de 1823. - m.Dlo e Ex.mo ~r. Pfts:dente do Augus
to ('ongresso Naciunal. - lallrt,ntino .Antonio Perei. 
ra de Carvalho, Presidente - Manol·1 Rudrlgucz Ma
chado e Portella - :Migucl Alvare!\ Teixeira de Men. 
donça - F'rancisco de -~er411eira e ~iha .J IInior. 

Resulveo-se que este ()ffido be rea.cf\-asse para 
!Itr remeI tido li (;ommiiiiiao de Fazenda, logo que 
fosse nomeada. 

O Sr. Secretario Carnearo de ramp08 fez a cha
mada doa Srs. Veputàdos, e achar.io-se todos presenks. 

PassOll-&C á ordem do dia, e entrou em discunão 
dcpoili de lido. o voto de graças proposto na· ~eisão 
antecedente pelo Sr • .Andrada .Machado. 

O Sr . .Andrade Lima: - A f'alla de Sua Ma. 
gestade Imperial está sem duvida concebida em termos 
c.mstituciolllll'8, mas nolão-se no fim deUa algumas 
p'.llavras ambiguas, titiO sentido nfio he tahel bem 
claro, Diz, que espera que a AS8embléa faça uma 
Cm!stituição digna d' l~lIe, e do UrRsil, e que' .. do 
3ssim a defenderá. Clra constiluindo.se deste moelo JuÍJ 
pm causa propria, ~ .. ~ndo ao mesmo tc'mpo Defensor 
d~ Brasil, poder{l inferir.se que 8ua Magestade per • 
t.'!~rlc por si C!t) julgar ds bonelade da Consti.tui,·üo; e 
("orno cu csto\, ::Itsmcnte persuadido ,que . cs~a_A@~f'nl. 
bléa se empü:h:t em flller uma (onsutuI~1l0 dll!na 
do Brasil, e IV'r tanto digna do seo Mon.ru Con .... 
titucion:al, proponho que no Y oto de Graças se .te
dare e fIf'~uinte: 

" A Aasembléa se persuade nio poder drixar de 
faaer UGm Conl,ituiçüo rugna do Imperante e do Bn-
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HlÇlo. IlOl altrio o palso par. este r("cinto, que .EI. 
te IDIIIDG mandou edificar. He da Fana que recitou 
~uando 'Veio tomar "lento entre nt18? IRas eu não vi 
em laa e~sição . se não a linguagem da franqueta 
iDgeDua. OUvi o detalhe do seo procedimento publico 
e em alguns artigos até Dfe parece0 minud080. Se as 
circun.tàn"ial o obãigarão a algumas medidas que, á 
'primeira vllta, parecem duras, ElIe mesmo deo ara· 
*,0; era percilo luffocar partidos, atalhar illllovações 
que tOllando ala podem causar. incendio em um Est:1-
do. Eu julgo mUlto inju8to o reparo que se faz das 
eapreuõc. com que firmou o juramento, e o ratificou 
entre nó. - Se a (;on~tituição for diglla de mim e do 
Bl'llil -; todo o homem tem o direito de regeitar o 
que he indigno, e terá e Imperador menos direitos? 
·Sn. t longe de nrlR tem ore. e clesconfianc;us ~ a Na\'ão 
elcolheo O Senhor D. Pedro 1.° para Seo Imperador, 
e • Naçlo o ama. Nós não a podemos ouvir unida; 
mil consulte cada um o que VIO e ouvio no dia da 
A~rtilra dellta AssémlJléa: OI vivas dentro deste re· 
cinto t rór. t e pelall ruall, rrito it.cessantes; no 'J'hea· 
tro o regolijo e as Acclamações forüo iguaes; e eia-aqui 
b thermoirietro do sentimento Publico. (;omeet'mos a 
Doslla tarefa em toda a segurança, certos de que o 
Cb~e da Na(:llo níio lia de rei turbar a obra que de. 
ileja e para que tànto nos tem proporcionado 08 mei08. 

() Sr. Allflrtula ~ Silva: Eu n:io tl!uhe talentos 
de Orador; .Ú 110 silencio do roeo Gabinete sei ror
mar o. mt'O!l clidcur80s; mns vejo, me obriglldo a ti,lIar 
agora sobre esta matcria. Nãó PO&80 nem tenho expres
lÚea para exprimir a adllliraçiio que me cau!iÜo a!j pro
paiçõc. que acaho de "uvir nelite Auguslo Recinto. 
. COAlO he possinl que hajll0 homens que tio mel pu
ro do discursu de ,sua Magestade Imperiul ,lestiíem 
'ieneno? Eu rilio acho nas expresllÕes do Imperador 
.. nlio AI IIOII&S proprias expres8Õcs t e a ,ontaue ge· 
ral do leal Povo do Bralil. Que quer este Povo? 
E pira. que tem trabalhado até agora tanto o Cover. 
DO? l'ar. ,~enlr.liIl8r a uniílo, e pregellir as desordens 
'lue procedem de vrinc.pios revohosoli. O Povo do Dra· 
... t Sr. Presidenle, qlter lima Constituic;ão, mas l1Iitt 
quer demagogia e. anarcltia i anim o 'em decbrado 
el~rcslla",l'nte, c h~ uma v«:\'dade ele que hoje n:io 
p',(le (luvidar.st'. Ul,d.ro I)or(.ru que lIáu he tcn~'lio mi
Dha atacar algum dtl!o~f8. Depur.I1os, mas IicJmente opi. 
niócI, • guerra t(.'tI'ivtl q.ie ell poderia fazer. seria 
~ntra fllllC8 menh~(',II'tlls revolul'Íunarios. (jue andóiu, 
como em mercadlJs publicos, ap"'gualldo a liberdade, 
elllO h,lumo «til "ida de que cllelJ li'" se 81'rVrIR parl\ 
indillpor o. incantos; maa Neria Rlllito injusto o ( e 
flle.c eue cUl1cci&o dos que nellte r('dnto Fie m. 
};.tou certo qUI' tCld,," nl,» teml/s em v;:;ta um sb (\!!~
c&n: umll COOOllitui\'jio tligna do Bfa~il. di~lla cio 
llUr('rl~lor, c c1if(1I1l de n,·,s. (/\11oiaclo)· Queremos 
uuia Cunatilui\,io (I"e nelA de aquI" I lihcrda~ê de qlié 
bUlO"" caJ,alell, "'llIell" liherc!tde qUI! fal a felicidade 
do Estado ... nllo " liberdade quo dtlr~ InomentlJS, 
C que fie sempre a cau~a e o fim de Irrrivt'ililclesor. 
dfn.. Qut' cJuldru DOI aJlpre:oenta a de!o:.tfllr;nda A IT)(~
rica! 111\ .... annu, que 8e dilacer,lo G!I Povos. 'Jue 
• ,ndo ."ido fi. um (juycrno ;\Iona.,uioo Ih' ·t('lIdem ('11-

t.bd~r uma Hrl'ut'iual lihcrdnde; o dClltli8 de terem 
nàd.do "m "Ingue'. nlio ~:io mnis que victim.,~ da .te
...,rdem. dia 11UJ,I'I',n e ,1. mi~('ri.. Que t(,1Il0!6 "i~to lia 
F.uropa "'flaM ali \',1r, 'I'IC hlllOe,," altuc;uidOli p": prin. 
til'iuII "U '11:, (!~ie "1, e I' In C'tlnhl'l:illlento da IIR 'lrela 
l,u:I/.'·;:\ I tlUlzerl." ('rei" p,l(lerc. imposiv"i,. de 1111, ·,cn· 
I.r f "illl"l 011 hurrort'l ,1" 14',ança; 18 eua. Consti\ui. 
~ÚC. 111' na,. fHt., It'lr0 ,"'slruid .. ; e por fim um Do r. 
hun 'I"e '" Franct'z\.'8 ,in~:io ucluldo do Throno ~ 
•• , eI~ado, trllOr.lh.. • pu • • OOáCOrdta t N. 

Hespanha, onde o Povo se levàntou, não p!'ra pecli, 
Constituição, mas para !;e ~dclIlll'r dos !!;.t~rcltf)i 
Francezes que palenuhio d01Dm~.la, tambe~ os hypo. 
cri tas e os libertinos liC aprov"ltlrao das. orcun"C,III. 
das para formar uma Constituirio que nmguelll 'iH!i 
encommend:íra, t~m qUl\'lto IJ Pt/vo corria a atacar 'li 

inv8liores. E que sut:cl:d.:!o? Entrou Fernando V J f '. de 
repente; s,'guir;I~.se horrorrs;. ~ev:mtou se o partido 
das baiuneta~, (];z('ndo-:,(! o cleieJ:30r da vontade do 
PQVO; e dc~de ('bSa epoca esti n:lrflllldo em ~8"guea 
infeliz Hespanha. Portugal. ,0 de~gr:<;adu POltugal, 
que tem gallhado? Pel:;s ultimas J1otl~a~ ~ lahehlo~. 
Em tim I Senhort:S, fonfkmos nos prInclplOS C 'ntlU. 
tucionaes do Imperador, e procurcmas com tod:&s as 
forçat; fllzer feliz a IlIinhlt Patria: oxalá quP. ('U pu. 
~essc firmar sua lJermnllente ventura! Mas prntestu ri 
face da A sscmlJh:a, e á face do Povo que nã() con
correrei para a li)rmaç~o de uma COIl~ljtui~ã() ,dt'ma~·o. 
gica mas sim mOll:lrIJUlra, e que serei I) primeIro a elar 
ao Imperador o que realmente lue pertence (A pr>~adll,) 

O Sr. Carlleiro ela Cwzlw : - Não ~ra (Ie espe. 
rar qne o JIlu'itrc Preopinante. que acahou de fltllar, 
em lugar rie defender 08 direitos d' aqueJlcs f)Uf" ,) COIlS

tituiriio seo Repre~enl.ante, apresentasse uma (~f'cl8ma-· 
c;iio contra os PO\'ns, contra os C(lnstill;cicnlle~ da 
Fran(:a, da Hespanha, c de Porfugal, qne, !to "~b 
enfender, são os dema!!o!!os d' aqndlas ire! S aC;;:t'<I ; 
e he para lamentar que niio declamllsse contra os ]lit
ros Realistas, esses desorg-ani9adore's, fautores do des. 
pOli~mo, que nos podeni' cansar maiores males. ou 
ao mt'llOS tantos quantos elle im"gina que Tl's,.lt·:rao 
do furor demagogieo. Se pertende refilr,ar lIeo arguo 
mento com o cstado aftual da guerra ciyil da HesI'J.t • 
nha, cu posso mostrar lhe que ella mio procl'de dl\ 
fiJrma da sua Constituição, sim de habitos illVf'teN~ 
dos , prE'juisos. e aferro a suas antigas institui, ÜlS : 

sendo muito cliffiril, ollquasÍ impoil~ivel. o refbrmllr. 
se um Governo sem esla~ \.'ommoções, Demais FtrHIU), 
do VII. he e foi o primeiro author ele loelas ~l!l dt'sllr .. 
dells e drsgraças que lem sofrido e esti sofrendo sqllcl. 
ta tlio brioslI como infeliz Nação. EJle foi o que' prO. 
vocou O tumulto de A flmjuez, e entr('~afldo-se depois 
elitul'idamenfe IllI1 mllOS de Narole:io obrigou ~;eos sub. 
ditos a sllfrcrrm lima "omilla~'ão .de 5 Ilunos. n08 
qllllt'8 pel"ijurão ('0100 J .t:Õ"s para expllIszH' úe scu ter. 
r!toriCl :JOO:O~O Fr;mrelcs !'\.l princiFio da sua glo. 
rlOSB luta. et/cs pefl,'m facllldad~ parll organisar umA 
Constitlli(;:io. P. o fcrolJ Fern:ll1c1o nccede plOmeUendl) 
sancciolla,]1l logo 'lUtO fusse restitlric10 /lO Thrc,no: mas 
Ilpt'lIas volta o tinlnllo, C8Se' ingrato J\lOIHlrCa, sublra
t\C, fie .com a m?is negra perfidia á. ~lIa R(':!l prom· s~a ; 
acha mfilmes, (l(,ll~raes qlle o apolao, que COmplé\O e 
8eduzP!D os ~oldu(lOs; e lall\'ll por terra n Constitui. 
~Iio. pela q::al ,,{'os suh:l:tos en:husiasmados tinlllio re
sist;,ln ao m,)J'lifero ferro elo mais tcrri"el e sobf'rbó 
dos <:onquistadores; e substilut',lhe Inqui~ic;ões, cada
fallio!. ferros. ti rn:\s'!,orr~s Gemem os Hesp:tnhoel 
por algum tempo em ~llencliI; 1lI311 tornando a erguer 
o grilO ela I,benllld(', segu!l(ln H'I accede esse Nero dos 
nO~'ilI!l dia" c jura hoje a CUII!'I ituiç:le que ont em d., • 
tr\llra. Mn'! Illgo, que At: Ih~ t"'crere ot.:casilio empre'
:!:1 de 1111\'0 InI,clll)IlS IiUIl\'erSIVas, SemtB I di!!cordia, 
divide R lIcspDnhll. e anima o parlido da oppolliç::ic:. 
Bc por l;tnW elle, e H'OS satiJitcs 01'1 que pcrtarMo a 
ordem pRI'" deslrlllr o w:<tema estabd('cido e nlio 011 
I~O\'lIS, ,'nmo. di~!';c 1).1I1llstre Pr('opmanto;' OI; POt'«$ 
Mo ~e revohao sc nnu. pua quebra~ o SCt-ptru ({ti let-
ro com que os govcrnuo os tlranno,. 

Ir'osse q\tal fbs!le li Constituiçio de Purtu~l, t;~ 
.e.se uma. ou 6lu~!J ~alllara., como eKinia 8 germft 
do- deauuhl. DA 1'Ifllulade e di&ereoça .. iatefti_ • 



( ~ I , 

direitos, era infalivcl :l separação, Estes sr:o os moti. 
T08p9rque proclamamos a nossu i1:Jcpendelh.:ia, P. nã() 
relos defeitos d' 8Guel!a Constituição; Antes p,:, COll

r .. ;trio a maior parte do Povo a quer e LO: ,!:1 com 
'hi,,('!las Ulcdinc&<;ões que' ped"m as differentes circulls
fite ,ias que existem ent.re o Brasil c r\~!;wal. 

Em <:U80to 80 que d:sse o honrado ;~:l.mbro que 
as Rcpublicas são monstruosidades em Polil!ca, he um 
_urifo; prrque toda a forma de Governo pt1de util. 
Blf'nte adol'tar-sc, logo que sc accommode ás' circuns. 
taneias do Povo que a escolhe. nÚ:3 a vemos estabe
lecida e h~m consolidada nos Est;::l/}s.Unidos ••.• (á 
ore em , á. ordem.) Estou na ordem, Sr. Presidente; 
I!e he porque faUo em Republicas, tambem o lIlustre 
Deputado fallou nelIas e não foi chamado á ordem. 
Eu Jião digo que desejo estabelecer entre nús uma 
llEpublica; sou coherentc com os meos principills ; adheri 
ã. Causa do Brasil, e reconheci, como todos os Brasi
lienses, Q Sr. Dom Pedro I" então Principe Regen
te, como Chefe do POder Executivo. 

Deixem08 por tanto declamações contra demago
gos e republicanos porqu~ os não ha; todos nós 
queremos o mesmo por riifferentes meios. He certo 
que houverão receios e desconfianças nas Provincia.'i, 
a que deráo causa .lguns papeis do Rio de Janeiro, 
~ o Decreto de 16 de Fevereiro; porém o de 3 de 
Junho reunio os Povos, socegou os animos, e lan
çou um baJsamo sancto Das· chagas de todos os amigos 
da Independeocia, e de uma bem entendida liberdade. 

O Sr. Andrada Machado: - Sr. Presidente: 
ouço fallar muito em liberal; mas mui poucas pes
soas sabem o que quer dizer liberal. Ninguem di
rá que não he legislaç50 liberal a que admite 
Sancção do Monarcha: despotismo , e opposição 
não quadrão; o mais he ignorar. se o que be li .. 
beralidade, (A' Ordem, á ordem) l\t:mtenbão.se os 
IlIustres Deputados nos seus lirr.itt's, Clllfl eu não sa
bi dos meutl. A Sancção he o Direito de fazer pas~ 
sar a Lei mas no direito dado por Lei anterior não 
ha Despotismo; huma Constituição bem equilibntda , 
he a Constituição, que quer ~ua l\Jagestade, he a 
que nós queremos; não vamos confundir tudo, llU-
ma cousa he Legislação ordinaria, outra cousa, Sr. 
Presidente, he Legislação constituinte, e outra cou
sa be pacto Soeial. Constituição firma o Pacto So
cial, e he que marca as formulas do mesmo Pacto 
Social. Quando individuos dispersos se ajuntão, I'ara 
formar huma sociedade, cada hum he J üiz da sua 
ncção; póde ou nito entrar; para sua obrigllçào he 
necessario seu consentimeuto; a unanirnidacle, be pois 
de necessidade nesta primeira associnçã... i,ié4S quando 
individuos, que ,já se Ilchiío for~ando ~!um Pacto 
Social, querem ('stAbele~er a relação entre os pode
res, soa quantidade, e andamento geral, então rege 
a pluralidade; mas não a pluraliuade, entre nós, 
Sr~ Presidente, sim a pluralidade da Nação. (~uan
do porém a Nação marcou as relações, e só se trat/& 
do andamento ordinario, decide a pluralidade da As
sembl{oa ( Apoindo. ) 

O Sr. Vello::o d' Oliveira: - (não o ouvirão os 
Ta('higrafos. ) 

O Sr. Presidente: ,-. Eu creio flue a matCl'ia es
tá sufficientemellte (liscutida, e quc podemos passl\r 
n votRt;'iro; e tendo. se resolvido ql\c sim, leo o Sr. 
Sccretario Carneiro de Campo,'! a Proposta. 

O 1.° Artigo foi aprovado sC'm discu~são .. 
O Sr. Call1flrn propo1. qtte nu 2.Q ArtJ~o as pala

"'/lS IOl/.t'(J e agradece se suhstitui:;se ~ pal?vr!, rU'~
.,.,J .. ~r ; por se comprehencler nesta s() a 81gmficaçao 
dus (l\lns; ,1C'pois dc brcTe (lchate foi apprclVlllla 11 

em('[ula na t:,rma ~('guill(e - ,'('('olllt('('e lout,,, t (IB,,.culcn'. 

o Sr. Ãncll'uc1a. ~r:!d/Qt#): - Queira V. Ex' man. 
dar ler a emenda do Sr. ,A.,ulrade Lima. O Sr. Secre
tario leo a cmerda, 

O Sr Jloniz Tlmare,,,: - Sr. Prcsidt>nte: Esta 
emenLla não púde ;; .. ·~r como eAtá ~ creio que ;a fa. 
zer-se alguma eniC:1:~, bastará· ·dizer.se, que hav(!ffios 
dt' fazer uma COn:;ti:~l~'-lO dIgna do Hr3R~1; porque 
estando os interesses de 3UA Magestade identi6cados 
com os do Povo, f"zendo.se uma Constituição digna 
do DfI:sil, necessariamente ha de ser tambem digna 
dI> 1mperador. 

O Sr. Andrada MllChado: - Ha hUlna difTeren
ça entre po\'o e Nação, e se as palavraa se confundem, 
a desordem nasce. Nação abrange o Soberano e os 
Subdit08; poV9 só comprehende os Subditos. O Sobe~ 
rano h~ a razão social, collccção das razões indivi. 
duaes; o povo he o Corpo que obedece lÍ. razão. 
Da confuzão destes dOlls teRnos, da amalgamaçlio 
imphilosofica da Soberania e povo, tem dismanado 
absurdos, que ensanguenfarão a Europa, e n08 amea
ção tàobem; exijo pot" isso, que se substituá á pa-· 
lana povo a de NftC;ão todas as vezes que se fal
Jar em Soberania. 

Fizerão-se ainda algumas breves reftexõe~; e ven
eeo.se por fim que a emenda passasse concebida nos 
termos seguintes: 

" A .A.ssembl~a confia que fará uma Consiituição 
" digna da Nação Brasiliana, digna de si mesma, e 
" do Imperador. " 

O resto da Proposta foi approvado sem alteracão 
alguma. 

O Sr. Ãndrada e Sih:a: - Eu julgo que se de.e tratar agora da Deputação que ha de em nome 
eia Assemblêa, ir dar as Graças a Sua Magestade. 

O Sr. Â1tdrada JlacltlJdo: - Se a Assembléa não 
tlecideo contrario podem iF as mesmas pessoas que 
formarão a l.a lkputaçã9; ma8 por minha parte te
nho de requerer cluC sendo o Author da Froposição, 
he de estilo o lier nomeado, }l(Iis que nunca o dei
xarão de ser os authores d4S proposições em caso 
alguRl. 

O Sr . .Andrada, r. Silva pedi o ser dispensndo; e 
disse " Sr. Prf,yillc:T1fe que eu traria em seo lu~ar o 
Sr. Ai,drad.(t Vílduulo; e que para o lugar do Sr. 
Furtado c/e .ll[wclO1l~a, que tamuem niio podia ir por 
doente, nomeaV!l, o Sr. NO{l;ueira da amlla; e que 
quanto aos mais iri.io os mCl>mos Srs. que tinhão for
mado a I. a Deputaç;io. 

Suscitou, se dl'pois a quest.io se (leveria a As. 
liembl(~a delibcmr primeiro !!Oure a admi~6ão do Sr. 
/I."I1"(Jorro de Ab,"n, Deputado pda Província de Mat
to Grosso, outumnr.se de prcfercn"ill C'm considt'ra
çiío a l:1roposta do Sr. Alenr,f.r relativa ao Sr. Depu
tado Pl'dro .f os; ela Co,via llarros; e nOlando o Sr. 
And,'''cl" JJl"cliado que o primeiro destes dOlls negocio~ 
jií e~tava :.tfFer.to {l Asscmblt:a para !<ie dE'cidir logo de
pois de installada, resoheo-se que entrasse em dis~ 
cUllsão a parte do Parecer da Commisiüo de Poderes 
que dclle tratava. 

O Sr. Ribeiro de Andrada RI\!!tentou que o Sr. 
Nat·arro de .Abrm devia ser admittido á Assembléa 
corrio Deputado portoc1a a Provincia de Matto Gros
so: 1.0 porque a irregularidllde da eleição merecia 
(lesculpa e-u um povo que pratica"a pela primdr" 
ve7l actos desta naturez,,: 2,0 porquc desde a data (lo 
Alvará que mandou remo"er a Junt!\ da Fazenda (l~ 
Villa-Bcl~a para Cuiabá, com a qual passarão tambem 
as outr:!" Authoridl1dcs, estava Cuiab:í com o caract\~r 
dc Capif:1l, pois :t~I~ era n resid('ljcia do Gov(': 11" : I'~' o 

porque nindn qne ViUa-Bd!1l n;io quizC'F!'l' rC('(II"H't'Cr o 
direito que Cuialni presumia tcr (;umo t ·apillll, nuncs 

*'I';t 
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lenee A Asseftlbl~a nHo o pcK1e despojar dt'sts heran
ça dt' tt"l" • Nação livre; o destrieto n:io. commetteo 
erime algum pars, por castigo, ser della despojado; 
houve má intelligencla; consequencia das discordias e 
terrível crise em que nos achamos ; mas não houve 
nem podia haver delicto em manter o que acreditava 
que lhe competia. He pois justo que uma ASiembléa 
eonvocada para manter os direitos da Nação declare 
ao destricto Eleitoral que se lhe permitte flue eleja o 
leO Representante a pcZ8r da sua pequena população, 
attendcndo porém aos &eOIJ meios; bem que Sr. Pre
sidente, talves, quando se trata de participação nOl 
direitos politicos, seja melhor que senão levem em con
ta eonsideraçóea ~tJliar~s, quaea as da pobreza do 
destricto Eleitoral. Que imperta flue o Thesouro Na,. 
cional pague mais seis mil cruzado •. par. sustentar o 
rigor dos princípios? Venha pois o Deputado de Mat.
~Gr08lo a pezar da pobreaa do BeO destrtcto; 

O Sr. Ribeiro tie .AndradD : - O Thesouro já pa-
r • alguns Srs. Deputados de diversas Provincias; 
e nem por esta despesa extraordinaria deixará de pa-
pr ao leguDdo Deputado que elege0 Matto-Gros80. . 

O Sr. Pre,idmte: - Eu jufgo que a materia e." sufticientemente discutida, e que deTe pauar.se 
, votação. 

Assim se resolve0; e f&lendo o Sr. Prelidente a 
propon. respectiva, decidio a Assembléa que. o Sr. 
N(JVM'f"O de .Abreu tomasse auento pelos Destrict08 
cle Cuyahá e Paraguay Diamaatino; e que o Des
&ricto de Villa-BeUa tivesse, por esta vez sómente, 
o direiw de mandar tãobem um seo Deputado, para 
Formar eom o já nomeado pelos dous outros Destric
aos a Representação de toda a Provincia. 

O Sr. Alencar: - Sr. Presidcnre: Eu creio que 
• minha .proposta deverá ter agora a i. a leitura, co
mo ontem Ie resolno. 

O Sr. Vellolo SoareI: - Ea peço a palavra 
porque tenho COU5&8 a dizer. ( Co.çou a ler um dis
curso relativo á liberdade da imprensa. ) 

O Sr . .Andrada Machado: - Sr. Presidente aqui 
não te lem discursei; por eecripto só se permittem 
projectol; he pereiao observar o Regimento; e poris
., IÓ estando em fôrma de Projc::to o póde ler. 

O Sr. Ve/l08G Soares declarou que era parte 
do preambulo o que tinha lido. 

O Sr. Andrada Machado: - O llIustre Depu_ 
tado deve estudar a falia em casa e traze-la ue côr, 
.. u então em fónna de Projecto. 

O Sr. Colta .Aguiar: - Julgo que seria acer. 
tado convidar·se o illostre Preopinante a expor ama
nhãa a força do discurso que hoje pertendia ler: bem 
que, scgundo o que lhe ouvi. não me parece vi, a, 
propozito. Lei de liberdade de Imprensa já existe; 
agora se o nobre Deputado pertende. que se faça 
lima DOVa Lei, he oulra cousa. Quanto á. observan
eia da que temos, como já o Sr. Pereira da Cunha 
propoz ontem um projecto para o cumprimento de 
todas as antigas que estão nos termos de se executa
rem, parece desnecessarlo um projecto separado para 
esta Lei sómcnte, porque vai comprehendid,l na co!
Jecção deHas. 

O Sr. Preaic1ente declaroo ao Sr. Velloso Som'ea 
4lue se queria ler a sua raHa a reduzisse primeiro a 
artigos pois assim o ordenava o Re[,'im~nto; porém 
f) nobre Deputado, por saber da proposta do Sr. 
Pereira da Ctmha , cedeo da sua. 

O Sr. Secretario Françq. leo a Proposta do Sr. 
Alencar. transcripta na Sessão antecedente. 

O Sr. Vello8o Soare, pertendeo mostrar que 
e Governo tinha todo o direito e authoridade de man
elar proceder coDtr. o Sr. Deputado Pedro José da 

costa Darroi: mas os Tachigraf09 não podercíõ ouvir 
os scos ar<rumelltos. 

O S~. Andrada. 1Ilacltado - Sr. Presidente: 
eu não me lev:.nt:uia s(.· não visse que aqui se tratão 
doutrinas anti-eonstituciona~s. Que direito temos nós 
de perguntar no Governo por materias da sua compe_ 
tcneia! Não sei como o nobre }Jreopinante diz que o 
e!' :to Deput.ado he Deputado no~so Co.'lcga! Nós nito 
conhecemos se não aquelles cnJos DIplomas ('! Acta 
forão reconhecidos legaes: só depois desta verificaç:io 
he que deve o Sr. Pedro José da Costa Barros ser 
considerado Deputado; antes tem o direito de vir a 
Ber Deputado, mas ainda não he; n50 basta a elei
ção sem a formalidade da sua verificação. E se n~o 
existem essas formalidades climo quer o nobre Depu,. 
tado saber d' um homem que não pertence ao nOS80 
seio! Isto era ingerirmo-nos no Poder Executivo e 
J udiciari6». Se requeresse como Cidadão, ou o no
bre Deputado apontasse violação da liberdade indivi
dual, então podiam os , como guardas da liberdade, 
inquirirmos o seu caso; mas não succede assim. Nin
guem mais do que eu espera e deseja a existt:ncia 
da innocencia deste Cidadão; ninguem se magoa 
mais da sua sorte; mas não posso affinnar que ell. 
seja innocente. Não he da nossa comr:tencia arrogar. 
nOI o Poder J udieiario, vista a di VIsão dos Pode
re. cuno implica a palavra Constituição. Deixemo. 
que o Poder J udieiario decida a sua innocencia, e 
uma vez determinada, como espero, arFesentar.nos
ha o seu Diploma, e verificado cHe, tomará assento 
entre nós: desde então será Deputado; anles diaSfJ 
não he nem póde ser. He um principio reconhecido 
em Direito, Sr. Presidente, que quando um aclo 
chega a um ponto d'onde não podia começar, eile 
acto ~! nul~o;. ora as Instrucções ordenão que não 
se eleJao CriminOSOS, e sendo o Sr. Pedro .José da 
Costa Barros criminoso he nulla a sua eleição, e 
elle não he legalmcme Deputado, nem ,póde entrar 
em exercicio. Se pois o Sr. Pedro José da Costa 
Darros não he ainda Deputado, se ainda nio be do 
nosso seio, se apeou tem direito a "ir a ser, es.. 
IlCremos que exista esta qualidade, para o reconh~ 
cermos como tal. para pugnarmos pela honra sagrada 
de um Collega nosso. Se elle he, como de facto he 
~m simples Cidadão, ou a prizão foi legal ou roi 
Jllegal, se legal nada tem de que queixar.se, se foi 
porém ill~gal, devi~ dirigir.se a nós pedindo.nos que 
eom? Pais da Patrla, como guardas dos Direitol 
NacloRaes, fizessemos observar as LeiR, e emendasse
mos a violeneia que se lhe fazia; nada disto se fel 
talvez porque mio fosse necessario. Este Cidadão AO 
que parece não tem sofrido violencia alguma, a mar
cba do processo tem sido regular; o Juiz proeedeo 
por d~vassa contra elle; o caso era disso, conforme 
a Lei; 6» resultado do processo informatorio foi assen
tar o ,~uiz., não sei s~ justa o,u injustamente, filie 
este Cidadao er~ suspeito de cnme, e pronuneia-Jo. 
O que me admIra he que avançassem nobres Depu
tados que o Juiz commettera injustiça, para isso afflr
mar·sc Resta Assembléa, relevava que o processo fos. 
Be presente, que a sua indagação tosse commettida .. 
llma Commi~São, 8 esta depois de a examinar fize8le. 
o seu re1atorlo, e l,Iobre elle deliberasse a Assembléa 
se houvera. ou não. !asão le~al de p.ronuncia, e po; 
c.onsequenela de prtsao. Nada disto se fez, Sr. Pre
sldente; nós ná? vimos o processo; ignoramoa se elle 
p.ecca na materla ou fórma; affirmar pois a innocen_ 
cla . do reo p~esumpto, he leviandade de que devemo. 
f~glr. Resunundo.me, voto que não tomemos conhe. 
Cimento deste caso, ~r nos faltar o preliminar exa
me, e mesmo por llíiO ser dA D\)SSa compctencia l1Q 



.. t",1" fim que .., .('h., N{(" romf'rf'mOI tI" - I' I ' f' ~f I' ,n a 
,mIM,I.,. .. r um lK I'f CIIII' " IIIr"III'I 1",I,Iv,Il " I' ~ , I I '-'IIIIN Ilm-
~d., ,h"l" " IWl'ara '11 III1~NII 

O ~r, ..4/1'1/(''''': - ~r, Pr,'~i,II'III'" II . , . • , 1'-1111' Inllllll 
".n.,,,,,I. '1 111' 11 11I1I1I1r(' Pn'ol'lIlIlIIlI' l'lr t/I" , I, . , . I' I I' ,I, I I 111-
CtIll.UllI,'WIlIt 11 /u (' , C~ 1,'vlIlIldaclt, MI'HI I I . I 'I • I'r rrl'"rlll 11 na 111111 ,1& "'111,1111; C I' c'~'rlll 11 11\1I~lrc' "I'I'lIpillillllC 111'111 
• dll' at,l(,lIllc'II,' C' Mil IfIIl.illI ,li' III:u'/lr-IJW C~ INlu 

,"mlll(' ,(~II c\C'lIc'lIc1n " illlllll'l'llI'i'I di' 11111 (:illll,lau 
IttIU'ml'rlllI. II'U~ lIu'n'l'l'U " f'HC'U 11 11' cl" \',11 ri" ~ N 111_ 

t(uc'm 1UIII!I cII, '1 11(' c~u """nc"'I' " ill~,'rc'lwl" Ih, 11111 
1'111 1~lItru P"c1I'r. nillgllt:1I1 '11111" 1111 11'11' 1'11 C~l."1 1'1111_ 
.l'llI'lIllt ~Ir CI'I/l1I11I c'!>I'1 IlIgl''''lIl'ia ht, prcjlllli,'ial; 1I1"!1 
!cir, 1'f('~Hle'III', t'1I1 11111' 1111' IIIIt 1'11 1'11 ill.'4l'rir 111' 1',,_ 
,h'r ",11,1'1'1111'111 1'1111\ " millha 1II11\'liu i' IJ"t~ I'I"!iHU cu 
J",II,I r - 1,'111' "" 111g-;1 1111 f ; "VI'I'II1' , 1111e 1I.,hl' /111 

IIIrl1 I 111 r I'relw ""~"', 11/1 ('I'~t/I B,uros, ICC hc ",') I'"r 
1I11111\'IIM 11" I'r\'I'/lII';IIII. IP\(' t'lIl' l'~I:1 I'fI'''U, - ~I'nl 
iUI'llItlllitm:illllall,lnc'l' Ili/l:1' 'I'. 1I1II' HC~ 11111 ti' " 11 111 '111 
flllll 'l'n'r.1I ~I'II\ c'l\ll''' tlll'\II;IIIII ~ N,iu 1'/11 li I1 !lIU'I'dl'r. 
'1"1' I' (itlVI'fIlIl 11 tl\'C'NSI' ti'ilu SI') "lIr IIl11ti\'os ele SI'''lIf11M','' 

rull"(,'I. tl'lIll" t'lI\ \'islll 11 :",I"s /'tI/""; ,w/JI'f'/I/;', /c,: r' 
f4: N('mlo R~sllll lIIil' snill hUIH, '1111' li,~se HI,IIII IIIn 
t'icll\c'lio. 11IW c'sl:1 I'\c'illl DI'I'"llllll1 ~ I' cllju Dipllllll!L. 
jli d~til "1111'(' nÚII ~ I Im ('iILllbu, 11'1t· II .. ~ I'lItle "ir 
"im'ltr, "In 1I\lI lt'llll'tI. 1'111 11111' 11\1'" "'11111"" lIilllh~ 
tiiu I)11UC'II~ ~ M:ts C'\I pc'cli ainllll 11111'" coi!lll I'" Illillh~ 
m,,\'/itl, I~ ti,i. I\IW :.t. 11i'''l'~se /111 (:II\'I'I'IIU, 11'11' Sl' 
c. Sellhor I'l'clrtl • 11 SI" cs~i\'l'~se I'n~w lIIill I'lIr I'rl'I'/lII-

1,'lh,. 11111" !li 111 Im'"lllll'i"cttl 1\" I)e\'/I~~II, c!,le :1IJ1li ~e 
1tI't'('('ftru. cl'w ti'~"l' 11111111"1110 .iul~lI\' imllll'dilllallll"'!t'; 
1.' I",vl'r,i A clui nl~lIlll" il;l'lmstilul'itlllllllll"dl' ~ Sl'r.i ill
cCllllltil'tlciollUl mnllll"r.I'e aCftllllr "lIlll o I'rul'I'~!\O de 11m 
llIlllll'lll. cl'Ir c's(;i 1'1 treIJ me7.I'~ }lrct.o ~ Em tClllpO de 
('o"flti,,,i~'lk llt','erlÍl' t'Hlnr l'rewlI 0'1 (:illllcllios ptlr tlnl
tft h'lIIlJo ,11'111 srf('1lI .i"I~:lLlo .. ? I)cn'ri" stlfl'r", ~m 
~ill'l1t'io. cl'lt' 1\'" (:itlilchitl. o cI('ih, 1)I'IIIII:U\.O prl/\ 
"Iinl", Prtlvincill c~tc'ja }'rc1.11 a trC!i Inl';ECH. !oi~m MII_ 

hc'r 11('0 ('rinll'. r I'tltt'rt'rn a A!'lRl,,,,hll'll t.i"hrm c\ is
tir ptivIlda de \11\1 colaborador. "em 110 IIwnllS inrln-
~nr (I Pllrlllll'. l~ .1/1r-lhc o rl'lftCllio, '11\C ti'r l'roprill ? 
MlIs I&XIIII-M'-lIlr Ih, Icviallctllllll I'0r l'U l\lirulltr 11 illllll
(lt'I\I.ia di' S"IlIIll\' Pl'Ctrll .1 os,:, tla ('lIeta Bit rrOl!, scm 
,~tllf ('U ItII fll'llI tllI 1'l'tIt.'(':;SII: I' c:t1I1W s:lhe li 1I11t~-
t .. c~ Jln'0l'ill:t1114' , 1j1l1' t'lI u:io saih:1 al!~III~la c'oiu dd
I .. ? 8c.'ri" l'n I.itl iIlCIi!ll'rl'to, Ilue u\'all~':I~SC UIllIt aSSl'r
ç:h} If'Ill tl'r fl/lIlllllllCnllls pam .. 1111 ~ DrCl'rlll l'U lI:itl 
vi o l'rClc'l";SO: Illas n t\'l\lli\':III I:ill""'" hc ullta das 
tilllh'!l tio" 110~M'!I "lIl1hel~inll'lllos. r IIm:\ lie'l trl\lli
(::il. ltll' "tir:II", CI'It' 11111.1 IInil':t !t'sh'nllmh" tocml 110 

~c'1I1wr Bari'I'!', 1"'1110 j;'1 hOlltl'm "qlli disse; \tc por 
in'\t, 11"(' 1'11 1I1I1'0llho, 11'11' SC'I':í SI') pllr prl'CIlII\,.ill , 
'I"t' ctk l'stt~l'I prl'lO; portlCle n:ill pOSSII slIpt'l'l', ,lJ1Je 

IIm'I Mimplt·... tl'stl'lIIunha, e dc'slll('ntlll:, pIlSS:l fau'r 
l'rm':I sun"it'n:t' !,:\TIl s('r l'rlllllllll'i:ltln; ~'t'ln tlldo. C'I~
mil \,I'clt'ri" ~lIl"'IIr\', 11m' ti,~sl' pt'llllllllt'IIUlll, }ln'cl\vl

nll' 11:' sC'!!:Mn:l" p"rlt' (h minh:\ 111111:;\11. :1 Ilul~ o ) 1-
I"",tre Pn'''l'illllllh' \1;10 :\lli'nllt't\ 1'\II'I"lII inlt" n~I'!'1ll0 ('~-

• flnlll" o ~t'llhor Hart'lls 1'I'IlIlIlIlri:IOtl. sl'r-me"IlIll prolll
\,;tllI atirlll:\r slIa illlllll','I:I'i:l • \'st:\IItlo l'U dl'lI:1 (,tllI
"l'IH'illll? Inlla l'OIll I.('SII'lItllllha~ 1'11':111,10 l'Olltl1l 1'111', 

Inl \tl' " cOllfiall\':1 II'W l'll 1':11:0' da sua iIlIlOl'C'IH'i:~! 
~"Illl're tie'ari:I ddl:\ CIIIlH'llciJo; c' port:111to p~,dl,,\ 
allirlllnr: ;1 innlh'('I,('ia ctlll"'i,lt~ ('m n io Ir:ms:,!r,'chl'-SC 
.:\ Iri ; c' 1'01111' CII l'stllU inteir:lIllC!ltl' l'OIlH',"'illo 1\,'1' t' :-\l'

nhtlr lhrl'll~ li mio trnn~"rl',I\II, C'IIIIl" lhe illll'"t:in, , ,... , 

Illdí\ <1\1(' CI'IIl h'sll'mllllhas alirm:\SSl'lll li SI't4 l'I'lIlll', 
~1I ntil'lluri:\ sl'mprc ~ua iIllHH'\'llcia; I' COIll c'~II' nl\~
(lil'~ :ill dlllll;lfill !lcllll'rc' a fll\'11f "dl(', :"I:io, IlevC ptllS 

..-r t:n::ldCl de levianlillde ql\l'1l\ afirma, 11 (I'I~III de Il'Ie 
~,I;. tI'O n:ncitlo, r ilit~ hc o que cu IlI, Ul;& o 1 UU6-

lrr I'rf'OpinAhll~, "1"(' o flenT.llr n .. rrol niío tem Jlidf'ri. 

ti.. VIIIII'lIt'illõ. 11'''' Nr" I'tcll't'HNU t"ln Miei" rt'l(ular, • 
1I"ri! IlIlII hllPll'lIIl1' ~ N/in II"IH: li IlIu'Itre l~rc'"l'inantc'. 
'IH"I'II 11:,111 IIN illt:lllnutlll" d~ IIIJ1Il .'rlali" ~ CJuall14'H I,r.
,,:"ZIIl4 ho;ll'lIH l' IIII1r/&CII, tle H'Jlrr~1II ~ (:rcill, 'lU'! OI 111,1) 
I,.{""m: ,ulIll\)!oI UIIII .I" IIH "lIlIrelllo,_ c ClIl"u COIUO. 
M·IJ"HIIII-M~ dl~ lli.. c'lIInl'"cleC'lclo 1111 Sl'lIhllr H.oUro'! 
n!in Il'lI'r, lJue Ml' Ih\: clt: 11 menor rf'lIIc:dio AU lie~ 
111111 ~ (:1111111 IIlII'r ',IIIf' e\le l'lmlillU(l pruo, incomod •• 
clll, C~ vl'x:\lllI. !lO pllr IIlIliMfitzc'r ,.", llicanl1!1 de um 
"l'IIl'I'S"". ,';'\'lIIallo 1111111" Ia ",,,"elra elu.. ,I" t('ml'" 
ti.. Ch'11'"l1SIIlU, C 1'''" 11 111 l.\Iflo U IIIUlIclll fiO Iliu dê 
,1/lIII'11'II )0;1\1,1', (~ ti IJII'~1J1tI 1I1.IHlI(' Prt'!tl'illllllle ,)llrel~ 
11/111 cle"t'IIIIIIl'I:t'r. 11"1' dlt, I'NI'" iUIIOC'('lIt", c' 1l"llllC on,'," 
llllllll 1l1'l't'~HIIIlm~)!I 1Ie'III' ~ CJUlIllIlu elte,lil 1111" dc'.e 
I'I'rh'''I'I'r Ill~ 111111111 Iwrlo, l'0iH ('lII\t;í 1'0111 din'itll a .. ri 
elu IItt'l~tt 1\C'1II ~ ~illl ~r , 11 ~r, 1)"Ptllllclll Itedr" .1"Plé 
III~ 1lI11t1t'I'lIll" cll~ f'/ll'lll, e tl&lv,;" nem 1111'1111111 (111 rru-
(~l'~~tt 1111' rt'1.IIIIc' iucllci .. ,Ie' ('IIII'Il: hl' 11111 (:jl'ad,in 
bc'IIC'lIIt'l'ilU; AC'IIH !ll'rvil;\lH Nóill l'uiJIICII", I' lI"tllrio" 
IIcHta ('''rll', li helll lll& 1'/1111\)4 cllI B,aNil; nct:cH!litamoll 
IIl'\lc'; tl'lII clm'itfl c1c vir sClltur se enlrt~ lli",; u Ilor .. 
t~IJIU hc' 1II'I'I'!ooSIUIII. '1(1(' 1LI'I'Iill'lI'I""H I) ,,'ml'lho eOllve. 
1I1t~lIl:' ,par,I u c'ttnllll/,lr,lIIl1~ clnlllll t"'~,tl' l'I't'illlll, 

o' ~r, .. 1111/,.",/;/ JH"l'IlIul,,: Eu !ooilllt, llIuil" ter 
mll~II"111I 11 Ilhhlrc I h'1'"t:ul ... lII:a:-I ""gllrIlIlH'ntc JI;i., 

I"'~';" c'IlI!'II,ll'r CIIIIIII ll:ill 111""1 Il'viltllll:uh; ava"I'"r CII' , , 
11111 \'~ rdallc' ti cl"c 11ft niio "'Ih", m'", 1'IKlc lialtcr; o 
lIollre J kl'utl&c111 11;111 It-II 11 I'rtlC't'SSII, C ainela qlle Ú 
I('HM! h:\1I tt'lll clmhl'cillll~lItll!l I'rtlfi'ssiollllt~!I para dcc'jdif 
11(' o 111'11 l'sla 111'1\1 11" IllIlI J'flllIl'"I'ill,III; 8 dC:('i~ão 
!,ois cnllll'gllril'll ele 11"" inllfll'l'llI'il1 Rf'1n ('xume pr~ vi., 
('lImlWh'lltc niitl pl',ell! C!ll'lIl'ar clc' lihf(,ire1.a; a cen!>lIr. "ti l\1ngistrnllll inllllclilll tem rcsuihll!l (te' injulltiça; 8. 
C!U mc l,ro!'"7.1·SSC 11 de4i.,tll do Hr, l'l'mll J O!II'~ da ('1I11~ 
til Bnrrtlll mitl li iri" 'Im' i-ra innllccnL", l'ur(I"e o mil) 

pUlli" !I:ahl'r Sl'm (~x"ll\e cl" )IfIWl'SNO. cr;ri" lIúmentc q"cI! 
crll fllmor ~I'ml, c vaga filma lluC c\lc crA inno('~ntc ': 
n:io' mllflllllliriu h"aOOlt cllln prm'us, que tl('c~idiss('m I) 

mel' ,,~sc'ntimt'nltl; 11 contrario ohr\lu 'fi n"'Ift· Prc(ll'i.:. 
Il:lnte; e i~lI' adIei ,." '111(' cra I\rrchatnmt'lltll, c!,lI! 
lliÚ' Illl'fN'l' illlilll\':IlI, ~e as forllllllid:ulc8 da Iri ti v .. " .. 
lic'm tóiclu vlttlac\IIs 110 ('IINO dt'sse (~i(IIIcl/ltl, ('U mio gri .. 
taria vlIgamelltc, mlls CXpOl in eSl'l'l'ilÍt'atll1m('ntt', (11u1 

tlll l'illllllliu se n('\I/IV8 Prt'Z\I ~t'm ('lIlpa, 1111 com (·lIa. 
IoC SC'IU 1'1111':1 c li ril' , q IIC cll'\'i:, Sl'r solto rtn ('onformi
llad.' til) Hl'ginll'lllo das ,JtI"lil:a ... : RC cllm cul:,,,. ql1e 
,I,c'via li pn'!lSllr,SC \I FI'!) prtlccs~lI; l'm "111 , C "litro CIlRU 
st'rill pl\Slitl cligllll dll AJII~ctnhll"a Iulvl~rtlf 80 (:o.erno. 
IItI 1111 P\lclc'r .r udiciurio. qllalllm'r clucfo~lie '() violen
tu ou n('~ligl'ntc. '1Ul' vir,ia~sc mni" nR, eXt',cuc;iio das 
Leis, llue t;ÜU a sltl\'a'gulLrda da IIhcrdlulc ihdi\'idunl , 
v"ra ~uja ~on!;crv"c;;ill nos ajutlt"mll!; ('m lIo('icc1l!dl'; 
l\1n!l ttlmar pllrtc, CloImll qUl'r I) Illcistrt': fll'l'lItado, por 
um Ciclmlilo, que sc ,liz vi .. lentnllll, !ll'm sc moslr:tr 
'1\1r 11 hc, f' l'rinl'il'ahnclltl' porquc lIc I)cputado, que 
nialh niio IH', p:tI'I'CC me llntirollstitucilllllll, pds 8llmit
tI" illgcrellcin \lO poder judiciario. c co,:func1c 011 po
tll'r"s, (,lIja dl\'is;io" c harmonia s,io o prilll'ipio l':ln" 
I'l'r\'ador tia lihcnl:llk Por fim ~r, Pre!'idlmte lIc muito 
}lllssi\'d, ql\e nll calor ti" di.,rllssiÍI' est':lpl' alguma pa
I:\\'rl\ dl's:tgr"davl'1 a a1b"1ll ~!" Deputado, 111"" l'U 
lI:ill d"dd" rt'fi1rllll\-I,,; mio .,ão c'9 IIlllllrns , mas a8 
doutrinas. r 0I'Ílliõ('s perigllsnll, ql'e cu ataco. 

() ~r, ,. mura: - Eu Vl'jo que h~ neste negocio 
(I fal'llI c11' um Cill:lll:lo pr:':7.o-ha tre!l lIieZCS; e que 
\'('r~:,"ll(l a iml'utRt;lio d{' culpa que Sl~ lhe flll' Nobre 
crimc clr Estado tlhtavia aill{\a está at{- agora por senten
ciar ~ qualldo o mesmo crime he da cla~sc d'nquellcIJ, f'm 
ql\(, o pr(l~'(,!lso lu' 'mmmarisllimo; d~ so!'t~ <it:c p!'::,s~:nd~ 
de cerLas Sl1klUuidadt'S par. a 6U:' prompta ultimac;ãu, 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GER.Al.L, CONSTllTUJINTE, E LEG1SL.AJ.TllJ7 .Al 

DO 

IMPERIO DO BRASIL. 

I 823. 

SEss10 DE 7 DE MAIO. 

Presidertcia do Sr. Bispo Capellão 1~I'ór. 

ABerta a Sessão pelas 10 horas da manhãa, leo 
o Sr. Secretario França a Acta da antecedente. 

O Sr . .Á,ulrada Machado observou que tinba ha
vido uma inexactidão na Acta que se acabava de 
ler, pois neUa se dizia que o Sr. Presidente dera 
para a ordem do dia a segunda leitura de um Pro. 
jccto, quando em regra nunca se daváo segundas lei. 
turas para a ordem do dia e sim Projectos parA dis
cussãu. 

O Sr. Secretario França sustentou que não havia 
inconveniente em se darem segundas leituras para a or. 
dem do dia; e o Sr. Aral{jo Lima. seguio o mesmo 
p.&recer, acrescentando que no ~ongresso de Lisboa mui. 
tas vezes se tinhão dado. 

OS,. .Ándrada Machado insistio novamente dizen. 
do que seria desairoso ~ue se dicease que a Assembléa 
dera para a ordem do dia o trabalho da leitura de uma 
simples Proposta, pois isto faria com que o Povo ti. 
vesse os Deputados por uns madraços, e que para o 
evitar he que tinha lembrado o emendar-se a Acta Des. 
ta parte. 

O Sr. Secretario França declarou que a pezar de 
estar persuadido que bem podia dizer-se na Acta, sem 
inconveniente, que se dava para a ordem do {l;1l a 
segunda leitura de um Projecto todavia como a m+en. 
ção do Sr. Presidente fora que em seguimento da se. 
gunda leitura do Projecto do Sr. Pereira da Cunha 
houvesse a respecti\"a discussão no caso de se vencer a 
urgencia delle, não duvidavR que com esta declaração 
se emendasse a Acta. Com esta alteração foi appro
vada. 

O Sr. Secretario Carneiro de Campos leo os dous 
Officios seguintes do Ministro de Estado dos Ne~ocios 

iBo I mpeno : 
II1.mo c Ex.mo Sr. - Tendo levado á Presença de 

Sua Magcstade o Imperador o Officio de V. Ex. da 
data de hoje. em que participa ter a Assembléa Ge. 
ral, Constituinte, e Legisllltiva do Imperio do Brasil 
}Jrocedido á nomenção do Presidente, Vice Presidente, 

I(h~ Sccret:nios, que hão ele servir durante o mel'!, que 
vezes 'lrre até 5 de Junho: o Mesmo Augusto Scnhor 
~idtAde~)r<lenA partecipe a V. Ex.", para o fazer pre
I C:e nl\ mesma A!iscmbléa. que fica sciente das Pe!!. 
t~ 'as ell'itas para os reteridos Cargos. - Deos Guarde 
~.ra V. Ex.a - ralado do Rio de Janeiro em 6 de 

Maia de IR9.S. - José Hçmflàrio de Andmd6. e Silva. -
6r. J(jsé .foaquill& Carneiro ele Campos. 

m.mo c Ex.IDO §ii". - Tendo levado á Presença t!e 
Sua Magestade (]I Imperador o Officio de V. Ex,
da data de .hoje, em que. pa~til'ipa ter a. AssemlM~ 
Geral Conshtumte e Legislativa do Imperlo do Brasil 
resolvido enviar. uma Deputação para significar ao 
Mesmo Augusto Senhor os puros votos de seo a!!l'ade_ 
cimento pelo Discursa, que recitou no dia da sl~a So. 
lemne instalação : Sua Magestade Imperial me Ordena 
participe a V. Ex.a , para o fazer presente na mesma 
Asscmbléa, que tem destinado o dia de sexta teira 
para receber a Deputação no Paço da Cidllde á hora 
do meio dia - Deos Guarde a V. Ex.- - Palacio do 
Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1823. - José Bo .. 
nifacio de .Ándrada e Silva. - Sr. José Joaquim Car .. 
neiro de Campos. 

O Sr. Secretario Franfa, leo uma Representação 
do Sr. Dep~'ta.do Goulão, que lhe tinha sid? eatregue 
pelo Sr. R."bezro de Rezende, em que pedia ser d~ 
pensado de vir tomar assento na Assembléa por atten .. 
ção á sua idade e molestias. 

O Sr. Andrada M4chadiJ: - Sr. Presidente: o 
Deputado eleito devia dirigir-se ao Sr Secretario , COm 
o seo requerimento em fôrma, para a Assembléa de. 
liberar sobre o objecto delle; isw não he supplica nem 
Officio; he uma communicação particular de um De
putado eleito com outro Sr. Deputado; e esta Assem .. 
bléa como Corpo Constituido só póde tomar conbeci .. 
ment.o da materia quando se appresente em forma; e 
por IS80 o q~~. me parece co,nveniente he que por seo 
Procurador dirija a sua supphca a Assembléa, porque 
esta a mandará á respectiva Commissão para dar o SCG 
parecer, e sobre elle decidirá a Assembléa se deve 
ou não conceder a escusa. 

O Sr. Ribeiro de Re;ende pedio que lhe fosa8 
restituido o referido papel, visto nãe estar em fonna 
de poder a Assembléa tom~lo em consideração. Assim 
se fez. 

O mesmo Sr. Secretario França leo tambem outro 
requerimento do Padre. Venancio Henrique! de Rezende 
concebido nos termos seguintes: 

Senhor - O Padre Venancio Henriques de Resen. 
de, natural, e morador na Provincia de Pernambuco 
repreiienta, que tendo eIle sido eleito Deputado com 
cento e secenta e nove v,otos, e julgado nos termos 
das Instruções em ambos os Collegios Eleitoraes do 
Recife, e de Olinda, foi arbitrariamente excIUldo pela 
Camara de Olinda:' o representante convencido, como 
está, da falta de authoridadc naquella Camara para 
o excluir, não pertende com tudo mortificar .. Con. 
gresso com argumentos obvios a todo mundo; eIle a 
preaenta só i& Aetl d' aquelle dia, que pelM Wtra. 
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c;óe! lu~ o Diploma dos Depatados, submHtendo á al
ta ~abcdtlria da AS!:l'mhléa • (lecisão deste negocio
O Padre J'nUlllciu Htnri'luo de Rt:'cnJe. Ficou sobre 
a 1\les8. 

Acab:\da a le:tura propoz o Sr. AI'QI~io Lima co
mo indisp<'lIsavel, para !iC mio rOllror o tempo á As. 
.eembléa, a nomeaç;io da Lommiss.io de Petições para 
as examinar t' dar,lhes áS respectivas direcções. 

""oi appro":llla esta proposta; c ficou reservado o 
.requerimento para !;l'guir a m:&rcha r"gular-

O Sr. Secretario (''ar7leiro de Campo,y fi:z a c11a. 
mada, e acharão ,H' presentes 52 Srs. Deputados fal
tando o Sr. Pllr/ado de .llendo1iça. 

O Sr. Riút'Írn dl' llezm(/e, como Relator da Lom. 
missão de Poderes 1('0 o ~egtlinte parecer: 

•. A Lommissao de Poderes retendo o Diploma 
do Sr. Pedm JU/l~ tia Cu.vta Barre», eleito Deputa.. 
do pela Pro.'incia do Ceará {trande, o achou confilr. 
me com a A ('ta, e esta segundo as Leis que a de. 
-viCIo regular: He pois de parecer que o mesmo Sr. 
Deputado púde -vir tomar o seo assento. Paço da As-

,l'ltOlbl~a Constituinte l' Legililati..-a 7 de Maio de 182~. -
Ry~e,;üo Ribeiro de Rt';~t ",Je - Antonio Carlos Riúei-
'1'0 di Al!(hada .l.llaclUldo e Silt'a - llJalllJel Jac:i..l,to 
Noguc:ilfl da G'lIIw. Foi approvado. 

O Sr . • J{/JIli:; Tavares: - Como j{l está legalisa. 
do o Diploma do Sr. redro José da Costa Rarros, 
ju~ qlle o Sr. Secretario deverá partici_par-Ihe que 
peide Vir tomar assento; e no caso de nao compare
cer esperaremos alguns (lias pela SUIl resl,osta, e de. 
pois delibc:raremos, tomando em ronsidcrac;ão a propos
ta do Sr. Alencar. Assim se resolve0. 

Passou. se á ordem do dia e leo-se pela segunda 
'Vez o Projccto de Lei do Sr. Pereira da ClInha 
(transeripto no N. o 5 deste Diario) para entrar em 
discussão. 

O Sr. Pereira da Cllnlta: - Eu já ponderei os 
j1Ssti6cados motivos que nos dcviilo decidir a promulga... 
c;üo de uma Lei p;eral, que desse vigor, e authenti. 
cidade ao actual sy8tema de Legislação Brasiliea visto 
qne proelamada nessa separa', ;'io da l\1onarehia IJortu. 
gueza, e de"endo constituir. nos como Povo Indepen. 
dente, era de absoluta Dl'ee!\sidllde que orgallizasemos 
não Sfl lima Constituição em que se est:tbeh"ça a for. 
ma do Governo, e :hl bases geraes que reglll;'lu as l.eis 
fi.mdamentaes deste' Imperiu, mas que f(lrmasemos um 
Codigo em que ~e colllprehcndessem as Leis civis preso 
crevendQ os direitos, c ílltrrcs~e" dos Cidadãos entre 
lIi. Para esta grande ohta he que filmtlS aqui reuni. 
dos, mas ('s'a importante em preza ~Ú póde ser bem 
desempenhada com vagar e <:ÍrcuHspe~'iio, porqlle as 
Leis são filhas <101 e~pt!rif'ncia, e da sabedoria. Elltrc 
tanto assumindo a NaçflO Brasileira Sua Soberania, 
ficou conservando as mesmas Leis políticas e civis que 
a governa vão , até que &e conliumassem no~sos unba
lhos, aos quacs nos prestamos com o fervor, e assi
dyidade q\lC exige nossa obrigação, e patriotismo; mas 
este consentimento tacito da Nar:ão, deyia scr expli. 
citamenf.e declarado por esta Augmsta Assembléa, a. 
quem es6 commetido o Alto Exercicio de Legislar. 
"~sta tem sido :1 pratica das Nações, qlle mudando 
de forma de Governo, ou de Dynastia tem aulhori. 
zado a Legi!;laçJo anterior. em quanto novas Leis ada
ptadas Íls suas c.ircunst~ncias, não form.~o·o complexo 
da J nrisprudencla patrla. Na Monarchla ~ortugueza 
mesmo ólchamos etlMeS eJlemplos, e he o uturno o de 
EIRci D. João IV. qlle subindo ao Throno que de 
J ustit:a lhe penencia ! ~ ordenou 110 ~esmo anno de S.ua 
Aeclamação, e o rahucou pela LeI de i9 de JaneIr~ 
de 164~ que as ordenações :Filipinas, e Leia proste
.1iore» le hQ1.lveuem por boas, e firmei, como te por 

elle fossem promulgadas, c esta~elt!cidas. Eis as ra_ 
zões que me induzirão {l ~ropozltura deste J?e,ereto, 
para que como primeira . Lei, fos~e ~s premlcJa~ ~e 
nossos trabalhos. Eu mUito folgr.n3, e grande gloria 
me rezuItaria se podesse llPl,lrescntar ~m novo Co
digo com todíls as circunst3T1l'1l1S ~l1e eXige esta obra 
prima de saher humano, Illas ~l&hao-me ~rça" e. ta • 
lemos para t:uer á minha Patrl3 e~te. grande scrvlç~ ~ 
o tempo, f' .loS nossas constante.; tadlgas eOlDl'letarao 
nossos dezcJ(}s. . 

O Sr. Moni: Tm'aru,' - Sr. Prl?Sldente: sempre 
me opporei a que esta Assembléa tome deiiberaçõelJ 
apressadas sobre objt'ctos de ~nta .ponderação ~omo «:,8-
te. Trata-se de confirmar LeiS eXistentes, e Isto nao 
Pl',de filZer-ge sem preceder demorado exame. Convenuo 
'Iue a mau'ria he urgente, mas. não t:io ~rgcnte que
mio possa esperar que se imprima o . ProJecto, c se 
distribua para o examinarmos e retlectumos soLre elle 
com madureza. 

O Sr. CO,çta Aguiar,' - Eu sou do mesmo pa
recer. Temos um numero infinito de Leis, publicadas 
em epocas mui differclltes, e até em tempos mui de&. 
gr~çados, umas p~ra Portu~al oÍltras para o B.ras.il , 
cUJo exame nào pode nem deve ser feito com hgell'e
za. Por tanto parecia-me que para caminharmos com 
prudcncia deveria mandar-se imprimir o Projecto (o 
sem demora, porque tambem entendo que deve ser 
quanto antes (Hsclltido) e depois distribuir-se, p.ra 
fallarmos com o preciso conheciment.o de materia tão 
importante. 

Depois de breve debate, deeidio-se que ficasse o 
Projecto adiado, mandando-se logo imprimir para en
trar em discussão, depois de ter dado sobre elle o se~ 
parecer a Com missão de Legislação. 

O Sr. Costa Aguiar: - Peço lieel'lça para leIO .. 
Itrar a V. Ex. a nomeação das ComUlissões, po~qU8 
Bem dIas não podem os negocios progredir em ordem; 
e apontarei como muito necessaria a de Policia para o' 
governo interno d. Assembléa ,a da RedacçáD do 
Diario, porque 08 1'achigrafos escrevem, e c) Pu~ 
co nada sabe das Sessões. e a da Fazenda porque até 
já temos um Omcio, creio que da J unta da F ... 
2enda das Alagoas, sobre o qual a dita Commiuito 
deve dar o seo parecer. 

O Sr. Rod';gues de Carvalho lembrou a Commis. 
~ão de Legislação porque sem eUa Dada se pode
ria f.'llwr sobl'e o Projecto do Sr. Pereira da ~IlfllUI, 
cuja importancia já estava reconhecida pela All8CIIlbléa; 
e pp.dindo depois pennissiio para pl'Opor um Projecto 
de Decreto falluu DOS seguinks termos: 

" Os Governos arbitrar~os ancião sempre cercados 
de receios, c temerosos da COndll~g dos Povoa oppri. 
midos', e se estes UilO gozão dos encantos da felicida.. 
de, aquellcs mio tem repomo em suas "igiliu. • 
sonhando real'f;ões inventão quantos C!'Itratagemas lba 
su~ere ° systema de reger povos pelo terror doa 6ap
plicios e dos 't'rros. O GO\ferno Portngucz, ainda em 
seos ultimos periodos, nOi deo uma prova desta verot 
dadc, pr~mlllgando o deshumano Alvam de 30 da 
Març.o de lS18, que fulminou contra as sociedade., 
secretas pCllas dignas do tjIQpo de Syl1a; e desgraça. 
clamente o raio veio desfexar sobre al~llns cidadãos, 
que ha mais de tres mezes gemem debaiXO das forma
lidades de um enfadonho processo. Eu seria temerario 
• erraria em pontos de minha profisll<=io, se quiz.-"ul' 
'eIl&enciar o mesmo proces8o de injusto; uão ' 
pl"OY,,; e Mem estea dados, não posso julgar se e) 
Impalat.io, nem calcular os seoa gráos; mu ~ 
c1a • opiniãg publica, conheço bem que a ';'Iedi~ 
aterroa muita gente desta Côrte, e até prodldlO um 
terriTOl eh0'lue Dal ProviDci .. , • ell Dão !pC atrevO 
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t.1xar de l~mi,los Povôs ql1e .llIl'b r.on~!'rvão a~ 1lll1rcas 
O" })c~pnlIsmll. Da.~c I,or ti.lIldlll1cnfo .1.,. l,rl·1.'·a<o 1\ a"I'O~:lç:lo dll T .ei nio lhes f~z nem 1:cm nem mal. 

e s.e 11"0 /te outrtl o seu crimc, /te da n05~a ~abe: 
clorla Arr~nea.l08 da!! g:\rras do anti"o De~" t' 

. \ \- . I' li"" ,CJ<.~ serClll 
os rI( a( :IIIS unI' Ica,los lI1l'mhros da ~ocil'darle "f 

. I) \ I ' I " .1' . ,1\ IIÇO-
nIC:l. ': • vara ~~lllllc.'l\a eXiste; os Juizell são scrvos 
d:l Lei; e os Cllladaos t}1'~ cstão lias drcllnstancias 
!los pl:em: tcmem, e t.:0I:~ rl\zão, o 1?!.'smo. flagelo. SI." 
• !c PI,lI!l \cnl:\(!e .qlle o iund:\1ncl1to (ias prtzões n~!!('e 
tiO ClllIle ele Sociedaoe !'ccrct'l, tinoll1os !tos Juizes n 
o!:~;ta~oul0 <]m' 'Ihe fal.. IIona Ld, reconbecida por uma 
u;::~;dlta Crlll'1c~lde, all,\~~: 11i~:;:m(). cotre as ~nçiie~ l)lIC 

IIHlIS se temerao da~ ~lIclectatic's ~)C(,lfõ~;l:~' e for. nlio l,e 
to, ,a a culpa dos pr(;í\()S, arrr(lrlnl,; cid 01l(.0/'a dus 
~'idr.niio!l rsteaH:mge de que se p:',c\p l:içrvir a pre\'er
s,!clade de ,um delator. .Por tanto proponho para e~te 
nm o sC~Hnte. 

P R O J E C T O. 

A Assembl':& Geral Const:tuinte, e LegIslativa 
Decretlt. - I 

I. Fi,ra desde já cassndo, e revogado o Alvar' 
~l(· .'30 de !'lar~~o de 181 R. pda hal'bai'idauc dôl"S penas 
Impostas rnntra. as Syicidll\rlcs secrctõlS. 

I r. T(~~tc~s os }~rocc'ssos pendellt.es em ,"irtude do 
Int'SnlO Alr,a~u. fic~o pe Inenhum cf}(~ito. e se por,iõ 
f'1ll perpetuó sI1enr;0, ('0""'0 se n:'o ti \'essecn~xistidn , 
te"~\1 para es~'e fim o prt'~enle Dccreto o effeito retro
tratlvo. 

I lI. Nãohe com 'tlldo ela intençito da A ~~P"lht(~a 
approvar, e conflrmllr pl'lo prezellte Decreto 811 "ocie
dades secreta~. <llltes deixa para 1pmpo compe'tente a 
J,egislndio sobrt' este ohjrcto. Paço da As~elllbléa 6 
de l'<laio de I S~:!.'3. - O Deplitado João A1lt6ni6 Ro" 
I], igllf's de CII /'mllto. 

O Sr AI/dra.d~ J/ac!wlo: - Be preciso que V. 
Ex. declare se fiea para segunda leitura, ou 1Ie he 
eonsider.1Cl() urgente. 

O Sr. fl.,lm';z Ta.t1a"es: --- 'Sr. Presidente: se este 
Pr<~ecto se declara urgente mio haverá cOU'Ia algumll 
'lue o ni!o li~j3; de\"emos proceder sempre com re~u
laridadc; eu nunca admitlirci lwgeneia n ste negocio. 

O Er, AlellCtlr: - Eu S:Jll de opiniáo contra
ria, pois ent€lId:> que se hll ulgllma rnatt'ria urr;ellte 
he t'sta, porqn€ tlllvez' em ,'irtudc do citado Alvará 
t'stcj:ío homen. prelOS solfrenfto penosos incummodos, 
cujos males se terminal':iõ com & revogação do mes
nlO Alvur[l. Digo pos Sr. Presidente que Ite o Pro
jecto mais Hrgeute, 'que se tem aqui apprescntado. 

O Sr. AI/d: adae Si/lIa: - Ainda que se llão 
trata SgllT:\ da materia elo Decreto, eutendo ser do 
llleu de\'er cumo Deputado, e como Mifllstro de Es
tudo, Ilelal'ar algumas circanstancias, 'C apontar 08 
lliDtivos dI' pr6r~dimento -do Governo. Eu não sei 
}1:>rqlle o Juiz De\"assante prnnunCioQ essas pessoas 
(lli!! se élcIJiio prezas; mas po~"So asseverar que o fe
r:io em cOIl'equcncia. de devassa, e que o niio forão 
por Pedreiros Livres, '~lo qucl he prcrpriamente 1\'Ia
c:ollaria. T:lI vez estes Réos se 8ervi~sem de so<.'iedadcs 
~S!çretas para pM'turb:lr a tranqtlillicla~e pulJli~a. ~ 
... do as~!rn tedos os argumentos do lllustre I reor1-
nnnte a<;~entilo st.bre principioi falsos. Com tudo, 
'!CIII entrar por ora na analise particular ?OS. arliges 
tIo Oeereto. sou ele p:1recer., qnehe mUI hb~ral e 
!lwrt'ce toda a consideração, pois sem pre' votal'Cl que 
se c()n~eda aos Cidad:ios toda a liberdade, Gue fot 
justa, ainda mesmo para associaçücs secretas ,~odas, a.s 
'Vezes que não tenderem a pcl'turbar a publica ieh
cidade. 

O Sr. Ândrad.a :AfncTtado: - Sejão quaes forem 
~.~ .1TIoti·;os da prisào, não destroem a ur!!encia .do 
l'r~!er.to; se a ~o' nio estão prezos por Maçonaria, 

C' .,,;(1 Ismo ; 
portantu voto, que ~e declare ur'T~nte c ( 
, , .. r' .' lue se 
lmp,rlma JlI '. para cntrar sem dcuwra (:m disculisão. 
A:>slln se dcclel o . 
. O Sr. Máia: - Como se declarou ur~ente o Pro. 
Jecto , pRrecl~.mt! acertado m:llltlar 1!~lspend<:r o proces
!>o; porque l'oclem os prezos kr IIcntcn~l!L e sofrer a 
penll, sem lhe!; ap~oveitar o bt!l1t:hCio, que lhes per
tendem?s. fazer, pOIS este s(ímente se \'eritica ~,:,puis 
dl1 dCCh:\O do Prujecto, c antes de concluirmos t. 1I0S

~ trahslho podem esl ar ~s Uéos sent<'llciados, e ter 
J:l come~'~clo a sofre·r a pena gravíssima da Lei que 
·se pertende revoglU'. 

_ O Sr. Pinkciro de Oli~'cim: - Parece.me qus 
'n~o tem lugar o ,que acaha OI! dizer o illustre Preo
l'lnante. porque estou per:; u Il.d i do , qlle n:10 temos 81.l
lhorirlarle parllcmbar~1U & marcha do l.)udcr J udicia
rio. ( 1\ poiado ) 

O Sr. Ro.1rl,4"l(>." ele C"T'i.lf/lllO·: - Qugndo se 
tem Ctn vista f;rwr Ulf);l Lei parll annullar o effioitG 
do. Al·.'·n.i, havemos principiar "'(Ir pas,>llr uma Por
Larla p111'a se suspender o processo ~ De mais o Sr. 
JUS(~ Ronifltcio, que deve ter sobre 'este nCfl'c;io mais 
Cf)v;lleeimen t·.IS, ~ue todos n/la., j"l assE:ver(~u que b. 
outro ~ oLJccto do proces~; mas quando tosse este, 
he mUIto provllyel, que elle se niio conclua antl'S 
de ChC;;lli"MS á deciliâo deste negocio , que não púde: 
lc\'ar tnuit~ dias. 

O Sr. Aildfllda llIar.1t·ado: - ~&fla de nos in
gerimos em poderes alheios. Os Mllglstra(lusllpplic,"ie 
as Leis; se ('lias são injllstas nós ,IS l'eYOg&l'emo8; 
mas antf>S 'Cxecutt'm-n'ls. { 1\ Jloiado. ) 

O Sr. lJia'S: - Eu eslou persuadinoquc ft!Chlln
do-se esl:t AssemMéa em estado G:'gltfli!!ant~, esfá Te. 
\'cstida ele 'todos os P'lde es , e çlle ltnl~e de ter Lli 
n que se sujeite., he e.na qne as dirige todas. O Pro
jecto já c~t:í declarado oTg('nt,~; e portanto atalhe-se 
o m',l, venha elle tI., Poder Executivo ou do J udi.. 
c ario.( A' 6rdcm lÍo!'dpm. ) 

O ~l'. . 1m/orada Jlachl1"o: - Sr. P\'('s!clente. 
estes princ:ipios ~ão de!'Org:u:i~a:loro.:'!, perdoe,mca ex: 
pn'ss:1o o illu>;lrc Prcopmantc. Nns não temos se não 
o Poder Le~islativo, (lS outws "ous n:tu nOlSc(lmpe. 
tem. No Governo que ahl'a(;:lmos onde este!> bel; p,,
deres eshio dividloos, seri'l tyrar.nia sea Assembléa 
invatlisse e Executivo ou o J udiciario. Longe de nÚ8 
elitn 'idéa; 'o q I'le nos pertence he al...egibla\~ão ,'.e nes
ta Legi~latura ~,ómente a nós pertence. 

O Sr. Ribeiro de Audrmla: - Qoanda fomos 
nomeados p""a Deputados desta Assembléa Consti. 
tuinte e J~e!!islativa, vimo8 pelos nosllos Dipiamai ~ 
que tinhamos de fS1.er a Constituit;ão Política do lm
perio do Brasil, e nem podia ser outra a nessa COIII

missão; ora sendo a baze de wdoo Governo Liwre 
a divisão dos Poderes. cuja r~hniãof.'Irma a Sobe
rania. não poderia a Nação deichar ~e olhar <.'OIDf) 
'tyrannia 1\ pertell!>iio de querer a ASS(>IDbl,~a JI,rrogar_ 
se os olrtros Podacs. Semelhantes prlt1cipios podem 
espalhar de5conlianças nas Nações com qllem COtn

mcreiamos; e entre muitas desgrac:as internas podem 
trazer-nos a pobreza, que he a maior caialllidade doa 
Estados gundes. De mais parece qlle II/IS esquece o 
juramento. Ilue ha pouco dcmQs; nbs jurámos f"zer 
a Constit\liçã€.o Pu\itica deste Imperin, e simplesment"e" 
as reformas mais ul'gentes.Conuf pois agora perteude
mos suspender. a marcha de um proce!iso, usurpalldo 
o Poder J utliciario? Como pôde, sem :l maioradmi:. 
rat;ão, ouvir·se dizal' nesta Assembl(~a - pergunU'-se 
ao Governo porque ft:; isto ou aquillo, porquE' teve 

•• 



'aI procedimento -? Já um i1Imtre Preopinnnte de· 
tlarou t que houvera cJcV;lssa, e que Il esta se se
pio priaão em con.equencill de pr~munda; e Sel'll 
pos.iyel t que • AS!ll!mblé:l reunida p:tria fllzer uma 
Cou&lltuiçãu, se lemhro hoje de ser Legislativa 
Executh·a, e Ju,1iciaria? SerÍl possivel que se en
tenda que ali altrihui õe" da Naçlio inteira DOII per
tencem todas, quando a nossa clIlnmissiio he sómcnte 
legislativA? Vai errado q'lem n:;"ini pensa. Deiche
mos a cada lIm do'C Otltroll Poieres o exercicio das 
.ou funcçõcs, e li,nitemo-nos a desempenhar aquillo 
elo que etitamo'l encarregados. 

O Sr. .4lenN": - Eu quizera que advertissemos 
que estamos gastando. jnutilmente o tempo por niío 
le o~cr\·ar a orcJ,,'m. Quando qualquer Sr. Deputado 
appresenta u",a Proposta, he esta remeti ida á Meza, 
para se ver se h~ de ter 2." leitura, e depois se en
tra em dillcussiio; a'ltes disto nenhum Sr. Deputado 
p!Jde· fallar sem transgredir o Regimento; mall aqui 
não se observa hto. l'roPOJ o Sr. ROff,igue" de Car.-
I)(,l/,o t o seu Projccto; e a Assembl~a, declarando-o 
urgcute t decidio que se imprimi~~e pllra entrar logo 
em discus8ão. Outro. nohre Dcputado lembr9uose, que 
se deyia escrever ao Governo para a suspensão do 
processo dOI prezos; e por esla oCNsi;io entra-se na 
questão d. divisão doe Podercs, fi.lIa.sc, falb·sc, 
iialla..ae, e por fim, sem concll1ir-mos naua, achamo
ROS fi',r. ela materia. e da ordem, e com muito tem
po perdido. He precÍho considerar t Scnhor.es, que .0 
Povo, que pur ora nos cscutt& com gosto, se vir 
que se pllss;io qustro e cinco ult'l!es sem nada faLzer-
11101, tahe, }tQrca a confiança que tem CIo nús, . e 
ent.ão tudo irá mal. Portan'o pe~o a V. l;x.a , que 
declare o que temos a fazer a~ora. . 

O Sr. P,csidcntc: - Entendo que se de.,e pas
ur Íl· lIomeação das Commi.sões, começando pela da 
Red:tcçiio do Diario. A Assemblt:-a eonfi)rmou-se. 

O Sr. A.lld,,,da iJ SilvlJ: - Lembrou que fal
tava saber de quantos Membros se· havia de compor 
a dita Commi~são; e decidio seque fos:.e de trcs. 

O Sr. Cosi/, A~ui(II-: - Em quanto se vai pro
eeder " vot:lção ela Commi;:são Icrnhra- me perguntar 
porque niio e!Sti aimla impreliso o Ut'gimento. 

O Sr. Secretario CIl' I/t:Ír ° , de Campol referio. 
que no dia antect:dclltc for3 pessoalmcnte, depois: de 
flair da AsselDbl~a. (, TYI'0~raphia Nacional, para 
inquirir a cl.lusa da cicmora da impres3ão do Regimen
to, mas que mio achara lá nem o Administrador nem 
o CompO!iitor; concluinc\" quc á vista disto attribuia 
a demora ao desleixo <laqllcllll ..1dministra\'ão. . 

O Sr. ~la Agltim': - Peço Sr. Presidente, 
que ou os Srs. Secretarios, ou a COlBmissão,· que 
tiC vai nom e-d r , da Rcdacçiio do Diario, lIe encarrc
gue de promoH'r Il impresljiio do. Uegintento, pois 
he da maior necessidade para nos dIrigirmos por elle 
nos noo;&os t .. abalho8. 

O Sr. Andrada .TI/achado: - Eu exijo mais al
.guma causa; exijO que se officw ao Governo p:1I'a 
advertir a eRta Administraç,io que deve ser mais 
cuidadosa na impressão dos papeis que v.io desta As
«mbléa t preferindo-os • quaesquer outros; e quando 
isto. n.io bute dar·se-ha novaml~nte parte ao Governe 
.para a puniç:lo de tão de~tCl;(&dos obreiros ( Apoi3d(J). 

O Sr. Secr.ehuio Carneiro cle Ctrmpos disse que 
ee devia officiar /to Ministro da I<'azcmc.1a n este res
peito t por pertencer a 'l'ypographia á rdi .. rida Repar. 
&içaio. Decidio-Ae que lim. 

Passou-se á nomeac,:;io dos Membros da Commis
.'io da Re(lacÇlto do ))iario, e sairio eleitos os Srs. 
Call.diclo Ju.t,; de Araujo Viam,a - A"lanio Gonçalvel 
GOlllide Jaão Antallia Rodrigues de Carvall,o. 

o Sr. S~cretario França: - Como se ee~e 
agora a Commi~são de Petiçóerl, digo. ~ue me par~ce 
que de~e flcr de cinco Membros. Dec,dlo-se. que SIm. 

O Sr. Rjheiro de Andrnd(l: - Eu dese,Jo que se 
tome em consideração que os Membr08 ua Commissiio 
de Constituição não devem ser "o~eados para _ outra, 
porquc estando encarregados de tI\O grande e Imp()r~ 
tante trabalh(!, mal (j poderão desempenh~~ ocCUp~d03 
de outros; e por iss?, prop,onho. que sC?Jao excluulo'l 
em qualquer nomeaçao de COmmlSI!Ho. ,. 

O Sr . .Andrada JllllclwJa : - O queest:l feito t 

est{, fdtu; mas em verdacle he justo que DlIO sC',PC) 
mais nomeados parn outras Commissiío'3 porque o tra 
balho da-Constituiçio, he mui pezadu e continuo. 
Eu j{l estou em duas c estimaria IIÜO entrar em ou· 
tra, outra, e outra, (Apoi:\do ). 

O Sr. Prc.ridetlte propoz' se os SI'S, que erãel 
Membros da Commis&io de Constituiçiio dcvião ser 
nomeado. para outras C,ommissõcs; e decidio-se 9U: não. 

Procetleo-se logo Il votação para 11. COlUlDlssao de 
Petições, c sair:ío eleitol os Srs .. _. D .. Nu1lo E-ugo:-
n;iJ de Lncio - José Teixeim d" J'j;lut'ca Vasconcel-
los - E,~tevão Ribeiro de Rezende - Caetano Marir, 
Loprs Gama - Lucio SOG7'C!I Tcixeim dt' (Jou7. lt·a. 

O Sr. SOl/sa e /tlelfo: - Coma Vf>jo que n:io 
cabe no tempo o Domt'ar-sc outra Cnmmissão pe<;u 
licença para ler um Projccto que considero de muit~ 
urgcncia. Depnis que se installou esta AssemlMa t~m
se apresentado . algurnas PropostllS dignas ·de toda a 
consideração, especialmente as que tem por objeeto Q 

soccorrer a innocencia opprimida t e prevenir-nos COI1-

tra a perlldia de Portugal, que por meio dos 81'09 

emissarios OCCllltOS se propoem espalhar a discordia 
entre ne)s para destruir a nossa união e· força, que 
noio tem podido nem podemõ jámais vencer, peIas 
acertarias medidas que se tcm tomado. Porém eu nindâ 
"ejo outro objccto de grave ponde(a~'ão. Os Governos 
das Provincias do Brasil, ainda estlio organisados se
gundo o Decreto das Cortes de Lisboa de 29 de Se
kmbro de 1821, e em considero indigno de \'t>s t 

iIIustres Depositarios da Soberanoia Brasilicnse, n con
sentir que estes Govcrnos t'stejão regulados pelo q 110 
dictou o Congresso de Portugal, qlle só meditava 
submeter-nos lIO seu dominio. A organisll<;lio aetl1s1 
dcstes Governos iml>lica com a felicidade dos povos , 
e o seu clamor geral o attt'sta. Já servi ('m duas .r untas Provisoria~ e por isso os conh~ço e aprecio hc m • 
elles só prestão para semear a diseordia, e talvcz d~ 
'ruir o credito ,de alguns cidadãos benemeritos que l1el. 
les servem. A m:lleria he pois de grande momento., 
e o e~~ado actual do Brasil. náo permitte demorns; 
e· por ISSO, propofldo o seguinte Projccto, pe<;o (lue 
se declare urgente. 

IlROJECTO DE DECRETO. 
I. Em eada l'rovinda do Brazil havcrá hum Go. 

vernador; ao qual estarão 8ugeitas, e rcsponsaveis lodaS' 
as Authoridadcs deUa. 

lI. Haverá da m~ma forma em eal1a Provillci:, 
hum Chefe Militar. o qual terá o titulo de Úlmmf1~'l 
dantc das Armas, qUClr a Província s~ja ,ta prime,,·a 
ordtlO, quer da se~ullda; e Rerá tambem liuborJillal~o 
ao Governador (la Provincia. 

IH. As duas authoritl"des á cima ser.io nomeadas 
pelo Imper~nte .Ch.efe do Poder Executivo, com cujll 
representacao COinCidem as referidas nomeações. 

IV. O Governador da Provincia será IJre:oidenta 
da Junta da }'azenda, promover:l o selI melhorament,. 
de finanças, e a manterá. na qrganiz~o em que se 
aeha, até que 1\ Assembléa Geral COIlslit\liow lhe da 
em . breve a melhor forma PQlIltiv.ol. 
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V. Para ~es~rogo, e li~rdade dos PovO!!, haverá 
em cada Provlnua hum JUIZ do Povo, a quem este 
reCorra nos casos. de apprcssão, para aprezentar na 
(~OIte ai suas qllelxas, o qne o mesmo Juiz do Povo 
deverá fazer ex Omeio. 

VI .. Sem embargo do exposto no artigo preceden_ 
te. fica lIvre a qualquer pessoa o direitu de Petir.ão 
para recorrerem. como, e quando lhes convier. ( 

.VII. ~ JU!Z do Povo será ~Ieito com pluralidade 
relahva pelOS l'.letorcs de Parochlas, rcunidoli nas ca
beças dos Delitricto'J, e pela forma da cleição dos De
putados. 

VIII. A elc::;tío do Juiz do }'ovo deverÍt recahir 
exclusivamen,e em pessoa de !Xlnhccimentos. luzes I e 
prudencia, c que tenha a geral confiança. e amor dos 
Povos. 

IX. O Governador, Commandante das Armas 
e Juiz do Povo deveráõ residir no centro, e Capitai 
da Provincia, parll commorlidade igual dos recursos, 
e da Administração Publica. 

X. A Cmnmissão respectiva proporá á Assembléa 
o regulamento, atlribuições, e vencimentos das Autho
ridades expostas no prezente Pr~jecto. 

• Paço da Assembléa Geral Constituinie e I.egisla. 
tiva do Brazil, 7 de Maio de ]823. - José de Sou-
%ti e Mello, Deputado pela Provincia das Ala~oas. 

O S. And,.ada Machadn declurou que na S~ssão 
seguinte offereceria tambem um Projecto sobre esta 
mesma lIlateria, par:, ser tomado com consideração 
c:om o que se acabava de ler; e o Sr. Gomide disse 
que tam~~ trAria outro, para ser attendido com 08 
duu! pnmelrOs. 

O Sr. Presidente assignou para ordem de dia a 
eoatinoação da nomeação das Commiiisóes, e jnatamen
te , do Thes.oureiro da Assembléa. 

Levantou.se a Se.são ás 2 horas da tarde. 

Manoel José de Sowa França, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para J08~ Bonifacio de Andrada e Silva. 

m mO e Ex.mo Senhor - A Assembléa Geral, 
Constituinte, e Legislativa do Imperio do Brasil, 

tomando em cOll"ideraçüo. que ptla irregularidade d. 
nomeação do Deputado eleito pelo ditltriclo do Cuibi 
e Paraguay Diamantino. onde mio concOtrel'"dO 08 v;' 
tos do Cellegiu do destricto de Mlltto.Grosso, ficaria 
scm represcntação na As~emhléa este ultimo destricto 
se não se desse a este respeito alguma providencia: 
resolve0 que se proct'rla no referido dcstricta de Mat
to.Grosso á eleição de um Deputado, que concorra com. 
o já nomeado por Cuibá e Para;:uav Diaman1ino. 
por esta vez liómente, e que elle ventla quanto ante. 
tom~r. parte nos trabalhos da mesma Assembléa. O que 
partiCipo a V. Ex.· para que, levan,looo ao conheci. 
mento de Sua l\Iagestade se passem 3S ordens necessa. 
rias. - Deos Guarde a V. E~.· - Paço da Assem
hl(~a cm 7 de Maio de 1823. - José JOIJI}"im Car. 
neiro de Campos. 

Para Pedro J08J da Costa BarrOl. 

Tendo.se verÍficado pela Commissão dos PodereIP 
a legalidade do Diploma de V. s.a para Deputado da 
Assembléa Geral Constituinte, e LtgllIlativa do Im. 
perio do Bras I, pt'la Provincia do Ceará Grande; re.. 
iiOlveo a mesma Assemblét\ que V. S.a venha tomar .... 
sento, e ter parte nus seus augustos trabalhos. O que 
participo a V. s.a para sua intelligencia. - Deos Guar
de a V. S.a - PIIÇO da Assembléa em 7 de lllaio de 
1823. - J03i JooqUi7U Carneiro de Campal. 

Para Martim Franci,co Ri'leiro de Andr. 

m.IDO e Ex.IDO Sr. - A Assembléa Geral Coam. 
tuinte, e Legislativa do Imperi" do Bresil, tomando 
em couideração a necessidade da mais prompta expe
dição em se imprimirem 09 f'scnpto&, que manda re. 
mtlter a Typografia Naciona'. ordena que a Junta 
Dir.'ctoria da mesma Typografia tolRe 811 medidas ne
ces~atias para que se consiga na Imprestião dos ditos 
papeis a maior brevidade possinl, e ~ evite desde 
Já o desleixo com que se tem trabalhado DO Projecto 
do Rrgimt'nto Provlsorio, tão necessario para o deseID
peRho regular das au"üstall funçÓCll da mesma A ..... 
bléa. O que V. Ex.a levará ao conhecimetllo ele lua 
Magestade Imperial - Deos Guarde a V. Es.· - Pa
ço da Assembiéa em 7 de Maio de 1828. J()I~ Joa-
quim Carneiro de Campos. 

ERRATA. 

No N.o :) pago 35 no fim da primeira columna onde se lê Inda com "",mllnhlU deve ler.se IndtJ um. 
te,tlm'llnho.,. 

F • 

RIO DE JANEIRO. NA lMrU.1IiSA N.6.CIONAL. ll~ 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GER.A.L, CONSTlITUllNTE, E LlEG1SL.AJ.TlIY.AI 

DO 

Il'IPERIO DO BRASIL. 

1 823. 

SESSÃO DE 9 DE MAIO. 

Prelidencia d. Sr. Biapo CapelJão M6r. 

ABerta • Sets.:ro pelas 10 horas da manhãa, lee 
o Sr. Secretario França a Acta da antecedente. 

O Sr. Alencar notou que faltava na Acta o Pa
recer da Commi88áo de Poderes sobre o Diploma do 
Sr. Pedro José da C08ta Barr08; e tendo reconhecido 
o Sr. Secretarie a falta, foi approvada a Acta com o 
referido additamenw. 

O Sr. SecreLArio Carneiro de Campos leo o se. 
guinte OfJicio do Ministro de Estado dos Negocios 
da Falenda: 

111.'" e Ex.mo Sr. - Sua Magestade o Imperador 
pelo Oflicio de V. Ex. de 7 do corrente mez que lhe 
lOi presente, fica inteirado de que a Assembléa Geral, 
Constituinte, Legislativa do Imperio do Brasil acaba 
de ordenar á Junta Directoria da Typographia Nacio
DI,I a J?rompta impressão do Projecto de Regimento 
Provi80no, e mais Escriptos necessarios ao regular 
detempenho das lUAS t'uncçóes. O que V. Ex. levará 
ao conhecimento da mesma' Assembléa. - Deos Guar. 
.te a V. Ex. Paço em 8 de Maio de 1828. - Mar. 
tim FranlÍlco Ribeiro de Andrada. - Sr. J08~ Joaquim 
Carneiro de Campoa. 

O Sr. Sec~etario França leo o Parecer da Com
JDillio de Petições em que indicou 88 direcçóes que 
devião ter 08 seguinte. Requerimentos: 

, Os de JOIIqMim GOf'Çalvel Leão - Joaquim AI-
'DareI de Oliveira - e Venancio Henriquel de Rezende. 
Â' Comwssão de Poderes. 

O de J08~ Fernandes GamIJ. - A' Commissão de 
LeaWação e Justiça Civil e Criminal. 

Obee"arão alguns Sra. que a Commiuão de Pe
,i~ões ae dava a um largo e desnecessario trabalho, 
eIC1"eTeudo o seo parecer sobre todo. os requerimentos 
_igidos á Asscmbléa, e que bastaria indicar a direc-
~ de cada um, para a tomarem logo directamente 
.aa dita CommÍssão. Allim se decidio. 

Annundou-se ao Sr. Presidente que estava á 
FOrta da .. lia da Assembléa o Sr. Navarro de Abreu 
Deputado pela Provincia de Màtto Grosso; e saindo 
08 Sn. Secretarios, na fónnm do e!tilo, a busca-lo, 
o j;.Mrodulirão na sala; e tendo o dito Sr. Deputado 
~..;&do o juramento, tomou assento. 

Fes-IIC a chamada, e achariío-se presente. 52 Sn. 
Deputados faltan~o por motivo de molestia os Su. 
Furlado de Nnadonça e Rodri~ue8 de Carvalho. 

O Sr. Presidente fel repartir pelos Sra. Deputad6t 
~ prej.çw do Decreto do Sr. RfId,qgutl di Carvlll" 

para a revogação do Alvará de 30 de Msrço de 181a 
contra 88 Sociedades Secretas. 

Passou. se á ordem do Dia; e começando-se pela 
Commissão de Legislação, resolveo.se que fosse de 
sete Membros;. e procedendo-se á votação sairão eleito. 
011 SI'I. Antonio Rod~el Vel101w de ,Olivei,,, - J. 
Antonio da Silva MaUJ - D. NUM Eu,gmio de Lo-
cio - Bernardo José da Gama - José Teizeira dA 
Fonceca e Vasccmcelloa - Estevão Ribeiro • RetlCfl-
tle - João Antonio Rodrigues de CarvalhD. 

Como era Meio-Dia mandou o Sr. Presidente 
sair a Deputação incumbida de le'flr a Sua Mages
tade Imperial o Voto de Graças da AlI8eIDblé." pela 
FalIa que dirigira á mesma Assembléa no dia da sua 
Installação. V oltou pouco depois a Der.Utaçio; 'e o 
Sr. AndratItJ Machado, como orador dei a, leo -o se. 
guinte discurso que fizera a Sua Magestade: 

Senhor. - A Deputa~ão, a que pertenço, orgão 
da .As&embéa Geral. Constituinte, he com o maior pra
zer, que vem appresentar, a y. M. I. 88 resoluções 
da mesma A88embléa, e os seos puros votos de agr~ 
clecimento. Senhor, nunca foi V. M. I., nunca po .. 
det"d ser maior, do que no dia memoralldo de trea dO' 
presente mel, quando no meio dos anciãos da Patria'9' 
animado dos mesmos sentimentos de ternura , e aSne» 
ao Brasil , de amor da ordem, e da, liberdade genui .. 
na, augurou a nós, e' a nossa posteridade o esper ... 
çoso prospecto da geral prosperidade" que, graças a 
Provide~cia, desponta radiante, tomeada pela pu 9 
coDcordia ,. e fraternal união, e estreme d88 den .. 
nuvens das desavenças civis. InsensiveU seriamos nóe 
ao griw das nOS888 eonscieDcial" e cegos á lus- da 
verdade se desconheces'8I008 o desinterease, • B"nero
sidade, e a grandeza d' Alma de V. M, I., OI seos 
patel'naes disvelos pelo adiantamento da. nossa commum. 
Palria, mesmo no ailencio de todas as instituições li. 
berRes, no torpor de todas as authoridades. Insensatos 
e injustamente prevenidos nos mostraríamos, se não 
descortinassemos n88 francas, e leaes expreBsóel da 
V. M. I. os sentimentos de verdadeira Constitucionao. 
lidade, e o espirito, não dessa liberdade espuria, ou 
antes licença, que marcha sempre ataviada Com .. 
roupas ensanguentadaa da discordia, mas sim da ver. 
dadeira liberdade, filha de uma regeneração, que pesa 
COIU prudenci1 o bem, e o mal das innovaçõeB poli.. 
tacas, que não sacrifica a geração presente á futura 
e menos abandona o interel8e real do individUD', 
que sente ao presumpto de collecçóe8 metaphiaicu, 
que estão fora da eafera das sensações. ~ Como Dlo •• 
penetraria de respeito, como se não encheria de ter
pura I Auembléa dOi P-W da Patria á viata de .. 
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JOVeD PriDeipc, que voluatariamente pro~veou a nu. 
Dião de uma Assembléa, que deve dividir, e dimi. 
DUir o poder, que indiviso , e em toda a lua totali. 
dade possuião de facto 08 seos predecessorca 1 )luito 

. .na Isto para qualquer Priacipe, pouco he para V. 
M. I. t cl\la cooduct. mainall1maDOS cem acostuma· 
do a mar:wilhall. C,mheceu V. M. I., e conhece0 ra
pidamente, que a grandc·za do poder 89ra de necessi. 
dade o abuso t que a fraqut'IA bumaoa impede o poa. 
tual daempenho de aUribuiçóes exageradali; dahi o 
desgovemo, dahi a opre-ssiio do Povo, cujas carnei 
1IUICer.u. preio vora:;es corvos sodacs, sangãos poliü. 
coa, ..-US corrolripid08, e inertes aulico!i. Conhece0 
mais V. 1\1. I. que a J ulitiça he a primeira das vir. 
tude., e na qual se eo'--errão todas, e que 1& saa pra
tica lIe sempre util au flue a exerce; vio quc restituir 
á Nação o qu~ lhe deve pertellcer na organizaç;to SOe 

cial, era consolidar, e melhor segular os direitos es. 
lenciaee ao Monarca, ,lireiWs sem cuja exi.teneia não 
pôde havt'r verdadeiro cenceito de Monarchia. Depois _te aemp:ar elifórço de sAbedoria . e generosidade me· 
DOI peão na m~nha balança, com quanto muite develu 
.pelar t o trabalho t c a..siduidade incansavel, com que 
. V. M. I. tem auendido ·a concertar, e fazer conti. 
>Doar fi harmonico andamento, ainda dali mais peque
DO rooagells da complicada maquina do Estado. Mas 
.. admiraçiio, como tudo que he humano t telU o seo 
'IDnimo; o qual uma vea tocado t segue-se a gradual 
·clecliBação do sentimento, quando a novidade o Dão 
refresca. Foi este o efl'eito que produlirão lia AlISem. 

!b1.éa . os lIobres seotimentos de civismo t e verdadeira 
·liberalidade com que ''1. M. I. salpicou a sua gracio
... falia, que rociando-nos, como o orvalho da ma.. 
tDbã, excitarão de novo a marucente admiração. Uma 
·eó corda t Senhor, que podia parecer disconlc no bem 
·~udenado ~oncerto, mas ql&e sena dúvida devia de eoo
tribuir para'õ geral .. fféito da harmOD1., fmo oi DO" 

'IOS euvidos. ~ Seria poslinl que des~nfillsse V. M. I. 
~ue a Auembléa Brasiliw8e fos~e capa de fuer uma 
Coostituiçao menos d~na da Nação e de. V. M. I. ? 
-Não t Senhor t similhante 8uspeita nio seria coosoallte 
com o geral th:·or de cOll!ian~'a, 'fue respira todo o 
~illCur80 de V. M. I. V. M. I. cstiá com raZlÍo segUe 
10 t C deve esta,.. que a Assembléa Brasüieme não 8Ç 

Geixará de.h:mhrar pdos fogos fatuos de theoriai im
,raticaveis, criac.·llo 'de im";nlÇÕes escaldadas; antc·s 
-pelo contrario guiada pelo farol da Nperif'llCia t • uni. 
4:a mt:llra em Politica. acommodará ~om dillcernimen. 
",o as novAS· illstilni\~s {l ma/eria, que. he dada t e 
~ue lIiu o~tá no seopoder mudar; cllll conbece ljue 
4le outra ar\e perderá as despezM do phllu.io. e a nova 
Flanta definhar.i 11 vh'a de olhos. c por tim acahará 
f»Or ni C) ~c, "prl.,.riar para llutrir·se SUCt 08 la de· 
rogenefls . Ulinistradus pur um solo inimigo. A A!isemblt;a 
lIem trllhirá 011 l!4.'IlS commit&cllt('g. olferecendo tM <lirt'i. 

t08 «L& Na\lto c'm bnixo holucausto ante o '1'1Irono de 
.V .. M. I., que lli~() ,~eja. e a quem lOel4Jnoniio con
·yemlão .degmd~,te sacriticin, Dem t«'I';\ o luuimtnlo 
de invadir as prcfOg.ltivas tIa. Corúa, .que 1& razilo a 
ponta ,."omo complemento do ideal da Münarchia; a 
ÂSliemLIL-Il lIao ignora t que cllus qualldt, &t' cUnlicrv.io 
.as raias proprililll slioa mlli .. eficaz def\!~ dos ,lireito, 
do (;itlndao. c o r~ior obstllculo il irrupção da tiran· 
Ilia. de q\llllqucI' <knotnina,;itt) quc sl'ja .. Estes ,,:lo t 

Senhlll'. os sentimclltol!da AliseiObl~a, tuntcudos nM 
~eSOh\(,Íle8 t 'jue a Del)utaçào tem a honr. de pôr na 
preseu:;ade V. M. I., as qUllcs não tellho feito mais 
do que parafi'aacar. Nestes seluimentos pertllane~nl ina
~l&vel, e cum aSila illlipira .. ão. e g"iada .pelos dicta
I'IIfII da mais circuosJlCCLB pruuellcia marcbarít na lU • 
.,ioW,liA "rreira, etipcraodo, que a feil.Pr.a 8Ila Jbe 

dê Imnra te.. digu do briC)l() Povo Br3Siliense, e 
de V. M. I. soo mustre Chefe, 

Acahada a leiturA disse que Sua Magesfade lhe 
der. a resposta 8(>guinte: 

Eu Me' lilonjeio muito vendo que os @e"içoo que 
Prestei em beneficio di\ nossa charã Patria são lou \'" 
dos pela Naç'io reprcsentilda na Assembléa Geral Cons
tituinte, e Legi~lativa deste Imperio: Dou-Me por bem 
pago t e a lliio me faltarem RS fc,rças Heide continuar 
a Prestalo8 a fim de Desempenhar o honroso Titulo 
de Defensor Perpetuo do Brasil. e de Mostrar sem
pre a par dt'Ues a Minha Constitucionalidade. Igual
mente Agradeço sobre maneira·á ASSf.'mbléa· a delibe. 
rac.·iio em 'Iue está de fUt'r uma Constituição t dis;na 
de Mim , digna de Si, e digna d. Nação Brasileira , 
que tão credora h~ de r~ceber eRl llremio do Seo Brio, 
Valor t e Gt!lIero!lidadc uma COllst!tuÍI,:oio que lhe. &8I!e. 

s"re -aquella - J ulla Liberdade - que he a unica, 
que lhe p)de acarretar lou.ores, coolliliar amigos J 

e cubri-Ia de' felicidades. . 
A Asseml:at:a declaiuu qUe esta rtspoeta era· re. 

cebida com muito especial agrado. 
O Sr. lI"drada MaC#Moo pedio licen~ para ler 

o Projccto sobre a fórma dos Governos Provinciaa, 
que .DIlSesRloaDtccedente promtttera aprCIIIIDtAr J • 

100 o aeguiote 
PIIOJECTO DE LEI. 

A ABsfmbléa Geral Cons&ituinlle, e .Legislativa 
Drasiliense Dccreta: 

I. Ficão abolidas ns Juntas Provi80rias de Gover. 
.no, estabelecidas nas· ProvinCias do Imperio de Bra
sil t por Decreto das Cortes de Lisboa de Setembr3 
de 1821. 

11. Será o Gov('mo das Provincias con6ado pro. 
visoriamel1te a um Presidente.. e Cooselho. 

11 I. O Prt'iideate será o El.ecutor t e Adminis
Irador Geral da Provincia. será da nomeação do Im
perador, e amovivel ad nulum. 

IV. Para o expediente ler.i um Secretario, que 
_lU. talllbem o do ConBe'lho t mas sem voto t o qUal 
lenl igualmente: da nomeação elo Imperador, e alJlo
vivel ad nut/lm. 

V. Tanto o Presidente, cemo o Secretario tem. 
oroena,'o pago pela FuendaPublica ·da respectiva 
Provincia. 
. , VI. O Prcsiel~nte tlespachlU".í por si só. e deci

dlrd_ lod~ :os negO:C!Gs, em que sroguntlo este Reg!ineato 
scnao elul;lr esJX'Clfic81l1ente • coopernção do Conselho.: 

\' 11. O ütnlK!lho nas Provincias maiores c0D8tará 
de seis l\ll .. nbros. nas ml'llOres de (t\latro 

Y 11 I. Tantu li' umas, como n' outras o Magll. 
trado mIM" c:onuccOFarlo. e a miúor Patente de Orde
nan(;as da Capital, seriw Membros natos do COIllllho, 
e os reslanLcH dOII6; ou quatro t ,;enio eIecti .... t e a 
liua t.'leição será pela me:.ma manei .. , e Ia .. do, por_ 
que se elegem os Dl'putados á Assembléa. Eleger.se. 
bão t mais <10\18 Supplcntes IIU )'rovÍDcial\ maiore.,;,iIt 
um nitS mellOrcs t que sUI)tão os iopedimento& dos ~.a 
dinario!C. 

1 X. Elite C(mj:clho se reunir,\ duas Velei em cAda 
."I~Ot. uma no primeiro ele Janeiro, e outra no pri. 
mt'lrO ele Julho; .cada lima dcstas Scssõesn~o durar' 
~ de quinze d!8s t salvo 86 por aflueneia de negnciot 
uuportant.es.· unaDlInementc apontar o mesmo Conselho. 
que se eleve proJogllr por mais algum tempo t o qUIIJ 
porem DUDC& poderá' .-uar .de dei dias em cada 
Sessão. 

X. Alem das reuniões fmlenadAS pore.ta Lei 
poderá o Presidente convoÇlI' para consultar o que Ih; 
~rosn'er, ou.wclo o C~1h9, Qll pute, ~yonbl1lo. 
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que sej:ió principa1mente aqueltc!! (}' élltr~ eiles _quem meado. e ~ut11o.i~aflo pelo Poder Executi"o para ~ 
blenos incommode o comp:Ul"rílllcllto. nlover, e I/Ispccctonar todos os ramos da AdDI1D~ 

XI. O COllrc1ho lUio terá ordl"i;ado algum fixo; tração. 
tias rcuniões porem determinadas por t'sta {;ei, onde 11. Sohre clle fi.cllr:l todo o peso da responsabi. 
hc de necessidade a !lUll cl1operaçáo, teráii os Conse- lidllde. certa, e prccu!a. 
I!leil'os elcctivos t:'io somente Uma gratificação diaria 111. Seo Eml·)rego será triennal. 
designada pelo Governo, c pagA pcllt. l'alenda Publica IV. Poderá ser' destiluido no triennio por ~ 
da respectiva Provincia. geslãCl, 

XII. Nas Sessões unlenadlls por esta Lei, nas V. Não serlÍ reconduzido.' 
lIlaterias da ('ompetencia De<:cssa,i. do Conselho, terá VI. Ouvirá previamellte em tudo o Conselho Pro. 
e~le voto deliberativo, e o Presidente em C280 de em- nncial; e nos casos ~ que uijão decisão urgente. im. 
pate .() de qualidade. Nas convoca(;ões p:)rem que 6('110 mediatamente depois. 
tiO n, bilrio do l'residente, ter:io 08 Conbelbeiro8 tão VII. O Conselho Provincial ser.\ composto de 
lomente voto conllultho. qlllatro Comclheiros, e um Seaetario, eleitos pelos 

XII I. Tratar.8c-hão pelo Preliidente em Conselho, Collégios Eleiloracs ;Í I'lural;dadc relatin de 'Wolos. 
-todos os o11iectos, que demandem exame, e juizo, taes VIII. De trez €m tlel anuos cntraríaó 0,"'0 Se.-
-como o!li srguintes. cret8rio, e dous novus (;unliClheiros, eleitos pelo mciõ. 

1.0 Foment!r a agri('ultu!'&, t"Ommereio, industria, mo mcthodo . 
• rtes, slllubrida(le, e commodidade geral. IX. Do primeiro triconio sahir.íõ pM sorte OI 

~.o l'l'\lDtovcr a roucaçiio da moddade. dons Con~elheir~18 excluidos, e dos trieonioli seguin. 
3." Vigiar sobre os estabelecimentos de caridade. tcs os IIUUS antigos. 
4.<> EuminSf aDlHlalmente as conl.4S d.a Re~ita e X. Os Conselheiros não serão reeleitos, sem iD~ 

Drspcz:\ do!'! Concelhns. termedia~ um trienuio. 
1)." Dcdtlir os contlictns de jurisdicção. XI. () Sccrl"tllrio será rcekgivc1. 
6.° S!lspen<1er Magistrados. XIl- O Const'lho será illento t1e re1lponsabilidade. 

XIV. Não'estando o Conselho reunido, em to. XIII. Cada Conselheiro dará (/ seu parecer moti. 
elas esta.; materias proveri'l o Presidente, como for jus- •• clo, que liC e:ftteyer:l, sendu li\'fe ao Presidente adop. 
to, submetlendG depois o que houver feito á approvação lar, ou ni'o AS razões dos Conselheiros, que nunca lhe 
do Conselho. servÍrJo de meia de ju~tificaciio. 

XV. Todas as 1'eSOluçóes sobre at lR.terias acima XIV. Haverá em todos os act08 publicidade, e 
~s(leciticadas 8erÍtõ publicadlll pela formllla - (} Prcai- not«iedade ~ .. l. 
dente em Consrlho rosolveo ~ .•• XV. QUalQUl'1', ficando respcasavelá l'erificaçio, 

X V I. O Go\-()rno da Força Amtada d. Pro,·iRci. terá dirl·ito de analisar, e publicar pela impl'Cnu 08 
ele 1.- ~ 2.' Linha compete ao CowImandaftte Militar, ~ dos ConselheIros, e as decisões do Prnidente: 
(! he illdq)(·ttdcnte do I'rt"'Sidffite, e Conselho. Excehl- X VI. Haverei lJ.Ia!s em cada Prorincia um (;9m. 
iio·se as Ordrnauç ... , que bii'o 'Stticitas t,ã·o 8OIften&e ao lIl11ftdante Militar, po~o pdo Poder Ex.een&ivo, e por 
Presidente, e oom quem nada temo Governo d.. eUe anu.ovi .. ea. - I-aço das Cortei 9 de Maio ele .I82~ 
Armas. Exceptua-se tRIO bem o recrutamento, que dc"e Ânlonio Gon~/lt1elJ Gomidl'. l?ico.u para 2.- leitura. 
ser feito .pelo Prcliidcnle ,aqurm o ColJlmandaftt~ Mi- o Sr. emela e $Qt#,zn: - PC\'o lioença para ler 
Jilar participará a nrcesliidade do t1ito recrutamento. uma Proposta. Um dos n08&08 ·mlli""e6 de.eres be fv. 

XVII. A A-dtninistraçi{)da Justiça he ind\'pen-mentar lodua 08 meios de auxj.}jl\r o 'rbesouro Publi. 
dente do PresidE'ntc, e ü:nselho. pode porClll o() Pre- ~, eum dclleli be e que appresooto flesta p·ropoe
sldente em CoRselho suspender 'O Mahi~radC); ~m ca- .• a, que por ser mui dar. eseW88 •• üva·la. Eu voa 
MS urgentes, c quando sen lO possa esperAr RI'solução le.la 
cio Imperador; dando porem logo parte pela Secreta- Poro.ponho: 1.0 Qne a bem da Fale.nda Nacional de 
ria dll J'u~tiça, do motivo ,e urgencia da suspl'n:;;io. todo -o hnperio se diga .&0 GevenlC~ que faça suspender 

XVIII. A Administraio., e arrecadação da ."a- .. .appreeeulação de tOOl)8 Oli Beooticios EcclesiasticOi 
r.endaPublicadas P.rovincias, Í8rse-ha .pelas respec- .. inda mesmo 06 Curadoa t 6caDOO a cargodes mllpos 
tivas Juntas, ás qu&ell .presidirá o mesln8Presideute proverem a -esre, interinamente, .e "ages aqueUes. 
da Provinda, da mesma fOnoa, e maneira 'que "pre- 2.° Que todas as Congr:llas oompetente~ aOl Bene
sidiãó (\!I antigos Govt~rnadort's, ., Capitães Generat!S -licios -entrem DO TbesoUTo PubLico. e nunca se diat.ri. 

XIX. ~e algum dos Conselltetro.electi-v08 .b..... buão, como se tem usado. 
sal' (la sua iluctboritlade ~o Impera.lor -o poderá SUl- 3.0 Que esta providencia dure até que sefltabcle. 
Jll'nder, dando parte 'motivada á Assembl~-, e nesle oçauma COlIstituiçlle Eccle8iastica da ~8"eja Brasilien. 
CIl!ICJ etltrar.í em seo ,lugar um SU}lp1ente. .se, ou uma Lei Rt:gulamelllar a tal .r''6pei~. - Paço 

XX. Ficão rovo~adas todas, equaesquer J .. eis, da A8St"mblú Geral 9 de Maio de I H~S. - O Df'
e Alvarils, Cartas Rcglas, Decretos., OrdeM, e Dt\r. putade Frallcisco·de I!tJUJQ SQWIII .e Mello. Ficou FI
lfl in8çó('8, que em alguma parte se opponhãoa9que 11 2.- Jeitura. 
4ri&i rletermin:ldo. - Paço ,da Á-sscmbléa9 de Maio de O Sr. Marti"8 BastOl -: - Eu peçe • attençüô 
1823. - O Deputlldo .Anlon;o (Jarl;oa Ribeiro de An- da Aasembléa para .(\ Proj4!cto que vou ler t t. Qlle 

drudn ~f{(Jd/(lIltle Sib:14. Ficou para -segunda leitura. julgo muito ·u-:-gente. Eu já .upuz (N.- 4pag. 24) OI 

Ocpojg de litlo requCl'l-./) que fosse tomado -em 'moti,vos que lhe .dderminfio a appresenta-lo: 
considerKç;io com os outros relativos ao mesmo ohjeê&o. Pr.oponbo: 1. Que se conceda lllen:\, e complel* 

O Sr. "Gmnide ignalmente. llCaio licença para ler Amnistia a todos a'lu,·llcs que dlreela, ou indirectamen
n !>('o IJ~ie('totambem relativo aos Governos das te se ttnbãQ envolvido em objectos politieos, pelo que 
Provindas, e concClbido nos temaos seguintes~: respeita á Sagrada Causa da lndl'p<'ndencia, e ao Sylt-

~tlm Rc:g1tlamento tlOlJ Go-ccrfW8 Provlmiaeaileste 1"... 
perio Decreta-sI o8t'guin4e: 

t~ma de Governo Monarquico Constitucional ~ q\le ~ 
lizmen(e \emosadoptado; quer Ileachem prelOl, alHtft-, 
les, ou .expatriados. 

11. Que a presr-IÚC Amnistia aeja exten!iin a tadl ... 
,ptssou'J contra quem <;e tenhiio já começ-ado_ pro-. •• 
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Il0l., ou "renuncill,lo Sentença!. - Pa~6 d' Assembl~a 
9 de Maio de 18lJ. - Ant';nto J.l/artllls Hastu8. 

}o'cita a lei.ura, re'luereo o seo iIlust!e a~tbot' 
que IC declArallBC urgente, e entrou em dlicussao • 
urgencia. 

O Sr; ~ccretario França: - Eu voto a favor (la 
urgenciA. He necclIsario, ~r: Presidente, ~errall!ar ~
nero&u b.lsBlDo sobre as fendal ,que mUItos cldaditus 
tem recubitlo do Guverno, por divergencia de suas 
npiuiócà polilicas em tempos d~ crillC, e~n que tal~el 
fu,"p. millter ia .eguran~·B pubhca a pratica de mel08 
-violentoll, que já lutie mio bli~ prccisos. E~ não en
tro nu conhecimen'o dos motivos que demo ('aU$3 e 
fizeriio necellsarios e.sell meios: o que digo he que 
tj'8~em elle. 'lu4zS fossem, tem cess"do agora ~ue 1.IOS 

vemo. ,euniduiI ne,ta A 88emhléa. He ncccssarlo poiS, 
"':pito, Que Iancelllos salutifero halsamo sobre liuas 
~!':ridll~. Porque hav~\IIos 11/,. deixar. correr dcl~as por 
u/aill tempo o corrOlllVO vurmo do odlo e da v/gança 9 

CI:u&n:lo sabemol! que dilatando.slt e"tlt pelo!! amigo.:! e 
parc.nie!l dos cIUf!ÍXO!lOI, def'e. po~ ~o!ça . clIg~ssar. um 
IlArudu de mal cuntcntC!I, cUJa dl~slaencla p',dc Vir a 
tôcr nociva ia Clllllia Puhlica da n08~a IlIdependenc!a? 
,-1 llUII~. for~a, Sr. Prel$icJente, Ctlnbiste mais lia in
tintidlld~ da nOlllla uniHo do que no numero dos nos· 
li.,!' soldados: desun/doll IICfemUII liemp,e fracos quando 
unicJ"lI JierCm08 in\·cJlclv~il.l. Congracemu nos pois; con
graccmo.noll que RJjsim o exiJ.:'e o bem, da nossa caQ
lfa; e /leja a medi,'a qucadoptcmos p.1ra ~se em~ito 
ti esquecimcnto dos errOI, dus desvios, e sUllpeiw 
IIAIISlldu. 

O 8r. rm::: Gouvca: - Sr. Presidente: As Pro
-vint:ia. du Norte estlio em desordem como a todo!l 
he nolorio; e que fará a Provincia do Ceará dividida 
em partidos, unll a favor do POl' Bem Bar!Joza, ou
tros da causa do Br/ttjil? ~uan"o souber que está 
Jlrc~o o heo Deputado? () RIO Graade aeha.1IC gover. 
'1Ildu pelo }lreWieuLc Manoel Pinto, um Secretario; 
• '1\ Dep"tl&,lu CUlIlmllndante An'onio Germano. com. 
II~ .. ,~ dl\ll lleprc.;cnta:.ões do Povo de Porto-Alegre. 
,\ .. ,uamih", que unaaimemcnte adhcrio {l Causa do 
Brasil, jci r.llU1dllndo para aqui seo Procurador, e De
vutlldol , já en\'i:mdu tropas para a Bahia, já guar
necendo IliUIl8 praias .COlIt luúclOl batalhões doa filhos 
dOIt 1i&\'J'lloorclI que voluntariamente se offcrecelll par. 
rebl&ter ~ ooyolletl18 Europens (,file a ameação, não 
"tIL em .uc:ego: u ('rel/hlente vai para um lado, e 
Governador das Arll1ô&lj para outro t entregue o (lom
JU/&IIdu A um Corontli d. Milicias;. e par •• dea~osto 
8~ral lle loda .. Pro.inc:la quando acaba de IICClamar 
~o'" a maiur pompa c )Jruzer o seo Augultt~ Impera
dor COII~tituciunal, e 1À'tensor Pl'rltetuo t recelJC a 
Purtari" .pllra Me devawar dOI que dnvidassem da cons
tituciollalicl"de do ImpClt'ador, e de seus l\linbtros, 
~omo lU tOucI. OCI tempos do ~brquea de PombaL 
Sr. l)rc~Jcnte, • l'.raiba mio fCI I.4ernrda; eUa 
n/lo qucr l\Ierct"s; I'" quer uma COly.ituiçiie liberal. 
]'crnambuco acaba agurA de ,Ia, unta amostra dA 
acena de S. J)um-illgoll; e Alagoa~ goaa d. pouco Ié. 
ce~o. Aqui o. hUlIJlma de gravata lavada ou Pedrei.rOll
J .. lvrel ( como lhe. charM,.) clalooo contra o Despotie
mo; u Sr. Vt'IIOOIJ fie Ol.t'fir" tem di. aeatoll 8&las :!k: 
ellclI siio innoec,;tllil.imOl' que da dev ... a ni& re. 
culpa; e quc t) MM1istru lfte.ece que Ie ,lhe dilpa • 
laeca; c q PubIM:C) .. bct 'lU, S ... !\1aR'-~e o I~ 
Jador quia .... nder queila ... e.tA maldita de" ..... S •. 
Prcllidrnte, e.&& AlNIelnblé. h~ o thcrmom"tre oDde OI 
Fovol obaervio todo. 011 dias "\ ,har" da lua felicid .. 
.Ie futura. Por tanto a bem ~ Imperio t e do mel. 
mu IUllte:radur. "oto pela urgtntia da IIIUÜIti .. , 

o Sr. Pinlt.eiio de Oliveira. (Náo o ouv.irão o 
1rachi~rafo@. ) . 

O Sr. ITelllHo de Oliveira: - Eu, Sr. Presu]en. 
te não proferi uma sentença absoluta contra o Des~
b.;gador Devassante;. f!allei condicionalmente t' e dISse 
que se era verllade o que delle ger.lmel1te se amrma. 
"a e dizião os mesmos ilIustrt~1 Depurados com quem 
est~va fallando sobrc abusos praticados na deva!i~, 
hem ml'reeia até que se lhe debpi!olle a beca; e con· 
felillO que i"to mesmo, que nia passou de lima (011-

verliação particular, mio esperava que se relatas!!C nes
ta Au"'usta Comp4nhia. Nessa OCC8iião acrescentei, e 
agora ~,'pito, que a falta tle Co~po .de D.clic:to .~", 
insaoayel; e que os J lIizes Cowlhlssarl08 nao ~dlao 
afastar-se dltS termos restrictos e t'xpretillOs do Diplo
ma da COlllmiss:io, pois ha muita ,Iiflitrença entre J ~ 
iz Ordinario e Juiz Commis8ariu: o 1.0 fá" tudo 11"-
anto convem ao de.'iCut>rimento da vertlade e puni~':lo 
dos reol: o 2.° !lomente o que fie lhc ordena, tican
do até, muitas vezes, as diligQncil&8 subseqacntes á 
devassa a cI&rgo de outro Magistrado. 

O Sr. C,u,lC;ro da (,mlla: - Eu tive nOtiCIa, que 
se mandara tirar uma f)ev3ssa geral, e que um de &cos. a.~
tirros era conhecer dos quc du,'idavão da constitucionahda .. 
d~ dos Minislr,;! de Estado; niio poMO crer que sej" vef
darle, mas sc r:.1 suc<.'Cdeo, be para mim um cuo 110\'0 , 

um procedimento esp!tntoso, e di«no do maior reparo. 
he um aeto ti mais impolitico, e arbitrario (9ue te
gundo o meo. jui1.o) podia prati~r o ~Ii~illleno, f~
sendo.o prinCIpalmente elitenslvo a PrllvlDcla da Paral
ba, cujo Povo adherio uoanime á Causa do Brasil" 
quando ainda vucilavão 08 Povoe das maia Provmciu 
lintitrofes, e que ressentido dos males de 18/7 por as 
muitas Devassas, que ali se tirarão. e nu qUles 14-
hi,rJo criminosos todos quantos tiverão illimigol, n10 
póde deixar de olhar com horror par. limilh:mte me. 
dida. ~c o Governo ftCe080 de algum mo,imeutu te
mou aqui medidas u.tr:aordiaaril. 9 e violeDtu, ,alves 
mais por slIolPCllõel de l8uitos, que qaizer40 e.tabele
cer liua fortunA sobre a desgraça alheia, do que ~r 
verdadeiros motivos, como agora he Uf)tOriO, já nào 
existem 'elizmt'n~ este. receiOl: além dillto não he de 
crer que ti P~"o. que hontem acclamando com en
thusift!>mo o Sr. D. Pedro, daramente estabeleeeo {) 
Governo C"t1stÍluciuRal, queira boje destnrilo; e mui. 
to prillcipalmente aquelks, qlle maia BC dilltinguirüo t 
e traball:ariio para tão glol'iollO fim. porém que por má 
IOrte se uchão hoje ol'primidos, prezo8 ns' Ilha das 
Couras', c .rralteados do seio de suas familias-; c por
qtle crimes? Por meras suspeitas, por crima fabrica
dos por iDlamcf delatore'l, ~8Se& Yermes do E&tado' 
Se motivllS de. deeeMl6an:;a. meriio, que muitol lirs
sileiras duviilas~elD d. jusuçll da Causa, e de aeo fll
li. rcsHItado em quanto Dão estava generalizado, jií. 
não existem estaI deacollnançu; antes codos- c:onVt'n
cidoli hejc dczejiio ye-la elllleluida, trabaJ8:mdo para o 
ml'lImo fim. ~em10 por tauto da politica, e prudend& 
de todo.. 08 Govtrn08, ainda cklipoticos, <kpoilt de 
tael mudanç .. , e convulçõee eoDt:ederem unta .mnist~ 
geral, jt4rO aer. .1& deTer desta Augusta Astelnblé~ 111) 
eoDl~O de seoa trabalhos, este psço ma!!nmCD, e genft
rueo, lança.do desta turma um TI'O IIObre nianel de 
opiniões, .obro erlOS 'politieos, e ~it\tindo á.aftit-ta, 
e lagrimoea esposa o perdido consorte, ao rai o a li. 
lente fillto t ao Irlmo o opresso Irmib, ao amigo o sal" 
doso al1li~, c ao Brasil inteiro Cidadãel utelS, e bt-
nemeritos; exceptuando todavia al#.runs prelOs de Per ... 
aamlM1co, que cIe- 'certo Dio _em' regres9ar á ria 
Patria para a não perturbarem t jJi que desgrnçlld~ 
mente aedulidlll, nio sei porque máo Genio, se de;,... 
üario do c:amiDho da aoderwsiQ, e de SI,;CJ:;i deyere., 
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IllUrgiftdo-se ronm o Goveno Civil, e eltll1ac1o c1er
'ara&metlto de .angue; porém tambem nio aprovo, 
iue estejlo em prilÕel apertAdas, ante. tenhão aquel
',tS IOccorros, e ali vios, que te deve esperar da J u.
riça, e h'lmanidade, em que ee firma o Govemo dai 
Lei. e alie dOIl homens. Voto pail pela .. udavel me
&tida da amnilltia. 

O Sr. Andrada Ma..~haOO: - He isto o que eu 
• dilcr; da urgencia he 'Jue dev~moa tratar. e que 
nio ha se~elhllntc urgrncla he o que eu m06t~rei; 
nio fanarel pur ora nA saluhndade e I,rudenClI\ da 
medida, ha muitll que dizer pro ou contra, m .. este 
Jlio he o lugar. Disllcriio os nobres llt'putados que 
ha discordi:1s por opiniõea políticaa, '(llerO conceder; 
ma a amni~t;1l remedia aa efisClltfliAS, abafa a diver
~ncia das oplniücs politicas? crt"io que há.,; a ques
ito fica 1t'lDpr.e • mesma, e se .-eoo. á seguinte; -
He a amni,'ia rcmedio apropolJitado para proct..ir uni:io 
de opiniões? Creio que não, tomo a diler. O proces-
10 com que se formão opiniõe. na cabeça do homem 
lIe lento, e o meio de às extirpar nlio pt'Mle ser Me 
aio lento igualmente. Eu lliio decido cathegoricamente 
que a .~njlllil& lIiio possa concorrer para adoçar a 
(ennentac;:ao em certn tempo, mas nem sempre o con
.,wrá; e nunca de todo, e de um golpe trará ao 
I!pftsco ela moderaçiio opmiõca exageradas. Mas, Sr. 
Pretlidente, n~o he por Opilliãe., CJue se acha alguem 
preso; eu cuid? que nenhum Magistrado J."''.''!1unciaria 
• um leO c:onmrlaclã" por pensamentot e oplluoea; mas 
... por factos, filho. e expreuão de opiniões damno
D. ao bem social. Se porém houve M agiatrado que 
pronunciou algum crimiD8tIO de Bcto8, que a Lei nia 
eri~ra, pem podia erig;r em criroc t eUe tem respon
ubdidade, es.ija.se.lhe. Se pois a amnistia que rola 80-

In opiDiões não se pMle appliéar a factos que he o 
euo dos relJS prerumpt08, c lbh he por ia80 inutil, 
eomo será urgente? Ue maia Sr. Presidente, proficua 
que to.se, era tarde no artual ettado d!) Processo, 
quando ulM:mos que até eatá já decretado o linameD
mento aummario; e que ~or necesaidade pouco ou 
• da ganbaráõ em mllteri. de tempo os que bou verem 
de ser solto.; e o peior he que o. innoccntes perde. 
nó muito recebenclo como graça!i o que de justiça 
lhes peftt>Dce, e soltoll aem exame, sobre IUU df8~r&
çadns ~abeças planará o nevoeiro da saspeita de cri
miaalidade. Por ellw r:uócs volo contra a urgcncia 
de amniatia, em quanto me não che.;a a vez de mos
trar a lua impolitica, perigo, e injustiça. Agorl', 5r. 
Preaidente, nüo po~so deiJtar de censurar ai dllraa. e 
nã. motivadas e"l'rcasõell de uni lIIustre Deputado. 
gue ex cathe"ra drcilliu, que se df>via tirar a béca no 
Magi.trado, que pronuncIOu o. rr08; triste em "crda
de he a !!orte dos l\fag,strados, se IlI'm preliminar jui
f o podem Iler appreaentado1! á Nação como i.1l1;gIl01 
do honroso cargo, quc extrcem. e apontacloll como 
beatal ruivas, como ohjecto do odio geral. F~ porquem 
juato Deoa, pelollncputados Nacionael, lleloll mUD
te.edores da ordem, IJelos membros Ile um dos po
dere. publicua, como a'l"fllle de que elles fuem parte. 
Se em tao pouco tempo caminhamos tanto na carreira 
da anard.ia, quc não ucvemos temcr? Cre~{'l'(1 ainela 
maia o meo pOlimo ao ouvir outro.. IlIu~tre lkplltllclo, 
um Magilltrado tnc&Peddo na arte de julgAr ilUTl'p/lf 
e duramente a outru :Magistrndo por ler fj~ito pe't;"II
q. aol reoe; julgar de e~I:CSIiO dp. jurisdicçiio, pur 
hão te lhe ter ordenado pclll Portaria de onde IIC 1l1'i

IÍIlOU' a DeV4S~l\! ConfCliIM) que be parl1 mim novo, e 
novwimo limilhantc reparo. Sr. Presidente, a todoll 
OI Magi.tradoa he niio só penniuido, mal até orden ... 
cio wer perguntas a08 suspeilol de crime, wna yes 
pl'tlOl, a Lei. g maoà, a pNCtica e e."1o ser-' • 

prelCft\'e; qUln to. (emol aitW, jl't1gat!oret, o Ss'.jDJI"' 
até o IllUltre Deputado que CCtlltlrou ao leU CoJlep ~ 
e te a1gnm não cumpria cOm este dever, •• n.~laçõe~, 
os .repteh~ndi~o '. e ~m ralão poil o proc~ inf~: 
tono deVia vir lDstruldo com todu ali. peç .. que PQ-
dessem eervi.r rara ~clllram("f •. to da verdade. e pu.. .;... 
t~a!-se .a mnocenc.:la do (~nme no. pl"OeellO iQquiait~ 
rio. Se nlato lae que pecc:ou o MagIlltrado De.aaanJ. 
eu digo que merece elogios, e niio ce'"mr:t. . ,. 

O Sr. ~"drad. e Si/V": - Eu não entro DO ~. 
me do. proveitol ou damnos que podem reaultat ela: 
amnilltia, 1(, digo que nio julgo urgcot. o ProjeetO, 
como o ilIustre Preopinante acaba de eatabelec~: 
Pedi a palavra porque a todo o cidadão he licito ~ 
fender .• e, de flll... acCIISIIÇÕe&, e eu .. acabo de 
ouvir de dOllll illuatres Preapinmt. Como Miniabo 
de Efltado pc"a.a sobre lOim " responaabilidade da 
conservação da tranquillidade publica. e do cuidado 
de evitar que homens preveraol e deaJumbrados ma-
quinAlSem conlra a legura"c,a do .~stado,· e contra • 
vontade geral dos Povoa. Eecorado na grande Lei 
da ulvação da Patria, primeira lei IIObre todas, qu': 
do Sua MIl«e8tade estava authorisado tambem como 
Defensor Perpetuo a tomar todas u medida que 
julgalle nee.sari .. , eu 1"ltarill ao meu dever te dei • 
C.:bll88C de p,ir em execução o que exi;a o bem da 
minha Patria. o. dous ilIustfe!f PreoplllaDtea outario 
atacar o Ministerio de Sua Mageatade eem reparar 
que pedia a prudencia que nio aTRnçal.em p1'OpDIi. 
çÕe& que ~io podessem demonstrar. He (alIO que _ 
JIlandasae tirar uma devallu dos que fallá. contra 
o Mini.tcrio: o caso foi eete, e bem publico neata 
Cidade .. O Povo em numerOlo cencuno, e os Proeu. 
radores das Provindas denunciario certol homeu (lO.. 

mo pertllbadoref da ordem ett.belecida, e pediria que 
ae procedesse a de\"asaa para lIe conhecer da exteaaio 
de 800' crimel e de eeo. cumpliCt"s. Foi eatlo iDdi .. 
pensavel tomar mediducontra iDdividuoa dllÍpadOl 
na opiniio publica por colI.piradorel contra o Gover. 
no, e cuja 'conapiraçilo se afirma"a ter ramificaçi'lLa 
em todaa as Provincias, o ser o fOço de toda. I • 
deeordens que inquietavão os Povos. f~ • o Mi.
nisterio, por ess" Portaria de que fallou utn UlUlt;r. 
Preopinante, generalillou a dt·va.sa, fel IÓ~I te o que 
exigia a segur;m~a interior do Estado, sem cuidar de 
desaggravoll pcs.oae~ como ial ... mente le acabou do 
n"8.:verar. Portanto o maiur dORio que se, pôde fuer 
lias Ministros de Sua l\lage~tade hc dizer que elles 
cuidario , por to,Iol os meios que eslavão ao seo ai. 
cance, da salvllção do E!otad~, a .. eaçado por contpi. 
rHllores, e he prcci .. anlt'nle \~ que e1lea praticarão. 
Tu,lo (I m!\is síio imputll f Ú(~8 ealulDlliosas que a&eDtão 
eRl 'l(ltoria f.lsidade de facto, \ que eu não pouC) 
nem devo ouvir a sangue frio. \ 

O 8r. Alencflr: - Sr. Presidente sempre que •• 
trlta de medillas para Boceorer a humanidade oprimi
da, eu a" reputo urgentes. c como este Prrojecto h. 
},ara lima Amlli"ltia, petA qual sealiviarllo OI ma. 
Ics de nmituI desgraçadlllJ, que gemem , eu não poe. 
cle~:tar ~e votar pela sua urgenci~'. inda mesmo de
baiXO untcamente delle l' inlo de Vista geral; mu 80 

considerar. mos ali Cin':JlhtuneiaH peculiltrel, em que 
nos IlX:UlIllI • inda mR;,. convencido eu fico da urgen. 
cia do Pl'ojt"cto, de 'I"C Ile truta uma ruio de 
politica as.im m'o dieta. Sr. p .. iclcnlc, o que aio fà.. 
ctOI publicos n:ío se podem Ot·cultl&r. e he neceaaario 
faUar rom a franquua, propria de um representante 
do Povo. Detide 30 de Outubro do anno p.8~:ldo • 
marcha dOI negociol Político. do Druil, n:io Ire .. 
rena, e regubr. O Governo tcm tomndo m,·dida. vio
lt'nt.8, e .ati-con"titu~on •• II: tf"m-se prt"IIdid" homtM 
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llenl CUlPA formada: tC!m-ac deportado Ot~tros ~ ahrindo
IC um. Devll8811 não IiCI .IU Corte, mas p{'~a9 Pro_ 
vinci.s, que nnda menOR he que um~l ill'l~iziç:í() 
políticA; a ~iherdatl~ . da Imprensa, cst:~ qwl?\ a;~
bati.. se nao de rllfl·lt." ali Inl'UOS ue , .•.. ,o. O 1\.., 
,le J~lleiro donde ilahiril!.» t:mto.~ p"p~is lil"'!"l·.', ILt~ 
IÍquena dau., cstoí h.tic rcd,nzid., ao J)f:l1i(~ c/li.' r,:Il-
til", AO do Um 'ano , e ao L.~"flljo .. Os I·,,,ntplll:c,. ,~e 
mnior nomeada elit:io deportn,lo'ó, ou prelO!>; i •. ~ espl
ritos atcrrado!!; lO,üta gcule ti.fl·.rata, de::..:ouli;"l a , e 
vacilante: tCllIe-1IC dellconlia-sc do Oesl'C1~isiJl:>' e o 
de8g08to hc gera!; finalmente até mesmo Oli Estran
geiros, que .. tlio entre n:'1I1 pare~em reconhecer, c 
• entir c8ta yerdade: um destes diAS dous lnglezes, 
alias homens de uem amigns do' Hr.siJ ,c muito da 
liberdade de todol 08 l)ovo~, IDe disseriio em minha 
CU1, em confiança de amiaade. - Sr. ~ su~ ~atrilL 
u;io ha lIgora liberdade; a Impren8a nao esta hvre; 
exisle uma inquiziçlio Política; e os animos est/io 
dcsconfiados, he neccssario 'l\1e a Aasemhléa de a 
isto Algum remedio &c. - e eu não pude deixar .le 
reconhecer COIU e\les C8tas verdades. Niio quero com 
ia to atacar o :\Iinisterio. quero aDies crer, que ellc 
obraria tudo dchaixo do ponto de vista ::} SL!lv3lito 
4110 Povo; quero mesmo crer ~ue se perlmafliria ser 
ncce8liario Ú cauza publica o tomar LIlSa:l medidas; 
ma~ o fiaclo he que cS8as medida9 silO vic:c:ntllli; que 
le farão em al~lIm tempo Il('cesearias já hoje o mio 
.. io; e que he Itldispensavel remediar UI males, que 
por ellus tem 8ofrido a lil"crdadc publica, e individual. 
Eu sei que a Salvação do Povo he a Suprema Lei; 
porl-1Il tambem aei que fui debaixo desta maxima. 
que Rohcspierre e Soo8 collegu na .'tança perse~i. 
r.io a qualÍ il}a. Cidad;io'J. Lon~e de mim a Idea 
de querer compl\rar o nosso Mimllterio com o cruel 
Rohc~pierre , e he por isso que eu quero, mesmo de 
('omtnum accordu com elle, vi8to, que alguRl de 
""09 membros estiío comnllsco identificados, remediar 
ali ml\lCM 8ucccdidos. Eu fui testemunha, Sr.l'reliden. 
te, do quanto em Lisboa uma Devassa bem seme
Ihonte a esta, a que aqui 8e l,rocedeo, acabou de 
IJ~rdrr toda a JloPIlI.uidade do (iovemo Portuguel; e 
nlllguem me tira da cabeça, que forão as perscguiçeles 
ele .ros.~ dl\ Silva Carvalho a muita g('nte boa de 
rortusIII, quem occasionou a revolu ... ào dllS ProvilP 

cias, flue agora Anula aqueUc Ilciuo TomemOl poi. 
o exemplo, e fujnmu'! de tit'melhantu malel. Tra&e. 
mos j.l de uma AUlDistin, que lance um veu IObro 
o pll'lsado: IIII"pcucllio-sc eS8ali devassas, acabem-se esaea 
)l1·U~t.'~"'O!l intillncv, re!;labt·le~.-lIe a hberdade da Ina. 
pn'lI~ : "ollcm aOIl scos L.res Q8 deportados; arrao. 
qllem.se ,I .. 'i masmorrns OH infclizes. que ali geme ... 
muitas \ ele:> s.', relo odie, call1mma, e malicia de 
inimigos c illvejlllmll, que nestes WlDpoS de perturba
Çiil~1I SC'üo !leos licpravad08 genifl8; rec8llduz~se agia. 
ria ao corllc;lio de todos: e fiulraente restabcleç .... " 
liberdade. um pouco alerrada, e 8uprimida. A Na
çilo espera isto de nc)s; a opinifio publica o reclama; 
e o';s devemolf m08trar ao Drasil, e ao Mundo todo • 
que somOi gurdaa da liberdade, e qM em quantl) 
Cid" bum de nós poder levantar a V,"I nesce reciato. 
terão 08 Cidadiol outros tantos propugnadore& d" 
lua liberdade, e de seos direitos. 

J ulgalido-sc a materia .utficieDtiemente discutida; 
propol o Sr. Presidente sc a Auemblé. julgna urf{en
te o Projcc:to da araoistia, e Yencco-se que sim. Em 
c(Jnscquencia dilto fC •• 8e 2.· leitura, e mUldou-ae im
primir para entrar em diliculllllÍo. 

O Sr. Souza e Mello tambem requereu que te 
declarasse urgente o. Projccto que apresentara na .... 
são antecedente sobre" no .. forma dos Governos daa 
Provincias. . 

O Sr . .A,attjo Vianna: - Eu entendo que melhor 
será mandar esses Projectos sobre os Governos ProvÍD • 
ciJ1cS Íl CommislÍÍO de Legi81ação para formar delles 
mo sc) ,porque todos tres não podem entrar em diacUIoo 
sio sem alguma confusão; e podem, se quiaerem , ajun
tar-se á Commisaão OI Sra. Deputadee author.. doi 
}'rojectos. 

Depois de pequen9 debate 'Yenceo-se tambem que
era urgente o Projccto do Sr. Sou.a e Mello; • come. 
OI dos Srs. .AndrtJdg, .Jfaclaad. , Gumide tinbio por 
objecto a melma materia, resolven-ae que se fi.eue 
de todos tres segunda leitura. Feita esta mandou-Ie que 
fossem impressos para entrar em discuuão. 
O Sr. Presidente designoll para a ordem do dia • 
continuaçúo da nomeação d .. CommiuÕts. 

Levantou-se a SeuãG áa duu horas da tarde. 

~V"nuel Jod de Sou,:uJ FrCl1Jí4 Secre~ 

..... --------------.-------..----------------------------------------~ .. ----------_. 
1\10 DE JANEIRO. l'iA lMlJUEN~A NA<.;lONAL. 18~. 
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SESSÃO DE 10 DE MAtO. 

PrelidelltÚl do Sr. Bilpo Capellão ~lúr. 

ABerta a Sessão pelas 10 horas da manhãa, leo
.. • Acta da antecedente, e foi approvada. 

O Sr. Secretario Carneiro de Campos leo um 
OfIItio do Secretario de EsC&do dos N egocios do Im. 
perit remettendo ao conhecimentu da Assembléa uma 
llep-esentação j do Governo Provi80rio da Provincia 
de Goias, reIàtivo ao impedimento que tinha o De
putlllo da mesma ProvíncIa JOOtJu'm .Alves ti Oliveira 
para vir deaempenhar as lUas funcçõea na Assembléa, 
e Iabrava a providencia de ser chamado o 5upplen. 
te Luãsc .Antonio da Silva e SQuza. Foi para a Com~ 
mi_o dos Poderé8. 

O mesmo Sr. Secretario leo a r~ta do Sr. 
DeJutado Pedro J OIé d:J Costa BarrOl ao OfIicio que 
se '"he d'rigira para vir tom:&r assento na Assembléa 
eolDl Deputado pela Provincia do Ceará, concebida 
DOS termos se:?uintes 

IIl.mG e Ex.IDO Sr. - Em cumprimento ao respei. 
tavel Omcio, que V. Ex., t"m nOlDe da Augusta 
Astembl~a Geral , Conlltituin&e , e Legislativa do 
Inprio do Brasil, me dirigio com data de 7 do 
eoll'ente, rogo A V. Ex. queira levar Í\ Prese:tça 
do Soberano Congresso o seguinte. Em consequencia 
~o. diiturbios acontecidos no dia 30 de Outubro 
pa~sado, procooeo.se ú. horrenda, monl&ruosa, e exe· 
cravei Devassa, em que aleiTosos, e infames desen. 
fl'eircÍo as furias, que tinhlo no coração; envolve
rio.me nes~ pelago de horrores, e atrocidades; pro
BUllciou-me o Ministro d'ella, e recebi a 9 de Fe· 
vereiro Ordem de S. M. I. para recolher-me li For. 
taIe .. de Santa Cruz da Barra; d'alli, passados 11 
ou 12 dias, fui removido para A da Conceição, onde 
fu.i retido até o dia 1.0 do Corrente inclusive, e 
d'ella sahi com homenagem na Cidade. ,.a.· ~o em 
que actualmcnte me acho. Subirio á RcI1."·\ 08 Au. 
ctos pelos quaes me jnlgarlo réo: sustenwu esta a 
pronuncia! !! e manda-me re~nder 8ummariamente 
a não sei o que; poia que ali"la me nito foienun
dada culpa; e como no Accordão da mesma v,inhão 
eomprehendidu'l r(-os, que se. achão· auzentes, e que 
d~vião ser citados por Carta d' Edito, cujo prazo se 
dlil&ta ú. mais 60 dias, requcremos, os chamados réos 
presentes, no Regedor da J IIstiça para conceder.nos 
o responder· IDOS já, niio ficando 8ugeitos á delonga, 
~ que estão sugeitlJs 0'1 réos auzentes; de cujo reque
:lmento não tenho ainda tlolução t. e he por este mo. 
tivo, que aão ouzo appresentac-me entre os meus Ir. 

miios parA aprender d'eUes ú. fuer a Tentura deste 
riquissimo Imperio; o que farei com o maior jubilo, 
e ajudallos-hei com o mais decidido interesse, a levan
tar omagestoso edificio da nossa felicidade, logo que 
o Areopago Brasilico me julgar innocenee, e digno 
de ter parte em seos augustos trabalhos; o que es-
pero do seo .. ber, da pureza de suas intenç6n, e 
da sua inabalavel justiça. Cumpre-me finahDente lDot-
trar ao Soberano CODgresso que eu fui nomeado, peJa 
mesma Proyincia , que hoje me tem nomeado para .. 
presentes Cortes , para as de PortufJ8I; o que pane-
cipei logo a S. M. I., então PrinClpe Regente, 10-
gando-lhe me não obrigasse a partir, carregando com 
toda A responsabilidade áquellas Cortes, que acú 
metião medo; . não me fascinarão o ouro, e a repre
sentação; posterguei estes dois idolos, aó para ter 
parte nos destinos da minha Patria, e IervÍl Ú 0r-
dena de S. M. I. por quem tudo troquei: isto ... 0 
S. M. I. sabe-o o Minlsterio, sabe.o o Rio de J .. 
neiro, sabe.o todo o Brasil, e breye o .. berá todo o 
Mundo, bem como o que se lerp1e. CommUlliquei 
esta minha resolução á minha ProvlOcia, e eU. lou
vou o meo procedimento. 

Eu fui o primeiro Deputado das Proyincias do 
Norte, qtle felicitou a S. M. I. pela Heroica, e Ma
gniinima Resolução, que Tomou de ficar entre DÓS; 
medida tllO bumana, como sabia, e qUI! foi • per
cursora da dita, que hoje soamos. Eu fui o que 
no dia 10 de Outubro em Acto de Camara desta 
Cidade defendi os direitos de S. M. I. reprovando a 
idea do juramento previo á Constituição Brasilica, 
como violeRta, e inconstitucional. com sacrificio da 
minha vida, entregue a hum partido dissidente; con. 
vocando para fazerem parte commigo muitos dos 
meus amigos (entre os quaes são alguns dos preIOI n& 
Ilha das Cobras), a fim de apoiarem esta moção; o 
que elles fiserci. com a melhor coudescendencia, e 
maior enthusiasBlo. Eu fui que em dias de Setembro 
escrevi para a minha Provincia, rogando.lhe foae a 
I.a da" do Norte em proclamar a S. 1\1. I. Imperador 
Constitucienal do Imperio do Brasil, e o consegui, 
sendo ElJe Acclamado alli promptllmente '. e com a 
maior efru .. iio de coraçllo. De todo o expendldo po880 , 

quando o queira o Mundo, nprc:>entar dO('umentol 
indubitaveis; toda esta Cidade falia em meu abono 
vinf7ando a virtude perscguida. J4~ he o premio des
tes °serviços. t:io notoriamente conhecidos, a privação 
da minha liberdade, o ultrage do meu nome, e o 
menos-cabo da minha reputação! Mercço por premio 
dos meu" disTellOll a calumnia, ta infamia, e a pro
nuncia de hum J Ui90 barbaro, cruel, 118Pguinario, 



e ... , .. ! Uc no aclo Yir:r:nal do~ C.~pjc)c1 da I.iber,. 
d.:lc lbullir.. cpe cu' S.llc() I' \'I)~eI ai& dor, e d. 
ul'llreuiio: he '1& Au~u~.1 ~~.se~blcl, qab .e\l levo a 
pcti.;:iu du. meu" dir. lWI, tao "11, e alrl\·osa~,,(.'nte 
ne:!4,J.,.. O Ct.'O t~':j\ qllc proo}lcrem 09 )U.'IIlIlOSJS 

.r"h.lltlJs dOi! AuS"' .. 'os ll(!pre8entllnl!~ .d~ Brllt!lll ~I'l,. 
,i" Jlra .. il.'iu. - D':!llI fful\rde I \. }o.x. Quartel ,na 
;'1,& II.1~ \rl.,II,I~ (';n /O de Maio de lH~j - IlLi'o e 
1>,"'" ~r. ,h~: .II/"fJlfim Carneiro de Campus. _. Pe. 
(/ 'li .!I/.\~ ti" (.'''''fI Illlrro.Y. 

O !oir A!til/',II': - Pela Icii;'lr3 da ref:postÍl d" Sr. 
J'cll'll .1"',1,: ti!, em!:, !In,.r,).?, ',' ;., que jlt n:io tem lugar 
11 llI'oç'io que til! \lIt clia 3 ~1" c~mell!e; por'1t!~ 11 hyp~
tll";e eia 1.~ part·.! d" Intllc:II;:'u n:w IoC /,'cnncl1. pOlt 
n;,o r~t(t l'fC1.tI pur pre('nu~'iio (le s(,~lIra"ç:t publica. 
e (Iu/lnto aú (I'IC lll'('\'c;lia nll ~.". r:lI'tc afi:rmlf-8e q~e ri "!lft fcit:>. nchandu.t-l' pronuncla(l.o, o que cu ~:IO 
IoaJ,i" com c(·rtrZ3. Por t:\l1tO )l'!,ÇO ):el'II\,1I. pnrn retirar 
• ditn iI1l1L~a::lio; c relirllmlo~Íl, redil'i" a palllvrB 
r,1~n "rtlpor 1l1~1I:n rC'llleclio n elites m.les, "e oul ro 
nohrc Jhplltu:l" lI:iu ,th'csse já oHerrddo Ulll Projccto 
.le Amnittti:, (ia"l, (IUC conlprehc:,dc o moo illustre 
(,,\1l"~:t , C q'JC \'ai a on:rar em dilCussào; por i~r.o 
IIC 1\ r:\s~emlJka na'o pttUliltc cu reljro a minha lu. 
d;C'aç:ío. 

, O !-Or. ~(':rctario Fmnfll: - Opponllo.mc a flue 
ti i:llI~trc l'r~Clpi",mtc retire B Inll Prol)()IIA; eu a 
Ill'"i(·i. e rallel Ivbrc clht; c o Sr. BarrQ8 eJal'3mcntc 
1(' (1'lrin 114 "ua re:tl'0!llll da" del.llOrol1s do eco Jina
Jnenw. QUlln(l" ~II fallei 8cthrc este nhjccto propul o 
Sr. ,JrfUU() [.ima (Iue BC tomlllilie 4 mutcri" em outro 
rI/li I11 ele ,'i.la, f"onlu"f"cn:lo-lic primeiro ,Ia }rgalidade 
do DiplomA do Sr. n"rro., , 1,,,ra sc decidir se era 
,flU não Dcput:"I". Em cOllliequencis do que r-ropoll 
o Sr, Jra1fió J,ima, mandoll-lic ú Comrui~:io d~ Pc
dert!l p4rn ilterpur o 800 I"""ccr; c nchando e.ta. 
lCJ(II o Diplonill, elcreveu·te 111 Hr~ lJarro~ pal'a "ir 
'omnr .uent~. Neste!! termos e1l1endo que viato haver Jí 11 respo"ta d' aqucllc Sr. lJeputado, deve voltaT tu. 
elo it Commisfldo de Poderes par. que unio., de 
Legi~13~llo ç J ustiçn c1em o seo parecer ,sohre este 
• ,hjeclu, que jü está .Wceto á Alilrmbléa para o to. 
IQ/lr tm c()nMi.Jern!,'~c). n .... o CIII\IO negocio dc um chIa. 
d.io JIClrticul:ar. mal! (Ie um lJepulado. Votó por (nnto 
CJUlI nlin se retire " ll1oç:10. 

O 8r. A.,.,ir'l(U& }Jllcluu/o: - Eu 80U absolut3-
mente ele opinillu contnu·il1. Eat'",oll c:onlilluamentc 
"" CClllfuIiÚe'i' ilto he (I qlle IIC dllllna misturar CIJUe .1. que nlin tcm re).~':io Ilguma t'ntre si. () nubre 
llel'''tado fel alUI moçaio felltiv" ao Sr. Periro JfJlJJ 
,14 Co.t!tI Barru" c ('01110 o que clle pedia em uma 
r..rto cldll, j.i CII:, feito. " nüo se verjfica a hypo
tbc.o da Oltt''', rmn muita r:aI:"1O rcquer pAr. a reti
rar; e dcve defcrir." ROII IicOI rnl9l'" Me o illustre 
l'reopilllntc qller u~ar .do Dirdto de reti.ç~c>' A favur 
ctPSlI uu (1e tluu-:t }lcsloa. pude IU7.e,}u, mil_ em nu.,. 
~Iio JlroJlfia: a do Sr' A.ltllm" de"e reti .. :!r.'!I'. DI'ma
b, cU n:iu lei pllr.& que 1e4 ele ir de IIOVU :i C", illllill-
11' o (,IILr r,1'SOC:" rum R rCIo))oRt:t d" Sr. Pr,l,.".f 'i,: ,lo, 
('(Mtu !:",.. o... ,\ Commllls:io dir. - \I ~r. Deputal!o 
rode Vir Lom'" nlSento - o 5r. D~PI!tl&l'O n'jl'lll:de 
- nio pUMSO ponl',e l'ltOIl ('rimino~o -. or:& .Ioe., Sr. 
JJ"r"(I' n io \ ~'" t,':nnr. a!\~ent" I''': ('st~r t'I inllnllso • 
\;lIllc·.e 'I"C IIn (1'1/1" ""Ir cll!sl! l'IIa!I;\r:U", T'l(.'r UIIl d~ 
c1 • , • 

OUI m"'fllI. IIU pnr:111C c, POlter .r HJicindn o c1c.:hre 
Illnocentr. 011 por "". ul;;lona medõih ICJ.:i~,i:ltflria (I ~o
c('orra. 1-:"'4 lIu·(Iilt., k!{:~luhll'ia cs,'") pC:I:Io-::tl!. C ti" 

.,lIu.r, I'nta" " n.""r,! 1l,'plIla(I", line ,I,. itl I,c.li",'m~, 
q',c 11 c·~t\lf\'1\ ,!'".lH', v,r t!lmBr nlm'nf( cI>:rc 11 '",; l' 

Ir \l:ill I' "'/Ir ("'\'I'r,i ,'slll:,'ar 1\ d"ci,,;'1II ia 6 III :;o~·,o::. 
":0 1\1(1l'r 'l"C \lOiCIIIIlI! ;:e a l' de d~termil.· r. N:;:J ca 
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pois n~e~lIicl"de de confundir 08 n~~i~8: cont';' 
d4r.1Jíe. o desrino que lhes cttmpele, jirlgtndo-ol "'0 
r'lll1o que lhe ',.]ut proprio. 

O Sr. Alencar: - ~c>u da mesma opinião, e aF. 
io o que diz o ilJU!llfC Preupinante. O mf'O fim he te. 
mediu o mal em ~erftl,·c o .,.rti~ular 'do Sr. Derutclo 
p('tl, (I J(1It I/U Co.\'ill HlI,.ro8; e COhl0 está propoa'A ""a 
aml1i~tj3 g~rnl que aproveita a todol, sem depende"fia. 
elo Poder .Iudiciurio, Julgo dcsnccesl';:aria a minha Jndi 
cll~'áo. Só pllr um motivo eu pudla prefl:rir o meio ,,~ 
minha mm,'io au da IImnislia, ilito lle, por quC!!er 
Ii8lvar a honra do meo Colteglt; mas l':lra quem ttrn 
ellc nece-:~idade (le,l'c j.u"si6rar? Ser:'t pTa o povo dI) 
ltio de J ant'iro? Todo cl!c lhe faz jUElil.a. SercÍ pa. 
r. o C!d~ ds ~nr-:io? Elle Mcsmn o a..ndecorou e 
o honra. SertÍ para' n SU3 l')rovincia ~ A inda niio J1'r. 
deo () (:onceito que formava do Dep" tado que duns -\'e. 
!CIl e~ccilheo. Por tautn repito o que jil disse, ju:go 
dC'llneces8Ilri. 'a minha Indicação, e 1)or isso pertc.de) 
rerira-I", 

O Sr. Palita da Cunlla: - Eu tambem sou de 
pare~r que (, illustre Rutllor da Indieaçiio pc',de retir •• l& 
ma! nem por ilso e!ltendo que o Sr. Pedro José da. 
COlota HIITroS deva t"r paciencia, c esperar pela con
tingente décisü'o dn amnistia. Elle j(, expoz. &S r8lóea. 
qlle o clitorvÍlo de "ir tomar assento nesta AssembL!~" 
e a~lIrn rcsta entrar 110 conhecimento dcssas ruões. pois 
está "crifica:la li h'galidade do ~ro l>iploma, a he portanto 
UC'lllItllllo. O que propuz o nobre Dcputado o Sr. Flata ... 
fi' me parece muito a!'crtado; "á n, resposta do Sr. 
Borro., it Cummissllo de Legislaçãu para, 'lue a exa.
mine e tM o sco parecer, (' dE'pois a AssembléR ,de ... 
cidir:'l. J sto hc o que eu julgo que ec deve praticar., 

, O Sr. Andrada Macltatlu: - Eu creio que V. Ex .. 
de\'crU pr0i"jr (t Asscmbléa BC o Sr. Alencar púde re
tiral' a sua Indic:I\·lio. 

() Sr. Prclidcnlt f~ a proposta; e decidill-sO' 
qne sim. 

O Sr, Camara propoz que IIC mo'lnc1llsse a rcsros. 
la do Sr. IJII,rro.v, e 011 mal!> Vapcis rdatÍ\'ol a este 
Jlcgocio á COlllmilisão de Legislação unida .:'t de Po • 
dere~. 

O Sr. A mirada Jlacl,,,do: - Eu .ou de parcrer 
que n50 deve ir a Comm!ss;to al~II,m". O (lue ha a 
fazer neste caso he diri~ir o Sr. ~ccrfhrrjo, t'm nOIte 
d" Assemhléa, um ()lfkio ao Sr., Barl'03 significando
lhe quc sentc milito ver-se l'ri,,;tda. das SUIS luzClII e 
talt'ntus em quant~ clutllr n impedimento temporAljl~ 
que o impossihilita de comparecer. E le durante etlB 
ill1~dimt'llto a11!11m Sr. Deputado ,qnizer repr.sentar 
em sco favor rode faze.lo, como j.i dine, em moçãO! 
proprla, n qus Il,'guirá a marcha de qual'lu6lr ,outl8 .. 
'Eutlo o mni!! he alterar a ordem e COllfUl1l1ir OI ncgodo80 

, O Sr. Scerctnrio FI'iwra: - Não julgo que se pro
ceda [.:I'a on murcha urdiuaria dirigindo-sc cites paJEis 
íl re~p('ctiva Commissiio. nnlcs BC ni'ío sl'guirmos esta 
ordem prcciritnremos os (1(·ci~õt's. Nada ~e perdc e~ qc.a. 
f:lIte lJeg'ocio ,'it auma COIr.miss.io 11.rll que o exanii
n~ ('om vn!!,ar e no!! informe; ant(·s milito mais fuC;li
mcnte IlOderá a A:i!!embl,a dc})ois deliberar. Nüo vcjC) 
Ui:ltO IIt'lIt inconveniente llelU eOllfulllio: 

O Sr., Arm!iu Liina: - Eu ni'io digo SI" que na· 
d" ~e l)crl~e, digo <jlle he Ill'CCfll8rio (IUC ",t ;L C01Jl
missill. O' Sr. ~ec"t!tnrio nno p',de eecrevcr ao 8r~ 
ll(I"'O,~ !lcm rrect'der d"l'it:io da Ali~c:nblÍ'a .,_ e para. 
cslll decis:io lu'! quc CON\'('m qlle a Ctlmr.oi .. "ão 1I0!l ill~. 
forme. P"r ora 'temos ~,lmrnt8 o LjllC rf'l'rclit:ntoll o Sr • 
Bar,'""" e pelo que cite unit-smeutc 1.03 di"niiCl he 
que a .\ ssembl~a !la de dctibHRr qlle mio púdc cn .. 
'rar m'lite rcciQto. ,"oto pur hlo r,l,(- vá tl Comlllis.. 
.ú.o; roia por muito, l'iw,Plc. e dil ~ q,ue ~eja o Jlt'~Oo 
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tio, lempre .hor se ba de conhecer delle, depoil 
do JuU() da ·Commissão. Esta he a mArcha regular. 

O Sr. Andrada .lJ/ac~: - Sr. Presidente eu 
pasmo de t)uVlr dizer que csta he 1\ marcha regular! 
Quelll não liab" que o Sr. Secretario não responde 1\ 

funguem sem ordem dil Assembléa? Quando eu disse 
'Iue, a proceder. se em re~ra. devia escrever.se ao Sr. 
Deputado Pedro JOlJé da Costa Barros. DilO podia 
lembrar.me que RC entenderia que eu julgava que o 
Officio do Sr. Secretario era anterior á decisão deste 
('ong.esBo. pois ·Iodos liabem que o Sr, Secretulio IlllO 

expede Ofti('io~ ~em OrdE'1D da Ass.mbl~a. c por isso 
~~o fi, esta expllençao. por dE'sncC(:ssaria, Qu~nt() ao qUI! 
disse o IlIustre Pr~p.IDante subrc a nect'l\sulade de se 
l'eJllctler rste. n('gocio a uma Commis..~ào. \'~jo que con. 
funde requeramcnt<t com resposta. O ~r. Barro" nãl) 
fel requerimento; tc~polldeo a illtimlloção da Assemhléa 
e mostrou que não llOdia obedecer, porque estava pro. 
nunciado em uma de\'asga em que fora colnpreheildi
do. Logo a Assembléa sahe que se o Sr. barros não 
vem tomar as~enlo he porque ua conformidade daa Ins
tn&cç(iell o niio p,',de tomar pela qualidade de crimi
noao, o que consta por factos, e nao porque elle sim
c:mentc o diga. Se fizesse requerimento eu seria tam-

de voto que se remetc~se á Commis~o de I.e
gislação e .Justiça para c()nhect'rmos da lugalidade do 
processo, e deft'ndl!rmoll seos dircit~s, se preciso fosse; 
mu elle deo a 8U8 resposta e declarou a inhibiçiio, 
e se etta he legal dc\'c esperar que celise o motivo 
que o estorva de 6omparecer. \ . 

O Sr. Ara1!ÍO LimtJ.: - Sr.' Presidente: eu tam
bem me at!miro ll1uito da admiração do Illustre Preo
pinante. Qllando eu disse que não se devia Officiar 
pelo sImples dicto do Sr. Barro", não suppuz que se 
entendia que o Offido se expedill antes da: rlecisào da 
Al8erubléa; nem o Illul;trc Prcopinante colligiria isso 
do mco curto tlibcurso, !!ie o considcra8se todo inteiro 
como eu o liguci. A Assembléa tem dc deliberar, e 
pau que delibere com mais acerto \"LÍ. e negocio a uma 
Commissão ainda quc pareça simplcs e claro: eis.aqui 
• que eu diMe, e o que ainda repito. Demais, o flC. 
gocio de rec6nhecer se um Dcputado dcve 011 mio 
tomar assento na Assembl{>a não he de pequcna mon. 
ia, he de summa importancia, e muito melindrOflo. 
As Provincias querem que os homens que eicolheri\o 
para advogar a su •• l'''lUSa levantcm a \'oz ne!'t~ recin
to em seo fa'''or; c :nlêlndo algum niio ti,r aclmittido 
'hc precilO mostrar q~e n;io folUos precipitados. que 
teguimos amare ha ordinaril', 'lue fizemos qu,mto. el!
tava da nOli~ purte par1\ JI;lO errar. l-Ie pois pelaim. 
ponaheia e grav:dadc do lIt'gocio que eu dq,t:it' que 
éllc tome a dir<,cção que tenhu propost". Fil\,llmentc 
devo diler que niio' confundo rcqllcrimelltC'1I ('om re~
politas, que ti)i o liegllodo ohjecto da ndmira';iio i IC' 11-
lustre PreopiulIllte ~ (I que Cl;crCVCII o Sr. Ban'()t S,PIH-

pre. o (,ollsider~i re' posta; Illas Lendo a Asscmhlt'a d(~ 
dohbt!'l'ar subre clla, c uão srndo o n('goelo de l'rgcll
te dcch,io, rcqudro que ('sta :.eja acomllanhada clt' to
das as solemnitlaJes q IIC mf)strcm que 1& As~cm"I,' a de
liberou com o varar que deve dclilJerar lIobre tacs ne-. ~ 

goCIOS. E~tc he o meo vot.o. 
·Jull!lIndo.se- a lIlatcria sufficieutemente cli!lcUlid,\ 

propoz o Sr. Presidentl' ~e devia ir o negocio a alg'uma 
Commis8ão, e vellCC(l ~e que l'im. • 

Propoz dl'poi8 o Sr. Plc.'Jidclltc se iria Sf' á Com· 
misllio ele Lé,isllu;ão ejustil.a nu t:lmlwm {l d,~ Poderes. 

O Sr. .Audratla Jt1a~//(l(lo seguio 8 opinião de 
CJue não devia ir ;'\ Commissão de p"t.lcreli porque cs
t~ só conhecia da legalidade dos Diplomas. o que jli 
estRva feito a rcspeilo do Sr. Bflrl·u,v .. O Sr. Pereira 
diJ C,m/l(& foi do lneINDo TO to • mas o Sr, Carneiro de 

ÚJmptJ8 Bur.tentou que tratando-se do caso de impedi
mento ú entrada de um Sr, Deputado na Assembléa 
nenhuma Commisslio era mais competente que a do 
Podcres. 

Depois de breve d",bate dl'Cidio & AS8e1Rltléa que 
fOlse commetlido o conheciment.o do negocio á Com- . 
misiãO de Legislação e Justiça unida á d. Poderes. 

.... ca·se 11 chamada, e acharãu-sc presentell 51 Sra. 
Deputados faltando os Srs. :Andrada· e Silva, Furta-
úo de Mendonça. e Rodrigue8 de Ca,vallw ~ por ~bl-
pedimento de molestia. l 

Os Srs. Secretarios fizerão as duas seguintes 10-
dicações: 

I.:l Que se officiltsRe ao Governo pela Secretaria da 
ElStuIlo dlls Negocios da Guerra a fim de se nomea
rem duas Ordenanças de Cavallaria ás ordens da AI. 
sembl(;a, 

lV' Que se officia~se igualmente ao Governo pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio para se 
expediIt'.m &8. ordens neccssarias afim de virem da Li. 
vraria Publica os livroi que l'recisasse c pedisse a As.. 
sembléa. 

, Re~olvco-~e que se expedissem 011 respectivol Df.-
6cios. 

O Sr. Duarte 8ib..'rr: - Peço a palavra. A8 van .. 
tagens que reslJltlio da liberdade da Imprcnsa. são tão 
cenlaecida's qile eu seria importuno tomando o tempo 
a esta Augusta Assemhl:3 para demonstra-las. He 
verdade que eUa se acha decretada e proyisoriamente 
regulada pelo Decreto de 18 de J unho do anno pu
sado'; 'porém, Sr. Presidt>nte, motivos tal'vez imperio-
808 6zerão emudecer a Lei; geralmehte se crê que ta! 
liberdade não existe de facto. Com a installação desta 
Augusta Assembléa devem desapparecer as desconfian..
çall ; a liberdade da Imprensa ieve resurgir escudada 
por uma Lt'i protectora; aquella de que fallei precisa 
ler .rtformada, pois que aa circunltancias em que. ·se 
achava então a Nação Brasileira tem lI'Ali f"lilmente 
mudado. J llIgo por .• isso urgente o que vou propor li 
Assembléia. 

O Sr. Andrada .!lac1,ado: - Peço, por amor d. 
Urdem. que V. Ex. declare que esta Indicação nio 
tam :l~ora lugar, porqtle a ordem do dia está pri
meiro que tudo. 

O Sr. Dllarl~ Silva: Sr. Pr<,sidt'nte: eu não ~ 
terguci a ordem do dia; jil se tinhão proposto Indi. 
CAções sem que ninguem a reclamasse; e as!>im com~ 
a As:;emblfa . -totUou conhecimento d' aquellalil, entendi 
'lue tambem o tomaria d oq ue pertendia propôr , e pol: 
bso principiei a fallar; mas c1eicharci a minha propos_ 
tlt pllra out:-& occasião. 

Pa~,!'ou. se á ordem do dia; e proccdendo.se á no
rr.ca(;iio da ('ommissão dc ~"'azcn{la. que se resolVe0 
Si'r ele ('inco ;\iembro!l, sairiio eleitos os Srs. NOl{uei-
la tia GU1I:il- }(llJeiro Ih: A1Illradll - Rf'zeude Coatc.-
lJ"rüIJ .th Sal/tu ."hUll'U,....- To/cda ROldon. 

:-;1"~"li;,-~c a 1I0TlIPIIC;;''ío da de Instrucção Publica 
'l,le j~;:i,dlll!"'f}tt> fiC :.i~:S(,JlttlU que devia compor-se de 
l,jlICO .\1(·"ll,ro~, l' ":lir:'ltI Pleitos os Srs. r,'omide - Pi~ 
lIJu'inJ ti,. Oli .. ·, II/l -- Nii'l'iro de A/I//tada - lvogúéirfl-
di, (;.'11/111 - VeI/(j'\/1 di'. O!i7'('t rIJ, 

I'u~::t}u-~I! Ú .Jl~ j\,li( i,L. de que são Me,-l-·· 
natos os Sr,:,. Prp~idel:te c ~c('t'('t'lfi()s. e para .. :';1-

tv" li 1\ ~e",a ~ai(iio cll'itos tJs Srs. J().y~ Ctl8ludic Loaa-
e Teixct"(l dt: GOUZ'I ri, 

O Sr. lii/'e;rn I'e }{e;:cnrlt:; rumo Relatur da Com
milisão de Podere .. 1"0 8 H'gllil1te parGt'H. 

A COlll/lliss,io t.le Poden's examinando o requeri_ 
mento «k Joaquim Alves d.! Oliveira, Deputadu no
meado pela Provincia ue Goiaz, ~ue I~de SCJ escu-
10 de vir tomar assento nnit:; A~içpbl~a por molea. 

•• 
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ti .. , q~e olt'gA, n:'1lII. q~9 não {'o:nP~O\'I\, ~r não )u~tar 
.tk8t8l;flCIl, 011 t:crudoes de 1 r?fc);~ol<'S, c ! .. "ncn.te 
• implrll .ttr~taçcÍI~1I dos J uizc!l OrdmarlO8, e elas Reml.:,<;. 
1Õc1l: J Ic de parecer, (Jlie n;io tem I,~gar a perten,,'a,o 
e que ~c cxpeéisa Ordem pelo SecretarIO da ~ssemhk,. 
para vir t01/l1lf 8s!tcnlo. - "lI f.O da .\~semh1«-a lO etc 
]\Iaio de lS!l!5. - E .• tc.:iiu RilJl'irr) de RC~(,l1dc - .Â1I. 
tun;o r"r!o/l Ri/n';m dt' AmZr(ul,t JI{{cltnd~) e Sil-.:n -
Manoel ./acilllf1 .Yf1~II(,im ela Gf1lllfl •. FOI appro\'ad~. 

O ~T. St'cf(~tario Prnl/fa: - A~Hm como se 01'11-
tia ao Sr. Ah:et de ()/iz:,'iru para vir tomar asseJl~O 
elltendo CJue se deve ofíieiar .a todos os Srs .. Dépllt~· 
dlls ainda aU!ientell; e para ISSO hc lleC~S5arIO que a 
Cummi)s;io de Poderes appresente .u~a h~ta tlu,i seos 
Domei com a declaração das Provlnclas l.l que perren. 
cem o que se póde fazer. na Se~siio 8egulDte. A As. 
tem""'. reliolveo que alisl~ se fizesse. . 

() Sr. PrC8i«rnle asslgnou para li ordem do dlll 
11 conlilluac;ão da nomeação tIas (:ommissóes, e a dis
cU~!Ilio do Projecto de Decreto do Sr. Rodrig~c8 de 
CÀn:ulllU. 

Lcuntou.llc a Scss:io ás 2 horas da tarde. 
• Uw/lJd JU8é de Sousa França , ~ccrctario. 

nESOLuçtJES DA ASSE:\IDLEA. 

Pam João Vieira clc Cart·allw. 

III,'·' e Ex.m~ Sr.- A AlIsemblé. Grral Constituinte 
c LF.gililati \'a do Imp~rio do Brasil, manda participar ao 
(;ovcrnll, que IIc ele Ul'gcnte necessidade a Domeação de 
dua8 Ordcnanças efli:ctiv8s de Cavallaria para o Ex~e. 
dientl! dOI! Ordens ela mesma Assembli·a. O que V. Ex. 
Je,ar;í ao conhecimento de S. M. I. - Deos GUllrde 
" r. Ex, - 1'IlÇO da Assembl'::. 10 de Maio de 1823. -
Ju,~~ Jua'luim Carneiro de Campos. 

Pflm J(),~í: ROIII/acio lh' .Ândratlu c Silva. 

1JI.1n' C Ex,m~ Sr. - A Ãsscmhléa Geral Consti. 
tuinte, c LegislatÍ\'1I do I mperio do Brasil, tomando 
.. m ('"n!iidcrllf;:io a necessidade que tem de livros pa
ra 11 conveniente illustraç:io dos ne~ocios que se trllttio 
nll~ IiURH Selihóes , c qHerrndo, por outra parte, pou-
11:1 r li "'azendn Nacional a dl'spcza que faria na com. 
I'rtl delle':!. ordenou.me q\le participasse a V. Ex. q\le 
muitll conviria qtlC da Dihlilltecu Imperial vicliscm para 
u nlC'~ma Á!i8rmhl.:n 011 lin'oll de que prccizassc no de
CIl\'SCI elos se"" trnhalhos, obtl·mlo pura isso V. Ex. de 
S. M. I. a neceHHluia permisaão. r fuzendo expedir as 
ccll1"eni('lItclI Ordells la referida Uiblioteca. - () que V. 
I::x. lev"ri'l 110 conhecimento de S. 1\1. I. - J)eoli Guar
de A V. Jo:x. - Paço da ÁS!'Iemhl(:a em 10 dc Maio 
ele lH!l3. - José J()Q'Juim Ctlnleiro de CWl/l'U8. 

Par" JOQqltim Alve.t de Olit'cira. 

I\. I\.s5NnlMa Geral ConRtituinte, c J.(·~isllltiva 
"lu 1111J1rrill elo Br"pr:il, tomando em l'onsideraç:io o 
JIIoli\'u nlll'l(nl1o Ilor V. S. pIArA ser (liRpcnsallo de cxer
c'('r as flll";itC'R (e l>Cputadn na mesma Assemhl.:a pe
I" Prllvinci" de G()ia~, e IIÜU o r('conhccendo suflicien
te pum 11 l'ximir dI' tlio impurtllnte scrviço, Ordena 
fJuc V. S. vl'nha (]llImln nntl's tllmar assellto nt'litf' A 11-

~UHI() Cllllj.(rt·S~f), c dl'Ncm rll'l1ll11r Oll nnbres trnha I bos 
clt! 'ltlC o ClIl'arfrwarn a r('f"rill" Província. O (llIC par. 
ticipo a V. S, para 8\1A intellil(cncia. - Deos (;uardc 
A V. S. - 1'85:" da AIIlIcmltlc:/t em 10 el(' Maio M 
ltl2S. - J():J~ .I(){J'luim ~'C4rnâr() "', (;(lI/lPW'. 

SESSÃO DE 12 DE MAIO. 

Proitll'lIcia cl, Sr. Bispo Capellão Jlór • 

Anerta " ~e~~fío pelas lO horas da manhãs, fer .. 
se a chama:la. c a~har:io.se presentes 52 Srs. Deputa.. 
dos, f"ltanclo por motivo de molcstia Oi Srs. Cost" 
Agui"r e Furtado de Mend01lça. 

Leo.se depois a Acta da Sessão ARteeedente e foi 
Dl'pro\'ada. 

O Sr. Seer~tario Carnâro de Campos ]eo o se .. 
guintc Offieio do l\Iini~tro e Secretario de Estado dos 
~egocios do Imperio: 

IIl.mo e Ex.IUD Sr. - Tendo a Camara da Viii, 
de S.io Jorge dos IIheos, em Officio de SI de Mar. 
ço do corrente anno, representado a Sua l\JaO'estade 
o Imperador que dous Alemães ali eSlabelccid~s não 
cJmprirão a promes&a, que havião feito, de dar trr .. 
ras e meios de !Ilbsisteneia a 98 pessoas, que man_ 
darão vir de Francfort, succedendo ficarem &fluelles 
Colon?s desgraç~dos, e morrendo á mingua; ti que 
no dia 19 do dito mez, desembarcarão ali mais fl8 
familias com 161 pessoas ~ pedindo por isso a dita Ca • 
mara as necessarias providencias para o estabcllecimen .. 
to daquella gente, por ser pobre a Villa, e diminu
tas as rendas do Concelho, a fim de que, longe de 
perecerem~ de miseria, "e tomem uteis, e augmenttm 
a povoaçao livre: O Mesmo Augusto Senhor me Or. 
dena que envie a V,. Ex. o referido Officio, para 
que, fazendo·o presente na Assembléa Geral, Consti. 
tuinte e Legislativa deste Imperio, possa a mesma As. 
Eembléa, se lhe parecer conveniente, deliberar, sobre 
o que julgar mais proprio a este respeito; e cstabel .. 
lecer outro sim uma medida geral, que para o futu. 
ro sirva de legislação para o fomento de tão impor. 
tante objecto. - Deos Guarde a V. Ex. Palaeio do 
Rio ide Janeiro em 9 de Maio de 18~S. - José Bo-
lI!focio de Andrada e Sih·a. - Sr. José Joaquim Caro 
neiro de Campos. 

Senhor. - Florencio Soares de Souza, Presidente 
Luiz ~aet3no da Silva. Vicente Marques BrsDllão, ; 
FranCISco de Paula d' Eça e Castro, c o Capitão Mano. 
el Alvçs dos Ueis, Procurador da Camara desta ViIla 
de São Jorge dos Il~eos Caheça da dita Comarca, este 
presente anuo por Vossa l\fagestade Imperial que Deos 
Guarde. Prostrados lis Benignas Plantas de VOisa Ma. 
gestade Imperial, com o mais profundo Respeito repre
sentamos a Vossa Magestllde Imperial, que Pedro Wey .. 
le , c Adolfo ~auraker da Na~~:io Alemaã estabelecidos· 
em oterreno denominado Rio de Almada Termo desta 
Villa prtssarüo a mandar vir de Francfort deseseis Fa. 
milias com noventa e oito pessoas, a fim de e8tabeJIe-
ccr uml1Collonia no sohredito terreno com condição 
de lhes uar terra para Agrkultura, sustenta-las dou!! an
nos, dar.lhes igualmente cazas de residencia, e fodo o 
mais supprimcnto nccessario a beneficio do predito es
tuhcllccimcnto: Acontece que chegando as mesmas Fã.. 
milias no lugar destinado llenhum effcito produzio aquel .. 
las condições antes a grande miseria em que se aehão 
tem conduzido a ~epultura grande parte das referidas 
l':I\r:n~lias, e a~ que restão estão s~ie~ta! ao mesmo pre
Clplclopor nao terem com que SUbSlS~O, e pelos pou.
cos ~u nenhuns fundos dos sobredItos Proprietarios. 
No (ha dezeno"e do corrente mez desembarcão ncsta Vil .. 
la vinte oito f" Imilias com cento, e liecenta e uma pes. 
SOBS vimlfl" 11'. ,lqucl.la Nação com o mesmo projecto, e 
esperilO.se mais qumhentas pcssoas das mesmas para o 
predito fim de estabcllccimento n' aquelle terreno: E 
(:onhccemlo n('tR ql\e esta gente estÍl exposta a sofFrer 
i~llacs (Icsgrac;àli. e dcsejando no mcsmo tempo o esta.
bellcciDlcnto ü' cUe j o qual pda iUJIlma pobreza d' n&a 
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Villa, e seos habitantes se não pode effcctual', I'Ogamos 
• Vossa Magcstadc Imperial Qneira compnssivo olha. 
los e Deliberar o que for a bem da cxistencia ,e estabcl
lecimentos das mencionadas Familias, e por consequcll
eia, para o futuro terá augmento esta Villa: Vossa 
l\lagestade Imperial Mandará o que for Servido. - De
os Guarde a Vossa Magestade, Imperial muitos annos 
para nosso -amparo. - Ilheos em Camara de SI de Mar. .,0 de 1823. - De Vossa Magestade I 'nperial os mais 
humillissimos Subditos e Creados O J uis Presidente, 
F/oTendo Soares de Souza. - o Vereador Vicente Mar-
ques Brandão. - O Vereador Luiz CaetanfJ da Silva. 
O Vereador Frll1tcisco de Paula d' Eça e Caatro Biri. 
iR. - O Precurador ,J.V ano~l .Alvl!.( doa Reia. 

O Sr. Ándrada MacluuliJ: - Por este motivo pro
ponho que se nomeie sem demora a Commissão de 
Colonisação para que, unida á de Fazenda , visto que 
BC trata de meios pecuniarios, dê o seo parecer sobre 
este objecto. 

O Sr. .Andrada e Silva: - Esta medida be de 
absoluta necessidade, porque importa o augmento de 
população; e eu tenho na Repartição dos N egocios Es
trangeiros muitos papeis que podem dar luz sobre es
ta materia, e estou prompto a remettc-Ios á COlD
missão. 

O Sr. Presidente declarou que a °ordem do dia 
era a continuação da nomeaç:lo das Commissões, e 
que julgava muito urgente a de Colonisação. 

O Sr. .Andratla ~[achado disse que lhe parecia 
que esta Commissão devia ser de 5 Mcmbros, porque 
não só tinha de dar o seo parecer , mas até um pla
no de Colonisação. 

O Sr. Presidente propoz se seria de :'1 ou de 5 
Membros a Commissão de Colonisação e de Civilisa
çio e Cathequisação dos Indigenas do Brasil; e re
solveo-se que fosse de tres, e '1ue unida fi de }'azen
da dC8se COIR urgencia o seo voto sobre o objecto aci
ma indicado dos Colonos Alemães; ficando além disso 
• seo cargo formar um Plano que satisfizesse ao fim 
geral do augmento de população dos homens brancos, 
e Civilisação e Cathequisação dos Indios Selvagens. 

Proceded"-se á votação, e sairão n9meados os Srs. 
Gomide - Silveira de Mendonça - e Rodrigues da 
Cosia. 

O Sr. .AndrackJ e Silva disse que tinha um tra
balho feito a respeito da Civilisação e Cathequisação 
dos Indígenas o qual offerecia, porque poderia minis. 
'trar á Commissão algumas ideas sobre tão importante 
materia. Foi acceita a offerta na conformidade do Re
gimento. 

Passou-se á nomeação da de Commercio Agricul
tUJa Industria e Artes, e tendo-se resol.ido que fosse 
de tres Membros, sairão eleitos os Srs. Silveira de 
Mendonça - Teixeira da Fonseca - e Duarte Silva. 

St'guio-se a de Marinha e Guerra, e sairão elei
tos 08 Srs. Couto Reis - Chagas Santos, - e Toledo 
Re1ulJn. 

No fim desta nomeação o Sr. Rodrigues de Car-
'Callw pedio licença para se retirar, por incommodado. 

Continuou-se na nomeação das Com missões ~ e pro
c:edendo-se á votação para a de Estatistica e Diploma
tlca, sairão eleitos os Srs. Ribeiro de Jlfdrada - Ba-
rão de Santo .Amaro - c Nogueira da Gama. 

O Sr. RiZ,eiro de Rezende, como Membro da Com
missão de Poderes leo os seguintes pareceres : 

A Commissão dos Poderes examinando o requeri
mento de AlfOstinho Correia da Silva Goulão, Depu
tado elleito por esta Provincia do Rio de Janeiro, 
em que pede eseuza de Cargo de Deputado cm ra
sã. da sua avançada idade de perto de setenta annos 
e de graves molestias, e cbronicas I que padece e 

q~e com}!rova com eertidó('!I .(le ~l'OrCsso!'e!!, quI' fo
ruo exammadas pela mesma Comnllss:lo: Bc (le )l3r~
cer que se lhe concedL\ a escusa pellid3; mio sendo 
necessario novo chamam(:nto do immcdiato. a qu(',,~ 
cabi~ segundo a Acta das E,l~ições, por já se achar 
suprIdo pelo qne tem exerClCIO nesta Asscmhl.:u. _ 
PIl1io da AS!1embll~a 12 de Maio de lH~!5, - E;'!-;"'I;f} 
Ribeiro de Resende - Anto1lio Carlos Ribeiro ele 
.Andrada e Silva - Manoel Jacinto Nogueira da 
Gama. 

A Commisdo dos Poderes cxaminando o Diploma 
do Deputado pela Provincia do Uio de Janeiro Joa-
quim Gonçalves Lct/o o achou legal por se achar con
forme á Acta, e esta conforme Íls Instrucções; e he 
de parecer, que o dito Deputado elleito pôde vir 
tomar assento nesta Assembléa huma vez, que lIe 111611-

tre sem crime. que o inbiba, em conformidade do 
disposto nas mesmas Instrucções ; visto que no seo 
proprio requerimento confessa ter sido obri"ado are
tirar~se dest~ Cidade po~ motivo~ politico:' __ Paç.o 
da Assemblea J2 de 1\Ialo de 1823. - E,Yle'vao R'l.-
beiro de Resmde - 1I1a1loel Jacinto Nogueira da Ga-
,na - Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado 
e Si/r.·a. 

A Commis$io dos Poderes examinando o reque
rimento <lo Bacharel Joré .All·es do Couto Saraiva, 
em que pede escuza (10 Carao de Deputado a C!ta 
Asscmblêa pela Provincia de l\Iinas Gerae! pelos mo
tiyos de sua avançada idade de setenta e trez annos, 
e por molestias. que teme se augmcntem no Clima 
do Rio de Janeiro: He de parecer, que niio tem lu. 
gar a admissão Ele sua supplica por nilo julgar razão 
sufficiente a idade, que tem, e por serem destitui. 
das de fundamento as molestias. que allega, visto, 
que o não tem impossibilitado de comparecer, e que 
mais se fundão em· temor do que na sua existencia. -
Paço da Assembléa l~ de Maio de 1823 - EstevM 
lliheiro de Resende - Antonio Carlos Ribeiro de 
Ãndrada .Machado e Silva - Jlanocl Jacinto No-
gueira da Gama. 

A Commissão dos Poderes examinando o requcri
mento do Padre V cnancio Henriqlles de Rcscnde, 
em que se queixa da exclusão do honroso Cargo de 
Deputado á Assembléa Geral, Constituinte, e I.e
gisla.tiva do Imperio do Ura.sil, por parte da Provin
cia do Pernambuco, quc lhe fez a Camara de Olin
da, sem ter para isso authoridade alguma: eXllminan
do igualmente os Offieios das Camaras de Olinda, e 
do Uecife a este respeito, e a copia das Actas da 
Camara de Olinda, Capital da Provincia ~ onde se 
fez a ultima apuraçiio dos "otos dos Collegios 
Eleitoraes: tendo finalmente as Instrucções, e Or
dens por onde se <levião rcgular os Collegios Eleito
raes, e a Camara da Capital, achou: Que a Ca
mara de Olinda fundando.se na reclamação, que uo 
acto da apuração dos votos dos Collcgios Eleitoraci 
lhe fizerão os Eleitores, e homens bons, que se 
achavão presentes, em numero de 33, incluindo-se 
neste numero S Eleitores, como se reconhece pelas suas 
assi~natuf3s, excluira do honroso Cargo. de Dcpatado 
ao Padre Venancio I-Ienriques de Resende, que pelo!l 
votos elos Collegios Eleitoraes d.evia ser o oitaTO dos 
nomeados "iato ter reunido 169 votos, fundando.se 
para esta exclusão no § fl.O do Capo 4.0 das Instruc. 
çõcs de 19 de J uftho do anllO passado, visto que 
constava por duas Cartas assignadas por este Padre • 
c impressas nos Periodieos o M07'i{J(mdo c GO;;('ff{, 

Perllambucana , que clle não era enceto á Call!\1a cio 
Brasil, promovendo o sistema repuhlicano : ~)lIC a 
('amara do Hecife reclamou contra esta CXclIlS:io, a 
l'rcsentanqohumprotcsto assignado por ~ 15 Cidadiios 



(54 ) 

em cujo numero etlt1'avão M Elei~res, contra hum 
tal prOcedimento da Camara de Olmcb, que em vel 
de apurar 08 .0&01 dOI CollegiOll Elei~~, corno 
unicamente lbe cumpria. se arrogou o direito de ve
rificar ai qualidades dOIl votad~, que IOmente ~~ 
petia á MCIi& ~os Collegios Eleltoraes na confol'lDuta
de d.. Inlltrucçóes. A' vista do exposto.. não pt'1de 
baver duvida IObre a illegalidade do pfocedimenco , que 
houve CORl o P-.d"'e V ellancio Henri~ues de Resende 
fOi. que a sua enclusão somente pocha ler lugar. ~OJJ 
Collt>gios Eleitor&eS, em que obteve votos, decldm
do-se pela competente ~Iesa, que elle não era ~~ecto 
á causa do Brasil, ou que tinha os outros ~cleltos. 
que o inhabili&avão para, ser Deputado, na forma das 
lnstrucçães. Como porem a Cam~ra de . Olmda se 
fundou em provas que nos papeis PubhC<lS se lhe 
apresentarão, das m;" doutrinas. que professava, e 
propagava o dito P~dre, ~er-se.llÍa d~eulpar! mal 
nunca aprovar, e!'ote seu tllegal. procedimento a ~Rl 
da causa do Bra:,il. se com eft'elto o corpo de delicto 
fosse claro. e real; ma!! n.io o sendo. como se depre
hende da leitura imparcial das suas Ca~as acusadas, 
nãl' ~e a Commissi"io dos Poderes deixar de apre
eentar o S<'gllinte seu Parecer - 1." Que o Padre 
V cnancio Henriqucs de Resende se acha ne ('aso de 
ser reconhecido Deputado pela Provincia de Pernam
buco a esta Assembléa. c ter neUa assento, não obs
tante a falta de Diploma, visto que pelaI! Actas da 
eamara de Olillda se verifica, que obteve n08 Colle
gios Eleitoraes 169 votos, vindo a dever occupar 
o oitavo lugar entre 08 ODle que obtiver50 Diplomas. 
!. Q Que merece ser reprebendida a Camara de Olin
.da por se haver a~o a Jurisdição, que só com
]llltia ás l\Iesas dos Collegios Elleitoraes Da fi"rlns 
éJaa InstrucÇÕe&. Paço da Assembléa 12 de l\Iaio de 
1828. - E&tefJiio Ribeiro M Resende. - ~/Gff6e1 Ja-
eittto Nogueira da Gama - ÁntoIfto CarIOl B~ 
• .ArwlNtd. Mac1uMlo e Silva. . 

O Sr. Ribeiro de Andrada: - Requeiro que 08 

papeis impressos e assignados pelo ~adre Venancio se 
ajuntem aoParE'Cer da Commlssão do Poderes, para 
que a A!-sembléa poua decidir se está nomeado Depu
tado MgUndo o determinado no Decreto e Instrucç~. 

O Sr. Carneiro de Camp08: - Sr. P~sirlel1te: 
pareCl'-IDC escusada a proposta do Illustre P~opinante 
á .ista da clareza com que se acha concebido o pare
cer da Commiss<\o. e dos 1I0lidos principios que a 
persuadirão a dec:arar leglll a eleiçã.o do Parlrc V .. 
nancio HeDriqlles Je Rezeade, e arbitrario e nullo o 
procedimento da Camar. dc Olinda que o excluio da 
nomeação de Deputado) pllrl\ esta AugustA Asr.eUlbléa. 
Por quanto veriti('ando-se pela Acf:\ que nesta elt"içiio 
se guardarão as formalidades marcadas nas Instruc(.ílt's • 
e .quc. em nenhum dllS Collegios Eleitoraes a quem mui 
pnvatlvilmCDle compete o conhecimento e decisão da 
iDhabiJidade dos eleitos, se I'ILscit.;'tra a menor du"ida 
sobre a ('apacidllCle do mencionado Padre Venancio; 
forçosamente se deve repular leglll a IUIl nOQlea«(ão. 
eem que lhe poisa obstar a exclu~iío da Camara , pois 
que clIta indevidamellte se ing('rio no cOllheciruellto do 
que lhe niio rompetia" quando sómente devia limitar
fie a apurar fielmente os vutos, e a exercer as mais funCr 
çÕe& que lhe illcumbem as Instruc,ães ~ t.odas, na ver
dade, mui alheias da authHridade que se arrogou. Nes
tea termos parece qu~ nadi! mais se deve exigir para 
que o mencionadu Padre V cD:lncio possa tomar assen
to nesta ASllcmbléa como legilimo Deputado pela ~ro
.incia de l>eroambuco; não consta que elle seja cri-
minoso, pois sómente o he quem se acba pronunciado 
eDl competente J uUo, nem a esta Augusta Aasembléa 
aapete formar-lhe culpa pelo exame dos .. peis cpe 

exige o Illustre Preopinante nem por tUC8 se ~eriI 
decidir da sua inhabilidade, quando os Collegtos e 
Meu Eleitoral 8 reputado h~bil, conferindo.lhe des
ta maneira tão grande prqsumpção a !IeO r.\·or , q~e 
só póde ser destrl1ida por provas eviden~c~ _ em cont~ 
rio as qUAes certamellte nunca proriur.nao 011 Peno-• . P dicos de que se faz cargu ° mustre Preopmante. OI" 
tanto voto pelo parecer da Commit>são, sem o eumo 
que se exige d08 papeis imllreslros. 

O Sr. Ribóro de Ândrtlda·: - O Illustre Preo
pinsnte D.io me entende0. Peço que a.iun~m OJ pa.
pe;s impresSQs em nome dI) I'adre Veoancio, para que 
a A68~mbléa, pelos princillios nelles professados, ajuize 
da legal.idade da Numeat,áo; pois se por ellesse cc," 
nhecer que segue doutrlDas oppostas ao Governo entre 
nós estabelecido, faltou-se na elei<;,io 80 que se orde
na nas Inslruc\·ões. Quanto á Camara de Olinlta nn. 
fallei no soo prot'edimenlo, porque se errou • todas .. 
outras que apurarão votos ti,'crão mais 011 menoló do
feitos, e se r('prehende&seIDoB á df" Olinda deveriallilOS 
rcprehender as mais; e eu pelo conlrario a:.senlo que 
devemos dififarçar estes desvios, mui naturaps em quem 
pratica actos inteiramente novos, CODlO são enlre nõ. 
AS elei~õ('s. 

O Sr. Carneiro de Campo! : - Ainda ins,sto Da 
minha opinirio. He privativo d .. N:lção a nomeação 
dos seos Representantes; eila muitas vezes exerce esta 
fune~ão por E-i mesma, romo nas eleições .directas, e 
se a delega he sómente aos Eleitores_ fortante se es
tes observarão &8 formalidades que devião empregar ao 
exercicio deste poder, que a elles IÓmente foi delegado 
esta Assembléa niio deve invalidar a IlUA eleição. A, 
Actas das eleições nwstrão a legalidade o.u .ilegalidade 
das mesmas eleições; e a legalidade da que ie trata, 
torno a repetir, não póde ser invalidada por ar~men
tos deduzidos do~ impreasos que se pedem. 

O Sr. Andrada Macltaào: - Sr, Pff'8ideDte; o 
voto do Illustre Preopinante me parece jdstO; os .,.. 
peis, que se requerem he bom que se juntcm , e ve
nhão ao conhecimento da Assembléa para sua instrue
çlio. Duas são porém ai questões, que se suscitão Deste 
caso: La póde a Assembléa julgar da legitimidade ou 
illeg.a1idade do Deputado el~ito? 2.& Ha razões para 
julgarmos o Deputado' eleito, como illegalmente eleito 
á vista das suas ~utrinas. princ;ipios. e sentimentos? 
Quanto á primeira parece0 a Commissiio, á vista .Ia 
letra das Instru(:ÇíJes. que a Assembl~a não podia 
julgar da illegalidade da eleiçilo, não porque a ~açã9 
a quem só ~ompete a deiçilo taRlbem só compita 
a exclusão; tambem a Me1-a eleitoral ncsse caso não 
rod~ria julgar ?as qualroades d. ekite; porque á masSA 
mte1fa dOIl Elc!torcló he que compete eleger, e por is8c) 
~) á eUe. competeria lambem o excluir, e não á Meza 
cJe~toral, ~ COIll tudo seA"uDdo .ís Instrncçóes a Meza 
.Ieltoral , Jull:!.8 das qualiJades e](igida~ para a eleição. 
A LO:lIll1issão aferruu.se á letra das Intruc\·õc.·IiI, e por 
elbs só a Meza eleitoral he iuvestida do direito de 
julgar. A Commis~iio reçonbece que he abiurdo o nã(J 
conhecer na J\s~mhléa, o direito que de\le ser inhe.. 
reAte á Legi>latura; conhece0 que be perigosa a attri. 
huição daJa á l\fez~ e1~it~ral; m.~s absurda e perigo
ia . que fosse, a Lei eXistia, e era de dever da Com
miss?0 ci/lgir-~e á ~Ila no seo parec~r. As delegações 
Nacronaclii. nao se lIIterpretão. f'Xpflmem-se; as Ins
truc~'õcs furão defeituosas. se nào declararJo que á 
A~sembléa a final t.ompete o juizo das qUi,lidades dos 
eleitos; mas não. o declarando, não ha outro rem~dio 
se não obedecer. Quanto á outra questão paf~eo á 
Commissão, que o Deputado eleito fora iUegalmente 
excluido não só porque quem o exclnil, nito tiaba di
reit~ para o fazer, mas ainda porque pão bavia fwa-



damelltcl de excluaãcf ao. Impressos, ém qtU! Sé ésca. 
rou • C....,. par. o qualifiCou inimigo d" Causa do 
Druil, e como tal inelegivel. Nãe ba prova \ clara pa
ra o privar-mo!! de um direito tão Sagrado como o de 
Cidadão; indicios, ~ cstes fracos, n.io bastfio f a mco 
Ter, para lIeg.u-mos a I\lguclII u clegibilitladg passiva; 
Ilão s.io sufficicntes para lorhllt-mos illu8otio t) direito 
qut' o ~ovo tem ,Ic eer re?re~nta~o, !efug~\1do as. elei
ções feitas, 80b pretextos futeIs. F.m fim, ~r. PtC!lden
te 8. ntls m~smos , na furma das Itts'rucçóea , não po
de:nos jnlgar das (IUalida~es dos elcitos, como J?O-
,1er.i a Camara, que he SImples apurado:-a? Rl'slImm_ 
do-me, 'lllem cxcluio <' Depulado mio o podia excluir t 
IIS rll7.Óe14 porque o Cllc1uio, não tem pelo. hto porém 
mio tlllhe quc se ajuntem os papeis requeridos, par. 
que a Assemhl6a se instrua, e decida Íl vista delles t 

em ultima instancia, (so cré que o p:lde fazer) se o 
Deputado c1f~ito he ou não ami~o da Caus!l do Brasil f 
a fim dc repudido, cOllvendlla a sua inimisade. 

O Sr. J/emi;; Tat·orcs: - Eu não me opp(u,ho á 
m/ll;ão do nobre Prcoflinante, desejo mesmo que appa. 
.. ~çiío essas tartas, que tanta bulha lem feito, a fim 
de que a A~semblé:t fi9ue inteiramente cOJlvcncid~ que 
só de prop08lto :;c podIa lançar sobre ellll8 o odIOso; 
bem que eu me persuado que já a Com missão a!l teve 
JJre8entesj pois nãe havia de dltr o /leo parecer sem ca
hal conhecimento da materia, Eu. Sr. Pre!lidentc, eu 
que já li as ditas cartas, posso desde já approv:tr o 
parecer (13 Cominissão, por iS80 que o acho cm tudo con
forme com J& justiça. O requerente deve ser logo e lo.
go reinte~raclo cru um lugar do qual St) a maledicencis 
c a intriga o tem csbulhado; e essa Camsra qlJC tio 
erradamcnte procecleo, usurp:mdo jurisdicções que nunca 
lhe compctir;io. deve ser com scverid .. de reprebendida. 

O !Sr. Pre:iidcnte propoz, por ser chegada a hora 
de levantar a SeJlSi\O, o 6car adiada pata a Sessão 
seguinte a discussão deste parecer fi dos outrQII ires 
que tamhem IIC tinhiío lido; e decidio.se que sim. 

O Sr. Souza JldJo di~ que convinha propor á 
Assembléa se o dia seguinte 13 de Maio seria feriado 
para a Assembléa; e resolVe0-se unanimelnente que na 
c:onformida,Ie do Ut'~imento Provisorio OI unicos dias fe
riados erão os D()n~illgos e os Dias-Santos de Guarrfa. 

O Sr. Prc,illcllte assignoll para a ordem do dia 
a disl!u'Ssáo ~bro os qllalro parecere" da Commissão de 
Pod,~res Ilpprc~cnta"()s nesta Sess:io, e a discussão 
tiObre o ltegimento Pro\'isOIio da ,\I!:.embléa. 

Levllntllu.se Il Scssão Íls dua, huras da tarde. 
~Vanoel JOIlJ de Souza França, Secretário. 

Em 13 de Maio. 

R Eunic10s os Srl!. Deputados pelas 10 horas da 
manh;ia, fCll-~e " ch:tm:tda. e ur.hariio-se presentes 46, 
faltaneh O:j ..sr~. AI/d/til]{/, t: Sihw, , Dibeim cle Anrlra-
lkl, Costa, AI,!/liur, Vfl/O;:O de Oliveira, C01lto Reis, 
Furt(1tjJ de Mendo~ça, Gam~, e FC!'rtira B(~r,cfa. 

O Sr. Presidmte: - Somos somentc 46; e co
mo o Uegimclltu determina <Iue não haja Sessão com 
menos tle 51 , niio l,a Se!'são. 

fh;lribuio-se pelus l\Icl1lbros (13 Asscm1.Jlt:a uma 
Memllria de Agricultura; e retirarúo-se todos 08 Srs. 
Deputado •• 

48, ta1t:mdo f por 1ftotiyo de lDolcsti., OI 8n. ,.". 
tiUW de jluulO1iça, Ribeiro de Antl,adG, Ccnl4 Ap",r, 
Fe"tir(J BarrEto f Rodr;gue8 Y,lIozo, e Cemlo Ret.. 

Declllrou o Sr. P,e,idrn/e que não podia haver 
Se8!llão, porque não estava prcsente o numero luflicien_ 
te ele Srs. Deputados; e propos se con,iria re 'opl' 
o Regimento nesta parte, pRra baver Seaão com 
me!llIr numero de 81's. Deputados. 

Houyc uma. cnrta di8cus~ão s elte reapeito; e li 
final Rsr.entou·se que sem o numero legal J não .e p0-
dia tOA'lllr refjolu~'ào algu", .. 

Lcvantou-se (} Sr. Pre~idOlte I e retirariio-H todo. 
OI 8rs. Deputados. 

Em J5 de Maio. 

R El2nidol os Srs. D('Jlut~dos peJu 10 horas da 
manhãa. disse o Sr. Preaidtnff. C]ue se 6"esse • cha
mada t e acharão-se presentes 49 Srs. Deputados, 
faltando por motivo de molcstia os ~ts. Co,ta Aguia,. J 

Furtado de Mel/donça, Vdlozo de Oli~ei,a J Couto 
Rei8, e Ferrri r" 1Janeto. 

O Sr. Prc.,idenle: - Como estamOll IÓmtate ... 
hão P1íCle h!lv(·r SessJio. 

O Sr. Anclrada Jlarlladn.· - Eu cteio que o Sr. 
~ecretario dever.! offlciar • essel 8rs. molestos, para 
que venh;io como poderem , a fim de se tomar al,!lurna 
delibcrllÇ"do para a continuação dos n0880S trabalhos t 

alias aqui estaremos 1\ \'c!nccr paga, e sem trabalhar. 
O Sr. Ribtiro de .Andrada lembrou que no dia 

autecooente tinhão ('hegado dous Srs. Deput:idos, e 
que se lh~s podi; expedir A viso para virem tomar 
assento; mal o Sr . .Andrada c Sil"'G observou, que 
aquelles não augmclltllvãoo nURlero, porque eatavão 
08 Sopplentes na Assembl':a, e que assim Dito .e re. 
meqiava o mal. 

Â, final se resolve0 que Be expedissem AviROI aos 
Srs. que fllltllvão por molestia para (Iue fizessem os 
esforços possiv(·is para comparecer no dia seguinte, • 
fim de que se podrsse, com o numero legal, tomar 
a dcli ber3çlío com·cnientc. 

Le\':lnteu-~e o Sr. Sccretftrio Carneiro de Campoa 
pl1r8 fazer c~pcclir os A visol. e todo. os maili t:ir •• 
igualmente I!e l'ctirarãõ. 

RESOI .. UÇÜES DA ASSEMULE!A. 

Para Anton;o Rod, ;guea Vellozo de Olit1nra. 
A Ass('mlM" GNII.1, ConstituiR te , e J .. egislati.a 

do Imperiu do nra~;il maneia participar a V. S.- que 
não tendo p,\uitlo celehl'sr trrs das suas Sessôes, pela 
flllta dc nlgun!i dos lICOS Mcmbr05, em euJo numero 
entra V. s.a. cspera do seo zelo pelo serviço da N .. 
ção. que faril todos os esforços para comparecer a ma
nh,la neste Augusto CongrQs~o, Il fim de poder tra
lar se novamente do numero de Membros suffidente t 
nas actuaes circnnstllllcias, parn a continuação dos 
seos trabalhol; flcand& V. S.- lia intelligcncia deman_ 
Clar, <lua lido lhe ~ej:\ impossivel compluccer, la sua 
legitima e~cul!a por cscripto para ser preFente 113 Ses
são d' :un:mh.ia á mesma ,\!;\I(!mhléll. - Deol Guarde 
n V. S.a Paço da AssemlMn em 15 de Maio de J8!S.
Jos::' .Toflgliim C"t"cira de Campo,. 

Em 14 ele Maio. Na mrs:na contormidade 8e cr,rtc\,<,o aos Sn. !tIa-

R 'IlQcl Martiwl do Co.to Jlcij - J().,~ llil'lIrdo da roatiJ 
Eunidos 'os Srs. Deputados peta"! 10 boras da /!g-ú.:a,: - . . /adulo Fw·tudo (te Melid()lI~a - e Fran. 

}Jlllnh.ia e fazendo.sc a chamada, nchariio.se prescmc~ Ciu~a rarClTtl Earrc!o. 
, ERRATA. 

No N." 7, pago 48, lin. 10 da ~ .• columl1~ o:lde se lê recolldu:a.,& a "loda ao coração de todM, de,.. 
ter-se, f-(COllduza.se a nle-;ria ao coração de foJo$_ 
-------------------- --- ,------"-.----------------

RIO DE JANEIRO NA Dn)RE~SA ~,\CIONAL. 19~:;. 
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DO 

IMPERIO DO BRASIL. 

I 823. 

SESSÃO DE 16 DE MAIO. 

Pre.idencia do Sr. Bilpo Capellão Mór. 

R F.~nido, OI Srl. Deputados pelu 9 horal e meia, 
r ... "e adtalT.tarla, • acharlio.8e pr.8entes 52, faltan. 
,",o OI Sra. Ribdro ti' Alldrada e Cose" Alfltiar. 

Q Sr. Secretario Carneiro de Canpal declarou 
ter expedido 08 competpntes A visol aos Sr8. Deputa. 
dos que tinhão faltalio no dia antecedente, para 
comparecerem, 8e podeslem. 

O Sr. I~,.e,;dente declarou aberta a SesllÍo; e o 
Sr. Secretario França leo a Acta do dia 12, que foi 
approvada t auim como .1 declarações dOi motivos de 
lido ter havido Seuão nOI di .. ·)3, 14, e 15. 

O Sr. Secretario Ctlrneiro de Campol leo o 18· 
JUintc Officio do Ministro e SecreUlrio de Estado dos 
]\legocios da Guerra: 

Ill.IDO e Ex..IIIO Sr. - Sua Magestade o Impera
dor a quem foi pre!icnte • Qmeio que V. Ex.- me 
dirigio em data de 10 do corrente mez, Mandou 
expedir ai convenientes ordens para qUI fossem logo 
nomeadal dft&1 Ordenançal effectivas de Cavallaria pa. 
ra o expedicllte dali Ordens da AIIsembléa Geral, Cons
tituint., e I.eg;slativa do Imporio do Brasil. O que 
particiro a V. Ex.- para que ossim o possa lenr ao 
-conheCimento da melllma Assemblt"a. - Dtos Guarde 
.a V. )~x.· Paço em 12 de Maio de 182ft - Sr . • TlMé 
Joaquim Car1lc;ro de Cam/1os. - J()iio Vieira ([e Cor. 
lI.'allm. 

Os Sra. Ribeiro ile Andrada e Cosia Aguiar en· 
.rarljo nll Sala 1"11 10 hora!!. 

() Sr. Prt'lidelltc prupaz como urgellte o determi. 
Il1ftr.se nOVlllllente () nUlllero dOI SrM. Deputadol suffi. 
lCiente pau haver Se~lIão. Entrou.se em di8cusdo sohre 
""ta matl!I'il&; e tendi. (h'poi!! de algum debate, usen
tll"O~ que nii" se podia por ora, pela dissiltencia das 
Vrovinrias (lu Pur:í. I\J "rllnhão. e Piauhi t reputar 
eltcctivo () IlUml~r;1 de ·100 marcado para a Reprcsen
ctAçtio tot.ll do BraKiI, e sim o de 90. resolveo.se que 
í(l~"e Rllflil'icnte o de .w para haver Ses!lão: e que a 
(:ommisliio de ConNtitui(;llo fie t'nCllrr~b""·'''' de appre
.entar com Ufl(t'ncia uma J nd icaçiio , que lep.ralMe 
:as matM"ill)l qm' podilio ser deddidal com eNte numero 
-dRS IIIIC del'cnd~ssem, p"ra Rua decilllio, de maior 
.UUnlern ,Ie ~l'''. Oeputaclo!l, 

() ~r. Jlru;drnt,. dillc que acabava de receber 
um Ollh-ill do Miniltrl) e Secretario de Eltado dos 
N l'f.Cucioll da .J ua~i.;a ; e o 8r. Secretario Carneiro de 
(""'pns o Ico: 

~X.lliw e nev.me Sr. - Por or\.-e1p d. Sua M .... 

t~e o Imperador participo a V .• ~s .. que torão reCe:
ndas por testemunhal em um lummano a que es&a 
procedendo o Desembargador Francilco de Fr&D~ 
Miranda, Ajudante dGlntendente Geral da Policia, 
os Sra. Antonio Carl08 Ribeiro de Andrada, José 
Ricardo la COlta Aguiar t e Pedro de Araujo Lima; 
e para ellC'lserem inquiridos he preciso que V. Es.-, 
com previa licen(:a da' Assemhléa Geral, Conltituinte, 
e Legislativa, assigne o lugar e o dia em que o 
mesmo Ministro deve ir tomar os seol depoimento •. -
Deoa Guarde a V. Ex. Pal.cio do Rio de Janeiro 
em 16 de Maio de 1828. - Es.tn° e ReV.mO Sr. Bi .. 
po Capelão Mór, Presidente da Assembléa Geral. 
Constituinte, e Legislativa do Imperio do Bruil. -
Caetano Pinlo de Miranda ~Voneenegro. 

O Sr. Presidente propoz se convinha dar a re-
querida licença para serem inquiridos OI Srl. Deputa
dos nomeados no Oftieio do Secretario de Eltado da 
Justiça, e depois de curta disculsão reaolveo-se que 
sim; e que se ofticiuse ao mesmo Secretario de Es
tado para o Ministro se entender com OI ditos Dep~ 
tadol sobre o lugar I hora de se lhes tomar o jura
mento. 

Passou-se á ünlem do di ... , e lee-se nG.vamente o 
Parecer da Commi851io de Poderes sobre o requeri. 
mento d~ Padre ~ enancio He~riques de Resende, q~e 
ficara adiado na Sessão do dia I!, e entrou em diS
cussão. 

O Sr. Ribei,.o ile A7Idrada: - Eu creio que a 
qucstão que se suscitou na ultima Se.são sobre este 
Patrecer da Commissão de Poderei, foi se a Assem. 
hléa tiAha • ou não, o dircito de approvar ou de8&p
provar 8 eleiçtio dos DeputRllos. Eu fui de parecer 
que tinh" , t ainda insisto UI' mesma opillÍtio. Se a 
AlIsemhléa nlio púde julgar dos }Iroccdimentos do Col
lcgio Eleitoral, e da Camar", para que se ordenou 
íl ComlUi8~iio de Poderes que desse o seo parecer? 
Na nnmeação dos Deput.do~ de. Pernambuco não se 
SC~lIiflill a" Instrucçues. porlllle forão ~úmente eleito. 
peloH delitrictoll dI! Ueeife e Olinlla t e 1\ pezar de ha
ver altcrll(,'lio de Lei t " A88rmbl';a a julgou valida. 
Logo a AHsemlMa p/Ide d('cidir da validade das elei.
ções feitall. llemuis, mio h:, !~il.l\1nrchia alguma CODl~ 
tilucional onde este direito niill rlllllpita ao Corpo Le-
gil,lativo. Lembro.me, entre oulr(l!! {j1(~tIlS referidos na 
Historia de Inglaterra. do que Sl!cccdco CHIO o (~elebre 
'VilIiam John, duas veleI norof'sdn flor Odimt ou Cam. 
bridge para. C.mara dos Ctllnmuns e duas VelH ror 
.U. excluído, o 'lue ° determinou A retirur.se de In
slaterra. Firme po1tl Da minha np;nj'io digo que li A~ 
IelDb~. compe&e o p.lIamll fIos prr"':"dimfllWS ,lo ü4 
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Ifgio F.:,'itof:tl (' da Cem:lf., o li final (let'i"h', pl.'l~ 
pl:II\'4I 011 documeulos quc ti ver ,se o Padre V ('uan
eio I.'st;'.. ou não, n09 termos de ser adlllitlido a to
mar I\~~(:nl() l1e:;te COllgresso; e por i~so j;i r('qneri 11:1 
~CSS:IO iUitccl'clclIte, e agora repito, que se fiH.ÜU co
l~lJcec •. il Assemhl{oa esses impr,e&sos aSlliglll1dos t'm 110-

me do Padre Vcnaneio para fie julgar da legalidade 
da elci\'úo. . 

O ~r. ,A'ld""da lJladU/do: - Sr. Pr(,sldcntt': ITc 
mister, qlle cu l'xplilJllC ti Assembl,:" a minha maul.'i
ra <le pensar subre a Jnlltcria. que está em uebatc. 
A' vista da lctm das Iustrucçóes persuadio-Ic 1\ Com
missllo ~ que nüo podia desapprovar Ulll eleito. que a 
Mesa .Eleitoral npprovúra; o direito de upprovar ou 
desapprovar as eleições populares be fundado em Lci 
e aó pôde com.letir ílquelles, a quem a Lei o aftri. 
blle; ora as Inslrucr,õcs só o conc·:dem ás Mesas Elei
toraes, c lÍ mais ning:lem nnmeÚ.l, A Aliflemhléa pa
recia pois esbulhAda de um direit,;, que confesso hc 
f'ssent'ial IÍ todt\S as representações, e competir-lhe 
tiio sómente julgar se a exchisão erA ou niioconforme 
á Lei, qnnnto li cnmpctencia dA at.thoridade, que a exe~ 
.eo. 1st" he o que a Commissiío fez; não reconhece0 
na Camara de Olinda authoridade para excluir ne
nhum eleito popular, c ex Ilbundanti aecresceatotl , que 
ainda quando tivesse a luthorilllAde, mio havia catlza 
l,'glll , 'ille ncccllsitnssr., ou ao m('nos. justificasse 11 
c'xdus:io. Confesso porém, que hc da essellcia da~ Ca
maras rcpresentativas julgar das eleições dOI 8eos nli'm-

hros, c sem estarem ellllll certas, da lua legitimidade 
lUIO admiti-los ao seo seio; isto sempre pratÍt:on. a 
I nghAterra, sempre o praticártio todas as Assembléaa, 
• 10 que tenho conhecimento. Ontros privilt>gios tem o 
Parlamento lug-lez; n.io dÓ julga da legaliclade das 
eleições, m3S até exclue os eleitos, ainda (Iuando se 
n.1o "ioHriio as regras, que dirigem a materia, e 
iorma da1 Eleições. Este foi o caso de que fallou, o 
!ltnstre Preopinante, e eu accrcscentarei o de Mr. 
"'ilkes, c o de Walpole; mas então era obrigação 
mandar-ic proceder a novas eleições; e assim se pro
cedco no caso de 'Valpole; mas tiio sagrado era re. 
}llltadO o direito dos povos, que o mesmo expul. 
niio era por direito excluido de ser novameute eleito, 
C' quando o fussr. I'Odia continuar in infinitum o pro
C'csso das exclusões, e das reeleições. Pela primeira vez 
obro" o contrario o Parlamepto Inglez no caso de Mr. 
\Vilkcs, em que (Icpois de ser este reeleito, a pesar 
d~ ser f'xpulso, nito mandou proceder a nova elei. 
(;.io expulsando-o outra vez, mas logo com quebr:& dos 
dircitos do povo, abrio a entrada da caza das Com. 
muns ao Coronel Lutrell, contra o qual attentado, 
(Iesc""ol\'eo toda a força da sua patriotica e10quencia 
tl celebre, c c1assico auctor das Cartas de J uni uso 
()ra o direito de expellir de nosso seio a quem fosse 
}t>gslmente clcito, he que graças a Deos não temos 
nos, nem desejarei que já mai!; nos arroguemos. Resta 
pois ver se o Padre Venancio foi, ou não eleito se
gundo Direito. Os que sustentáo, que elle não era 
Elegivel. pegtío-!le á condição de ser desafeeto á 
<,ausa do Brasil, o que aert:ditão, que se demonstra, 
elas s\las cartas inseridas nas folhas publicas. e como 
)lào duvic1ão da' sua auctoridarle em ennundar este 
1\li%0. lambem não hesitão em a extender á Camara 
de Olinda. Eu porém. que não estou certo rne&mo se 
acaso segundo as Instrucçõcs nos compete o julgar 
cla habilidarle QU inhabilidade dos eleitos popularCt!l, 
Emhora esteja convencido, que he da essencia das As
l!embléas representativas semelhante authoridade, mui~ 
10 menos me persuado, que ha provas da inhabilida
de 1('/7al do eleito, isto he da sua inimisade á causa 
dq B~i&Sil. POdeDl haver indl~ios, podem ·existir lUIoo 

Jlf'i~,s, ~'\is ou, rncuog funI11\(1 .. ; Dl" provas coDyin_ 
cc ates ,la. l'ulp:l do Deputsll,) elci" he o que não 
encontro nos IICOS p:'lJleill lIpontaclos. ~tc S:10 tambem 
os sentinwnttl!l <1a t'onllllilisiio; clla disse que a Ca. 
m.na dc ())illlla. n:iu tinha direito <1e ex('luir, e quo 
ainda quando tivcsse esse dir('ito, niu existia cauta 
de exclusiio qualificall:1 pda Lei. !'\r. I'rcsidente, nós 
lSomON gllnrdlul do Dircito do pO\'II; somos 08 mante. 
narlor('s da sua lihcrdudc; e e~ta niio p(',de existir, 
SCIl~ dirci to dc rq)rC~ontllçilo, mas rcpresentação de 
livre el!eolha. e Iltmca nrhitrariam('Jltc aniquilada por 
algum individuo, ou corpornç,io, qualquer que ella seja. 
Sem reprcecntaç:lo niio ha Naçiio livre; sem livre escolha 
não ha reprclScntar,ão. IIe mister que a inbabilidade 
conste com maii c1are~a do que a da luz merediana. 
})nra mio produsir efJcito a vontade popular; em duvida 
ai ten! IIr contra eUa, he declarada tirania, que a Com. 
misa;ão não devia patrocinar. 

O Sr. Ribeiro de Andrllda: - Requeiro que se p0.-
nha {l votação se a ASlilembléa tem direito de julgar 
da capacidade ou incapacidade de qualquer .Ieito para 
Deputado; e decidindo-se, como eu penso, que tem 
esse direito, mORtrarei qtle o Padre Venancio não es.. 
lá eleito na conformidade elo Decreto e Instrucçõe .. 

O Sr. Presidente propoz se competia á Ae8elllbléa 
tomar conht'Clmento c decidir da legalidade das nomea
~'ões dOi; Deputados; c vence0-se 'tuc sim. 

O Sr. Andrada Machad(): - IJciio-sc os docnmen. 
tos, e julguo-se muito cmbora o Deputado. 

O Sr. Secretario Cm'lle-iro de Camp08. Iee tiS 8l'1o 
tigos que se designarão no Maribondo e Pernant.hucana.. 

O Sr. Ganta: - Se as aeções e escriptos porque 
foi aeeusado o portendentc Padre Venaneio, fOssem pu • 
blicados no tempo, em que Pernambuco vaci~ava entre 
os dous systcmas, um de Portugal, c outro do Rio 
·de .J aneiro, eu de alguma forma o relevaria, como 
8('.ontecidos em tempos em que era t.lvcz licita 8 et
colha; mal como forão praticados já depois de e3tar 
aquella Provincia solcmnementc ligada á esta Corte, 
he por isso que deve esta Augusta A8sembl,~ informar-se 
das circunstancias porque o dito pertendl'nre foi remo
vido da nomeação de Deputado. Não admira que eli. 
ainda pertenda ser admittido, contra OI honrados sen
timentos da Camara .:le Olinda, porque um dos feno. 
menos que boje em dia já não admirão he o dOi ami
gos da Causa Brasilica sofrerem trabalhos, serem ata.. 
ca6ios na honra vida e fazenda, serem aqui mal vis
tos, e até dcªacreditado8 para que os inimigos deU ... 
e os Democratas, como he este pertendente, sejão 
bem vistos, e até protegidos. Pelas Gazetas de Per
nambuco, c desta Corte, foi publico que &I tropas 
e Povo d aquella Provincia, não podend6 maia .up
portar a conducta ambigua do Ex-Governo de Gervaaw 
Pires Ferreira por desobedecer tanto á Lisboa com. 
ao Rio de J aueiro, tomarão a resolução. de peg:u e. 
armas no 1.0 de Junho, c de o .brigar a declarar-R 
adherido ao systema Brasilico, reconhecendo a. Sua 
Alteza Re!ll (o Imperador) unico Chefe do Poder 
Executivo no Braliil; do que se fez Auto IOlemne 
pela Camara, com assignatura do mesmo Governo. No 
entanto chegJo á Pernambuco os impressos de ·3 da 
Junho de 1822 que continhão o Decreto que ordeu .. 
va, com o parecer do Conselho de Estado, o esta
belecimento de uma Assembléa Constituinte no Brasil; 
mas não o quiz o dito Governo de Pernambuco cumpnr 
dizendo que era preciso tirar o censo da população, 
quando este embaraço estava já prevenido pelas Instruc
ções que decretavão o numero de Deputadoll de cada 
Provincia; e como por estas e outras similhante& eva
sivas as tropas vissem que o tal Governo não se d!. 
liberava & cumprir as ordeRs desta Corte, pegamo 
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dilua ftI l1li armu tio ~a S de Agosto '. e o obriga- narebia, pois que estabelecida esta poderia ,artar • 
ftO a mudar aflixar Edltaes, e a expedir os Officiol que qui.es8e, que já não bavia depengar o I)'ltelll~.) 
circ:ularea par. esee efFeito. Por estes dou8 aelOl solem- Se o 8eo fim não era o separar a Provincia, a quo 
na, • e repetidos, .fi~u bem manifesta a vontade ge- fim qui. animar o Povo com similbante exemplo de lto-
ral d ~uell" l)rovlnela, e tanto assim que até o Prin- ma? A que veio o lembrar que o Governo dos Esta.. 
àpe ltegente lei expedir em Agosto o Decreto d. d08. Unidos era o melbor lIo mundo? Por esta G .. 
agra,leeimento ao valor d.. briosas tropas e Povo da aeta pois eu entendo estar plenamente provado que o 
mesma Provincia. Mas foi nesse me!<mo tempo que pertendente be, e sempre foi inimigo da Monarebia 
Ger vtJ8io paslOU a perseguir cruelmente todos os Per. Bratii1ica. O mesmo fica provado pela outn cbamada 
.iambueanos, que tinhão figurado na empreza da união Pernambucana, de N.o 1.°, que appareceo á lu na 
aO Rio, até ao ponto de torllArem a8 tropas a tomar vespera da queda do aeo protector Gerva.io Pire, Fer. 
armas, e a depôr aquelle Governo inimigo. Foi ne8- reira, pois que começahdo o pertendente nesse tem. 
tê mesmo tempo que o pcrtcndente em questão, o po já a desenganar-se que o Povo o não a.tendia, 
Padre Venancio , como Cyreneo que ~ra de Ge,.flaJio antes pelo conlrario, se revoltava até contn o Go
empregava ai; suas fadiglUl em desacreditar o systcma verno Provisorio por ser d08 mesmos &entimentea, t0.-
do Rio de Jaueiro em todos os lugares publicos. por mou O desabafo não só de atacar a Monarebia Brai. 
palavras e por escripto, sendo por tod08 Os homens licn. ma8 tambem a toda a Constituição, que não foue 
bonrados conhecido e qualificado inimigo de MONar. a Portuguela (referindo.se a uma certa Memoria im. 
cbia Braailica. e inimigo public.o; por conscquencia pressa a favor das attribuiçães do Poder Executivo que 
já se vê a justiça porque devia ser excluido do cargo devia collllborar com o I.egislativo, e ter mais pre
de Dcputado; pois que na forma das Inslrucções do ponderancill do que o nullo Rei de Portugal) adian. 
Decrelo não era preciso tanlo, e bastava que tivesse tando-se a figurar a possibilidade de o Príncipe Re. 
~gllma sombra de 8uspeita, quanto mais sendo ini- gtnte (formaes palavras) ma"dlJr e,,'rar ,,"te 8alÓIJ, 
migo a peito limpo, que até n08 8eoS impressos in- prender tudo, e pm- e8cript08 de aluguer; e maiS 
culcava ser o mesmo homtm que foi em 1817 que era abaixo tomando a diaer que e8te .Auguno Corrgr'" 
;11;migo de Mo"".,chia e amigo de Republica .. Sr. Pre. - lO leria uma OjJicina de SerralheirtM que fabricarilio 
,i.lente, sinto n:\o poder narrar muito8 -Cactos escao. ferros par" agrilhoar 6 BrlUiI! Não lei que um ini. 
dalosos, porque segundo o nosso Regimento não me migo da Caulia possa fallar maia claramenfe! Sr. Pre
posa0 referir a doeumentos que não estejão neste Con- sidenfe, em quanto ao numero d. votos com qne 10 
psso, e em cima da Meia. Ma8 os documentos já argumenta, DÓI temos lido e vi8to, nós sabemos Co
lidos no Maribondo N.- 8, e na Gazeta Per7tambu- mo se tem engendrade essaa maravilhosu eleições; 08 

etnIlJ N. 1, dão provas bastantes para quanto venho Eleitores, pela maior parte, bomens do campo, e 
d. enunciar. Na carta do Maribondo confessa o per- quasi sempre seduaidos, Dlo tiverão oeeuião, e nem 
tendente ser um Republicano e para torcer o sentido podião penetrar nestas materia de nclusão, por cu. 
obvio que occorria a todos os leitores que era a De. jo motivo ainda tendo o pertendente muitos mais vo
mOCr&Cla, de8culpou-se com a filologia da palavra ReI- tos, isto não desmanchava aa provas, que posterior
publica; mils cabio miseravelmente no fim da tal car- mente apparecer.io impressas no acto da apuração. Pro. 
ta, apontando exemplos de Democracias Puras, qU&e8 fundemo. a materia. Dizião as Indrucções de JunhG 
as de Roma e da America Ingleza. De tal fotroa era que uos Collegios Eleitoraes se fizell8e a apuração de 
o 1l'0 enlhul!iasmo que até 8e esquece0 da ironia qne votos, e a acclarnação d08 que tiveuem pluralidade. 
figurava na boca dQ Rerlactor, e cOAclllio por seo Mas a experiencia logo mostrou que 08 quo tinbão a 
rnotn proprio. dizendo - hoje 08 .Â.me,.;canol tem pro- minori6lade, poderião ter uma lDe.~rada maioria, 
'Cudo ser o 8~O Governo (J melhor. Mundo; o maia quando reuoissem muitos vOt08 d08 outros dettrictoa 
1te não 8nber ti que vai p~r .fora da n08Aa cnllfl! - na Camara da Capital, ficando por isso iIIusoria a 
Erão e8tas ali ideas que eile vulgarisava. E o mais he maioria d' aquelles que por votl'8 de um só destrieto 
quc enio ('sta8 as mesmali ideas que ainda hoje se re- parecião ser Deputados. Para remediar isto baixou o 
pe-tem em Pernambuco, c no Rio de Janeiro. e mes- Decreto de 3 de .Agosto que trasladou para a Ca. 
mo denlro deste Augusto Recinlo! Pro"vera a Deoa mara da Capital aquclla aporação e acdamação que as 
quc eu aqui meslDo as não tivc8se percebido, quando ditas Instrllcções tinhão milndado fazer noa referido. 
tl~ tr.'\&ou das clllusul1l8 do nosso Juramento. chegan- Collegi08 Eleitoracs, visto que ficaria iIlu90ria. Come 
(JO'3ê a contesta.las por não darem occasião a que as pois em virtude do Decreto sc não podia nos Cone .. 
ProvinciaR se podessem destacar! Prouvera a De08, gios fazer a publicação. j{l nelles não bavia lugar a 
torno a dizer. quc~ ncste mesmo Augusto Congresso fazer-se a remoção de eleItos. Eis-aqui poi8 faaendo.se 
eu não ouvisse elogiar a Conttituição Hespanbola e da esta operação na Camara de Olinda. como Capital; 
America In~lcza. exprobrando.se FernaRdo VII. como eis-aqui porque esta mesma Camara (e com eUa mui
Tiranno &c.; ideas em todo conformes ás "o perten- ta gente de Lei) entende0 aquelle Decreto como droTia 
dente ~om questão Mas eu quizera que os seos defc~- cntender-41e em todas as ProvlDdas; e jUlltamente re
lorcs, qHC aqui !'ie acbilo. me dicesst'm a que veIo ccbeo as reclamações do Povo contra aquelle eleito , 
dizer eU!! que hl"m ignorante f'r~ o Povo Romano •. e que e isto na presença dos Eleitorcs «la ClIpitc1l, e sem 
com tudo fizera a sua Hepubhca que durou mais de discrcpancia de pessoa. A exclulMlo pois foi bem feita 
setecentos a11D08? Desejara que me explicassem ~ que por ser conforme ao espirito do mencionado Decreto 
fim quiz explanar t:\0 perigosamente a sua 8UppoSHrão? de S de Ag08to. Como Senbores, como be possivel 
Por estas palAVras hem se Tê que o fim era cobe~en:.. não só admiuir-se o pertendente a ser Deputado, se ... 
(e aos priDcipios .que costumava f'spal~ar, para exclt~r do inimigo da Causa, e por tal excluido expresFamen-
o '''ovo a separllr-se do Rio de JaneIro. e a seguIr te pela ditas Instrucçóe8, mas tambem ser além disto 
o seo 8y8tema Democra~ico, e para dissolyer argume~- reprebendida uma Camara que fel a 8ua obrigação 
tos que alguns lbe fallHo. d. que Pernambuco nao (a que não attendeo a Commiuiio de Poderes.) Uma 
tinha lult's, nem "irludes para etltabelecer um sy8te- Camara circunspecta, vigilante, e .elosa, que cOllhe
lI1a tão iIlumi.atlo: (note.se que até por e!!Jte lado o cendo a indignidade do candid:to, com tudo nito fero 
perteudião connncer, para que "O men08 não faUasse mais do que cumprir com a Lei, e a requerimento 
áaaa lD&&eria, Aiora que se tratava de firmar a Mo- do P01'o! He a maior da. iniquidades que le }lodo •• 
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Sova ... ! ~ -de tomar aMel110 entre DÓI t e Deste re .. 
))Cita ve', .. ephgrcuo um homem que taato perturbou a 
:··aDiãOi'~~íquell. Provincia a esta Corte ,e que tauto 
&Ü&1bou contra o Iyetema Monarchico c até contra 
a verificação deste mcemo Congresso, que clle destrui a ! 
~ão .duvido qae clle tenha defensores, ma OI seol 
crimel esllIo impressol em pa~is publicol, e á vi.sta 
dtlle8 Ct1· vo&o , e lempre votarei contra os divisores 
do nrasH, ainda que hoje al'parcçiio representadol 
como forçosos Protheos. . 

O Sr. Moni:: 1'avarea: - Sr. Presidente Apena. 
Ie apreseatou elte Parecer, eu declarei immediata. 
mente a minha opiniilo ~ agora reitero a porque ainda 
'Yej. atacadA a honra do cidadúo que faz objccto do 
dito Parecer, um cidadúo pr(lbo • quem conheço de 
longo tempo: ei"'dlio que por luas qualidades resp?i
lavm te fal me,iccedor de tomar assento entre nos. 
Sr. Pmidc.'Dte toda • ~uelitão se reduI a &aber: 1. Q 

• a. eartu do Padrc 'enando Henrique! de Resen. 
de inler&41 nos Periodicos Jlftribomlo C Pernambllcnna 
o faum excluir. ou niio, do honroso eargo de De
putado. ao qual o elevou uma lftaioria absoluta <le 
.0101 de ,10\19 circulol Eleitoraes: 2. U se no ca80 de 
clclulão a Camara de Olinda tinha direito de o fazer. 
Ji:mquanlo á 1.· questão penuado-me que só potler.i 
telolve-Ia pela aflirmlltiva '1uem estiver demasiadamente 
prevenido, ou quem não der attençilo alguma 110 flen
tido das ditas cartas. Vejamo. o que nellas se cor.· 
$em. e dec~da.fic EC tem. rasão o illustrc Preopinante 
tue neal", de faIlar. (l.eo uma parte da carta do 
MaTibCJ1ltlo) Neste IIl'gundo periodo encontra-se o I'a
clre Vcnancionffirmaudo que he, por principios. Re
publicano; por{om o sentiao em que eile toma a J>~Ja
!ra llcpublicatlu o poem a coberto de toda a imputa
~io calumniolG Quem tem Dprcndido os primeiros 
elemento. ~c UermeDeutirn Enbe que as palavras só 
le devem tomar no lentido de quem falia ou escreve, 
~ nlio de quem ouve ou lê; e ten<lo o author da 
carta decl.ratlo por li mesmo o sentido das suas l,ala
\'r111 , 1(, )or prcvenção, oaio, ou incuria, se passa
rão Il entender dc divena mAneira. Além dt' que, 
Sr. Presiclentc, como se poderá chamar Republicano 
no Irutido \'ulgnr 11 11m Jlomem que tR!io sofre o ali
thor delltc ,Perioclico. quando tontamente ('stnhelere 
que &alI ,'CI Rcja o sislema Rt'publicano o m~i8 adapt:1-
410 ao UI'asil? {~I/e o increpa JIIC'imo segundo SP. vê des. 
,afl ex)'rrJ;sócl! - ;610 /te lJUC "c perigo.\·o di::er - &: ? 
(~UCI1l falia D3sim núo podc ser Rccuslulo de Republi
cano. l'ertende-lIc tambem envenenar eetns palavras
~, .A'lIa;rtm~ ir m prr"l!lldo /ler o leu GOt'frno o mc· 
l/lO' do m",uln -. porém nao Be lcmbra o Sr. Dc· 
pulado que illto fie entendc IiC" com os Americanos do 
Norte; hc n melhor Governo (10 mundo pora elIcas, 
e nito perl' todos Oi PO\'CS; porque, llttendcndo ao 
conte"t" dl' carta ve.l>C que o 8CO Buthor confellsa que 

, o melhor GO"('rllO hc o que melhor quadra ás circlln,
~uda8 dc um 1'(1\,0; ora quadrando li nús o Go\'crno 
1\(l)narL'hicu.<':ol\~titucional, que toda a ~a('üo Brasi
linnn tem . Inptado , !legue-se que não podia 'lIer da in
tenc:io 110 Rutllo\' .pplicar-nlill aquellll asserção. ~c'm .0 dign tamhem q~e o nuthor da carta, llRSC\'crnnclo 
flllc a i,.:nonlntÍ:l n~o he eml'cdlho pl\ia o estabeleci· 
JOtoto de qual'lUf'r ti',rllla de G OVfrno, procura pro. 
JOOVl'r n sil!tclIU& ltcpubliraDo; todoll OR pensamentos 
dcataeados pClCltm ter condcmn:weis; mas quando S9 
olha para u l:gaçlio das idéas eli\'erisifiCB muito e 
Jnuico. (' ftutoor tem em vista refutar de algumn fiír. 
ml .. auc:rçlics afroJ)loulI que conlrn nc',9 se tem fci· 
&0. c por illSO, contonnando-se com "opiniiio de 
lDui!A gcnlc ficnuta, .ffirma que a ig11flranrlft mio po-
dia eBC01\'af (10 _ JuJl"lle COD\'eDifJlte) o estabeleci-

mcnto da rórma Republicana;· "'a' Dito quer que ... 
se estabeleça porque não be conveniente. Mas dil-le, 
- da carta inserta na Pernambucana collige-se que o 
PAdre VenAndo poqm em descoDfiança a Causa do 
Brasil, suspeita mal deUa. - Em todo o tempo t Sr. 

. Presidente, he licito ao c.idadáo s~spcitnr, mormeDte 
!tuando para ilto_ tem alguns dados i o que niio he 
hcito hc CORvocnr partidos com estas "upeitas a fiua 
de se transtornar a ordem publica, e isto he o que 
mio faz o dito Padre; elle be o mesmo que abona e 
que louva n S. M. I., e se dCllconfiia elas intenções 
do seo Mini8terio, be porque desgraçadamente .. 
pessoas que se mandavão para tratnr da reunião daa 
Provineias erão as mesmas (ao meno!! em Peroanbu. 
co segu:ndo me consta ) que atraiçoa"üo o Ministerio, 
e dav:io azo a e8sas suspeitas. Tenho pois mostrado 
quanto li 1.. questão que as cartas do Padre VeDan. 
eio Henriques de Rezende não apresentão motivo ~ 
lo qual clJe mereça ser af'astado do nOS80 sdo. Res
ta a ~." questiio, a qual por si mesma se resolve. Ni~ 
se appresenta um .I<l Decreto que anthotise as Cama .. 
ras a privar qualquer Deputado eleito de exercer a, 
suas func~ões; ora não ha\'endo Decreto algum a es-
te respeito, não se pódc tirar outra conclusão se nlio 
ql\e a Camara obrou arbitraria e despoticamente; e 
quem obra desta maneira deve ser reprehelldido. Eis
Aqui aI razôp.s pelas qU:lCS voto em favor do Parecer. 

O Sr. 801l::a J.l/e/lo: - Peço a palavra. 
O Sr. Gama: - A mim perec'Dce a palavra; be 

(lo~ Regimento de tod:lsas AsselUbl~as Deliberantes que 
em quanto deus Deputad(,ls se contestão t nenhum 011. 
tro P)UC interromper o 60 da contestl1Çio. (Apoiado.) 
Não basta tcr sido Depulado em Lisboa pàra se ade
"iubar o que se I)asllou em Pcrnambucl> 11a sUa auzen
cia. O mui conspicuo Opinante .he hos.pede nal questões 
(não direi de direitl» mas de focto; Q que bem se 
comprehende até pela azeda recriminação que faz á 
Cnmara de Olinda, sem desmanchar os fundamentoe 
da Lei, que guiou a me~ma Camara. Parece impos. 
sivel que 11 só vontade de defender o precipitasse niío 
só a sustentar as doutrinas do pertcndente, mas até a 
inventar nO\'38 evasivaS, de que nem o mesmo perten
dente se lembrou! Parece impossivel que neste meSID() 
A ngusto Congresso se avancem proposi :;ões contrarias 
/lOS mesmissimos },apeis que se aColbáo de ler! Affir .. 
ma-se que o moll \"0 porque o pertendente escrcveo. 
animando, q/le Pernambuco podia ser l(ma RcpulJlica 
a pezal' de 1/ão ter luzrlt "em scielldas, era por1lue em 
Purtugal sc trataviio os Jhasildros por ignorantes: mal 
a isto mesmo he que chamo argumento éspeciolo, poil 
que uma Ucpublica ignorante ainda he pcor ignoran
cia he a peor de todas as loucuras. Mas he lembran
ça de arhitrio particular e niio do agudo pertcndente. 
NÓ8 estamus feitos Juizes para julgarmo8 uma acensa· 
ç;io; requeiro qne n Sr. SC'cretario lea outra vez no 
~,{(l,.jlJmuJo N.o :3 o parllgrafo quo começa - Não im. 
porta o !luhlerfugill.-

O Sr. SCN'clurio leo o seglJinle cc Nft'o importa 
" o subterfugio de IUl!ares commuIIs da falta de luze. 
" e virtudes, 11 que V. mercê r('corrc, o que implica 
" que O!! DrasilienliCs Sli!) um 1'0\'0 sem cORtume8, 80 

~, que V. mercê IIlcs não faz muita honrft: P.'uco, 
" ou nada mais elo que isso se tem dito de nós no 
" l'ongresso dc Portugal. Não importa. diria eu" 
" t:l'rque ('010 tanto que lIe pre,~u(! o cOl1vir-nos talve. 
" l:ma Rcpllhlica, o PO\'O faria csfo.rços pora rol1SC

" gui-),.. Mais ignorante c brutal era o POl'O Roma. 
" 1'10, quando cXllelio os Tnrquinio9 e ·instituio o .. 
,. Governo Con~u ar, que durou m:lis (le ~etCC(nto' 
,. AnDOS, t o elevou i'quclle n"g~ ele grAndeza que 
" V. Dlcsrc~ b~m sabe. Não importa, tõmo • dizer. 
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" a filha d~ lUft'!, com tanto que V. mt"rcê Apregoe 
" que Re~ublic. seja tah'~1 o Governo que convenha 
,. ao, Uralill • o Pov.t r.1rl~ ,esforços para o conseguir, 
,. assim cOlno 09 nossos vl81nhos de t.lda a America 
" de quem 8e dizia o melfmo, desde que O!ll Ameri: 
t. canol por e1cellenda proclamárão a sua independen
" cia: "oje elles tl'm provado !ler o seo o melhor 
" Governo do mundo. I) mais he não saber o que 
,t vai por (<'Ira d. nossa casl& " 

O Sr. Gama,: - Eis·aqui a prova maia evidente 
de que o fim da carta nilO era r"pellir alaques do~ 
Portuguezcs, mas sim espalhar a d'lutrina com que 
conclue o 8eO parlb",at'o, j:í esqueeido da etymolol"iil 
da palAvra ".'p"blka. pois qlJe já se arremes"a("> a 
maí:! algullla couu, dizcndu que nüo importava " 
falta de luzt's e virtudes em Pernllmhuco com tanto 
que se prt'gasse a Ilcpublica, porque o Povo faria 
esforços vara con!ll'ftui.la e quc mai" ignorante e hra
t.'ll erl! o Povo nomano que a e~tll.belcceo, e durou 
mais de sete S('CI\I08. A este argumento he Etue eu 
espero que lIe responda. )~ a que fim veio o dizer 
lJltt1 o aiatf'nuJ ria Amo ica In;;',-:;" C,'flrí proVlldll ter 
O melhor governo do mICndo? He pois fira de toda 
a duvida quc o Iler"endente se e!'iqueceo dll ironia 
8upposta ao Reiaetor do J/t,ribQlulo, e t'al!(Iu de IUO-
tu proprio dilendo - • "''!ie 0., Amuicanos tem pro'rIl.J:J 
Ie.r o fiCO governo o mellw1 do mu"do. O mai, 'te não 
8abe, D qUf': 11fli por .fora da nOHfa rIMa. - São et:te~ 
Ó8 argumentos que ainda mio vi desat.ados, e pelos 
'luat'S dcve o pertemlf'nte f.er excluído. 

O Sr. .ll/olliz TII'l'afe,,: - N:io me Jevantal'ei 
para blalionar de que 811U veterano na Caula do Bra
sil; o amor proprio não me faO'; desc1ml"aeer () qUI 
sou; assim como tambem não me 3bato a ponto de 
cf.'der nesta psrte a primazia ao Sr. Uepntado. Não 
me le"'\Dto tambem para refutar dilos que nada "a· 
lem; levanto-me sim pua mostrar que elR vão se 
prrtende torcer as paIanas desta carta com interpreta
ções des"airodlls. O que be que se contém lIeste pe
riodo que o nobre l'reopillante mandou ler? Eu ó 
torno a lli'r: (h·o.) Ora quem niio vê l'rimeirarnente 
que isto hc uma contir,aat;ão da ret'utaçno qne () ou
thor (h c'Irta faz!Í perióU!;ol 3!1serç.io do ReJaclor? 
Em 2· lugar. tambem RllO 'te eum~e que a inten
çlio be rerol:" as atrc\'idas proj)o:;;Çile!l 'l1jP' no Con
gres,;o de .'ortugAt toe tem pnlplll~rlo, qucremkt que 
n03 eonsiderelJl CG:nn PO\'o t'stuvid!) e 111~jecto? E" 
confesl!!o q~le ftlioe~pcntva t.io afinl'llrla oh;;linação em 
~()",I.mn:1r IlqlliJ.1n mesm(t (Iue se e~t:i. c(l\1hcct'ndo ser 
innocenlÍr;simu. Em qu:mto á Cama,,, (lI' Ol,imt", eu 
mio duvido de sua a<llwreucia li cau;;a do TIrasil ~ 
porlVll l1e innegavel que eUa uitrapaSl;oll OI lilAitcs ,la 
(!:t sua jUl"isdicçie ;0000 o ('m(lrt'~ario t>ubli('o que 
a~sim obra, he digno não 51; de reprehensiu Mas Je 
lco;ero c:t~tigo. Por e&tas raliÕes pois votu pelo parecer 
da Commis~io_ 

() Sr. ~ollza Mello: - Sr.Prf'sidE'ntp. : - Com" 
fie trata de discutir o l~arCCl'" ela C.,mmi~;K·ío de 1'0-
dere'! .sobre a admisli,;'o do -Sr. f'cllm:{'Ío 11,·I1/-;1ue., de 
Rcz;nde Ocputac!o eleito pela Prnvi'll:ia (te l'crMmbu
('o co", mllillria de votU!I, e exc1uiclo pela Camara c1e 
Olinda nu acto da apuu\,.ão. eu me levanto rara di-
7.er Oi: meus seatimentu8 C(\ln as reflexões devidas. O 
'l'e~crido {t"reel't' da Commis8ão est:l liugcito a Cres di-
visões 011 partes: a 1.- lae se f' dito Deputlldo eleito 
-<leve ser adlDiltitlo e chamad9 a tOlll8r Ilssento nesta 
Augusta AS!iembléa. sem .embar:!9 da eltclullão: a ~.
~on.i.t. em se pcrmittiro indic:1do 311!1ento e posse 
fiem () Diploma que lhe 1lão roi expeltido por fkar 
~ elei ;ão 8uspell9a naquella parte em consequencia da 
c.'xclua.io : e. 3.· ~elD a Sei se a Camara de Olinda 

d,,"e ser r&pre'len:li~h pn eemclhante procedimeato. 
l:na quanto:í. 1.- e i." parles du I'"rcccr d .. COlnmi!l
são, eunlê)rmando.me com. 0'1 ~ees fUllllarm'nfos JUI';fl 
que o l.>eputado eleilo dt'\'c "ir l"lIIar "S!;~"tl) l.' I ... .;. 
Ile hem cmbargo d" ex,cius:lo q1.;e fui i ujusta e nlt;:p -1' 
VA á delegação dos Pov(is. por quanto ohtllla 1\ 

m:t~oria nos Cullt.gÍl:s EJt.itont-s, que I!C éonclulr:io 
livremente, não sei cum que dirdto o circulo ou lld
junto da anera al'ur:lf;lio rle votos exc.:luio d. li5ta diJ~ 
Deputados a um du lIumero dos e&1:olhido,. com prc
fcrencia pelos l'ovos? l~ /liuda melinto r .. fl('ctindo so
bre 0\1 imprC!lsos l~omi'rehemli"o~ dt! escriptos do dit., 
Deput:ulo eleito, .,s 'IUAes se arnblio d~ ler, COIQO 

parte da aGc\\saç'~o que dcu lug:lr il ('X"::!U;;;IO, por 
conter('Ol dllutrinlUj ~ubversiva8 c anti· B .. :.~iii('a;; • ('U 
os cOllsidero in~ap.1Zell de sCll1elh~lItc c;,;::,.'to, (JI.lHpll! 

S:I descubro nclle .. amor, e ten,lencia ali Hra~il. e ., 
sua inc1ep~lI(lell('ia. c mesmo termos de reconhccim(;lllo 
e elo:;ill a S, M. 1., enlão Prillcil'e UCgcutl!, mar· 
chando 1)('!a hem ent~lI"hla libl.'l·dacle 11<& I;nprem:u. Li..:-
ciMO PIl:-l'!U que ql.lll!ql'cr qu~ s~ja a t;',l'iltll 1;/& ,id;l,.,t, 
ra'j:jo tàvomvcl, n.io SI! (h~ve di";pl!l\S:ll' /I lJ:fJ;,II.i,~, 
sem o qllal j~l a Cunt\lli.,s;\o dévc"j" ter ~tjfádo t'ml',l' 
r:J.ço em SU33 f'U1H'I;'iic!'l. nem deixar lle dccidir,;,;,! uglll'a 
m~mu esta parte lIu l~art'ecr, '111e mune; ~OliVcllitllle 
me pareceu dividi,'. Pelo que toca á r'·prd ... ns:W c1" 
Cl\.nlllrl1 de Oli~I(l:& (jue flt1. o!Üec:to (lu j,- part<.' d" 
Pllrecer, julgo iltj'.lsts e delltl('cc~:;ltl·ja: porque a Jita 
Camarl! prncedco em elln!!pqu<,nci:l lie acctlsaçõea. (file 
se desprezasse talvez {i'~!i<~ iucrcp:t\la. e de ttl:e deo 
parte com n Acta. Por tanto Vt.lto pel.. admilll!;l() ll:i 
f"rma e:\pcllditla. 

O Sr. ('o"'e;ro tia C,,,,lta: - Sr. Presidt'nte: St'~ 
ja-me permittido dizer alguma (ousa a re~peito da 
condueta d., Padre \' e.llando Henriques de Rcsende t 

excluido da Deputaç,io da sua l'rovillcia por um arbi
crio ela C:1IDllr. de Olind3, nos dias de lute e illLri .. 
{r". que slIccederlio li desorgaítil\8dora d~posição da 
.J unta l'rovisoria de Pernatobuco, Como cidadão par
ticular scmpre merecco o eoncdto dnll que o conheciiio 
}trla s ... ,a J>Tobidlllle e s:ia moral. SomC'l\cto Coadjulor 
para a Parochia do Cahn. ali ad(Juirio ~r&t c!!tim~ 
de ECOS freguczCll; loi illfi.'lizmcnte etlvolvide nOR deli
b'TaC;aMS t.uct.,(·S~o8 de &eo Paiz &(1 aoul) de UH7: e 
mll.iOlO nos urceres da Bahia deo prOVAS d:a flua hURra 
e ~aTl&eter firme. surrcndo cem (~Qtlstllnei" e rCl>ignu(;ã.) 
os in('ommollos inherelltes á l.Jorrorpsa aituaçtio em <1'1C 
sc achava. Em eanseqwencia do t'llusto e memurand" 
a('ontedmento dlt dia 10 de Fever,oit·o VOItUll Ít liua 
pntria. cntiiotir:mifõada por LtlLz d~ ~legll,;. e foi 
n017l1mt,,,te en\'oh,.do na cruel prl)serlpçao feita pm' 
eS!le ~na l.usitanu que. oppood,,·se Itbertamente ao 
prfll.!;i'es.:o d" eam:ll Constitucion:tl. reputava inimigo!! 
tnJ~s a(weUes que não se uião ao ReO partido, que. 
6cguramt~ntc ,6{'l'ia funl'sto li Cnusa da Ind~pendenci& 
do Brn,il, se n:iu appareeosse\ll para o dcstitzl'r. pcs. 
SOllS leiosas da lihcrdade ~Patria; Fui;,) titoallllo pU I' 

mais tempo em Pernambucu eSlle atrol inimigo da hu
manidade, iRflllivelmente fle uniril& ao feroz lbdeirn. 
R"grc!;s()u :l Portugal. quando os llt'~oeio'f da Cauli:~ 
dll Brll~il n:lo aprescllt,aviio boa fIlCI!. ~ quando ti. 

divergellcia de opiniões fazia vadllar as pessoas mail> 
pl'Ud.elltcs.. Appareeer.io alguns elloril'tlli lie08 em p(" 
riodic08 de Pernambuco. que muillls n:io elllead~rjiú. 
e seos inimigos cnrcnell:4rtiu, t:tXatldo.os de Itt:l11lblics
nos; e isto porque eIte defendia e pcrteollia liuslell' 
iar o GOVCI'BO d. sua Pro,iacia ento'" ueiUau~. 
porque assim o esígiãD AI imperio!!as eírcumtancia .. 
em que se acltavl! .o Po':o de Pernambuco. comu 
bem o tem ~l'ovado os tri8tes rc~ult:1dos que depoi~ 
Ie seguirão. Com tudo, nlÍu obstante a depllsição d" 
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C c:'1H!': 'lo de qô.rm !<:.''l'l inim;~n" o rêlzi:to p!lfC1!11. e 
,I.. I'I"I!; :rc,ãJ 11('1I14h IIIC.IJ\tI~ ,;i" f.llil\i .. II ('S4;rljl ':I'~ , 

l' .. II~. nU:&IKh a lIIc:recu a ('illl~itil:r:l(;;h' de lICOIf l' "'ri
f'h'" tui eleito I)el'utado. J le verdade que dous ou 
.rt'a "rOl! initnigOl, á tCllta de um peqllffiO nllDl('ro 

dI' ptllllOlll t"IIIO reprrlÕ"ntar á Camar. ~ Ohml" , 
rimida e ret't'OM em dlall ele perturbaçao. que o 
Depu&ado deito J'elUlndo lIt'lJriqllcJt de Rnt:1l(L(~ era 
ioimi ~ dl& eaulA do Ui'asil • stnl outra prova mais do 
'Jue l~' sua carl. inserta ~m um:1 da~. Folhas d" .l/lt
r,bONdo e Cllmo t:tl deVia IiC"r exclulilo, quando nu 
caIo de' h"v"r~'fil Icgilimo!f motivos para essa exclu
.. :io, s', lU,' C,,!!t':,:i .. t;lcitoral pertenda o conhecimen
to dl's'e III'g,,,:io, A !cm di~~o". se se 1uiz~r. d~r al.
,rUIU I"'ZO a l' ,·-a \'('jHc!'Õcntllíj:lo felU por t;~ClS 1I11~"goS a 
(:iIOla.a .' talllk'rn "l' deve tlImar em (~on~ld('raçilo o as
"itomo:':o de ~!HO r!'~'''R,S das prillcipal's cl~ Pernambuco, 
'eltCI em ti('() fllvor. ~e me fossc cOlll'c~hclo pro\'ar pc
rllntí' NUla ill!:~tre AS;l'li,ltléa. que li ~r. Oeputadll 
'Iue tRnto telll dl'Clam:ulo c.lIltra a nrlmissão do Pa
cl rc \' (':Janl·i" h.· illteres,;:lIt., ... lA' orclem ;'t urdem) 
1'or"0 pnill a lllll'slão. e. d~~{I que a C(lmmis~Ro de 
)'odl'rcs fUlUlan:\/l'se na J lJf·tll;n (tl sua call~:l. e ten
do e:n \' isla t~)d.,'1 os pape:!! pro e contr.l. j.j deo o 
ICO parecer !'obrc este nrg"cltl. jlllganrlo, cnmo se 
devia esperar das luze" e rectid:iu do!! honr3(1o~ Mem
br08 qllc a Cl1lllpocm. De mais tltmbelll jól toi decidi
do Jlela Asaembléa que o cunhedlnenl0 da legalidade 
ou iIIegalidade da. dlcição do~ 8rs. DeputadOll ficava 
.úmente reservado ao jUi80 da mesma A8sembléa; 
rnr'1"e pll/lia ,,"ccdrr qllr no!' Collegio-l Eleitor:l('!I 
II'''II'(.'<;!!CIII ~lIh(l~nll" n'sultlllldll disto a injllsta l'xclu
lt:iu de um ci,lal;io t:II\'(~z mui digu" de hem lIervir 
c .. ,te eml'r<'go. Telltlo por lanto ml)straclo (I"e o Pa. 
dre \'enllncio por 811B cOllJllcta sempre n1l'rt'c:e1l o 
t~Ol1ccilO de seU8 cOllcillacl;iM. e que lIen~lo d.,t'ldo de 
l(-nlÜnl'llh'lI ye"lllcleirampnte plltriolÍCOi n:lo }llldl:\ nem 
p'nte ser illilllilro da Call1la do Hrl15il, que hc a 8ua 
l'alria. c que sendo legitima e le;.calmente eleito n;io 
podia de fr.rma alguma ser e:otclui:lo pela Cam;ara de 
Olind_ Bem uma manifesta injustiça. e usurpaçiio 
evidente de allt!torill!lIlc, voto que 10m e assento entre 
n/III, tcndu rlll c(1118iderlt~'iio l'tota A UgUbta .\l!8emlJléa 
o rerto parc('(.'r da illulotre Commissào. 

() ~r. Ili!Jt,i,o de Alldruda: - ENtranho a todu 
a~ iclt.'1UI i~:di\'idu;ll's re!ati\'l1s 110 l)('putllUO deito, li
mitar.me hci 811!11l'IIte a Iratar da mate,ia I i-to he, se 
ha \'uli~l&tb nll dei~':í:). Coinc\'llrl'i por Ilpomar o Art. 
2.· d" <.'al", .J. o das Im.Jrlll't/.c1i cl'lt~ diz 'llIl' p:tra lier 
t>lcitll l>'-'pllt;1I1(1 clI'lIprc Irr moltitrarlo decididu zelo á 
(:ilu~a cl'l Br:\ .. i!, ora pnr C:msll cio Br:ltlil ('li enten
UCl CI cstlllx·h,~·illlcllrn <1:1 ;\1"nltr'llIi" l 'OIl .. tilllci\\Il:\1 ; 
II"r tnntu a el,·iç:in t;~r··1 \'alid:1 se os ,1:II'~i~ imprc,sas 
em nome du Padre \' CII:1:1cill U"S mó);;! ra~ .. :n lJue .. 1:e 
l,rofe"';II Ali dea!'> dU!i allli~,." dc,.ta f.rlll:1 til' (io\'erno. 
lia muila dilli'r('''\':\ em amar o Brll"il c amar a ~1.4 
C4u~a: " J);':n:'l'rutll P '111t' Amar e adclltcme!.!c o Bra
"il. JWIS l'lIillO lI;io :unll a t~'lrllla de Governo pur 
(·lIe "llI'Iu,,.:h. lI:i .. p 'ul.:- e,arar na Rcpr~elltat;'l" 'a-
1'."1101, A !\.a,,.:io j:i ass~!It'.u certas hi&!'Õe~: esclIlheo 
f) ;llIltilia; :ll'ciullIlIll o -cu Imperador, quc lIe la",
hc~ll "r"t\o-l'I"r (' Ddt:nsur '>crpctllo dI) 11ra-i I; e de
('tu IIU }lill'tIlU!1I a i:,r'na dll (ill\'crno qlle pr··floria. i!itl' 
hc. a ~lllllartl"ia (·unllitucion"l. em que h.: e;.enc,al 
• ch'kh .Illtl l',.,lt>rr.t. ,. t.anollni/t delleil, e a in:~e
r"l1cill do l'mler E -:~l,\!tivll nll T ,egis!:atiVtl !'Iic'!lla~ b~
J .~. li;" CUI1Ktit'liduI tteprCliL'lItalttei da ~1I\,;io, nada 
Jl.lcI"m"~ nlull.r. Jll1r. :L.' alterar niio no'l dp.rã" po:lc
r .. ". !o I UIf trm 1<; !'.ó·4 c<liricar IIObrc e1'1t,,; lugo o que 
.,;-0 a'tI'lT ,,~t, f',,,,,, I .le (;'I\'ano, Ilhra,'I\(Ia peia ~ l\-
çito I a::u p:.de 8l'r (Il'óundo cu. :uh'neto ~. Inl:ruc:-

«;:1('8 , ). r~!Vpstnt1nt~ ~,'lIa.. Ap~liqueTDoll ag~ estes 
l'rm(~lpl'l" UI' Pli,lre 'ellanclo. J;;1ar\ UlIl par~.IIO, da 
bua carla elle di, que he Uemocrata, IIlU .que. a Oe
mocracia dl'\'e formar-se com o Poder Legaslau vo Das 
CurtCl>, u Executivo no J\ei, e o, J udiciarlo nOi Tri_ 
hlllllU'l>; e t,&!VI·;';. porque elle requer no Gc'eroo esta 
divisliu de Poderes, se Julga que ~gue a t;.ausa que 
o Brasil abra'ja, nlllS eu mio o entendo Ulilm. Para 
haver l\Ionarchia (;onsLÍtucional mio basla t's:,& divisão 
de "~lert-8 que he commum a todos os Governo8 li. 
vrr8 , mio hasta dar .0 Cbefe do Poder execu~ivo o 
nome de~Monarcha. porque póde 8cr um fall~ma c0-
mo 811ccede em Portugal; !te preciso e indispensavel, 
que esse Poder Lxccutivo tenha tal ou qual i DgereD
Clia 110 Po,ler Legisllltivo; sem ella, seja '1ual for a 
denominaç:io de:'l>e Chcfc do EX~l~utivo, e ainda mes
ml, Clll11 a qualidarle de heredilario. não lu& par. 
mim Monarquia Comtitudooal. ora o que se colli;e 
dali E'XP:'('SSÕetl do Padre Venaneio he 41ue prefere a 
Domorracia HepreilentatÍ\'a, e como Ilao be esta a 
f',rm:1 de Gov('rno escolhida Jlf'la Nação, que já de
clarou altamente a sua \'o:1tl1rte pela VOI de todas as 
Camaras. !iegu('.~e que foi justaml'nle excluido do car
go de Deputarlo na t!'lrma dll~ InstrucçÕC8; e por 
timto voto q'le não deve ser admittido Desta Augus&a 
A I8etOhléa. 

O Sr. Andrada llacltado: - Sinto muito differir 
tAnto do nobre Preopinante, mas nem os laço8 de 
parel1tesco, e amisade, nem o justo respeito flue te
nho ás SUa3 luzes podem fazer, que não discorde do 
systl'ma • que "hral;n. He ~erclade que concordo com 
elle, qlle a causa do Hrasll he R ml'sma, que a da. 
l\Io;!archia l'o!lsl itucio"al, que só ella he quem nos 

'peide lI~glHBr nas bordas do abismo das revoluçõe8, a 
que tendem a despcnhar-nos loucos innovadore.. O 
estacln ele eivllis8(;.10, e cultura do Brasil, 08 habi. 
tllS, e COfItUIllCIJ. e mesmo os prejuisos dos. Brasilei
r08 1111'1 não deixào aberta outra vereda. plausivel de 
p·rosperidade, se não esta. Se o Padre Yenancio não 
aclupta~e a ~fonarchia, se elle ao menos claramente 
lhe ~ol.passe os alicerces. eu seria o primeiro a vo
tar contra a sua admissão. Eu serei IICmpre inimigo 
uecidi.lo d' aq\lelles, que (,olltra a natureza das cou. 
sas. contra a experiencia, querem 110 Brasil de8vairar 
a opinião Jlllh~icôl com sonhos. e quimerll8 republica
nas, e por bem da SUil prel'8ria tortllna vadear rios 
ue sanifu:, p.ra chf'~arelD a .um alvo. que jámai. 
CII 11 seg li 11', o, Jbi he nli"ter que Isto, qUlllltO ao Padre 
I~ena/l(:i(), fil~s~ pl'ovedo p:c:&amcllte ~ e he o que me 

11:10 pne('e. J..xl&llIl11ando as (luas cartas do Padre Yf-
11/l1Ieio. que t::7.l'fll o corpo ~e ddicto no pro~so 
y"e em Cnta ."~'I ',(,Ira. !;e ,I"e lIIte~ta. não apparece, 
a meo ver, lm!lmade delll.erada a MOllsrchla: nem 
se infira (IIIC il'tll nisle pcmpe a iJéa que elle tem 
de :\Ioll.lrl·hú ('ulIslit'lCiullill l"'Hreee a\'isinhar-f;e ás 
Constitlli~'iil'~ llc~panhllla, e Portugueza as quaes o 
nobre, Prcilpin:lIIt: julga mais DemocrAcias do que Mo
narcl:J:ls. .\ 11e:lIl1'ião q'.le o nobre Preopinante d:í. 
de 'lo:1:1rd;j,a h~ tiúa. sêgundo creio. por ser' res>
tr!cta de Illilis, e não ahrllng<,r ~o\'ernl)s. que não po
c\C'1i\ t.'r Il,~tr~, ~ll~lle. QU:llulo uma :\' :a;'âo he regida 
pur um U llllla\'1l1uCl. U llovemo desla Sarão hc 
~'flna,chico. I'e o po(le-r he here,litaria na Dina~lia 
li rinalltc. p IIC o M ()n:\rca klll algllma parte ao me-
nos nO) pOlbr lIloderador n:reion,,\. Se tod.,. os pode
res se t.'o'lcentrão n' hum 8," hOlUem a l\lonarchia be 
allsolu'ft. a qu.tI porém lliitere do Despotismo em "er 
o poder ul:'rcltado lIC'gundo Leis fixas; quando no Des
potismo 'ud., dt'I'ende do arbllrio. e caprillo varinel 
do desl'c)ta. ~e por,;m us poJerell são d;vididos. fican
do a lec;illla :10 na Ill:io dOi RepreNotalue. NacioDileI , 
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~ o poder l"X'''C'11cí .. " q,a r.t'\) de nm 'foTT1!"Cha !tert'di. 
lano, invltMa\'cl, e 10m al~l.lma inHl.le.lcla 1I0im: Oll ou
tro! poderes, temos o q'lé! ch UDalDOS l\lonarchia Coos
útucional Jlepr~cnfativlt. ,Ira i:;to he o que t:flCOn

tranws nas Ctlllsti'uiçúes Hespallhola , e l'ortugue~ 
lSltO ~loOlm:hlC;t!i, p',rém M!lnuchicu defeituosas, por. 
qll~ os poderes s:'io iso!ad(JI(, e qU:1:ii por lIeccslllldade t 

iuunigos lIlll! dos lIutrns: jlllr,!ue não ha llelO póde 
haver harmollia entre di~", I"'I! falt" de uma entida
de intermcd:a, que CIIIlI':!:t! o; disc:lrciM int.~res!!es d08 
elementos inill1;gu~, .Iem,,' r~ti. ". e OI"" Itehico, 'Iut: 
embote 1\ nimia ellergia, c lJlol,ilidade de um, e au-
gmente a grllvidacie, e I'stabilidade do nutro. porque 
em fim a roda prindl'lIl da maquina niio tem a 1'rt'
cisa força pa;'" liI)r ,'IH muvimento os rudizios, quan
óo iIH'rtes. 1111 ml,(::Tlr, jJa:" o .. 1t,,,\'i,, •• lóL,)s, qu;.tuuu d,'. 
iOrden:tdos; ll:.nlle 111& de vIr por ru:I'elSt<idade, ou a pa.
ratla de toelo o mechllllismo, nu o deseonjunti4meuto 
das suas pf't;a". Mas Il!'m por iS811 deixào a Hcspa
nha , e l'tlrll1~~1 c1f' ~er l\1()nar('hi,,~; Il mesma cthi
mologia 111;11-!1'1I. o c()r.trll~io; It mal \:1: 1)11(' C:Hm t;io 
rlefeituosll ~ ' .• ,,,:iiui)i,, lidO p"d;!nl CvllÜUlwr a lSe-Io 
por muitl1 t,';nro; flU " l\fllOarcha ~ntinuo a I'UI\ lIul
lid"de tr .• ha!hará p.r slIhverter a CUlIstituiç:io, e lie 
fará absolutC' , ou Il Dt'Il",,:rl\cia AnlQlliIU'l<ln o 'fona'. 
cba, depoic; de mil ronVl:',;(-,e; :1:ll\:-1"i:,,~<; rrnr(':Jrl::~ l.'I'?,'} 

o san/;ue e miseria l~ltciulll,l, precipit .. ,-á lle novo es
sas tristes Nações DO despotismo dA. q:le se r:-etell(l;~o 
livru. A caractcristica essencial das MonarcLi;~ eX:lIte 
nenis. mas muito mlll rlCgenl~,,~l~, 'l:in se \1i!,!a q',e o 
Uci de Po:-tugal lI'lH he lia re::tlrrlll.le outra cousa mais 
que um silnples PrC~iilf'nte como o da AIIIE'rica Se
Jllentriunal; e lU\' por i"so be " ~l)v('rl1o Demoer :cia, 
e não 1\1 ".:archia; • elemeuto de herança, e a tal 
qual influencia ,4ue essall Constitui.ões concedem ao 
1\'1onarcha, desmentem esta opinião. Nem mesmo, Sr. 
Presidente houve no MoI:odo Demouacias rigorosas: 
Athenas li n:io ti,i; não o Mão os Estados-Unidos; 
todas são Aristocrllci:ls elcrti Y:l!J. !o\e pois o Padre Ve
nancio admitte 1\ .,illnarchia, embora se aproxime ao 
systema de rortugal, não se p:lde dizer inimigo da 
l\Iollarchia em geral, e por conseguinte mimigo da 
Causa do Brasil Conf,·sso que o Padre Venancio não 
entende o que diz, nem nt'1I o podemos eatendel' quan
du falia em po(t'r rplluhlir:ano e:cccutado por um ltei, 
e outros at,!!l!rdo~. l.:IIe fll l1o\l t'!l'll franq leza; as suas 
carlas mO~LI"v IIllla 'HSalll.,,.,I~a t'tmfusiio de ideas; mes· 
trào que i,e noviço em mil.,'i'\;l~ de nrganisa~';-,o meilll , 
mostraI) que n;io tem iJeas clara!! das materia'l OI.' que 
fali,,; mOSlr:'II) q\1l~ nU"l'a a:i distinguiu. separ'll'. e 
menos coordt'!lull; ma~ n;\4) mostra ciaramc:ate que u 
seu e~criptor ,,~ja inimi;,r() J,l '.i., ''\rehia COl1l'titm:ional, 
e por isso in!mi,~o ti" Caus::lo .h''1sil. A j:l!'ti~;, me 
forifa a conf(>ssar fine d<! q" 11'111" ""I flll'lIltlo :l,,",'nLIO 

nas cartas exvress;jt's 'lI!:: 1""Jem p:lrecer \'Olllrllrias íl 
l\lonarclJil\, e que re,iSll:uhr:io (!uimera!i republica,':ls: 
hl p'Irece a ,asserçiio lfue alllCUII o Sr. Gama, e a 
qual, na millha op:rri,lo, n:\o rer;po:ldea completamen. 
te . o Sr' J1Io,,;;; TIlê.' (, ",1. A pa'sllgem arguida, a<luel. 
la em que "om manir<>stn (';oro de Ihcuria, e enir:lllO 
nOIl falJto!!, ~:~ IIIIS a'~ prupric)s \lara um Governo Re
publicano, li'! em ':('r.i.! le SI:f\'citt; e a su",pdta n;io 
!:e destaz cc, I ,liz"r ~,' q IIe " ~e(\ fim era arrcdar as 
i mputil çõcs (!'.I! n.:s f,1~ião as Cortes Portuguezn~. A 
t~nden<:ia d~.a pa'i-a,:.!t:ln he pt'rici0sa; o seo alvo po_ 
rlla parecer mu;t, bem o desejo di! encaminhar-nos a 
u.m sylltema palitic:o c()nhecjdam~nte impraticavel 110 Era-
1111, e o mais damnoso á 8Uft prm'peridade. A analogia 
dos ~Itados-Unidos s:, a cegos p,:'de impor: he ",ister 
dormir ao pino uo md" dia p ·f~" o", fi: !IO~ frrh:ld,)s 
ao clarão m~ridiano para Ukv ';e, i. ~;:~.'t:n\'1l J~ L&lU 

Povo nutrido desde o ooryo em iJeu J emocraticas 
para outro que creado no seio da l\1onarcb,a ~ .. t. 
J\li(, tem a frugalidade e temperança e amor da igual. 
dade, condilfõcs insupriv('ia da!! formas republicaD&l. 
Mas, Sr. j>u::tidelu.e, por ,'rrul! nao jul", Dinguean 
crimi"oso; e ainda qUllndo elll. e oulraô paaugena po. 
desllClD despertar su::.pc:itas, nau he por indiao. que 
privarei a um (;ida1ãu do direit& de elegibili4ade pas
siva , e menos a Naç:io da livre esculba d' aquelles que 
a Lei não exclue. A participaç,io dQ Puvo nos direi. 
tos ]:,olitin:s he a esseucia do governo, a lillerdade (IA 

escolha deve ser pai!! (J menos coarctada possivel Vo
to poili que seja admittido o Padre Venuncio, e quo 
lIe faça boa a escolha da Provincia. Quanto á repre. 
hensâo á Cal&ara, bem que assignasse o Parecer, CUlto 
a t'alinodia, e cunvenho que não seja reprebàldida. 
.Peccou pur exces~o de zelo; peccou por amor da or. 
dem; e como o Divino Mestre excusou a lfagda1eoa, 
por excE's:-o de amor, nós lambem a de.emos descul. 
par por ex( .. e!!~o dE' 2elU. Dt'J1oit; a sua iDexperiencia em 
t;itua,ao tão nuv3, hc motivo justificativo do seo erro; 
se nilti AIC~mO!J não uUtmns ainda hem .. raia das 
nllliSas oLriga~ões, cum que justiça coademn.rem .. a 
Camara, que menos rasão tem de saber as lUas? Se 
algum rle D,',S he de todo lluro, seja o primeiro a lan. 
t;ar-lhe a vedr~: eu hão o serei, nem o ultimo; conhe. 
,<,'-me e conheço todas as minhas imperfeiçlSes; e não 
~cn~urarei com rigor aquelba em que eu bem podia 
lU correr. 

O Sr. Akncnr: - Sr. Presidente. - A pesar de 
tambem dezejar alistar me DO numero dos defenso!'W 
da honra, e creditu de um Cidadão benemerito, c0-
mo o Padre Venanciu Henr;q"es de RezeftlÚ, tão 
inJustamente calumniad'J, e por isto impossibilitado 
de prestar á sua Patiia, os serviços que eUa delle 
confiou; com tudo eu deuria de fallar sobre. ma
teria, visto 1er eUa sido desenvolvida por tão babei. 
e instruidos mernbtU8; mas cumo existe ainda em pé 
uma accusação IObre um ponto da carta do di. 
Padre inserta no Afaribondo, que não foi refutada 
por nenhum dos Srs, Deputados, que o tem defen. 
di,lo, e lIucceda 'filAis, que o honrado membro, que 
acaba de fallon, :~\;~da sendo dos defensores. pare~ 
.. vacillar acerca do sentido, que se deve dar ao di. 
~ ponto; emprehendo eu mostrar, que em nada o 
pad'f: V:'nánr;o mostrou (:om mais clareza quanto 
os seus sentimt'nto<t s:;o os de um verdadeire Consh
tucio:lal , do que no mencionsdo ponto da dita carta: 
"amos ao cazo, Accuza-se ao .Padre Ve"n1lCio de ter 
acena,lo ao Brasil com o nov~rno Republicano, mos
tralll~lhe o e~emplo dos Antigos Romanos, quando 
expulsár;io os Tanluinio~; e lembrl!ndo-lhes a Ameri. 
(';\ Tngl"za ~ .. c.; finalmente accuza-se o paragmf. da 
Carta, que prillcipia - niio importa o subterfugio de 
l\UclI &c, - Ora Sr. Pr('sidente, isto h. que be von
tade de t'IlV,'nellar, as Cl<uzas! Porque não se lê 
e!Ote paragrafo da Carta ~ que principIa - porque se 
V, m~ nào he i,;imiiro das Republicas &c.? Sim; 
leia-se e combine-se .om o rlebaixo, que imediata
mente cahe por terrll a accusaç;io, (l R.:dactor do Ma. 
ribo'do tinha dito. - ,pIe talvez fosse uma Repuhli. 
ca o Coverno, tj!lt': com~'iesse 8.0 Brasil - Ora o Pa
dre Venancio nos mencionados para grafos da sua car
ta repr,'hell~e e:;te dizer, e ao mesmo tempo diz, que 
aquilu he que he m"ito perigozo dizer como aqui se 
lê; e que de nada serve o subterfu6io, a que recor. 
reo o dito Redactor da falta de lm:es no Bruil para 
ter um tal Governo: Sim o Padre Venando di •• 
que he sempre perir-oso dísn aquillo não obstante o 
cFzer, fI"e ha falta de lUJ('I; porque assim lIJ('smo o 
rOfll pvde querer àltirar-!ie ao Governo, que lhe di .. 



(6t 1 

Mm, f "h,· r. lhe COftYfllbft; rm- I este Gúvf'mo 18 

• ,irulI .. 1'0"0 ""mano. "tundo expeliu os 'Tarqui
n·o. a:io ohlllll.te 'U". ignllrancia. e que a metma 
;gIM,. .",. ÍIt te diá. dcJ8 A meri"8DuI , e cum tuclo ~lc. 
prudamaínio o IDeemo Go~crn(). e. o clln .. rv:lo: V e ... 
poi. que u l'adre r.,wehende o ,Iuo do ,Utl.rlw"do, 
"o .... ae ., tlUhterfugio. d. f.lt. 'lk IUl~; pur'lue 
illCla c.... "ta fi.ita p'lde ., Pu"o cio Brlll'11. cumo o 
Po,o R"lIIano. e c .... \meriCMtOl, querer tentar o tal 
GO\''''DO. apelar de nio ter a. IlIleI neced8riat4. 
eomo c.mw.n não tinhão SlJucl1et dons )'UVOs. Ou.le 
poi. H'H aflui o llelKlhlicanl.lllo do Padre J'e"""c;o. 
quando elle reprel,~nde 84fuell. dito ('Um o medu 
de fJue o Pu'o do Bruil o queira 1Ie.~uir? Como im
putar-. a urn homem, que elle he "'publicaM , quan
.." .. n. reprellcnde a oulro .. , porque e .. te clil, que 
IAlv,', o r .. public:ftni.mo ('onvenha ao Uruil? Com .flei
&O, 8r. PresÍlleflle. ou eu estou com a cabeça perdi
d., oU entôu lia tRI dflf'jo de sccuzar que até se 
lalem implltnçÓCI. que bem IOllge dc prejudicarem 
aI) accuzado. pelo conlrario o jld,lificiiu• "'uanto aí. 
mni. aCCIIt;llCÓCll, ntnbllin. refutaÇlio farei, porque já 
.. lito halitalliemente rerutaclas; e C'Om evidencia lIe tem 
mOldr:ulo " innocl'ncia do Plldre J'r",,,,cio e a injusti
,:.. quc ('um elle 110 praticou. ~arla direi lambem a 
f'pr("a õa illcon'pclenda do J ui.o, onde foi expulso de 
Depuc;ldo; l)()rqllP esta mAte". e81á bem dil .. cidudli. 
e eu lUcia de novo Jlo.lerci di ler. Aprovo por tanto o 
rarccer da Commil, .. i .. ('m '1"111110 á ndmil!8iio do Pa-i,., Ventmcio como Deputado, que de direito he ne3-
ta Augulla Aliscmhlí'a; Inll't quanto á repr.hençíio á 
Camera de Olin,la n:;o ar:-u\,,!). mio 8:; pclalt razõcs, 
que j" tem dado alguns ~1'lI. Deputado!!, ,:omo IlQrqne 
eu fitOU intimamenle convencido. que a dita Camura, 
he guean tem menol I,arte na inJnllti'fll, prati'~ada 0011. 

o Padre VtlUJnrio. A Camara ~gllio talvez o im
pul.o, que Ihc deríio OI intri~antclI, c inimigo!t do 
Padre. a e.le. ,1eujaria eu, que se cltsle o devide 
clltijln. porém he diticllltOlO. conh~e-lo!4, e numea
Iot: ba.fa, que o Povo .te Pernambuco 08 eonhf'c:a, 
• que 08 drtelllc como perlurhndorcM elo 80Cl'go puhli
co, e ""lllmniudorclI do cidadãos honrad08 d' IIquella 
Provincia. 

() Sr. Pinheiro de OIitltirfl: - Eu tambem pro
leno U8 prin:.:ipi"8 qu~ BCllho de pllvir. penso como 
um i/lut;tre PnOrinRnle '11If' nillgl1t'm deve ser julgado 
IICm proVIU! cunvinccllt('!'; maia t'''tou persuadido que 
lia. carta. imprC1i8as do Padre V cnanr.i.a' 8e achão es
lUIS pro\'as para a sna nclullão. Ainda Iitlrpondo que 
aa 1.' carta em que clle fIlHa dl! Ilepublica. 8C J'li>
de entencler (por intrepretat;!io forçada) quah(uer f<ir
ma dcOoverno. e nlio 8ómenle a ))emocracla, hem 
qur seja C:;la ae", duvida a intelllgencü mais vulgar, 
fica0, "mllo ver, lJIallifl.'stas 811 Slla'l id,':as na !l.~ 
carla rOI qlle c~ccl3ra ser Uem!lcratl1, porque esle 
t('rmo lIiio "dmitle nem tflS41l ml~9ma9 inl~rpretaçi)ei 
C!OIll '111(' ct Jlcrtcndf'tn salvar. A Icm disto, c8crevendo 
Nn IH~2 a~~CVI~I'a quc a~ ideall q"e tinha. cinco 
allno~ UlltCII, I r.ill ". que ainda proft'tiM8va; e como em 
Ih17, que he a ep'lca a que elle se refere. o 
projerto, 'luC aburlou, era o do elllllbelecimenlo dõ' 
Jle"IIIl'rõl('iR, ('onduo flue elle segue principiol OPt>t"S
IM :, C 'au'a. clfI BrAloil, porque a C,',rm" de Governo 
abraljl"h pdn ~.,Iio he a ~lonarqtlill Conlllitucillll"r, 
• {Jue pur i,,,o que CI~ s"l%"e fili ju!;tnmente excluido 
de J)l'p\ltado, na l:ollfnrmi<l16cle d.~ Inlitrueçóes, 

() Sr. G"ma: - ~r. Prcsidcnt'!: Peço a palavra 
por amor da ordem. Duu in(urmtLr a esta Augu8ta 
ÂI..r.rnbléa que quantlo te pub irarão os illl}lrel808 do 
~erh:J1Ilt'nte. impresso. pelos qua"!t a Cumara de OI n
el. j"."'mcntc o e"duio, jf\ 011 Elei~rcl tinbão tido 

nomcldOl, f ferião (eito O NO juilo ta1 0'1 qnal, f.l. 
tando 8<,mtnte OS Eleitores de Itlk-ife e Olind.. Fog.~ • 
te da que,;tão p,incipal que h\~ li qq. a"al)()lI de opi. 
nar o nobre D~lJutallo li Sr. Pi/lllt·i,o'/f! Oli:Jtira. e 
hto, qu~ devia ser e~cltiidl) deste car~4) todo aquelle 
que (cHIle inimigo da (;"usa do Brasil, e que para 
iYO baslólV& ter IJOmbr3s de su::,peita, COIDO ordcnlio:w 
Instruc~ões: que olhando para a cl',alicllicle de perten. 
dente, ,",te Dolt !leos imprt'!;sos de 18;.~~ disse que con. 
.rvava 08 m~IDOII senlimpnto8 que tinha h!, cinco an. 
nUI. quI' eroio os de 1 ~ 17 de Pernambuco; e sendo 
R'I8im iuimigo d/& Causa era excluido pelas referidas 
Instluclôes. São (;l>teA 08 fundamelltos da uc.usão . , 
que ainda ná.. veJu desmanchadus, a pezar de ser ji 
10llgo o debate. 

() Sr. /);nl: - Nt'nhllm argllmcnto produlido alé 
agora contra o Pa,lre \' enancio foi CoDVlllcente; pelo 
cuntrurio o vejo jllstificado nll mesma accusação, e 
DeUa ftmdo a !itia dcle."a. Se til! seol irupreSllo8 mostra0 
que qualquer Po,·o pc)de adoptar a fôrma do Gonrno 
que lhe convier. igualmente moslflio que elle cntcnde 
qU(! n fónna que convem ao Brallil he a Monarquia 
Cun8titucional , pelo mesmo Bra8il adl)pt:tda: GovernG 
mixto que pl'lrticipa das outr." differenles fórmas e 
que póde chegar a luperior perfeição, l.'Outra o pare .. 
(:er dI! escriplor, pelo ref~rido Padre refutado. Sabe. 
mos alem disto que elle fui eleito COIR 169 votos, e 
julga,To nos termo~ das InstrucçQCs nós Collegios 
Eleitoraes de Ilecife e Olinda; e se lhe falta o seo 
Diploma, a!lRilll como ellle Augu8to Congresso já dis.. 
penliou igual falta em Deputados de S. Paulo, leja 
esta tambem suprida: o Deputado eleito o mcrece, o 
he talvel mais digno do que se pensav/&. Voto por .is.. 
so que entre, e tome aslíeuto nesta Assf'mhléa. 

O S . .Aralfjo .Lima: - Eu não direi talvez nada 
de noyo depois de ,.io extcD.a discusdo; e me limi .. 
tarei á parte do parecer que respeita ao procedi .. 
mento d/& Camara de Olinda. EUl 1." Ingar de
claro que mio reconheço nella Q8 direito de excluir 
um Deputade .leito, e muito. m/'nl:1 Jlfio temIo Oll .. 

tras provas mais do que 118 impres80s já lidos poi!l 
deIJes de nenhum modo 8e conclue que o Padre J'c. 
lIflncin lJ~ja inimigo da Causa do Brasil; portanto 
tunda querendo conceder ú C4mara a aUlhoridlldc , que 
eu nliu lhe f.oncedo, mio poderia negar-se que linha 
u8Ado mal ddla. Todavia não me confurmo com o 
voto da Coanmilõsão quando julga dever 8er repr .. ht"lIdida 
a Cnmarn pela cxclus/io do Deputll,lo cleiU,. Algun~ 
Já tocárile este ponto ,e concordo com 011 que pensá. 
rlio que se a Camara não fez o que devia, el rou rle 
ooa fé. Nem n08 devemo8 admirar deste eeu procedi. 
mento; estas materias Con81itucionscs são DOVjJS entre 
nris; 08 povos ainda uão conhecem bem estes direi
tus, e 011 mesmos que já siio velholl na pratica des. 
tel! actos commettem erros. E que muito he que 11 
C4mara al'liim procedesse quando pcl!soas de ~,"alisadoq 
tlllentos e luze8, e que até se assentáu lle~ta AS8elO
hlén, mOlltrão mio estar firmes· sobre 08 limites da 
authuridllde da. Camara nesla matcria? Porlanto sou 
de parecer que mio appareçamos em publiru, logo no 
principio d08 n08S011 trabalhos, reprebendcndo uml\.Cama
ra. <lue talvez s:'J leve em vista promover assim o pro .. 
gresso ria Call1llt do Brasil. Este he CJ meu voto. 

O Sr. Pereira ali Cunl,a: - Eu podia deixar de 
falIar lobre esta materia, cuja primeira parte 8UppO
n"o vencida, a favor da entrada do Padre Vellanci~ 
nellta Assembléa, que tcm sitio vigoro8amente defen
dida por tantos IlIultres Prcopinantel; mas .cmpre di. 
rei que quando rui ~fembro da Commissã9 de 'POIle
fes logo julguei Dão ser ne~888rio o Diploma lima vel 
que haja Acta por oude CVD8tc da nomeação legal. e 
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(li) . . "'~ 
j6 ... li Jftfieo* .... eGll O Sr. C""IJ Apta" gae a 
peur de lIio appreseatAr o seo Diploma, foi admitti. 
do , como detia atr. a tomar aasento Desta A8sernbléL 
Sou poi8 do parecer que o Dl!putado eleito deve en. 
.... r niu obstahte a falta da appresehtação do Diploma. 

O Sr. Celta Agttiar : - Sr. Presidente: Nüo me 
Jevanto para fanar 80bre a questão tão debatida da 
entrada au Padre Venando nesta Aseembléa, porque 
Jlão faria maia que repetir o que outros di88crão, N iío 
IDe opponbo • que elJe venha tomar Rssento entre nós; 
ID" paio se diga que a exemplo do que 5e pratico 11 

almigo elle deve entrar independente do Diploma. N" 
meo caso e no do Sr. Andrada li/atIlado dlspcn80u.se 
o Diploma li vista d. Acta combinada com os mais 
Diplomas dos Sra. Depiit&do= de S. Paulo meOl Col. 
lell&lS, pelos quae. constata estarmos eu e o Sr. ~n
àradtJ Macltaoo nomeados Depu\Ados d· aqueUa Pro. 
"lncia. que 1130 mandou 011 referidos Diplomas tulvel 
pela lIo~a eusenei., e por não constar da nossa cite. 
galla a estA Corte. O CaSO por~m do Sr. Henrique~ 
de Relende he diverllO porque não póde a"presenter o 
fIeG Diploma que Ibe foi negado. em cor &equenda doe 
motivos da accusação feita contra eIle, e que o' atarão 
lO p8II&meDCo. do' compete,te titulo. Por canto ,enha 
muito elpbora tomar o eco assento; mas por modo 
~gQm .. ~da comparar a falta do seo Diplom. eom o q1le acontece0 a boslO respeito. devendo ao con~ 
yario ~1'-1C ordem' Camara para que. o temeUa 
.eom a brevidade po.i\'el t .iata a ri'80luçio da b 
IImbléa t e a~ P,fa que Dão fique para ~ f~turo ~u. 
.~jd~ este negocno t que p~ecendo á primeira \'IS~ 
.de po"~ m01lta J he por ontro lado d~ al~lI)a. c~
lideraçlo, eepecialmeute para •• mpecta, .. ProVIUC ... 
~ que .elle se refere. 

. O Sr_ Gama: ~ EICOQ absprto, 8~ Preaidente? 
J' se dá ~r deciditIa a entrada do' pertenclente Deste 
,re.spei&avel Congresso, e já se passa á segunda flues
são 'c dne'tltrar ,em Diploma t antes d~ se bavef 
'Yotado .obre a primeira; ~ esta P!jmeir~ q~elilio for 
~idida negativamente t como se púdo dllCutlr ~ se-
MOnda relativa á Diploma, quando ella sb Ilodula ter 
.cabimento, se • primeira tivesse decisiio fa1oravel? p". 
,rece..u,e por taato que se deve já pôr a v~tos e pri: 
mcira questão; e que saindo pela affi rmau va t paJera 
~Btio d~ferir-se ao requerimento ou re~resentat;80 d~ 
.impetraate, para que mande buscar á Ca~~ra re~ T:ccu. 
;:fI o seo Diploma, qlle he como um req.uIslIO de Iden. 
tidade de pessoa, que a8 Instrucçôes ~Igem dos Po .. 
)'08 Conltituintes. He verdade q\tC este Honrnvel Con
Iresso tem a authoridadc de as revogar, por isso qu~ 
~ a de legislar; mas be preciso que Rppareça C!lta 

àispGnsa, nüo em í:',rm~ arh~traria, f1cand~ no 1.'5CUfO 

a Lei ~ue temos em contrano. Sendo as dl1as In~truc. 
çõcs revogaveis nesta parte, de\'e.sc. fazer uma. dISCUS

IlliQ regular - Se são. 011 Dão, preclsoll OI ~lplomaa 
para a Assembléa re~onhecer Deputados -, VISto. que 
pela Lei cxif.tente a sua Ilppresentação he u",! ~bJe~ 
essencial. E será possivel vori6c:If-se tal admh:IHo nau 
arj escandalosa pelos principios DeRlocraticos do im~. 
t~nte~ como tambem escantIalosa por uma surda d1a
pen~ na Lei! Se ~8~ ~illJ>ensa he justa, não ha mo
tivo de sc IIccuItar aos I'ovos. 

Julgando-se B materia su~eienteme"te. discutida 
propox o Sr. Presidente se deVIa ser adn .• vldo o Pu. 
dr~ VttlanL'ÍQ Jlenriqu.e., de Bt'8t~de, como. J~galmentc 
"Ielte, .a ter 8S8ento na Assembéa; e decldlO.lie que 
,lim_ 

O Sr. Mo"iz TII!'flres: - Sr. Prcs~lente: vi.ta a 
"eliberaçii~., q~eacllbi, de tomar a A 8sembléa, de r.e
pu~r leralmenle eleito o Padre J' qUl1lcio, sou dt: ~o.to 
~e ~ via do GoVlfUI> se ofticie .á Camara ele Ob~d~ 

par. que retDettI ~~o ... 'RO Biploma; mil te que I 
to que yenha o Diploma fac para qUI na Seeretaria d ... 
ta Asst,1Dbléa .. conaertelD OI titulo. d. &0<1.,. 08 Sn. 
Depuladus que fórmão a Representaçlio Nacional t • 

não para que IÓ á vista deJIe poeaa tom,r Uilento eu. 
t~ nÓII o dito Padre pots para iato n~o te faz ~ 
«:IS0; achando.se leg.aUsad08 IJS aeo. Poderes .,.1/11 on. 
tros Diplomu des ))eputadol da mesma l'ro,incia. :&i..-; 
be a minha opinião. 

O Sr. Prtlidenfe propOl te devia ~(r.r niio o.,.. 
tante a falta de l>iplam~; e (lfcidio-ae 'Iue sito ~ de.. 
\'Cndo ordcna".se á· Camara a remetl~a ao di tu D'pIQru,. 

UltimamtlDte propos o Sr. Presidente te deveria ser 
reprehcndida a Camara. e decidio-te que ~ão. 

Seguio-se a I içiio dOI outro. Pareceres da Contr 
missão de Poderes apresentado Da 8essão alltec:edente, 
e dados para a ordem do dia t com~ndq pelo q'lf 
.. nuva sobre a escúsa que pedio o D~pl.ltado elei~ 
.ÂgD8tinlUJ Correa da Silva GoullúJ, do e1~l'cicio d'., 
quelle cargo, por sua avançada ,tIade e mole!!'; ••. 

Depuis de br€!ve debate appro"ftu-se o PaI ecer Q 
.Commilsão que julgou justa a cllnceSsão da (>~usa; 
sendo o Sr. Alencar de opinião que Runca lIe deverji 
negar escUIA a .. "em a requere88e t. pc,trq\1~ mU!~ él. 
vinha que esfe serviço fo88C leito de mui livré Y~Dta· 
de. pois o que ~n'i.~, St',ro ser ppr amor li sua pa
tria t muito mal dd~mpenhari" 011 seos deverell. 

Paaaou-se ao rareç" I~ u Deputado eleito 
Joaquim Go7tfal'llel Lt:flo t em que • CODirnisaão .iu1. 
80u que podia vir ~mar ... "to; ..... 01\'1JI~ livre 
de crime; • depoil de a1i'-\D~ diSCUíIllP. __ .,,,CIt 
vado . 

Leo-se deROia o P,~r ·da ~. COlàlPi" 
IObre a elICusa que requ.er;ao o D~p.we4o eleito IO/fl 
,4lvu do Couto Sarn;'DfJ anepuelo m·o&eatiaa. tt ,'idade 
avançada. para ser dispensado do eSerciçie do c~ 
par. que estava lIomeado; e tcado fallado ,lpla. ,S.". 
sobre a materi. t approvou.... e p,,~ em ..... • 
Commi»são declarou que o a:ia eonadJer... "ler,. 
mUi de ser attcndidn aa sua luppli.ca. . 

O Sr. J4ra'fill J't4na c~ Relutor &la Co_i .. 
da Rcdacção do Diario fez a le8"nC8 propdit& 

A COlDmissiío da Red.eção do Di.tio não ". 
podido appre8ent4r ao Publico 08 trabalho. d.A ...... 
bléa por titlta ele um Rcdactnr; e como dftt:ja f ~ ... 
a Naçao qUIloto ante!! se instrua doa negocióti da_ ~ 
ma; propõe que o Offl"inl Maior da Secretaria Theo. 
dsro JOIIé BiallCa,.di I'eja i1!ceriname~te encan'S'Ado d. 
redacçiio f pois se ofFereco para esse fim. sem ~ 
por ora BC entre na deai""açio do otdCJlndo, que 
deva merecer pelo RO lfllbelbo ..... Pa~o da ASliembré. 
14 de l\fllló de 1813. Callditlo JN4 de Arai/jo Yiua. 
,.4fttonio Oonfal'l1l1 Gotnide. 

Foi recebido com ag."ado o oft'erecimento do Ofti:.. 
cial-Maior Interino da Secretaria da Asa"mb1éa Theo .. 
soro J08~ Biancnrd', para redigir o Diario dA. medM 
Absemblc!a interinamente. 

O mesmo Sr. Araujo "ir.71na leo o 8eguinte P,Q& 
jecto ciro Regulamento para a Ilcdarção do Diario da 
Assembléa, e o imlicou como U'i'g~nt~. 

A CommisSéio da Rcdaceiin (lo Pia'Íi'. de!l('jftndet 
linr a prompta pubIit'ftçiio dcllc com :\ tit't C',"posiçlio cIos 
Ncgocios da Assembl~a, piara. quc I\' Naçiio ~('on .. çni_ 
fntemcnle Rt." instrua dos tr:lbalhos c1"g lil'()'f n"l>rt'll'n. 
t811'es, c julgue do fer,·ur, Cu," .que estes susk"nÜil' 
os illter('sse~ ptlblicós na ardn3, e difícil tllretA da .• _ 
ganie.1ção da Lei funtfjlmcnt~l t C els5 mais l.eiS •.•. 
Refl1fmas ur,!!ent~, que a SCOR (f(,SVI~ft)R se 11(;150 ct1Qiw. 
(i~s: ,Pr:opoeçr e s~gJlin~ l'l,ilo de ne.;rl/tatr.t"oto Pr .... 
~lID.ip par, o ~'-IJ~5Dl~lO Àíl 1ttsllfC~t\R-
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CAPITULO I. 

Do E,tabelecimtnto, e 6toi Emprtl(udol. 

Artigo I. Haverá um Redactor com o Ordenado 
annual d. 1 :000.000 rcis. 

Tre. 'J'achygraphos maiores com o Ordenado de 
6OOjJ)OOO rei •. 

Seis ditos menores com o Ordenado entre 100. 
SOO.OOO reis, conforme os semi merecimentos. 

Dois Escripturarios com o Ordenado de 200.000 
reis. 

Um IICI'vente cum 300 reis por dia. 
Um ÁdRlinilitrÃd~l' encarrt'gado da venda do Di

ario, com o Ordenado de 400.000 rei •. 
I I. E,tes Empregados senio providos pela Assem

hJéa á Proposta d3 <":ommi88áo, precedendo exame da 
apacitlade, e costumell dos pertenclendes. A cada um 
do. .;nlpregados se dará titulo da sua Nomelu;ão; fi-
c:"ndo.lhe prohibido ()ccupar.se em qllalqrr oulro peri
odico, ou dar a alguem apontamento! para clle. 

111. A Commlllsão terá inspec~'ão 80bre todos os 
Empregados, os quaes lhe fiClio responsaveis pel08 abu. 
101, ou faltaa no cxercicio de seos Cargos. 

CAPITULO 11. 

Do Rcd:Jclor. 

Artigo IV. O Redactor reaebcrá dos Tachygrapos 
., manuscrito das Notas decifradas, c da Secretaria as 
Copias das Aclas, c os mais papeis, que deváo en
trar no Diario por inteiro, ou por extracto. Incum
he-Ihe fazer estes extractos com fidelidade, e concisão. 

V. Ho mais attribuiçãG do Redactor corrigir os 
manuscritos apuralios das Notas dos Tachygraphos. Es. 
ta corre(;ão cxtende·se - 1.- riscar repetiçj;~s vicios:ls 
de palavras, ou de proposições - 2.- polir a iinglla~em 
- 3.D sub!tituir tcrmo" proprios, que na rapidez da f'al
la mio acudirão ao penllamentl), a ou tr08 de menor 
propriedade - 4.° supprir lacunas, e atar o fio do dis
eurs!) - .,.,.0 Íls concordnncias gramaticac!l; e - 6.- r,Or
thographia pelo "y,,'emll ctymologico. Por('m jámaill se 
estenderli Il subliti'lIir lis falias recolhid,,'t pelos Tachy
graph08 outra'l mais longall c diversas dellas: salvo se 
tendo sido primeiro trabalhadas de e!lpllçO, fossem de 
memoria expostas I. ,\sseOlbll~a. Em C3!!O de total oba. 
c:uridade, ou du~idosa intelligencia consultará os An
tores da!4 falias. 

VI. COff('gilto o Dinrio manuscripto, e Assignado 
pelo Jtedactor, ficará por ~4r horas sobre n Meza no 
Gabinl'te da Rcdilcçiio para os Senhores Deputados irein 
( querendo) retocu as liuas falias, ou vercm os to
'luea, que IheM fez o Redattor. 

VII. O Diario lieríl d~pois remettido pnra a Im. 
preseio, c a. provas voltarão ao rtedaClor para as re· 
ver. c l·mendar. 

VIII. Imprcsso o Dinrio, o Redrlctor farÍl a Ta
beJla dos erro'!, ou faltas, que cscnpas'Iem li !'lIA atten
çio, pala IIIhir no seguinte Numero. 

CAPITULO 111. 

DoI Tac1&YlrnphOl, e E,cripturar;08. 

Artigo IX. OI Tachygraphos, serão distribuídos 
... Commiulo em tres turnos para se alternarem nos 
êli.. de Sesaão: a cada um .e deliginará assento na 
Baila. 

X. Comprehenderáõ na. suas Notas tudo o que 
" 8eahom J)eputados disserem-, e eU. plldeRm 

ahra~ger: apontando 08 logares, em que ~Denet lere.a 
papeis. 

X I. Decifraráõ depois as suas Nolas sem demora. 
juntando-se para "88e fim todos os que tr~balhario na 
Sess:io; dirib";odo a operação ri mais quah6cade. Abi 
5erd escripta a versão por um delles, ou por .um Es. 
eripturario: o que feito passará o manUlCl'lpto ao 
Redactor 

XII. Os Eseripturarios seriio aplicados pela Commia
são já em palisar a limpo I\S Notas dos Tachygraphol, já 
em copiar os trabalhos do Redactor, ou em oulro qual
quer escripto, que convenha ao Diario, e lua redacção. 

CAPITULO IV. 

Da Commi'lIão d" Dia,to. 

XII J. A Commissão fará as Propostas para OI 
Empregos do Estabelecimento do Diario , conforme 
o Art. !? 

XIV. Regulará as condições da Assignaturas do 
Diario; procurando sempre facilitar ao publico a sua 
leitura. 

X V. Examinará as Contas dadas mensalmente 
pela Impressão, e pelo Administrador; ea Folha dos 
Ordeftados das pessoas do Estabelecimento, para tudo 
ler pago com a sua approvação. 

X VI. Proporá as Reformas neeessarias DO syste.. 
ma do Elitabelecimento, e no da Impressão, quando 
convenha mudar de Officina, ou methodo. - Paço da 
Asscmbléa 12 de Maio de 1823. - Candido J08P. tk 
Ara'1jo Vianna. - Antonio Gonçalvea Gomick. -João 
Antonio ROtiriguea de Carvalho. 

O mesmo Sr. Relator leo tambem o seguinte Pa
recer sobre o requerimento de Vicente J uliliniano da 
Costa. 

Na Commis~ão ela Redac'{ão do Diario foi visto ' 
o requerimento de Vicente Justiniano da Costa, no 
qual pede ser pro\'ido no emprego de ImpresSGr do 
Diario e mais papeis. A' Com missão parece que não 
tenrlo a Assembléa mandado ClItllhelt'cer Typografia 
propria, como no requerimento se suppoem, he por 
or3 imttenc1ivel ~ pertenção do Supplicante, qlla será 
com tudo tomada em cOIIsicleraçiio, quando se julgue 
conveniente lIC]ucile e!;tabelecimt'nto. Paço da Assem
h' [:3 12 de Maio de 1823 - Candü!o José d,. A rau-
jo rilll/lln - Antonio G01lçnh~" Gomide - João Á.nto-
"io Rod, igu"s de CarmllUJ. FcolJ adiado. 

O Sr. Presidente designolJ para 11 ordem do dia 
a con'inulI(;.10 da disclJssão sohre Pareceres da Com
mi8sa de Puderes; a do Projecto do Sr. Rodrigues de 
Carvalho; (l pOI' fim a do H('gimento PrO"i!lHrio. 

Lenntou.s(' a Sess:1o Íts 2 horas da tarde. 

Manoel José de Sousa França, Secretari •• 

RESOLUÇÜES DA ASSEMBLF.A. 

Para l,àetalw Pinto de Miranda Monte1tegro. 

111.- e Ex.mo Sr. - A Assembléa Geral, Cons
tituinte, e Legislativa do Imperio tio Brasil, sendo
lhe presente o Officio de V. Ex., da data de hoje, 
em que participa a necessidade de licença da mesma 
ASliembléa para que possão ser inquiridoa os Deputa
dos. Antunio Car/o$ Ribeiro de .Andrada, JOIé Rir.fJr-
do da Costa Aguiar, e Pedro de Araujo Lima referida. 
por tcstemunbi.S no summario a que está procedendo 
o Desembilrgadvr i'ranci.tco de FraDÇ8 Miranda., re-
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lIolveo t que não ~em os dito~ Deputados escuzar
se, e que cumpre ao referido Ministro dirigir-se a 
~llcs para que lhe assignem o dia, c a hora em que 
pOde ir tomar-lhes seos depoimentos nas suas respecti
vas moradas. O que participo a V. Ex:. para sua in
telligencia - Deos Guarde a V. Ex. Paço da ibsem
bléa em 16 de Maio de 18~. - José Joaquim Car-
"âro de Campes. 

Para Venancio Henriques de Resende. 

A Assembléa Geral t Constituinte e Legisllltiva 
do Imperio do Brasil tem resolyido que V. Sa venha 
tomar assento neste Augusto Congresso, e ter parte 
noS seos trabalhos como Deputado pela Provincia de 
Pernambuco. - O que participo a V. S." para sua 
intelligencia. - Deos Guarde a V. S. a Paço da Assem
bléa em 16 de Maio de 1823. José Joaquim Carnei. 
ro de Campo.y. 

Para José Bonifacw de Andrada e Silva. 

lU. mo e Ex. mo Sr. - A Assembléa Geral, Cons
tituinte, Legislativa do Imperio do Brasil Ordena 
que a Camara da Cidade de Olinda lhe transmitta 
com a maior brevidade possivel o Diploma do Padre 
Venancw Henriques de Resende, nomeado Deputado á 
meS'Ila Assembléa pela Provincia de Pernambuco. -
O que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Mages
tadc Imperial. - Deos Guarde a V. Ex. - Paço da 
Assembléa em 16 de Maio de 18~. - José Joaquim 
Carneiro de Campos. 

Para Agos{illltO COI',.~a da Silva Goulão. 
A Assembléa Gerlll, Constituinte, e Legislati'Va 

do Imperio do Brasil, tomando em consideração o. 
legitimas motivos allegados por V. S. para ser disren
sado de comparecer neste Augusto Congresso, resolVe0 t 

deferindo á representação de V. S.. dispensa-lo do 
exercicio dlls nobres funcções de Deputado, bem que 
lastime o ficar assim privada da codperação das suu 
luzes em favor da grande obra da regeneração poli
tica deste Imperio. - b que participo a V. S. para 
sua intelligencia. '- Deos Guarde a V. S. - Paço tIa 
Assembléa em 16 de Maio de 1823. - José Joaquim 
Carneiro cU Campo8. -

Para José Alves do Couto Saraiva. 
A Assembléa Geral, Constituinte ,e Legislativa 

do Imperio do Br3sil tem resolvido que V. S. venha 
quanto antes. tomar assento neste Augusto Congresso, 
e ter parte nos seos trabalhos como Deputlldo á mes
ma Assembléa pela Provincia de Minas Geraes. - O 
que participo a V. S. para sua intelligencia. - Dcos 
Guarde a V. S. - Paço da Assembléa em J 6 de Maio 
de 1823. - Jo.Yé Joaquim Carneiro de Campos. 

N a mesma conformidade a - Silvestre .dlve,y (la. 
Silv(/,o - Maooel Pacheco Pimentel. -José Joaquim 
Xavier Sobreira. - José Mariaoo de Albuquerque.-
Manoel Rodrigues Bessa ti: Olanda Cavalcunt~. - An-
tonio Manoel de Souza. - Lucaa Ântonio Monteiro de 
Barros. - T"~Otonio Âlves à' Olivei"a Maci.el. Fran-. 
cisco Pereira de Santa Apolonia. - Ântonw Teizeira 
da Costa. - João Evangeli8ta de Faria Lobato. -
Miguel J oflquim de Cerqueira e Silt'a. - Francisco de 
CQrvallw Paes d' Andrade. - Manoel Mar;a Carnei. 
ro da Cunha. 

-------------------------------------------------------------
RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA NACIONAL. 1823. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 

GER.4.L, CONSTlITUINTE, E LEGlISL.AlTlllJ7'.A/. 
DO 

IltlPERIO DO BRASIL. 

I 823. 

SESSÃO DE 17 DE MAIO. 

Pre,idencia do Sr. Bi,po Capellão Mór, 

REuDidos os Sra. Deputados, fez-se a chamada ás 
10 horas e mt'ia,· e acharão-se presentes 51, faltando 
por molestos os Srs. Rodl·igue. Ycllo::o, Gama, e Pe-
f"elrtl tIa Cunha. 

O Sr. Preaidenle declarou aberta a Sessão; e 
~do o Sr. Secretario Fra"'fIJ a Acta da antecedeR te 
foi approvada. 

Passou-se á ordt'm do dia; e leo-se o Pareccr da 
CommiSlão de Poderes relativo ao Deputado pela 
Proyincia de S. Paulo Diogo de Tolcdo Lara Ordonl,ea. 

Â Commiaão. dos Poderes examinando o reque
rimento do Deputado pela Provincia de S. Paulo , 
Diogo de Toledo Lara Ordollhes, que pede a escuza 
do dito cargo, em razão das graves molestias, que 
padece, e que já servirão de motivo para ser escuzo 
do . exercicio de Conselheiro da Fazenda com Licença 
illimitada, • que comprova com Documentos Legaes, 
que ajuntou: Be de parecer que lhe seja C8ncedida' 
a escula pedida, maDdando-se chamar o Suplente 
immediaro em votos para tomar assento nesta Assem
bl~a em se. Lugar. - Paço da Assemhléa 14 de 
Maio de 1828. - &teTJão Ribeir9 de Relende. -
A"toni" Car/o, RilJeiro de Andrada MacJlIJIio e Silva. -
Manoel Jadnto Nogueira dG GGmtJ. Depois de breve 
discullão foi approvado. 

O Sr. Pruide,.te annunciou que estava á porta 
da Sala o Sr. Deputado YeMncio Henriquel de Bc-
1mSe. 

O Sr. Andrada Mac1uJdo: - Como 08 Sn. Se
eretariol "ão recebe-lo, devem 08 Supplentes ir tomar 
os seos logares, porque a Mesa não ha de ficar va
sia. Creio que OI SuppleDtes são o Sr. Moniz Tava,. "li e o Sr. COJIltI ÂlfUiar. 

• O' Sr. COIÚJ Aglliar: - Pareci~me melhor que 
OI SI'I. SecretariOl ficassem assentados, e que fossem 
OI S .. p~ntes receber os Sn. Deputados que entrarem, 
até para se evitar uma tão futil ceremonia de t0-
marmos assento por alguns in8tantes. He verdade que 
por ora deve su6sistir o Regimento, mas isto não obita 
a que Ie revogue tão ridicula etiqueta. 

O Sr • .ÂndradIJ MaclUJdo: - Por ora ba de pra
ti~r4e o que mlU1da o Reaimento, e nio ba reme
dlo se não obedecer. 

O Sr. Co.fÚJ Aguiar: - De eerto obedeço por
que he o meo dever; mas espere que a &CO tempo 
Ie !evogarci sem duTida a tal cootradança a que DOI 
obriga um tão minuciOlO Regimento. 

O Sr. Deputado HCflritplel de Re#lfIáe foi intro
duzido na Sala pelos Srs. Secretarios, e tendo pres
tado o juramento, tomou assento no Congresso. 

Seguio.se, 8f1gundo a ordem do dia, a discuuão 
do Projec(o do Sr. Rodrigues de CarvalAo sobre a 
revogação do Alvar" de SO de l\tarço de 1818, pro
hibitivo das Sociedacles Secretas. (N.· 6 do Diano.) 

O Sr. Rodriglte8 de Carralko: - .As razõcs que 
me determinari"ío a propô r a revogação do Alvará de 
80 de Março de J818, que irrogou pen .. contra as 
Sociedades S(.'Cretas, são tão obvias, que pouco Freei
so dilCr sobre o referido Projecto. O ("~vemo Portu
guez, em quanto residio em Lisboa, ainda que mos
trasse temer as Sociedades l\{açonicas. talvez as ui
C88 Secretas, e que via apoiadas pela opinião publi
ca, e com Membros de todas ~ cllUI8e8. conteDtou
se com a prohibição geral das Leis do Reino aobre 
associações occultas; mas quando mudou o seo &ISen
to para o Brasil até parece0 tolcra-Ias, 8ujeitando-a 
unicamente ás vistas da Policia; e ct>o,ta-me que 
Sua Magestade o Sr. D. João VI. tioba perfeito co
nbecimento deUas. Porém os &CCOBtecimentos de Per
nambuco em J 817, e o. de J .. isboa, asaustario o 
Governo. e o determin&r'do a publicar n fiaçanhC\so 
Decreto que fulminou contra ellas penas de coDfis('o, 
proscripçiio , infamia, e morte; e presumo que a 
lDaptidão mais do que • per.enidade do Millistro 
produzio aqueJle Decreto, por não conhecer quc, es
gotado o sofrimento dos povos, procurão estes Da 
reacção o mais prompto remedio dos seos males; mu 
pouco foi preciso para o Governo recolllieeer es orros 
dos seos passos, pois apenas erão passados dous annos 
e tantos mele' rompeo a Revolução em Portugal, e 
então se vio que nada valem ordens, Lei., nem CA-
dafalsos contra a opinião geral. Neste Alvará o Go
verno, comsupp081ÇÕe& gratuita., estabelece penas 
contra crimes imaginarios, contra crimes que quando 
muito poderião existir na inteDÇão; e fulminar pau, 
e penas barbaras, contra elles be o maior dos abaurdot. 
A' vista disto parece-me assu precisa a providencia do 
meo Projeeto. Se depois do 1.0 Are. que revoga o 
referido A.lvará, eu estabeleci DO 1.0 a aannlação do. 
processos pendentefl, tive em vista OI de .~ cida-
dãos . aetualmeot.e preIOI, em cujo f •• or qúeria remover 
c; embaraço que poderia fuer o mesmo Alvará para 
serem fà.oravelmente julgadOl. Finalmente .~ 8: não 
Ile maia que uma cautela com que eu qui. mostrar 
que a AllelDbléa nio approvaria .asSociedades Secre
tu t lDáB que tambemnão coarctaria a liberdade do 
cidadão a este respeito, quandotaa toeiedades f~ 
coJlbeçidu do Governo, e Cormadas para '- J.q. 
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\'ri. e pa&rioti~. Mas úo he ~ 196r~ cratar por 
miudo a. ma&ma t baita-me ter lnclicad~ em geral OI 
motivo. que me lMarão a propôr o ProJ~' 

O Sr. J.l/oniz Tllvarel: - Sr. Prelldente : sem 
..e involnr por agora .~ pnde ques~- ~a. utilida: 
de ou ÍDDtílidade da JOCledadcJ IeCl'eW, limitar-me-hei 
tio IÓmente 80 qne o ilebrimento prescreve, con8iderando 
ftD geral .. vantagens 'fue offerece o Projec:o que se 
acha em dilCualÍo- Eummando-o com attençao eu des
cubro que leO iIIustre Author tem por fim primeiramente 
'"'or.r o celeberrimo Alv~ de. :xl de .Março de 
1818: nada N póde con.ide,.r mais justo nem mais 
DeCetUriO. Custa a crer, Sr. Presidente, que no Se
culo 19 appareces'le um tão extravagante Alvará. 
CUlta metmo a conceber que houve8se homeM tão 
degenerados q~c o Ilconselhanem! Os Barbarol da 
Norte da .~uropll niio legi8larão de semelhante ma.
neira. Impôr pcn311 e penas atroci88imas a homens so 
porque N reun,'m em segredo, he até onde póde che
gar o ~ceItJO dlL tiraDnía.! Sim, Sr8., o Alvará de 
30 de Março de 1818 be " prova mais decisiva do 
• vih.mento a que tinhamOl chegado; dle lae o de
telltat'el. stigllla da nO.881 Ihtiga e8cravidlio , eilcravid:io 
que não vohará: júmai!l. He perci80 por tanto faze-lo 
detaparecer para sempre d"eut,e nÓI ,. e epm isto te
lftOI tooseguldo niio pouco, Falltmdo eu porem desta 
maneira . pOdcr~sc:.h"a Jlllg"r ú primeira vi8ta que sol1 
o elogisdor da. Si,clcdadel Secretas não, Sr. Presi
dente, MO' IOU nem pos80 5e1', u'ndo a ventura de 
'tiver preíentemente em um palz livre; ell fallo só
mell~e cont'a ., desproporç~o da8 penal .impostas no 
precitado Alvant f MIo contra elu barbondaae que a 
legislaç'o fil03cdiC!a tanto condemna, e com taz30. 
Hoje 11e UQ1 principio ger~lmente adióittido que ali 
pena. ':Ieven. lCl' P'oporciolfad.. aO. deliccos, porquê 
ao contrario .uc~e on darCID-~ • cada in8btnte bP
frtadas COnlO elll Roma, su porque a multa era pe. 
que na , ou lenntarem-ae cruzes ao mais pequenQ &Ce. 
110 de "lhotl. Nt'81e segundo C310 está o AlvarcÍ de go 
de Março; 1080 nlo pôde deixar de ser revogado. 
Accresce de mii.. a mais que approvando-ee e&&e 
.Projecto podemos desde jí. concorrer para o alivio de 
.lguó. ~\e9~aç"d·olJ 9ue. dizem. ,é8tãO p'rezos em .COI1; 
Icqut'ncll' do mencIOnado Alvara; e 18to por SI su 
-era ha.tanle para me (,8ti'mular a votar em favor dest~ 
Projt"cto, E,tel! lIio os meo" 8t!nti~nt08. 

O Sr. A,ulrflCZ" e "õ';fm : - COllre8~nndo que o 
Alt'iri ,re 80 de Março de JAIR he abrurdo e oor
barei, 'arei &011.\ ... ia' al;.(l1nll'" rCffexões sobre a Pro. 
JlMla' do Sr. l!"driz,;e, de Carvalho. Eu a&lIen(o qlle 
he ~cÍl e8tl~ Prl\jcct:). e e~ grande parte {Jesne. 
ce.llarIO. Em 1.· lu~ar não Crl'W qud el!se!l homens 
'1ue Cltri" 11I'C1:til1 () )~Is~em Jlor Maçons ou por Mero 
h,.,I' ,1c 'ql1l1lqlltr 01111;" Socícd:llle! l"t'creta; nnl€!8 {;reio 
e tCI"I~1 'n~uj tilrte!l rllllões 'para crer que furão pr~zos 
por "l'''pelto'!, f' llrununOllldus por quererem elltrar 
Im c,m~pir:l".io ,4Otitra b ,istema do BÍ'a~il e cpntra 
• BCgU"'"r.a p"hlii·a. Além dleto ror aquclle .Àlmra 
niio conllt" que nin:.ruem *blllle julgado nem p.m 'por
tn~"t nem 110 lJra,il: tal he a ~u. contu8ão; e " 
abillrc1a tll'lIptllJ'nrç:io • de que f.111ou o ·'ilIunre Preo
pihdlltO. C'ntre o mero faclo de ,tm'a reunião depes
'()11~ c lU m:Ji. grn've'l penAs. 'ligo por isto que he afSne
eflllllTio. A~nra direi que he' ~laUC't pDrqlle o Author 
f,n., lem· distincçiio alguma da Socied'ádes Seerchs. 
}!I'l p''''; • Si' J~r~n:l"hte, la mar"r ,,..,.te da Dlinha 
.ida na .. :ruro}'., buheço .,\! rur mim proprlb, a 
histon. de!lta. Sociedades; c osslm COID() -e.tbú capa
de.eto que aftfdm.sha inoocentes t de O"Cr.1 lei que 
do a1)()mlnavei., e contra •• 'Inae .. não h. cul~ que 
seja Mfero, C~io portanto"quo·o AGChor -4e~ .• ~il4*. 

ee melhor,.· e aãcJ destruir • Lei _ Wlhr a sua geaerali. 
dade. Alias ficara a Sociedade á dlscriçãp dos IUumin:\_ 
dOi, Carbonari08, Rãdicaes, Jardineiros, e muitos outros 
que .tem desordenado e en!languentado a Europa, e 
que alncação o socc.;o de todos os POVOtl e a esta
bilidade dos G~erfU)9., poi" abl1l\lI1oS. lima 1AgieJa. 
ç.10 sem lhe substituirmos outra; porque nl!m as n~ 

a'i Ordenações se referem em lugar algum • taca 
Sociedades Secrt'talJ; e por iSSI) o conhecer deU .. 
tem sido at:! agora da compett:ncia d:l Policia: Reparti. 
ção tão mal regulada entre nf>s..qlle não he maia, por 
via de regra, que mna eilpecie de Almotaceria-Mór. 
Quanto 80 argumento que lie tira da barbaridade das 
l!Jas penas, direi que ent'i. deveremos pela mesma 
r~io .abolir ·tambem o J ... ivro 5,° das Ordenações, pelo 
qual julgão 08 Juizes não obstante o rigor de suu 
penas. Nada direi du fl,~ artigo porque o considero 
inteiramente absurdo, pois nen5uma Lei póde ter 
effeito retroactivo, e porque nio póde por ora di~ 
cutir-se o Prqjecto .pur .artigo.. Com tudo louvo e 
apI>rovo a humanrdade do illuslre Author do Projecto: e 
no qne disse só tiw-e. em vi.ta declarar 8 minha. opiniao • 

O Sr. Andrada JllJChado: - Sr. Prcsld~n~e: Eu 
hei. de cingir-me 80 Regimento sem diver~ir, como b 
Dobre Deputado. a discutir dt'sde já a materia dOi 
ártigos: o que me cumpre he debater tão súmente se 
ht, ou não 'conveniente a abolição do Alvllrá de 
30 de Março de 1818, se. he em geral, e se he ao 
inenos na época Bctual, porque huma deçisão não 
implica li 'butta. Sr. Pre9Ídent'e, _não posso deixar de 
patelltiar • esta Assrmblt:a. o effeito, que fel sobre 
mim a leitura do façanhoso Alvará! Steterunt comlE , 
.,t voz fautib,J,s lteait. Pareceo·me ver nell, O. ultim81 
arrancos 110 ftsaU8tooo Despotismo, que certo de largar 
'para lerupt~ o eusanguentado assento. que para dei
gtaça do Br~il tanto tempo accllpára, queria ao me
fios Da sua queda rodear-lie d~ cadaveres, e d.e san
gue. Tae. erào 08 fins des8e ?Arto da call'ejàda in
h«msibiI.ídade, e embotada intelligenci., 011 antes per~ 
feita inht!cillldade de hum Ministro, que com jodele
~I vergonha do _Brasil enxovalhou por algum tempo 
08 seos Castos miasteriaés. Será, o meo 6m moStrar., 
~ue elle he injustissimo; .. para isso rerr.on(aroi aos 
tinll aas penas, c provada a sua injns~Í('a seguir-ie-h. 
.T D':.,cessidade da sua abolição pélo$ representante'lj .la 
1'laçao: a final far-r'Ile-hei cargo de a1gulls argumeo· 
(1)8, com que se pretendia questionar a ultrtd~de dO 
projecco. Tres são geguhtto 06 Philosophos o:; fins das. 
penM Hum o castigo. e correcção do crimjnoso, ao 
que os (il'eg'08 cham io nonthesia, ou cofasis, 011 pa. 
raitl8!1ls. Outro a lIatisfiiçao. ,ou vinganç-a Lda' autbo~ 
tidade ofJf.1ldida.. a quo .chamiQ timuria" E o "~c~lro 
:0 elC~mplc) dO!$ outros. o qual denominiio paradeigma. 
1'res ~ão tãobem as COndlçõ1'8 <la justiça crini;nal ga:
'rtl ljC dizer tbl • tres os caràctel"es.~ Qúe se devl!tn CQ.

"co1tta'llr n-à"" Itcçõcs. lJuc ella cori~(·.mna, e nas pe
nas, que i~p~ern, Orli a 'todos os· fins ~i1s ~)ena", a 
tOO&ll as c()lldj~:õe8 da justil,'a crini~nlll , falfa o (,Iete.l!
'~avel ,Abar;í'. Não r.onsegue o oruneito fim _ ~q.uF 
Jmpaem huma pena. ~nlllO ~ c~t)Jfa[ f que anulqullalldCJ 
o sofredor acaba.a pôs~ihitidáde ~. correção. 011. 118 
impoem Menor" he ainda aa,im tão despr0l'QrçÍGn.a.? 
que _ iHõ deixa apt.s lIi ou!r" cousa mais, ~ue . o rClt
sentImento. Qlíando nos CGn\Zellccm09 da Jus'J>a la 
pena. y.idemos abtixar-nos " reconheçer a Ji8~P pu-
niYlu. elDlró~cl o contrario aftirme Godwin na spa
PoliticalJustice; - mas quando ~nCl 'lOS. Alie 88 

nos lal ofrensa punindo .cçõ~s que ~ão são ÇUmiIlO

.às, ou mé~mo. punindo as. criíain8UJ de hum modo 
~\'~oftidhido ..ua erimin'lilidl\de" o sçDtlmepto,. 
CJ.\lt DOI rata depoi. C1o~ cãet!&o,Jac .. cole;ã c:edtra a 
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crtJf'1.a da lei, e seoOl'xec8tor. sentimento ~te que 
J1:LCI he C\,"~ucenll! p",a a reform~; toda a IIOSlla dig
Jlld:lIlc se leVtllt~ <.'ontrll a opres!I:w; se a prudencia 
llClS :II'Ul1sclh" c\'ltar o 3<.'to, para escapar-moI! ás COII

lif'qllclI('i~!I, 'll~e, .dcll~ podem vir, he !li) em quanto 
dur.a n, ImpoK~lblhdaJe de o ~azer-JnoK im(JUnemente, 
e lIe vangar-noli ele quem nOIl lIl~ultou, fi&ltando.nos á 
justi.~>&. O ",egu~do tim ,das 'pen,'!s " vinglln~'a da au
tlwrldad~ ,,"cndada, t!sta hOJe riscado, pelulI crimina
Jistas pllllosoph~s: ellea conheeeriio que a Lei não de
'til ter as. pIUXO'oS. do h~mem. c j{l PlatÃo as8im 
prniOu, pOIS exclulo a Vtngftnça d' entre os fins lo
gllell, como . se ~Icpr('hende do seo Gorcia.. ~Ia!l se 
JlaO ha legasl~çao alguma, 8e n;io ha poder que 
queira~! lhe Impute a barbarll precisóio de vingan~'a. 
ltc pon.'m certo que todo o poder quer a segurança 
c he isto o q,ue constitue a etficacia material das pe: 
nilj. Esta ""rl" s~lÇundo 09 diversos e!l tados da So
cie,lade. sens gr;'lOs de civilisação, iMas dos póvos, 
e situaçiio do poder. Núa n:io estamo, mais n09 tem
J'~'!' em que a morte de hum Chefe IIniquilllvs o par
tido; llào he punindo hum ou outro membro de So
ciedades Secretas, que conseguiremos destruir estas 
Socicíl/ldes. Será pois mister castigar em massa, as
sasiin.u em mOlltiío todos OI associado!. ás Sociedades 
~ecre~'\8. E he isto possível 8('1Q con.ull'óes, que ar
risqllt'm a f;rgurallça do poder, que o intenta, e 8S

sim se veuhil a destruir o mesmo tim. qlle se bUllca
va? Huma Ji~eira vista. de ulhos comparatIva lI>"re o 
fBtadG da Sociedade DOS tempos antigos , e n08 moder_ 
DOS, dará a 1'C8pollta apro~rillda. Antigamente o homem 
éo povo era hum ente mlserevel, profundamente inca
goito, mais úaeo , mais isolado do que o magro ar~ 
busto., que 4efinha l'lG mei~ de corpulenta, arvores; 
lua morte Di" linhót m:iÍs importancia, que lua vida; 
a lua sorte aão .e ligava íl cOllsa alguma; ninguem 
., julgava comuromettido pelos infortuoios, que a 
multid;ill sQJ"ria. Hoje tudo mudou; ntio ha ninguem 
tão elendo. que as vozes debaixo lhe não che&;uem 
aos ouvidos.; niio ba -ningut'm tão forle, que os pe
rigos dc,s fracos () não possiio ameaçar; ninguem ha 
tão isolado, que não teuha, qlle temer ou csperar 
dllCJl1it1o que &e passa em torno delle. Vomo poi!! aui
quilar Sociedades cOInposlas de homens, que ~ li!!tlo. 
e apoiiio, Ilem que a mais decidida l'Iversão contra o 
poder nascesse, e se fixasse nesta 8ocÍ,-dade electri
cn. onde tudo se sabe, e ~ propaga? ~em que o 
perigo, que se tÍntll' em \·jsta rem~ii1r crescesse em 
vez de tlesaparecer? Pasl!emns ao terceiro fim dai pe

.JIas, a exemplo dos mais. Elite tã<.lbem se não coo
'rgue pelo barbaro Alurá, Quando vemos noss(ls Iie-
Inelftantes soff'rer por cousas, qlle com difficuldlu'e Clt-
'rema III)s mesmolj evitaríamos, quando os vemos IOf
&er por aetos de {luja crimillalidade não estamos con
'Yeocidos. o exemplo que esta lição n08 dá ou • eIH
eada moral da pena he Im11a. Eis e que Siuccede no 
cuti!!o cruel das Sociedades Secretas só porque lão 
Se,.retall. A propensão que tem o homem de que
ler sobresnhir fl.OS outro'l em illustrafTlto he in.en
avel •. \0 alistamcnto na~ Corpora~ões, que epl't'goão 
po 8'lir IUles desconhecidas aOI nlais hOlDen. b. 
Datural; e a Lei que pune uma leDdenei" Da
aura! se DOi anlolha como Lei iDjusta, e obra !lO. 

bre nós tão súmeDle pelo medo do castigo; mas o 
fim principal que he faaer detestar o crime, nio pc; • 
.te existir porque não el'f'm08 no crime. De ordiDall" 
.. Leis não tem lIem devem ter nada com .. Cl'eO

~; eU .. mf>lmS9 não 1"0 liC n50 a saDc.:;io da creJl

~. p"bli~ .. applicadalJ a09 homem que ai Infringirio, 
~. partilhando.as. A pena 8UppGeIQ crime; n~o Id. 
1lUUi4 a .. ppca.i~ão desapparecc a lua dictlCla .0-

ral; os homenl qUe! peftsão tftmo o que eo&e, jalw 
~o que houve injustIÇA no eaatigo; e tal deve .. 
() eftelto que a pena produ.; eUa OI irrita, • COII-
nrma-oll na sua opinião em v.- de a IAUd ... , ..,.ra. 
UI do poder mai» do que antes estario, e ni .ai .. 
dlrcctalllentc de encontro a uma parte doa aeoa deaiguÍOL 
Moralmente fallando ha duas COU8&'J a conliderar eaa 
toda a acção, moralidade do aeto, .. m li, e lDOfIIida-
de do agente; a moralidade do acto depende da .ua 
confonnidade com .. Lei. e&emaa da verdade, da ra
são, e da moral; a moralidade do &pnle eRá Da 
in~nc.;ão , . i8to he na idé& que elle c:o.cebeo da mo· 
ralldade da acção , e na purna doi motivOI que. o de
cidirão a filie-Ia. Ora o aeto de pertencer a uma S0-
ciedade Secret4 sem outra qualidade agravante, já~ 
mais por ninguem será considerado comu conh'ario ú 
Leis da verdade el('rna, e será, quando muito, cri· 
me legal. as intenções pois podem ler paras, e fal. 
tar a.sim os dou. illgredientes que CODltituem a cri. 
minali ~ade dll acçlio, e que jusuficão a lua prohibi
\'!io pela Lei. Está poil visto que he manco o AI
\'ar~ em todllll 0If tinI! d .. peDal, e não conaeguindc. 
algum delles ~ segue·se a necelllidade da lua abolição. 
Acresce que ai tres condições da justiça crimin:al se 
n io desempeuhão nelle. N08 aelo. por elle punidos 
tlio 8evera e desproporcionadamente, não Ie verifiea 
criminalidade real rigorosa, como já demonstrei, nClll 
mesmo. perigo social, tal que 10 menos jullitique tão 
acerbas peDU; e até nunca o .ó perigo tIOCia1 bu&a 
para impor t..io duras pena. lOS a~s que o aeitão, 
como aos crimes em que domina a prevenidade. O 
perigo social he uma idéa complexa, (meto da refle
xão, qlle nã9 desperta DO homem a autipathia ea
pontaDea e violenta que excitão 08 crime. de prever
.idad~; DeDhuma Lei póde (&ler que na opinião doe 
homeD~ a justiça de lima pena se não natie PrUu:i
palmente pela gravidade monl do dt'licto; uma Jus
tjça que eucerba a pena em rasão do perigo IIOCW, 
quando a criminalidade moral be fraca ou duvidosa, 
h~ prenhe de injustiça, e lieUl efteitoa devem .. ber 
á sua impura {onte. Quanto á efticacia da f.t!D& já 
mostrei que nem a material nem a moral podia con
seguir o Alvará. Se r>is o Alvarci be injusto eumpre 
logo aboli. lo. A iujustIC;a nunca aproveitou a niDpem , 
embora 3e separe o justo do util, embora ae cra. 
que um he ás veles OppoltO ao outro; para mim D" 
existe utilidade duradoura se não na jUltiça; • oomo 
Aristides a jul:co deIla inieparavt'l. Sei que póde. ha-
ver utilidade de circulIstancia, e que a l..ei que ora 
tanto detesto, podilt ter lIido util no tempo em que 
(oi feifa; a força do Governo era Muena, as forç .. 
aggresSiVM8 grandes; a unica trincheIra da força 1"1-
Mica podia "arecer consilltir na asperem da. peDal, 
contra os alaques até presumidO&. M.. he preciao c0-
nhecer bem pclUCO o coração humano para fiar _
lo da dureza das penas. No meio de LeiS barbaru pu-
!tio e crescem de dia etn dia OI delictoc atigmatiaa-
doa por essas mesmas leis; são eUa. M que gemo • 
impunidade, e et;ta o crime. A humanidade oppoebI
se i~ neeu\'iio de· Leis que revoltão; ],referem1e _ 
IIt'ntirnentos de homem ao. df!Veres de ui, i e o Le
gillador que promulgou Lei. barbaras commetteo u .. 
crime inutil; he a certesa do castigo, Dão a lUa ela
reu, quem impede a commil8lio do teto vedldo. 11_ 
delDOl que f088e então eacuaaveI a Lei, contra o '{
acabo de provar, continua ainda ae-Io? Creio q,oe Dia-
~uem o dirá. He mister que demOl, no ~pio tia 
re:ceneraçã!>, uma prova de mpeito ... direitos ciN. 
do povo, que, rara criar-mOi a confjan~ que em ... 
den ter, veja a justiça coin que IttendemOe a .... 
lei: (li pume. de que se queia. MIl .......... •• 
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dOI nobr.' henpin:\1lt~~ QllC não tU! prcdu À aholi~ 
oç,io 11, Lei, porque, elln ~c n:i~ pot, el~ cxect,s:io, A 
"'lo e\tcu'j:io da Ll1 tra7. com'!lgo,a ldea dt', fraqllcz3 
do GovC,'ft<', "e,se :t 1':'111 c O;\I:\-,C 1\ LeI que a 
irnpotm ~ c quan,!o ('!Ia I;l' lI;i" ~xr(,lI!~" n:io !!e agr~
• lcCt a IIIdulgcncIIl. CJc('!'c nttrlhu'f a :r:lIJU\':m e, 11U0 
ú b,IOd:uJe, De maIs. ('11'1 f'juallto n LeI nccrb~ eXiste; 
dz\'c elli!ltir " f;11!!to no eor,,,:ão do:! 'Cicbd;1Ils I (,1111 hc 
li' l"pda fcr!1Jp.t"ltll e emhnllllllllla, que a Inimi~aclc ~ 
:I ving"n«;/l t o ,',di" podem, a seu arbitrio, aliar 
ele 110'"0 c tmmrlir, !;:'m pcri~t, liell, Cf'ntra os ohjet:. 
tos da fitlA aVl!r8àu, Por fisn eOlls::rvar Lci~ que s:!
hl':nu, nlo H~ríio execlltllcb'!, he prllp:l~,r a immora
lichttc, e dar all~a á c:rimil~ma clilleri\':io dos ~lagis~ 
nadoH, Ellc~ bóio l!C'r\'O!l dÁ Lei, Sóio seo~ execlitores ~ 
Jie n n:io "'l'::lItiiu t"rtllO-!oie cl!lpado!l, ldl":!. ttisth;3ima ! 
Podcm os M i4~i"tradulI faltar IIOS (leos clev('rcs a seo 
boi IHAZfl'? ~íio de certo ~ em quanto a Lei e"Ü ('m 
\i~lIr devem applien.la; se cl1a I,e injus!p, deremos 
rc\'o,!!':l,I;\, nl')1I '1'IC () pn:ll'mo~ Clz('r, 

Ui!i!IC u:n ilh,,;tl'e Orador ql\e 3 nboliqiio ('tn <1('5-

n'cce!ulftria , l'crq"e n:io auxilillV3 011 l'frZO!l 'iue ~c COII' 

b\'la a~lIim remediar, por 8C n,io hchar~m cdmp;'elJ~n
.Iido" nlls crimes Ijuc di" castiga. i\lnito h~m; basta 
'"IC lhes mio t'a~':l r,H~1 A rc\'o,!!lIc;ão; 11 razóio que apadri-
11111' u nholi~'óio nóin he l\ 11111\ al'plicaçójG pn~l'ivd aos pre. 
7.011: he " in.i"~tic;a (Ia sua I!nllc~,.i" qllr hó10 quadra 
('flm " ")'!Itr...,a 'lil/c'rOl1 'l"e adoptamos, A legou.se t:1n1. 
"rlO que o Pr,~jcc:t,) era manco porque haven:\o Socie. 
ddtlcs lIi/llplr.m('lItc Hecrct:ts C illdlficrcnles, outras ha· 
via IIl1rims oi ord~'m /Sol'i 11 I , qur fic:'l\'tio tambem s('m 
lI:lIIcc;óio prn:tl, c com" permitticla:;, lima vez re\'ogado 
CJ J\ h'ariÍ. Ir c t:'cil " r('~po!jta, ~)ualld(J aCJ ~ocicuad~s 
~('('retall se tllrn:io cm convcnticulos de conspiradores, 
llr' Lei H no 1101;,,0 <':odigo cllntl'll conspi!'acltlrcs, e rir',s' 
n'vII)('mdll elite injustu Ah'lIr:í, nem Jlor isso revoga
mO'i I\H ('rdl'Me/le!! que re~em C'F!tc Imperio. Acrcs<!e 
(IUC ,uio he prlll'rio para A 1. Q diseu&9.ió: 1111 se!;lIllda 
00 CCllIsidrtllrci as Illcunl\!l que me l'ucce Havcr no 
J)r(~jl"·l(). c l)ltlcarei "upri.Ia~; BC he que Ri LeiFl 
"xi ,tl''1le~ lliio b!l,t io, como creió })rovavel. A It~ R8 
t-\oeiec\nlh'. Sc('rttas ~imp!ices, nem pOl'illilO que voto 
"e!a rr\'O~a,':i() cl" Alvará, Ali excluo do /llcoln':e ela 
:I.ei. '1'11111& a RIISClCil1çóin sem con hcci mento do Gover-
011 hc II:,ullihicla Jlor Direito POI'tn,'ut!z; clllWm lI.i., 
"('io a jlrllltih:l:óill lIellmp:lIIhatl.l ele ClpE'na cletc'rmiolldn, 
'1'(1(1011 I/~ J III'i~l'on'IIIt(lS s:lbem qlle tUII Relo "edado, 
(Planeio n Lli lhe n;io hlarca a pena, fica esta no ar' 
l,ilri" ,dll J li Igallor, ;\Ccl'I.'ICentoU-'le mais que se a !il:" 
h:II'hllrll!acll' l!ll'l pcna!! IWS "pllíl1a VI R revogllçóio dI) 
Almr.i. rC\'(I~Rr t'inl'em de\'criRnllls todo o J,ivro 5;° 
,1,," ('r,Il.'tl:l:JII'''. em '1',r tõe clintéul n n03SO s:lngllinl\~ 
rl~ ('IJ(I;~II CriminAl, A h ! Sc'lhor I'residente! porque 
"1111 1""h'IOIl" de um ~~olpc nhalcrtOlt4s ~'l L,'is dê 
.11II~t;r (Jlle lCtll'mlll1h:io 1I0SNQ Antiga bnrbarh:nde; deJ 

fIIll'ri rl'moR m:in c1e,~t" ou 11' nq lIelta rl.'fllrmn que mais 
"'''lll, (' (1'1" .. IIf'01 l!t'riro po(temo'l enct't!lr l' ('uiclo qtib 
JtIll~IIt'1lI (I ial"rrnara, \ 010 I'III~ que p/J!j~C • !Z,. diseus
'oio " 1'1'''';1'1'1,'. " lilú ~Ic r('Ve'HI1Nle () d"testa\'cl /~I_ 
• "lil ek,:JU.tc ;\lllr','I, ele lHIH, (:h:tmem8S por tsta 
Rclo lIIl'rllllrln, por 1'1Ita ex filaC;Iia da. C'ru~;u11 do Go· 
.('MIII '1"1' cxpil'UlI, 1111 hC'III:lio!l <lo Cto I "'H! IIÓ nos 
IIfl';ír;'c'llil'io Ir arnh,,,-mul! as más artes c illstituit;õet 
ftJlrrc',...vlf ll • lIoh tjllC gcmCJTH)y, como fie f'XJ1riMC Me-
.,,110 o NUl1liciic:o-- QU;I' ~rA'n ,,~ ri IJii, i",mm'ldlif""t 
tI;III:/I,' """,,('1#1,1118,. fi},y; tIIf1/i,y ,.,,1;flH;b'I,' fillcm ,fitri-"'II,y P li,v'(1 "I Dm' prnll;I;(J" t',ut. fl'qllllm ,',~I i qui siM 
""I',~""",;; ""11 '''';/1, I);; ;mlllortaltl v;rlutellt (1I'l'rob~tt 
IfUII ndllih", tldJ(,,,t, 

() f1'r, (im"im ,I, (a"'lm,,: - Nij" fIe Jlreciao of. 
htc;cr grAnde copia do irjlUDICD&,,'S, par. Clta'_f'" 

esta AÚgt1stA AS9M\bli::\ da n~!3-~sidaae urgente de l'! .. 
p:tral' perante o Mundo, illust1'áao 11 honra N:aeiona\, 
maculada por uma Lei oarhara, monsttuosa, e t,ll) 
dc!;loct\c13 do secdo em que vivemo!!, Pll~ce incrivel, 
Srs • que no !lce\\ I" 19, dep05'itsrid ele t:l1l~êl3 Juzc~, 
"e~tc !;('c"l" "m ol.le se acha0 t:io difunl,l:(!Cis os !utlli • 
no~os ptincirios ~'o Direito Criminal, e Chl que ~ão 
bo vulgal"Cs as prccioms Obrll~ de Bccrnri:l I }4'i inn;;ie. 
ri, Brio!!"!; Pa:-i:oret; C outros valentes dcfensOl'c ... doa 
(lircitn:; d" ht>ln?niflade, se dc~!e tão pouco apreço lh. 
f;:lIl~"e, c a "ida ,11.1 homem, qlle tivesse Jug:lr, e 
app:neccs!tc para d('sclollTO nosso, publicado no nra~il 
o ,\ Iv:\.r:'L de :V> ele ~lllrço de lM1s, tomo em apo .. 
the()~i ch eraS~i\ it~nhrancia do lieeulo decimo! Phcllo. 
11\('00 tão e:-;tr:wrdlllttrin f;:' p:'lde srr (:I)ncilirtdo com 1& 

llntll':'CUL (lo G""l:rIlO que o proflllzi", O Governo abso. 
luto, ilrbltrario, ,. dellpotico, faltando,lhe as bases 
:c;o:idas !las lnstiluiçí,es liberacs, e o Ii)loio da ra:tiiu 
hc por SUlt natureza fraco, C recioso, Por mais l'Urás; 
c imminentcs qlle 8r,jóio 3S virtudes que :tdorlliio n Mo. 
narclla, que o presic1l.', com tão cxt.r:ivílgallte Institui. 
çiio cllc .i:\ tnaill pootr:L contar com o amo:,; C cspon. 
Unes obc(\ienda dos Scos suhdito!:l ~ antes \'er[l sCInl'rIJ
~dhrc si 1,eildénte n artlea\'adora cS)l:ula de Damocles: 
8eOl l\Iini!;tro!l mais interessiido~ na conscrvaclio inte
el'lIl dos plenos poderes do que ~~i~pocm 8' seo hei 
pras!'r, do qlle em correJir o "ido rlLdical de 'similhat1. 
te GO\'CTI'lO, o"crcc~ril a mais dura resistencia áquel. 
las rcfcrmas qUf.' firrtlllrião o Thrond no (:otâ~o dos 
f'ovos, c illlellttid de~ndc-lo pelá força, por vjbiencia, 
e 1'('10 terror; )louco I:scrupulosris na escolha dOIi meios 
de que podem lançar n!:io, não respeftão ft li'.crdade 
civil, nem as justas p:,oporções entre 8S pe"as e OI 
delictos, umu vezes erigem em crirtJe as atçóes li 
m:lis innocentes, ootras vezes dão um t~t.er de .fro. 
cidade pbSti~3 ao~ mais It'vea cr'irnea" só à 618 dtt 
lhes poder applicllr os llIais severo. castigos: elles cII
mil1hiio dircct:lmente P.o~ seos fins. .ó tl'atão de dr.fen. 
der o poderio de clue se I\ehão ~tnp088ados, e o dr. 
fendem, pl'O ari,Y ri ,fotis: foi nestes ttnflol, Srs, , que 
no "Ciliado cio mllis bcncfico Mtlharchd, se concebeo 
e 8e promlllgoll o sanguinario Alfatá d~ 30 de Mar
<;0 de Jt-'18, Ninguertl c!!ftamente podcrú disputar ít 
l:jocieda,)(' Civil o direito de prtvenir por providencias 
aaleripnda!l ;:aqucllcs ttc('onteeiFflcnlos, que pudem per. 
tllrhur, e transtnrnllÍ' a ordem publica; pOfl!m este di
reito por !nai,i sagrado e cunnC!to com a cxisteneia t 

P. ,stgurança da sociecJad~ t nem por is~ he tão iIi. 
mltado que luão M~a ser Hdorosàthcnte adstrieto ft pro. 
hibir ou rcdar séJmE'ntt! aq~ellas aeçôes, ou estabelle
cimentos, qfle podem como cnu~a proxima ou remota 
prodtlzir 08 pernicioso!: slIceeésos, que St intentão evi .. 
tar; ht'm tamhem' tJ seo exercicio he tão absoluto" 
que hlio deu Ber rcgblado pela~ maxirtJRs, que acon
selluio 1\ justiça. c la humllnidade parti a devida pro
)'Orç/lo ('ntre 08 meios da (lef"ZA, e o pcrigo que se 
rtela, Bem que cu elótejil convencido que com grande 
falsidade sc altrihuem lílt Sociedades secrctu todas 8!1 

('otfvulções qtW tem sofrido a Europa nestes ultimo • 
tempos! todavia mio as q\l~rf) jllstificar I I\nteS as con.i 
templo como um hem uzutlo r.teio pllrl1 8G conhin:uem, 
age neM , c ctganilla::reln ~olljura~óes contra o Gover. 
'l tambem nt'O 1'0:1"0 afflrmar. qtte as Instiluiçõe_ 

de tGdu se dhi!tem ÍI t3,*, perverso fim; pdis nlgumall 
l1a ~m vArios listados da El'Ir0l''', qtlc se niio são pro .. 
tt'~idas pelo Ooverll(J. 8ilo no meno. toleradas, f.' coftJ 
tiio mtre Os ~os Membros l'Jrincipeo, e I'rincipes s~ 
berll~os, assim COla0 outras grandes Personageml, beM 
int('ress:\dAl na mRoutenç:'io da ortlt:m PublicD, Ma. 
1I~,lio nocius, 011 inn.ceuks, pouco importa para f) 

UOIlO Mlurapto, 'fÍsto que CJ l'rojecte limita,se tilO 
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.,iIdebfe .tepft)qr o A(ftri de !O d. Março de
,SIg, pela IMrbaricl.tc das pellltS,. c DeI'a parte tao
a.. CODvoollU cu .. o IIlUlttre Author do Pro ,te ,.~ . - atii . OI l;"", que-

d~ se traf. d~ mandar em 'JM'O"n.it algl_s co lU ~ ai" 
pl~e ser appheação f:Jualld& S8 'rata dt: /AI. wo"ar um. 
Lei COII!() uar&tar~ , e iDjusta. Quando· a L~l °t)rden~ , 
ou prohlOe r '~t'lla .aj.u8to r~trntr~hi.la pilra o It'UipO 

uau IW. ~I~ que 1Ieluelbante AI " .. r;, hc bl&rbaro 
li S&nguluarIO, lDaI tambom que he IIlOBrstnwso C' 
a~~~O. ' 

Bu&a~te, e mui bem se tem demonstrado quaom 
bar~h8 8110 as peou que formio a sam:çoo cl.slu AI
vara, e para ~ convencermos bem diluI I será bwn-
c18nte a reliexao de que Dlio b.a proporção alg.umta em. 
Ire o ser membro de u .... SOCIedade prohibida uj.nds 
que esta telkiesse a fins noci'vos, e ., ast~nu.r' c<Hltra. 
(I • Es!ado, ()t! ~ C~efe~ 08 malei que rt'sultao do 
prll~e~~~ facto, Ja mallJ podem 8er cqu1llarlldos aos q.ue 
a .Na~llo. recebe ~o 8egundo. No prinM"iro fact~ o· mlilS 
que IIC .póde couslder~r !te "mil in~en~;io pt'ruiciosa, l.e
UIO perigo ~ra o Estado; no segundo Jl apV'clrcce 
e~ec~ta~la a ~n~pÇão malv~clll; por tanlo ainda 1"'('8-
clOdmdo lia mJ"sl~ ~encrahJade com qHC tiã" .. '\·c!la. 
da, todas ~ ft8socl;tçor. S('crclas , Ile ba .. b~ru, Ire exa
~ravd appl!car ao crime ele illti.·flor ~ràd:llt(,'éio n:t C!5-

cal. dos cnm~~, ~s ~ell3s qUI! \Im Ccdigll, alias Ul\r
~ro, e 88ng~tnllrlcJ, te~ dellolina '0. p:~r.1 o In/,illr (:os 
cnme .. , o crIme d~ cumes, que al>a!a a so[i~(hllll 
em ?S E08 fundamen~os. Na vcd:de, Srs., sc', a ti
rall'ma, confundindo pahvrlls, c i"(oa~ a~ ma.is c~a.f:ts , 
~i. caractmsltr de crime de Les., Magest:ule, o 
SImples· facto de se haver al,g-tlelo conslit.uid" Membro 
de ume sociedade secreta, de qualqller natureza ql1e 
eU. seja, intervir nl8 SUa!' Sessõc~, assistir á recepçflO 
401 seos Membros, convidar aluml108 &c. Não he isto 
faler víccúna. por um simples a buso de ""lavra!'! l 
)faftio he só- barbaro, e injusto este Alvari, elle 
&ru- COID8igo Q mais asinalad" cunoo do absu.rdo, 
quando se .c:onsidcr. que em TOS de obltar ao -crimo 
'lu. ~ propunha evitar, o promove: eotD. etreito ee 
pelo liimpl. facto de ser Membro de uma IiOciedade 
aeere&a f já qualquer se aefi. incurso nas pena, do cri. 
me de Lisa Magestade, fica este crime sem s:mcção, 
f por i8lO facil he a passagem do "ime inferior ao 
Qlalor, em que nada ~ arris •• ; pois não se augmeu-
18 a peDa. Tal lIe a marcba natural, que. as mesmas. 
Leis promovem todas as vezes que se propoem li cor. 
regir com as mesmas JWna8 crimes de divers..\ gtll(lua
ção. Quantos 8S8Ilcinios não tem produzido a peNa de 
morte imposta ao simples furto! Se o LAdrão IIÓ pelo 
furto já se acha incurso na pena de morte, deixará 
elle de asssein.f ao miseravel a quem roubou, quando 
Dão tendo maior pena t se poder.í livrar de um per. 
eeguidor? Por esta principios voto que o Projecto lma
R a se~und. discu.são, e então mais circunstanciada
mellte trataremos de cada um dos seos art~gos; matJ 
dcs(Je já confesso que não acho pelO na refíexão do 
Illustre Preopinante, «:file para o combater reCOrre0 á 
barharidade do Dosa0 CQdigo penal. Sem duvida, Sr8. 
o Livro 5.0, das DOssas Ordenaçõcs hebarbaro, he 8&11-
guinaria, deve ser abolido, mas mio deve ser ';3, 
porque 'não basta ,.buli.!o be preciiO subst ruir·lhe ou
bo Codi~o penal; e esta tarefa niio he de pe Jucoa 
Inonta, 'exil?;e muila medibção, e muito trahalho; o 
nosllO pnncipal ol~ecto !te a Constitui~ão do 1 mperio, 
P. tambem as reformas urf!entes, e illllíspeRSa\"t.;s; uús 
Rão podemos "brl,"ger tuio; porém porqoe não n~s 
he poesivel cuielar no CO\ligo pellal, deixaremo8 de Ir 
abolindo, 011 refurm:.ndo al~rn&8 Lei., que nos pare
'ião mai8 duras, e mais contrarias 80 systema liberal 
que adoptamos? Ninguena certamente o at6rmarí.~ Con
sidero com a mesma força quanto se tem ditn acerca 
(10 efteito rectroactivo declarado no !. o, artigo de8Ce p~ 
,lf'Cto; verdalle be que ne.nbu.ma Lei deve. CP.' eff'dto 
ttt.".ç&i,o J JDaj este prim:llliQ, que' eu; ~eçpllheçQI ql1aQa 

em que: ell~ DiIO eXIHUa, poiS seria (:onloiderar e~i!ilt:l\. 
te_li ubngll<;?C1I em kmpe (~ue realmente Rão exislia,,; 
Rao lIe aslj~M nO' caso "ue trae5&mos, Ilorque cvn"idc
rada . a Lei b.~bara. e iojD!!ta IIIÍO a podeMus .epul.r 
se nao uma Lc. RUna, .. nuUO!I 8ue por eODSllqllellcllA 
os Processos l)\te deUa se dlrivanie;. p<tr tanto foe ui!!
'I'm algun:t alnd. pendeates deveM ficar st:m tfJeiw y 

elll~o se não .ivelisem t'Si8tidO, e gem • ser ute' 
eUl·!to, retroac'i~~ u~ verdadeira restituiçu6l, cl1ja i'P
pht:tl\'ao he m\lI\O diver8A, e nada telD de eomum C\;11l 
as . l~e!s que vrdvmie uu prohibc.·IIl. Pelo que diz res_ 
pt'ltu lIS pollder~.õe8 acerca do aflige 3.0, eu talllhem 
convenho q~. este arli~o. deve 5er r~furmldo, porque 
fa::cndo !i .. b~l:.tIr a pr&lnbição d •• s SOCIedades stcrl'ti.s. 
d~plli!t de ltl>o~id~1I iUt prnae a que e21tavãQ 8uje:hàs • 
lIau lhe., i5IIb~tltUlDdo outras penaS, fita a pJ04libi'i:\o 
sem :;ilnc\fúo, e • Lei imperfeita. 

O Sr. S"ctemio Fra1lw: - Sr. President~: J.t'hI 
m~s sào li (Ido, 80rte que' h3 de til:u:mia, prindj":ll. 
t:"\tonte em materia crime. Muitos Legisladores glhll!r:lll 
do 8sserto Theologico - alia 8une maltl qui. pmlâ/,ita 
~~tl n.'jl' "unt pl'01dbita guia mala - tem reparar na 
dlfferenç., que vai de lt'gislar pln'B o fOI o interno ou 
para o foro externo: dO' aqui Rasce ellle mOllt:io de 
Leis inquisitorias ,que erigindo em crime. os nctos 
i!ldifferentew do Cidadão, acahão de perder o nsto da 
liberdade dOI poTOS. Uma lei civil t nada mais he do 
q.ue uma medida política ordenada a promover ltm 
bem, ou a renovar um mal n8 8OCiedaJe~ ActOl in
dilfereDteI não podem ser objecto de leis penees: " 
lei qao RI, prohitie ataca directameDte li liberdade d
Til do Cidadão: e desta da888 be o Alvará de 80 
de MarÇQ de 1818 sujeito á discussão. As Sociedades 
St'eretas são tão más ml soa f!sseucia, como o IKlct 
as !'lociedades Publicas; todas ellas são instituit;ões 
indift't!.reDtel para o bem, e para o mal; 8 díffcrença 
que ha entre umal, e outras, he que as primeiraif 
tem pessoa moral civil. pudem obrar em corpo, ell
tretanto que 88 outra. não p"dem ter represcnta~iio 
politica, e esta he toda quanta pena lhes pbde IIn .. 
pôr o Legislador. Dir.me-bão, que o que se faz em 
segredo não he bom; miseravel sofisma, ctlntra o 
qual se podem apre~ntar muitos argumentos pra~lcos! 
A Sociedade do:! J esuitalJ era approvada peTo nover
na espiritual, e temporal, com tudo abusou, se hlt 
vtrdade o que deUa se diz, e foi extincta pelu mes
mo Governo que a tinha approY&do. O t;rg'edo be .. 
pedra angular. e principal fundamento de multas ins
titui\·õe!!. o. Evangelho por exemplo n08 en~in3, que 
fa\'amos a eSlllola , e todavia occultcmos a nOhsa mio 
bem feitora que 8 dá. Muitos homens inflamados (lO' 
zeI" da Caridade Cbristãa, e seguindo esta maximl\. 
por ventura pertendem bem fazer a humanidade cont 
uma 8uccessiva receita; BDem-1IC em se~rcdo para, 
com mão occulta, soccorrer ao proxilflo, fi)rm:io uma 
80derlade ali lwc, e qu.l he o seo fund4m~llto? () 
lIegredO da sua obra. E esta Sociedade porque he Se,. 
ereta poder-se-ba dizer que he má? Não certamente~ 
Por' outro lado, be um principio de J ul:Íllpt:ULlencia 
nometbetica, que be lletnpre má a L"i, que po.r sua 
natureza. não ~e preencher o seo rnn. EUa mOltt1'3 & 
importancia ~IO' Legislador, e tal he'. a cendição du, 
AI vará de 'iue tratamOil. Quem me pl)de probibir a, 
mim. 00 a oulro qualqner, que' em SU3 casa ~. uma: 
partida, dê um chá, e que depoi:l d!eHe, abre: em 
compromisso com os. concorrentes? Ninf!lIem certa,.. 
mente. A Let DI:A .1& porta da. casa dOI CidadãO, 'i e: não, .. ,.' 
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pKte innuir TO int(>I'!or (MI3: e \'I'm l1c;sim " ~('r in
fllieaz e amptltcnt(· a rCliedtll "" tim qUC ~C }Jrtll"Jem. 

() toOr. H"d,.;(ItI~JI ti,; ('afI'u/fw: - J'~\'O a.pala'.ra. 
Quandu l)ropuz .. Ite Pr\J;c( to uii;; t'xl,cnd, rll~'cs ~.II.1re 
011 effeicoI dal,. ~,(·icdarl •. ·!\ SCC1'ctus, porquc nao cu e~:
~~ o D.eo ohjcc:to. J)I,lIc m('S(n<, te vc L1\11t mio lratei 
da 'luelluio de :tpprt>var ou "I.'~:lppl"f~\·ur c:);ll:i ~tlCI.:,~a
d('s, mal! timpic'lIIcnte da b8rbnr,dade do Aharn, 
JK'la qual "»lendi que clev la lI("t' rcvu:;:d,o. Se lI:t mo
tivo v"ra rt'pruvar e"w ou "'luella Socwdade, ~ ,;e 
.. ahe tJlle f~;,te cntrp ttI',~, flllmill(,.se conlra ('lia I,e
n." CUilllwlentr8; eu n'io me ul'llOnh(l: mas tCll"no " 
diter., nlio me pruJllIl IC"gi~:.lr I!t)b~e tillci,'dader; ~ccr,,
ta". l'e"fl':~ mu' r~~peit.8\'el me dHISC que appare"cra 
.~ora na (;1&"" da SUl'plic8\!iio o rderidll Aharú: per. 
~1I11'O I! 11' a"ora. w. cu t'ol;se ,J uiz, c aii ti VCl'ise de 
.1.1~ nr al~u'T~ dllll 'eol <1uc I>C~ nd"io I.r':':!'l! llt'~t:l ,Ci-
rl.,lIt' qUl' hav:;a ete t:'Zl'r? Tinha !oI) 1110 I>uhll'dllgIH e 
el'. ')Ul' ,-,,"Ia ~Uci\~cJB(rC 8~ nãu pOlria JU:;':-:u ~c:'-f\:t", 
,,,,rq\l(' .~r:t c 1II1'N,j,l:t rio Oll\'('rno. e nelia a~s;stiliu ;'s 
prilJlt'iras nigni(b~e!l cln I mp(':,io; filas i~lo n=il' Ire r:t
,iio de .J nlz; qll:ulIlo a l.d c~:!:i pres('ntl', he do ~co 
dever apl'lica-Ia, Qu~nt() 811 ef!' ito rctl'lactivf', que o 
iIlll'ltre Preol'inante, o Sr. JU,\'I! Do li f/,cin <:IImidc'!'()u 
Ah8urd". di~1) quc IOllge de o s,'r, H jllS' i\':\ o re-
"lama neste caslI; l),)i" n,,,la vejo mais justo <1" qac 
lu~pe1\(lcr' a cxt:'clI':iio ,1e 11 111 a Lei quc ,.e rl'conht'ce 
!tarhllrll, e ('ontrariíl aos princípios de Dircito. dllnrle 
't, 1I\.'gue ficnrl'm lIull08 os prucesso8 que dt'llas !w ri. 
.. ,'reln eleri vRdo. Por lanto revogm'-se o AlvarÍl. e 
Il'gislf" depois " AllllemlMa CODlO bmn lhe parecer. 

O Sr. Arul,.tulll e Sifm: - Pelo que tcnho ou
vido ncsta AlI8embll~" porece luppor-se q .. e eu di8se 
que o Ah"nn de SO de Março era um Chefe d' Gbrl\ 
~1I.ndo pelo c.,ntrlario declarei que o considcr~va 
.h"uroo e bnrh:aro. l>is!le que julgava manco o Pro~ 
jf'ct l ', c ai raeões eln que me fundei ainda as n::o 
vi cle!ltruidas; m08 n:io conclui dis~o que devia sub
aj"tir o Alvani, nem eu o podia fi~r dcpoill tle lhe 
tt'r chamado tiranico e injus'b, Di!!se que era manco o 
I'rl~ecto porque atlOU" uma Lei sem lhe suulItituir 
outra. c "RI~ meu argumento liuhsistc, apelar de 
tt'r dito um dOI i1lustrcs PI"e\")pin:Ultcs que tillhamOi 
) .fi" 1I0bre fita materia. pois tu Jliio fiei quaeaô st'jio , 
ft niio lerem a8 d" Policia que drich:io ludo ao arbi
tlio dOI MagistradoR. Sr. Prc~i"ellte. ('u tall" pela 
'ahima vez, .. digo q'.ae o motivo pOhiuC lnaili f;e in
rul~'a I ~rcelilidade" tlestía Lci he illtc,il'ame!Jle illlllgi
""riO: nlnglll'tn ci;ta preso por p,'drelro LI vre. pro· 
ndco-lIc li dcvalull pal'l lillber 'Iucm eOllliplra V:4 contr.L 
a ordem elltaht:l"eirla e a Causa ,lo Bmsil; c IIrm 
('r"in que hAja l\IA~íl>trad(J tlill f.lto de senso eom
,ntlm que julgue por tal Alvlll'!J. 'J'umhcm não dil!se 
'111t' IH'C> Ife aboll!llle; f! IliC 1\i'." ~ructei palavras ellm 
;"11" foi }lor n'io elltrar em 1\1~are8 ,ommllllll: basta 
J!,l~ para ~r ~', r 'Illc ,I., .. ('?Il!l'Iuoio a '01108 08 prin
~lpJO~ clr ,T IIr~qpru, cltela (.rI1111I1a1. O qu~ eu disse 
.11\ qll(, o motl yo que de rll&VII plua a aboh~'ão nascia 
ri' UIn fianlltilllno.. por,!ll" Iwuhum, J,Uill julgava por 
.. 11". e q"~ allllll-'o lIem Ih. lIuh~tltulr outra tei era 
'lluitc, }H'ri(ffl'lo. ,'~)ltlunns rud,'.doR, como já dissc, ,Ie 
Corhollarioa, e de mil OUtro8 perturb& o ('8 da Ordc'n 
)mhlicll, c c'mnprt pl'C('aVer-11I11 cont~ milhlll1le ~en. 
te ~ IIr 011 d .. i um,," :{81~llr \I\do e~l'" perdido; estes 
llomcnl vilo r:&I'III(.'" de Cflfllt'tter 08 maiorel criulell pa
rll '11If' vingllem "1'11' i'lft'lIlc'!4, Eill-:lqui como eu que
flI q"" "P. "1It1',ula o que dill)Õ(, 

O ~r, .-In·ío!i: - Sr. J>rc'sicll'nte: (0;11 nada tenha 
':111' ,~('rl·IIC.·.'lluar r~1 f:1 \'or 110 projecto. rnjn \ uthor 
I,r il, "!"11 ,1·." In "f""" luu .\,Pl'lj pelos sentimento, de 
Inllll;t .. i,~;dl' 'I'" (I JL ;_r:.~in"r:to • protn).I" j DU11 lielll-

pre farei a~gllmM l'cTexõe~ 1I01lrc. HJ 9ue exp(\z ~ iIlus. 
Ire l'reopmallte. .\s.;ev.rli elle qllt! nlllgul'lrI est:L prc..o 
por ~fa'ivt1l1ri", mas pur ,attelltados· l·"mfil li ordenl 
l,uulil:d; a~om pergullt~~el, cu etc o lltustrc t·l't:op~ 
nantc, que t:tmhem J' tOl Julgador, fOll~e It('t!'alor.ellte 
JUilC, c' achal;se /Algum dt:~h::i réu!! ellvuivu.tv tllmUem 
no crime de Ma'ivn tle por essa c.'trcunsunela nau 
Hcre8centari/A a pt:n" , e uni~.llJlellte. Iittcudt:r1a 80 
criLuc de perturb,adores d~ ortlt:m Puollca, .• pes:.~· de 
ui~lÍr em vtgm' n8l1ultlle A lVllra r ~ualldo .eu "U J uu: dI: 
Fórli d{· Cabo-FI1u, acabava.se de p\\b\lcar ebh: .-\1-
varia e recommelld\)u.~c-me , 'Iue rlev lte""lil>C, c que (I , ) . 
('umrnI'IiC; e cu o fi1. em, qU,\1l1ll na/) ~:t }\ do me,l 111g;tr 
e in. orl'0rando o seo olUectu nOIl IlrtlgO!) da Deva:lsa 
de .ram,iro pcrgwntci p..,r dlt.,. una Se lJou"e"~ Il~um 
Il:alt~\'olu poli. rilA aC('lilillr :lIguem 2 ~r'lt'~F.1 lo. l'or-
1;111 to ·se r\lc (',~ CllI \ l/:{nT lAllfC a \ ·"rt;\ ri.ll a ;000 ti\-
ZCI' mal. e por j~!lO \'oto p~'" 1It!('t',!!ld::clc C1L' "e ab()
li j, Cf/": O illjustU. e incllp!u de apptcrc'n'r el" 11m 
!-oi:', ulo de IIII.:':~" 

O ~r" Sm(sl1 e ."'frllo: - Q\1llnrl" ,. l'r';r"~ r~te 
Pr~i('ctl) entcndi que nada "e\'b dir.el' , C R~:~rl I:le!!

nlo' nada diria.. depois ele \'cr " materia tão :',llJis
m('lIte di!'iC'utida, se niio al;sent'l!:-e qut' ,ll'\'la fll;~t'r 11 
rcR('xtÍo seguinte. Eu Ot: .. ·i diz'.·r agora n{'!ltA A ';SI:Ill· 

btc~a que esses individuo!' que est:io pre10s •. o tÍJdo por 
Sl.llp\'itos de quer.~rem attenlar contrll a ord,;m c:staÍl('
Icei":l, mas se a IItlli pris;io teve origt"lO' por se tra-
marcm es!!cs projectos l"ontra 11 se:,!uranr;a pulit:8 <.-m· 
Socieda,leM Secretas, p.lde ser-lhe applicado ° Alvar{, 
d@ :jl) de Março de IH /8, e como· clle impr:cm penas 
barl}("!ras, nada ha mais jus.o do que ahnli,lo. 

O Sr. Carneirodn C,m"n: - Nada fpnho que 
acrescentar ao qu~ tt'm npt.odillo sobre o Pntjeclo tlln
tOl! mll~tre<l Preopinantl'!I: rr.as todavia al~t1"'H\' ('ousa 
direi sobre O que avan\;ou' o Sr. Jn~ ; 'llotlifal'io 
quando disse que o Governo devia euminar q1lal era a 
sociedade boa. e qual a má, donde se sf'guiria 'que a seu 
arbitrio ficava prote~er nu dt'sapprovar a ql)e lhe ~~
rcce~se. lO Sr. Andrada e Silva o tnterrl>mI,eo 01-
ZClldo: - Eu mio fallei nisso.) O Orador cOIHintioll: 
- Eu cstavà ,perRlIIuli,l,) que o tinha dito; mas fllls
scmos a outro ponto. O mc~rnl) illnstre Prc'op;I:;AT: te 
di~~c quc ninguem eslll\'a l'r('so por Maçonaria; 
mas eu sei que o Juiz da nCV:l!:sa perguntou se 
erão Pedreiros I.ivr('s; logo di'lto rt'l+1l1t tl li dto \ ida 
em que estou. e em que t'stariio mllitos, sohre a 
origem c fundaml'nto de SIlIl!S c,.Ip?s; p<lrqne diz o 
hflnJ'lIdo l\Iemhro (que (l('ve fillll\\' ('0111 ('1I:1:;ci:i~,eJ1tll 
de ea lisa) que s:abe ll:ifl estm" nillgllclll pre);(I por 1>,,
dreiro Livre; mlls o Ministro no intf'rrllgatllrin rrin. 
dpia per~\Intnndo 1101' prf'?ns I'e IIRO Pedrt'iro Livr('~, 
isto dá a entender flue el!E' !le fl1n(la\'!l no Ah-ar(l de 
80 de M ar,;tl de 1 b / S ~ c ('orno o presente ProjPt'to 
tem flor tim dcrogar o dito Ah'ar.í. <"l1jll "/lrh~\'i,18t1e df' 
penas he Je\'oltltnt(', voto em fal'or do Pr!ljc('to pa
ra que passe á I!egunda rlisct1",~;io, 

O Sr .Andrada Jlar1t"dn: - () JIIu!'trc Prcopi
nante a que se refere o ~r. (a"ui,,, da CunJw 1I;'ir) 

di"sl~ que f;e deixasse 30 GOV('l'IlO o :trllitrio d~ -jnl!!fJr 
das Hor-ierlades Secretas, porque isto lae um llhl;lIrdo; 
julgar J" !lH8, modilieandu ou revogan,lo () Alvar:', h!" 
um aclo legislath'(I, quc "ú pc',(Ip S(,I' feit.. por nr'Jll ·0 
llIustre Prcopiw\IIle, qu(" lnuit,) bl~m o €ahe. níio po
dia dizer similhHntc- .. hsllrdo; IIt~ mc ndmi.-n qU{' IJOu
VCs~e qUE'1II de t!ll se !c~rntJl'lI~~(', Etl tamh('n) t .. nho 
bll!lt811te amor Íl min!11l P:t+":I1, (' d'o t1cixnda 1'115',,'.r 
similh"nlt Jwincipio. ~r . .PI'f:'!itlt'ntt' h.dll:; ttlnOS 6'; ri O 
da ordem; devi" \1ni"~!Ti(,l1t~ rrat1r·!j(' "'I' era. oU n10 
ronvf'ni .. 'nte- nlx.li:' 11 Ah'ar:,; rC/r (.Ia n~0'··1S, pr-;rten. 
ç~ di~"uth· I por ~-el" cuntr~ li Ht:$';: 'I'f\(>nlo, lie •• ~()-



4!iet~le1 Seeretas ••. ~bü niló jnnocentês. Na OCCIlsíiio' 
)>roprll' • 'eu mostrarei .~uant(). _ ellas s~io perigosas, e 
dpóntareI o que parecer acertado sobre esta inaterill: 
Se. 31gum mus~re ,Dep,ti.la(lo /lcha manco o rrojecto; 
tonhe(;a que :~d Pllde ~gara t~at!tr d~ ~!f1eJllda-lo; guar. 
dN'e para n~. t.llscus~uo; aluls talll1 fora da otdent 

O Sr. ~Fr?nç!,: Qifàndo di!,e que às Sociedades 
Secretas erao .. ntdlfferente~ tànto pa_ra ó bt'tti cmno pa. 
~a o mal, na" >sil~li da ordem ~ disse o q.ue devil1 di
Itr. O fim do I rOJecto he abohr o Alvaro!: oramns. 
trar que f':l~ljrohibio _ com IlenA! 8rlris in:liffercntes 
he d~rm4ls ~ma raz!\d ,par~ se arloptár d P~{~e(~IO, 
Por tanto entendo que fillJel na forma do R.eguhcl1td 

O SI"~ AnflJada j/ri.r.1lado: - Náo he assim; o 
Illustre Prl!opiriante diviígolt por tira da quc~tlio. O 
nobre ,t\uthor di) I'roj"cto sr't teve ~m vis!:l aholir tiS 
penas Htirr.:lsiadu IleveràS; fosllem ou niio criminosas:,! 
Sociedades Sectctns, J1tiis dcClarou qüé miO era da 
flua intcn~ãd ápprovll-Ills ou d~s'I'PlOva:.1as: pot tnnto 
tcndo flllliltl(t j, tUustrl' PreopiOl\lltc d"s dJeitos quc 
podi,io ter ns mesmas SoCietládtà, f.'llloll ~'lI"il da tJrdefn. 

O Sr. Françd ~ - N:iô respondo porqt1e já fallei 
as vezes ejne me ~rtenceni. 

J uIg:1iído.se a. tnáteria suffici('rllemente discutida , 
propo~ o St .. Pre~idblte ge o Projecto devia lJassnt á 
!t.. tbseu 8súb ~ ~ ten té~lIe que si m, 

O Sr; Rdd.r;gue., de C'f1r'l'nllw; como Reltlfor da 
~onimissãb dc. l.eg-isl11çito. disse 'l:.u~ tinh/& al~hns Pa~ 
·teceres promptos da Olesmà Cottimis~iio: c coni "per. 
mi.stto dó Sr; Pre~idcntc leo ns sc)!uilltes: 

Primeit-o Parecer. 
A Comnlissão tte trgislaçã,o toinllndo em consi. 

aeração o rcquérimcnto de José Fl'rl7fJ1ld(;!J Gama actuat. 
menf.c prezo ntl Forlal('za da I11ui das Couras; aada 

''P'Kle dehÍJerar so.1ire o !t>o cllnlcndo; ~cmt qU& pti .. 
meiramentc seja illustfada }ido Governo ~obrp. 's (!'lati; 
dade do sco êrime, e ('slàdo do Procl's!;o se O llOuvei' 
e por isso pr~t!sa qüe o ~r. S~cretllrjo da ,\ ~settibléa 
exijlt da Sccrelarill tompetcnt~ as RohreditilA illllstra .. 
'çõcs r.om urgentia; parll Sl'tem .prC'!o;t·ilt.r.S. Íl COlilillis. 
MO, Paço da. A8Selnhléa 12 de MHio de 1~~~_ ~ An-
tonio Rodrl.!{lIrs Yc.llo.~o. cle 9livcirc. ,.:- J«:.<.(! ,ANollio 
da Sil7m .llni" -...:. Jii.yé Tri.reird da FOllrern (' Vasrml,;. 
uNos - n. Nimo Eu!!c/lio dI' Lodo - .r,,:;.o Allfoniô 
R()(lri{!ut'N dI' LUI'Vi11110 --: Bertlarclo J(J"é d(, Gama-
Estc'l.mo Ribdro de Rl:.tenr/l!; Foi àl'prov:tdo; 

. Seguiido j'arCCi'i-, 
A Commis!'.io de Legisls/;·.iô ~i:1 o rrquefimeilto 

ílc Luiz José Moreira; e outros fuorRdore~ na ViJ!1\ 
ele S. Salvador dOi Campos; qtje reqi:eteni scrt'm Illi
viados das contribuiç(ies ilplicncfas prira à sub~if;Ü'l1cia 
'do HOl;pitlll cst:lbckcido ná' Villà d" Victorill; porque 
'hãó furão ouviJos pata li sua imptlsiçào, e liorqlll! Se 
l1iio Utili7.KÓ do C!stabelecimCrito; e hc de pareccr, qüe liie 
não defirA por agora este teqnetimerito, por que flCll 
o ~I) objectó res~~vndo para quando oportul1!ltnenCe se 
tratar dós mell1orarilelltos em gáal. i';obrc este, é oulros 
~inilli:mte9 o~jC(?t09. ~ Paço. (b Ass~TTlhléa 12 cl~ ~1:i'; 
lu dc\18~!3_ - A"toll/" Rodrlguet J'dlf);;o rlp O!tr.'j'l.rn. 
'E8t~~,(w Ribf'lro df. Resf'tlde. - D. NUIID Eultell;o tlr. 
IA·jú t StObi.-:-; ->- BcrnajYlo Jflsé ri" (,'mnl1. - J(J.,(~ Tt'/. 
g"irn d" FOIll:eca V(/scm:r:elloS, -- JOf"~ A1/tllnin da sil-
'tia lfl,,'a. -.1 olÍh AIltMin Ilhdtigllt'1f de Carr'flliW. 

O ~r. llibl'i ro tI(, A ItfI11Jdri ! - n" mOl'lIdm'es da 
I"Vill. d,,'Campos Jfetlctn ser t1l"sont'rl1!lo!'i d~ pa~:tr uma 
eontriltuiçiiopllt'a o tI o~pilal da Vi1Ilt di\ Victorls, do 
'flual; dizem «!lIes, se niio tttilisiío. tsles 1n(1t'adofe~ fl\-
'!!em parte d4 rnesmit Pi'o\'ihciá; n imposto cxl~te por 
·,till Titulo; por uma Lei; e esffl A~scmhll;a hcm SIl
'he quanto he delicado, em n'làtcrin de finanças, (1es. 
tiuir impostus', que sempre '_em mais ou in~nos cuu-

•.. exão c ordeln no sistemll sr~uillo. tõnfesso qüé S 
s~stem3 <1:l!i. impoGiçõp.~ ~e dercituo~o (! por isso pré",.; 
cIU: d~ ,Leglslaç:lo pr~p_rl~; ~!1S p!lrqu~ tlm .Povo de. 
urtut VIlIá pede a I1bhhçao .de. Om' trIbuto mt'b !!c se': 
gue que se dcvà concl!der. Perde-sé uma p.te da Ten
~!1 com qúe se ('onta para .1Í1ii d('~pe1às puhlicas, e h4. 
VCtT!l't este d~fit'i! flt~la-sc ao suprimento dcllas. ."un .. 
tladh. nfstE'S principios digd quti he prcci!:o 'lue a len
da puhlica dure fio eRiado er.l que se ::cIli.L I\t~ i]lIe • 
A.s~·emhll;a fome em coríoidcraç:'ió o ~jstt'inà total de im· 
postos. Em (/U4lltu nào COllvl'tte o~ itctu8cS em outro' 
Mais proporcitmaddS .Ú9 f{'rças dos PO'-OR. c maiS la
ceis de arrecadlu. cOr1lit'rvem-se os qnc estão; porque 
aSsill1 tf exige d hert1 do El'itad::i. 

O Sr: Anil,.flc!a lthu/titdo!..;;. Concordo i~om o 
ilImtre Prcnpinniltc; "Íl pa~nndo; e iSe houver que re
till'diar; a sc,? tempO ttóli o filreinOif. . 

O Sr_ ltibeiril éle .\'a77lpal0: • ..::.. Eit sou Deputado 
flOr all~elln Provinda, e n:io. tenlto i"filtmações ~l~u. 
Jija~ sobre éstc ítcguclo; Os habitantes de Campos en. 
tentlt'm qtfe porquc rifib l11and:ió os :leos dllh-mos pa. 
ta i1qul'llc Hospital nãi.i rlevci~ }lagar o impotso; mav 
ellclJ tainbf'm se ~tlilisão de nJ~"m:Is .Rllt!l;Ct1S; como, 
entre olllrlls. li etc. Rer gU:lTOt'dda a Villa de Campos 
pcla dã Vidoria. Por tanto !lou tnmhem de p:u-ccer 
quê em quanto r,~ a50 rh~ula d sis.~('ma gcral d~s Uen. 
das Pubhcas, dc'-crn sotrcr este mcommouo POI!) tatn-
bem tir,lo pr(j~-eitIlR. . . 

l'roposto :1 votaçiíd. o P:l"t'car; roi ápproudo. 
l'ac"iro ParC'l"cr. 

A Cornmis~ão dà L<.'gi!'iação j i;énd~.lhe presente 
• Representação do DO:Jtor João LJpes Caf<hzo ~:a
Chl1.tld, que se d:z Com\"ois,sarib Get~l, c Juiz Dele
gado do Bitt'<io (le Ah'ail\zere, tiaS ~Jtovin<.'iiis d.f· ecr.· 
nllmbuco, Alagotis, Ceatá ~ c Itio Grande do ~orte, 
em que 5é qu<iit~ de uma c.~Feçic dê a!t8.rchiil, eu\ 
que ~c aehiio o*' Rotic,lrins d()~ sobrl'ditclI I>estrictos; 
IIhrindo Botih~s sem sttcm examinadas, c de~i)áChall .. 
do-as ,naS Alfarllle~as, vend~ht.lti tetricilibS incapazeS 
lfuthilrj8arido-~e (~Olll a pruhibi\'~(j ele tace e:'{amcs de
cretada pelas Cortes de Portbgal; fi em que J'cde a 
o~servlúcia dó Re~imerito ,Ie !'Z!l de Janeiro de 1810, 
continualldo elle nn f!xc'rciciô dá $ua drll'gaçãb; he 
de párec~l', que o 5Dplie:mte não pode ser ntt~Ddidó 
na <Ji!I.l:ichrie d~ Dele;!lldu do llariio de Alvaiazere; 
que foi Físico 1\1(')r, pür isso que não hc reconl.Jeci. 
da neste Impcrio a aut!ioriulul~ dó Oclcganté; mas 
eotno n:a rcprC'!.icntac;ii.o, 6C f:.aZénl lCl!lorados abhsos, 
que prccisiio d~ pru\'idl'ftcia~, p!!rcce li mesma Com;;. 
nlÍss;io, que se l'ncar~E'gtlrrn á Conll:1i8si(o ele ~aude 
l'ubliéil, :l flue privàtivamcntc l}ertrtlcC !I~melhal1tó 
ohjeCH). P11<:0 tta Assl'llIhlÍ'a 12 de l',bio ele )8~S.
.tlntmiio ](o(/I-igllea Vâlo:::;) de Olt • .'âm; '- ES/.i't't;ô 
Ri.~âro de Ri'Sl ilde. - Ucrnm't!o J()s6 da Gama. -. 
J). N11.110 Eilgr.II~O de !,ocio ~ Sól!Ji::. - Jnv:~ Teixei. 
l-a ela Fnttaca. FII.Ycnnrf-.'lml_ -:- Jo.'io A1/fol/ia Rntlr·igtí!$ 
Ca,;vfll/~o.-'Jr;3'~ Antrlllió til' Silz'f1. .1/,:Úfi .. Foi appiovlldo. 

i>br ectasiãb de se àpi1rov:tr este PArecer t toe 
pt'opoz; C "cnc~o, como ti I ~cÍ1 t~ + fi il(li1ll~a~'I\O ,le 
úinâ ef).mmi8~ão de Sllude P,ulilica, e q~c l'Stll flro. 
pozesse outta.Comlni!;Siio de Ftlr3 parA fi "oadjllvar ilos 
scor; ti'ilhnlhos; thjos l\lcmbtuíl :miin lh'opostois seriiiô 
ht>ptb"tldo~ pela Ass<.'mtl!éa; 

(Juat-to Pnrerer. _ . 
Scn(lo l1rr!lcnte~ IÍ. Comf!lis~,i«; ele t~gisll!çõo 0lI 

rt'queritnC'nl(l~ dC' A~08t:hht> .To~;~ ü'clho do AIll,dc1a.; 
J(l:i«í Antoüib de HIlS(ÓS, Ja.iu!\l JC1~{o FnJ\lCi~co, 
M:1110d Anti.!1il'l th· Oliveira ~ ~Ol!l:l. Jo~é P13~;tid 
Bitutlt'ourt. TLomaz da Sih':\ AI\"t's, e ]\.Iimoel Jo!td 
nodriguC's . Gllilll:itillS, prul>S n:l C:tdca' ,lcst:\ COtté 
por terem sido príl!lt\lI,.'iiltl(J~ t'ni di!irH'llt::''l tlp',n~sas; 
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lIe ele I"'recer, que não compele • A.aemblé. o .eo-
JlhlCimalO de negocio. pendenles d. in.pecçiio, e atri. 
_içüo do ruder J uc1iei.rio t 'Iuaa con~idera OI dOI 
Supplic~ .. ak'll, PilÇO d. Allltmbléa 12 de M.io de 18iS.
.Antuniu RlldrilfUe. J' .. lt08o de Oliveira - E.levó.o Ri
l:ri,u de Jlt".",lt - D. }:.",o EUKenio de Locid ~ SeU-
Ú;3 -:- 1I,'r"",J" J08J d" Gtlmn - J08d Tr.izei,n da 
FlIRtltU Y,,,run,.,lluII- Jo,é ÂnlUf.;o da Silva M~itJ -
JOÚD .A"Io"in Rcdr;4:,fJllt d~ Ca''l.'oll,o. Foi appro".do. 

O Sr. M,m;z Tuwlre.: - Sr, Prllidente creio que 
• .,. mUÍlo c.ollvt'nicnte 'Iue • ASllemblé. decida que 
,pódc a CUlrlmÍIIIÜo de Petições deferir • ell .. dizendo 
- nio &em Jugnr - uu - Dio pertence ia AIlBembléa 
o ~onh"cimento do nt"gucio - porque desta maneira rou
bão.nos o u'mpo que u. he tão preciso parA o desem
"nho du. n01l101 deverei. quanto mai. que t a ex
c.'epC;:io de alguma injustiça notori., d('flL"jarill qUf' não 
tomasltmOl conhedDlento de calOIl patrticula.cs. Requt'i
lU J",i. que .e tome illto em ronsidl'1'açlÍo, relOlvrndo
ae 'Iue a ('Clmmi.aão de J'l'tiçõea fique com a facul
dade de dt:ferir ao. requerimcmtolf que nio pertencem 
á Auembl{-a. 

O Sr. Tei.rtirn dI GOflt'tlJ : - Como Memhro da 
Commil.ão de l'eliç~s lambem requeiro que se po-
nha a VOtOI o que propocm o Sr. Moniz Tav&rell t 

porque não deltjamoa ultrapalsar OI noSllOl limiles t .n
tu 'lucremos ler uma raia que nos marque até oude 
cheglo as nOlsas attribuiçócs. 

O Sr. A/( 1/rflr : - Eu creio que uma das attri
bui,l'lfll dil Con.millsiio de l'etic;õell he .Julgar se li ma
tp.ria perlence 1& A~semblé8, e ne&w' caso dirigi-la á 
r"'p('cli.. COll'1misaj·o; e outra he rejeitar o requeri
.lIenw quando julga que não perlencc a .o\esembléa e 
l:oll}u·dancnto delle. 

O ~r. A.',drotla I/atilado: - Sou do mesmo pa-
1f'ter. O lJue he lima ('ommiu'o de PetiçÕC8? IIe a 
que dá ,li,ceç;io 's Petic;Út:II. A. que ni&o competem 
.. A"I't'f.:l.I,'a da-lhe a dimc(;.io dizendo - Não compe
le! - JIt,'t)ul'irA no GCI\'t!rno. &c, 8e compcte da·lhe a 
dircc~i.o - A t'ommi~'1:i() tul.-

O Sr, Arnljn Limn: - Eu opponl\(\-me a que se 
d~ (, •• :a Rurh .. ridllcle íl l'omlOi .. ~ii" de l'eti~ões, O Di· 
rtito cleI J'l,ti\:io he um dirl'ito que todo o Governo 
Jivl'f' d.~v,· l'wtt'tll'r e(\lu dc's\'ello. romo um dos mais 
pn'\'Íu'l()s de 'tUt! ,.(~ l,:',dc gOlO:!r nll ~orit'dllde Ci\'il, 
e rnr t/lnto mio cle\'t'mos (jÓ(ficult,,·lo ao Cidílchio 
~ulll"l,. (' .. tI' t~Vl'ra a'~lIIl1B dt:<'igijfl OR As;ilemhléa nlio 
ItC ... t;~fJZ 11'" ('om o j'li7.o (b Cllllimiss.;o, que de facto 
noi" 1,(' o ,illl~O ela ASl'ellll:II"B,. De rIIltill. tendo n Lom
nli,do " fÍl('IIIc1:ul,' d~ rtg('it:u in limine os requtri. 
mrntuI. Jludcroj Iturn·,lcr multAI! \'II7.es que julgue não 
rcrt('IH'('r li ';\"lienlhl,:. fJUt'ÍlClltI de algtllll Cidarliio ('on
trR J':,npft"JtAdClS l'uhlÍl'oll flujeitotl 1& rf'~ponlabilic1ade; 
e he o clue t'U julgo que dt V«'IMIIS e\'itaf, Por t!lnlo 
ItOU de ('piniliCl que a <':ommi8sào diga {l AS!lCrnoJéa 
que tal rtqutrimentll nlio pert('lu'c 80 t;fO conhecimen. '0 por t:aI'1I ra!ciel!. e n Allemol,:a decidirá; poitl o 
juizo dclj,.hivo dc\'e aer da Assembléa e nunca da 
<':ommillsii", 

O ~r, A"t/rntl,. ~'lllrlulCro: - NilO me conformo 
('om o I,,,,,~cer clu llIustre PreofJinante. AqueUa Com
milllio foi ~cren(la para facilitar o trub> 10; e o flue 
ella julgRr que n:lo prrtcnce li ,-\2~rrPléa he daDe
~etIl.rio qu., ycnh. .er .qui decidido. A Parte que se 
julg." l.,ada, tem o reourso de malldar á Mesa um 
.gutldo rtql1.r iml'nto, 

O ~r. .llu,,;': T(lf)ort,t: - Ningatm . aqui negou 
quI' o Dirrito de l)eti~'l'!o de.e .er prutegido, nem 
."'0 Ie. ",'Ide n~"r. O tI"e ae. IlrneDde he 010 ps
ta,m.,. CftrIpo i!'lll&ilR'eute: nós niio estam", aqui para ,I ... 
dclir fI"'- parcieulare.. mu para trael' do beIn rral. 

o Sr. Arll,go LiM." - Nii~ " veta ~a ~e ~ 
108 particulares. &ratam08 de ...... tbar .. Il~tnbuuioet 
da (;ommillhlÍo ele l.leci.,_. Quando um Cld.dão re.-
quer á Ali8emblN he porque julga que a eUa perten
ce o eonhedmenco da maleri.; li8 julga mal t nós o 
devemOl decidir, e não • Commi88áo. Nunca digamoe 
que não DOI devemos occupar c'om negocios de pani. 
culares, porque estes Degocio., muitaa vezes veMo tiO. 

me os direitos ina\lferiveis do homem t que he da nos. 
li obrigação iuarelar e defender. Dicer·ae que piKle 
rcquf'ft'r dc Dovo e m.ndar a Petição â Meza t li • 
multiplicar Oli ineommodos ús Partc:s, e até suecede
rá que omitas não ullanlo dene recurllO por ignonlf 
que 111.e compete, Quando ~alll'i em Direito .de, Petiçao 
não fOI p')lque alguem aqUI negaase esse dIreito, ser. 
,'i,me delle para corroborar A minha opinião e fund:,. 
menlar o meu argumento. Julgo pois 9 como já disle , 
que a Commill8Üo só dne dar 88 ralÕet, e • As-
aembléa dt'cidir. 

O Sr, Alencar: Niio se trata aqui de negar G 
Direilo dc~ Petição. o qual eu lambem coamao IH 
11m dos mais predollOs que tem o ciJadão. Nmguetlt 
du\'irlnu del!ta verdade; trata-se tão 80mfDCC de t('O. 

1I0misar o tt'mpu para 5C poder .&tender a "se mes. 
mo direito dos dcladaõs. Para que são feitas as Com .. 
misíl~s da AIi&emblé8? São fieM duvida para facililar 
os trabalhoR, e dimiDuir o tempo das deJiberações; 
logo a Com missão das Pelições he feita para o mes
mo fim, isto he, pora dar o df'Stino ás Petições, 
llem sc roubar o tempo á Asstmbléa. Sendo porlantO 
e~te o sru fim ,es&á ~ilito que he da lua propria 
at.ibuiçiio nllmc!ar ir embora .s Pe1i~úfl que não 
com}K'tem á AR8embJia, pois que jamail ECrá pollive1 
distribui-IRs pelas respectivas Commissócs, quando ~ 
lIua ml&&eria nüo he da nOlsa competeDei •• Nisto l.Iio 
ha prejuiso algum para o. Ci(tadaõs; antel economiaa. 
mos mais o tempo· para Fodtl'lr.08 attendcr a05 leU" 
direitos, Nlio he de crer, que a CommiSl'ão de Pe • 
IÍl;õe, t'scolhida d' entre nc;' deapc'ssa, por maldade Oll 
por ignuruncia t Petições que eejão de nOl. compe
tenci~; iGto não he poaivel moral: mas auponbamOl. 
que sucre"e. não rtstÍ\o ainda aos ('idadaús taDtoI 
meio~ de fazer chtgar a sua l'E>ti\'1io ao conhtcimentG 
oa Alls"mhléa? Não p6de dirigir em carta fechada 
ao ~r. Prt'liillente, ou a 'tua1quer d. Sra. Secre. 
,~rios: não pode mesmo entrega-la 1& mim t ou a qUII. 
qUt'r outro Sr. n.puwfo? Sim pode; iato be f.dUmo; 
n(,s sumos do Povo t vivf'mos ('om o Povo.. 110 .... 

CAZIIS são d' outro. untol particulares t não eltltão cer
cada.. de Runrdas, som09 poi6 de prompto t e facil 
'Ct'SSO a qualquer individu,), ~ purlanto nunca .. 
qlJeixas ele qualquer Cidadão deixamo de chepr ao 
conhcl'Ímento da A 8s('mbléa, qualltlo elle pentie. que 
a l'ummilll!:io das Petiçõe. não julJ(on hfm a materia 
da lua JM'lição ditendo mio c(\mpetir a ASBemblée. 
Não ha Jlois prrjuizo algum. lalo meamo foi o que 
eu " pr6lticar naa Cortes de Ilisboa. He pois d. 
aUribuição da Commialiio de Petições despedir' &quel
lu, que DOI nlÍo compelem; agora porém l18.se lhe 
per.ende l'elltringir algum", ou algum.. de snu a"ri
bui\'oos elS8nciael,. Assemblé. o póde tUer i ..... 
eo o luppoabo deaneceuario. 

O Sr. ,,4«iDli: - Não poIIO deixar ele apJJI'(!Yar 
a opinião do Sr. A,,,'ÚO Li"", , porque Dunta se di" 
que perclemOl tempo quando conhecermo. da injustiça 
que ae filer li algalll CidlKlio. A .As&embJé. dilt'ftdo 
sim ou afie á vista do que espoelD • CClmmilleão t u. 
feito a loa obrigaçio. Se a Con8tituiçiio 18 Rão .c ..... 
em I) meles • acabe-. .. "; e dt'Jllai& o P',VO Ir. ,. 
deeengaoanclo que • ~léa não tom. eonh8(..'ÍlIleaee 
de cOU.1I ~4U'DII e.... aot outros PodeftL p.., 



( 71 ) 

t..,to eou (le pareQef .... 18 uga a opmao cio Sr. ~r.u. 
f" Lima. 

Outr~ ~n. DeplJtadot. 6lftit lIiDda algp-.. bre:-
.~ reftexoe~ sobre ~ ~ ~erla; e po! fi~~idio. As-
8f!f1lbléa que a COIDIDI.sao de PCllçoea" além da attri
bmçíio de maodar pata ., tespectiv&l ColDD)is~ os r,e. 
queruoellto8 sobre objeetOs do oonlMeimento" da ASHin .. 
bléa,' &IVl88e ~ de d.r o se~ Parecer ,sobre, aqueUca 
qlll Jul,aaae JW) pei'ten~rem a mesma Assembléi .. 

Q"inIO' P4recer. 
A COlRmissão de Legisbçio vendo o requeri

mento do Bacharel J os~ Vieirll de M netos, ProeurÁdor J 

Geral pela P,lP.incia dó E.pjl'ito &nto, elllq\l~ 'pede 
algum SlIhaiídlO para sua sllbsistellcia por se achar sem 
emprego ljubliCo. porque ',rceeba ot4Jenado, e n~CJ ter 
reDdilneoto~ all;'Utllf )?rOprí08; ~e ~e parecer que e.s&e 

,requefllnen$O heapela_ pela· Jôstaçe, e que tendo o 
&plicante Aodo o direito ., exJgir es &psidiDs necessa
rios para I .a decente subaill&encia" em 'lu~nw se 
emprega nD ierVH;o Fublico e Nacional, de;v" ser 
deterido" _u~d()-se-lhe s.fuer pel. re~~ da 
Pro.vjD~ ~ de tCllle he Pl'«ur~or Geral, o mesIBo 
aublidio ~-SC' ... ígl1QU ., tem per~ebidó o PrO:ÇUrador 
Geral d. ProvIncia da Parai h! do NOf~, c~meflapdo 9 

IeO venCImento desde a dat/t· da sua posse. Paço da As
sembléa 13 de Maio de 1823. - José Anton,jo da Silva 
Ma;a Elle,vtlo l;libeiro de RCleluU - n. NUn() Eugenio 
de Locio.e ,}icUbiz - João AntonÍCJ Rodr~~"es de Car~ 
'Calho - JlJlé Teizei,'a da F01lceca VasconcellOl. -

O Sr. Andrfula e Silva: - Peço a palavra para 
da... á Assembléa, se me permittir, uma illustraçáo, 
eomo Millü;trq e Secretario de Estado doIS Ne;ocioa 
do Imperio. Sua Magestade queria ji, abolir por um 
Decreto o Conselho· de Procuradores Geraes da Pro
v.incia, como talvez julgava que poderia fazer por ~r 
lIdo o mesmo Çonselbo creado por' eUe, como me~clo
nou na talla do Thr~n9, ., terem cessado os motivos da: 
aua eonvoc~,r,ão , que era representarem-lhe as ntK.'e8si
dades dos Póvoa; todavia por delicad~za o não fel, por 
estar .p'roxima a instlillar se e~ta. A.ugustR._Âsse~bléa; 
mas 8isse-lhes que os qu" qUlzl'ssem podlao retirar-se 
com JiçelJça para as 8\1aS Pr~vjncia!l, até final de,cisão 
da Assembléa, ou elnprt~ar-se no que lhes conViesse. 
O Procurador Geral. de que falia a Commissiio, creio 
qlle dest'JIi' ser eU1liTegado na Magistratura, eltia ca~
reira til.lra p:-iucipiado, e tem toda a liberdade, c!e reta
rar-se, Agora quanto RO Ordellado que pede ,hgo que 
a Lei não Ih 'o d:í; e que sua Magclftaut!, quando ~Je
eretou que \'iessem os Procuradorei nCl'aes, conhou 
que ilJj Provincias cscolheriiio homens ahonados. e que 
por côns~q\lencii1' nú" care('crião de taes p:1g11!i, e na
da por isso lhes arbitrou. Voto pm't~nto contra o paree 

c:er da Cummissíio. 
() fok ./11Ulrarla Jln.c'hndo: - Sua Mngestade fel 

hlui bem de ter essa delicadc!!8, pois 11JO podia des
truir a Lt'i; mas pndia fil?"r o que fcz • ~L'spedir cs
IICs Procurudores como Conselheiros, porq.ue Isto era da 
(oinpetcncia do Porl"r E.eentivo. Quanto porém ao 
}>!l! ecV dli Cllmtni~süo digo qnc ella niio púde dar o 
que a Lei niio dá; esta mio arbitrou p!lga ai
;.r~;;n:\ IIUS Procu'radort's, e como ape;enr disso q\li~l!~ii() 
~Ir, iõ('lfI quo nin~uem 08 for'7lulse, n;}o tem c.l!r"lto 
para peJir indemnisação. Se Ililn era nco nao \"lc!'Jse. 

O ~r CrÍn/ciro da Cu-n/1ft: - Tenho que dizer 
rclatl\"nm~lltl! no Procurador Gcral da. Provinda da 
l':II':I!l>a, de 'll1e se faz 'nu!nçito no ]>art'cer dú Com
ml::;sao. Quahdo fui nomca.do aquelle P-rocurador o 
Gover.uo Provisorit,. tendo em Tista as suas circuns
!anCt4s, porque eU. as representou,. conhece0 ser.llJe 
unpullllivel fazer &8 des~zas da viagem, e sustenta~.se 
hellta Corte sem algum 'UbSld10 a~ Fa$('nda Publica. 

Ordenou por isso .. J.&lDta· 4aE'~oq \ue lbe de .. 
U!JJ 8ub,idio de 2OO~OOO r,Hs, por me., c 1.'011 
tqdo aooonhecimeoto .da Sua li ~Iade para o con-
filmar, aUegaodo q\Ut af!.im p."icár, porque á ~Ita do 
dito ,Prucwatlo~ 110 Cous.drio p~Qia ~r prejudi.cial , 
~rovl\lCij& que muito espetava da. liua COOlJêfaçi.io, e 
tmb, de cnoarregar-lhe ,negQciQs dç ço"si!Jer.~iio; e 
ape~~r. de não ha1tel' I .. ei, que mipdasse dar eite di-
nheirO , 3ttenaeu-se á ne~ssidllde do Procurador em. 
q,uem " r{nv~ncia C041fi.~.a, e C)rdep,oll-1i8 ,.qu~ lIe lhe 
pag38$e. ACcres~DtO por.ém que ~cltalldo.e41 'Íll!ltaUadt 
a 4ssemhl(\3 .. 01)00 estilo re!.loidoa ()s. Oeputados dY 

... 

~Ia ProvínCia, q'fe sito OI SCtJS \llliCOI Procurado
rl's, não he precIso aqoelte ~rocurador Geral Se 
Sua l\Jage.stMde 'qlU!r tu. eU., cOnUnue Da qualidA«é 
elo Conselheiro, continue muita embora; mas como 
Pro~,uradQr he desneCllts~rio. 

O Sr. Ribeiro de Andrada: -No Patecer' da 
Commissão 1hz-se "q"e. o Procuflltlor aU~a que!se man
dara dar um suhsidio ~IO Procurador da Para1ba Ma
noel C18&llcg~e C.~alC4llte. mas SUft Magestade nio 
mandou dar liubsidio algum a Prol:ur:ldores de Pro
vincia. O ca~ do Pr.oourlillor d~ P~a.iba !te u.\eila
mente dift'ereDte. Aqud!a Provl.uda Ilomt"ou o seo Pro.-· 
curador. porem eÍle reptesentou que ~im 'eslava pro",,,
to para partir, mas que o n:lo fazia por falta de meiO" ; 
e a Junta do Governo 8S!ientvu que ltC lhe de~lie 
um quanlitati\'o para a sua Ilubsistcncia; assim o PI"-
ticipou para a Corte, e Sua Magestade ordenou que 
se lhe pagasse; Porem isto não he subsidio que h~ ... 
Magestade manda8Se dar-lhe; veriticou o que a J uma 
promettera. O Procurador de uma Provincia necessita
da ~uereti o mesmo a Sua Magestade, e 8Oment.e li8 
lhe mandoo pàgar o que se lhe devia dos aeolt em
pregos. Quanto.o que disse o llIustre Preopinaflte re· 
ferindo-se, á qualidade de Conselheiro, .,.alldo a As
semblél' ~J;atar. deste objecto direi os meos lienllmentos, 
por ora fallo tó do Parecer da Ccmmissão, conc.um
do 'lue nenhum direito lem o Procurador da Proviucia 
do Espírito Santo a pedir· similha·nte subs~dio. 

O Sr. Maia: -- Quando a CommiFsão de Lt>gisla. 
çiio disse que o requerimento do Procurador se funda
va em jUfltiça, te\'e em vista o principio de, que uc
ve ser pago o quc trabalh", e que os que trabalhão 
para o l'uhlico, das rendas puhlicas devem receber a 
sua sub1iistencia. A Commissiio mio quiz dizer que o 
requerimento era fundado em ju~tiça de l.ei, mas na 
justiça universal que deve ser a base de tods a Ld. 
O Procurador Geral Vt'io empregar-sc nt~sta Cor'" em 
sen'iço publico, tcm por tanto direito de haver do Pu
blico a sua suhsistencia. mormente podendo estar em
pregado na carreira da Magistratura em que tinha en
trado. Demais. ee a I.Jei lhe nito determina ordt'nado, 
tambem n:'o del'lara quc se ·Ihe mlo dê, e como servio j U8-
to he qilc ~c lhe pngl\e, Be neste sentido que a Commis
são entende0 que o requerimento era fundado em justiça. 

O Sr. Comam:- Alguus Procuradores vierào bem 
nel'cssitndos: sei das suas circllnstancias porque m'as 
cominunicartlo; c "Iem «tislo vieriio na boa fé de que 
terião recompensa, 

o Sr. Teixeira d(' Gmn:m: - Nbs temos na nossa 
J ... egislaçilo lima dispu,i\-:iu l em que talvez nos pode .. 
mos fundar para. deferir a c'ste re<jll~rill~e.nto. A Orde
nação dá facllldade ás Camaras l,arR mandarem Procu. 
radores Íl Corte, e e"taberecer-]he~ .. ala rios quando OI 
Procuradores nel'cs~it:lrcm; parccC.IDc quc o caso que 
cst:i. em questão tem ulgums allalogia com o d' aquclla 
Lei. NilO estou porem I~m certo elo lugar da Orde
nação; e julgo que sC'ria acertado adiar-se a discu8sió 
para se examinar melhor a materin. (Foi apoiado.) 

Q-Sr;-;Prdiã-etJtl{ tn'õp<>r oldiameuto .. _ ... 



110, no e&1O de nIo querer f.Uar nenhUM ~r. Deputado; 
• reeolveo-., que flcaue adiada a discuuiio do Parecer. 

O Sr. Secrelarto Franfa fel presente á Assembléa 
que o· Cidadão JOII GonfalfJt, Corte, offerecia um 
plano para , formaçfo de lama estrada que vá desta 
eapi", , Villa de Barbacena. Foi recebido o plano 
com Igrado; e mDndou.se que fosse remettido R Com
mi.liio do Commercio, Agricultura, Indultria, e 
Arte •• 

O Sr. Pre,idenle deSignou para a ordem do dia 
a aeg"nda diacuslSo do Projecto do Sr. Rodrigue, lU 
Cart·alllO ; a nomeação da Commissão de Saude Pu
blica; e a dilCuHio do Regimento Provisorio da As
IIIIIbléa. 

Lenntouoae a Seaaão á. 2 boras da tarde. 

Manoel JOIé de Sou,a França, Secretario. 

RESOLUÇOES DA ASSEMDLEA. 

Para JOII Bonifacio de ~ndrada e SilfJtJ. 

1."- e Ex.- Sr. - A ASBMnbl(>a Geral, Con .. 
tltuinte, e Legi.lativa do Imperio do Brasil, achlll-

• 

00 legalmente eleito o Padre ,r,,;maflc;o Hmripe, de 
Re8ende par. Deputado á mefma ASlembléa pela 
Provincia de Pernambuco, e não reconhecendo a Ca
mara da Cidade de Olinda por Authoridade compe
tente para anl1lIar aque!!1l legitima eleição, ordeDa que 
a mesma Camara lhe transmitta com a maior brevida
de possivel o Diploma do referido Deputado Vnuancio 
Hcnriqrle, de lleaende. O que V. Ex. levará ao coDhe
cimento de S. Magcstade. - Deos Guarde a V. EI:. 
Paço da Assembléa em 17 de Maio de 1823. - JOl6 
J 0fKJ"im Ca,'neiro de Camp08. 

Para CaetaftO Pinto de Mi,.anda ltlunle7fl!{ff"o. 

m. lD
" e Ex.mo Sr. - A Assemhléa Geral Consti_ 

tuinte e Legislativa do Imperio do Bnsil, querendo 
decidir com preciso eonhecimento de causa o requeri
mento de JOIé Fernandel Gama, prezo na Ilha das 
Cobras, ordena que lhe sf'jão transmittidas informa
ções ou documentos relativos ás causas que derão mo
fivo á sua prilno. O que V. Ex. levará 80 conheci
mento de S. Magestade. - Deos Guarde a V. EI:. 
Paço da Assembléa 17 de Maio de 18!3. - J",; Joa-
quim Carneiro de CampOl • 

-
aIo DE .ANBlaO NA IMPRENSA ~ACIONAL 1-' 
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DIARIO DA ASSEMBLEA. 
GER.4.L, CONST][TUINTE, E LEGllSLat1I.TllP d 

DO 

IMPERIO DO BRASIL 

I 823. 

SESSÃO DE 10 DE MAIO 

.. 1W1idmcüJ do Sr • .AndrtulD. ~ SilvtJ. 

R:EunidOl OI Sn. DeputadOl pelu 10 boru da 
.. &bia , rez.1e • cbamada. e acharâo-..e pret1eI1ces lSle , 
.I&Iodo por molelto., 08 Sra. Bilpo Capellao iJ'/6r, 
PII!IJ4 Sou.a, e Gama. 

O Sr. Vice Preaidente :Jndradtl e Silva, que na 
falta do Sr. Prelidente oecupou o seo lugar, Jec1srou 
aberta a Sessão; e lida a Acta da antecedente foi ap
provada. 

O Sr. Secretario Fr07'ça declarou qt1e por ·incom
modado precilllva ret~ ••• -tle, e tomou -: "CO lugar o Sr. 
COIta Aguiar Secrelario-Su ppJen te. 

O Sr. Yi. t Presidente disse que sc pasS&n .i 0'('-

dem do dia, e que ~e principiaria peJa nomcaç;io da 
Commiullo de Saude Publica; e tendo-se assentado 
que fOfle composta detres Membros, procedeo-se á 
yotação, e .. irão eleitos os S1'8. Gomide - A.ra,yo Li-
fII4 - e Tei/Eeira Yalconcellaa. 

Lembrou o Sr. Vice Prelidente que muito convi
nha que • dita Commissiío nomeada propozesse quan
to anlel aa pessoal que havião de formar a Commil
são de Fór., para a eGadjuvar e eorreeponder-se com 
eHa, na conformidade do que se tinha decidido na Ses
tão antecedente. 

Seguio-se, na fórma da orJem do dia , a 2.- dis
cussão do Projeeto do Sr. Rodrigue! de Ca"!'alho so
Me a revogação do Alv.arã de 30 de Mar~o de 1818; 
mas para que a discussão progredilõse na ú)rma do Re
~imento, leo o Sr. Vic" Presidente o Artigo 89 no 
Capitnlo 7.° do mesmo Regimento, concebido nos ter
mOI seguintes. 

Art. 89. Na segunda discussão debater-se-ha cada 
Artiio da Proposta de per si, com as alterações e su
lIalleraçóes corrcspoAdertcs, escolhendo-se por meio de 
Yo&ot AI qlae houverem de subslituir em todo, ou em 
parte ~ Artigos a qu~ 6e referem. 

O Sr. Secretario Costa Aguiar leo logo o 1.· Art. 
do Pr~jecto que dia as.,lim: 

" Fica desde já Call1IadO e revogado o Alvará -te 
" SO de Março de 1818. peJa barbaridade das ~nas 
" impostas ('onlra as Sociedades Secretas. to 

O Sr. Pcr,;ra da CWlha: - Este Projecto te .. 
por UBulllpto revo.rar o AI vará de 30 de Março de 
J818 que impo:: a~rbas penas contra os que filclSem 
Sociedades Secrotas, classificando-.. como crimes de Le-
Ia Mageatade pelos motivos ex pendidos no IM pream
bulo; e funda-se este Projecto para esae fim na barba
-.cle ele luas penu. De uma de dou IBaneiru 4ne-

mOi eoaaiderar eltu SociecbdH: ou COIDO licitai e-..... 
nestas, e en&ão h. com eate fundameuto que ee ..... 
motivar a revopçãó da Lei: ou como crimioOlll • 
oppostas á seguran~a publica, e nellte C&IO Dão he & 
a atrocidade das penas que deve legitimar a lua abro • 
gação; porque o mail que em taes cireunltancÍaa 8& 

pod~. pertender era a modificação do aeo rigor t re
dUIlDdo-as áquella proporção que deve escrupuloaamen. 
te guardar. lo entre o caltigo e o crime. Que .. ~ 
cicclades Secretas são reprovada. e perigosa • aDD-" 
da o mesmo Decreto ao §. 50·' qundo di. ~. ~ 
par. tempo competente a LegislaÇão que .. de ..... 
guiar. Todos .. bem que as part.. t"aenciaes ele UIIIa 
I.ei são a sua razão, a lua rlisposiçfo, e a lua SIDo
ção penal. Quando esta raio desapparece, per iDudl 
ou prej ti'" .;i.l, be de rigoroaa consequend.· que dh ... 
tam~m~ssar a lua dispo.sição. ~e a du~ e p.'-, 
daJe das prn.. fOlae o unlCO mob 'o para • total re. 
vogação· de uma Lei, parece que devia frear ablol ... 
tamente SUSpenlO na sua execução o Lino IS.· du nÓl
sas Ordenaçõel aonde I' não guardou aqueUa pro~. 
ção que deve haver entre as penas e 08 delictOl, fà .. 
tando na lua organisaçâo aquella 610106a coln que .. 
deve olhar para a moralidade tias acçóel bomaou. 
Ningllem duvida que uma Lei cruel impede a IU& 
execução, e autborisa por islO a impunidade do cri
me, maa e remedio he modi6ca-Ia. Noto, por exem .. 
pIo, quanto seria estranhavel no aeculo preaente que 
fosse punido de morte natural um homem por eaur 
com duu mulheres, como determina a nOl8& Ordena.. 
ção: e porque esta Lei be bom vel aegue-ae que· tIn. 
ser totalmente abolida, e 6que aem pena .. te crime l 
Não: pois ainda que a Polygamia seja permiuida c0-
mo um con tracto nBtural, e até admittida por muita 
Nações, todavia eUa he l'rohibida por um prec:eico da 
Religião Christãa que na Europa predomira. A. So. 
ciedades Secretas por si metmo mOltrão que o 110 
objecto he manifestamente opposto &OI principiOl de ela 
Governo Constitucional aonde dt!.!iciW a coogrep. 
ção de homenl para certoI e inad.. 601. COIII 
'tanto que estes . aejão authoriaadoa ~ Governo pera 
6lcaJ~l&r lua ~nduct., conbecendo OI tDdividuol que 
forma0 tlel aJUDlamenCOI, para ~derem per ..,. 
factos quando le deslizarem do _Inho da 1Ionr. e 
do bem geral do Eltado. Umaf!Gnfraria. qualquer" que 
&eja, achondo-se OI MeuriOl 'Im RIM ConlÍlcoriOl. e 
ás portal fecharlaa, p8f1em. nur de looo, OI objectos 

\ ~e lhes convier; ~ ain. que eatal conrei'aleiu";lo 
,feitas tal legr~do, Dem por illO ha receio aIpaa ... 
que .tJusem do 'tne ~e eatabelecid. ena leOI FAta&a_. 
e\ que SCH&o demadoI ... fiai lIiaiatIOI. De .... 
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~ ..... brOlll, Sr. Prelidente, • (eitll Da oblcuri. 
d.de, Dio te detem nperar reaultadol utei, e hones:. 
... Por acMO. poderá iuo acontecer; • ba Da pOlI' 
hiatoria uro exemplo bem notavel. QlJarenCa homen. de 
qualidade e laber ee a.eociaráo pera traçarem o plano 
,.Io.~ denrião .ap .. lur de ,Portusal· o~intrulO fio
WrDO a..,...hol recobrando, oe direit,- que pertenciüo 
, ~rf1Ii"lD1a Cata de BragaaÇA IJela Sr •. D. Catha. 
riOI, e valldndo do projecw ao fact" .. sim o COR"e .. 
luirato no V de Dr.sclllbro de .1640. 1\1 .. esfemesmo 
IICOnfeciMell&o nOI perluAde ma.. quanto convem acau· 
telar Uet 'lsociac;õ.!1 SeCH''', porque dellat li" CODl}K. 
rlç'io nõo h. le nCio ,um pIIIO. Pelo que reprovo a 
&0&&1 Rboliçiio do Alv.rú de 30 de Março de .bIS, 
e convenho unicamente em que se reformem suns pcnas, 
remc"endo~"c K CommilllllÍo ele Constituição ou' de l;e:' 
IÍlllaçlio par. f.~er elta refi'lrma, • propo.la a e.t& 
Augulta A .. semblc~a para deliberar como mais eOQv~er 
, t;eguran(;a Publica, ae," attençlio I motivos parli. 
eularell pnrque ai Lei.. devem Il'mpre ter em vjllta o 
hnn geral ,da Nqçijo. 
. O ~r. c,mlt';ro cle Camp08: - N. primeira di.
enlllio de .. te l'rojt'cto, I'U confeslei, que .lIe era im .. 
~rrcitu, porque fazc:"lo IiUbllilllir a prubibiç;io daI! So
ciedadea Secrctal, deixa IJCIII Slnc~ão a l.ci, visto 
que uãu rt:,blilitlle nutral penas alS que se \,ropóe 
ãbolir: tol1a a Lei prCJhibitivI déve ter eSlicllcia mente 
eluu parteA: a sua dillpo"içlio, e a SallC\'üo; n,~,te 
l'roj"cto temoll a dillposi(,'lio, mas raha.lhe a Sanc,:ão. 
"or,~m t'OlJto que l'U recollheça este defeito, todavia 
alio 'po11O conyir, que por i~.() deixemoll~e approvllr , 
o prtme:ro artigo, que const\tue, verdadeiramente, o 
objet:to do elO IIJunre Author. Sr. Presidente, penas 
barbar .. , e tlio languinnria. como as do Alvará de 
$O de Março dt! 1811!f, núo são par. homens livree, 
e .,ie) iiu:ump'Ii\'eil ('om o lecU)O em gue vivemos. 
V,.,dade 'ho, que' tambem fie barbaro o Livro &.0 das 
Ordcna~õc" I eu n:io o gabo, c quereria, se (ÓRSC 
poellivel, que Ie abo\isllc j,i; ,maa como nno bUlta 
.bolir , poi" Ite m~1illpcllllavel oriS4nisar Olltro Cod:go Cri. 
minai, nuo he possivel flli'.er·le {I, porque demanda gran
de crabalho t dClDorlldo. Por tllOtO ,mio acho, que seja 
bolO arguml'nto },ara nH" 8e rc""gar o Alvará de 80 de 
Ãlarço, a raz.10 de lerem tAnabem barbaras as Leis 
do T.livro IS.· dll' (lrckna~·úe... Além da r"f!exúo II in
dicada lubre "c1iCiculdude clu nm'u Codigo, occorre 
guc lendo semelhantes }'('is promulgadas em tt'l,1lpol 
\)arhalol nuu he de a('mirar, que dias tambem ~f'júo 
bArbarall, di"Io mio nUII vem Illltro dcsdouro, .. c niio 
o de li nlio trTmoa ainda r .. formado; mls naie he aM
IÍm o AI .A t'~. :30 ,le j\iar. o, (:ue foi promulgado 
em tempo, que j:t mio podia tcr lugar uma Ld, tiio 
barbara , e tíio alJliDlda Nuo in8i8to em 'l"e se COII

,.rvc no primeiro artigo a rllzüo que d:L o Prujecto -
d. Icrem hn,bnrllll 81 penal.:....; suprimR'1IC e~hora no 
.. rtigo crlta r8lito; mal 'ransfi ra-Ie para o 1'reambu' 
lo di l .. ci ,,110il 80U de par~rer que he sempre mui 
conveniento falcr conslar aOI POV08 a rn~,o por'l\1e se 
promulga. 011 lJe re\,0t-:'a uma Lei. IIl..I,I8i -,Icnte he hem 
fraca A ralll0 dc nliu haver act:lalmcnte 50bre quem poa-
• úo r,'c"bir ." pena .. dCllte Alva"l; que ccrtt'JII ~';1lI OI 
tllultrelJ Df'plltndqa, que Ilvan,ÇIio. elu proposlçlio, 
de Dito b"vcr I,or nnt'lra algum ml»eravel que cllteja 
i,lcurlln em IlI'llUIJ filO crud.? ~e o nite ha aqui nelita 
('orte, mio 1It', pode nllirmil ' que nlu o hA.i~ .m todo o 
Imperio. O Alvn'lI ulio he limitftdo á (;icla,le O~I Pro
rinri .. do n:o d,' Jllueiro;a lua dillpoltição e pcn", 
~lItfn.'t'm-.. c a t·,,'," o nr.il; .110 mlnda as Magia
Ir4ftoa inquirir I~l·~te l'rime annul',lmente na Deva,s8a go: 
:., t. e ql'cm nOIl di:/: q~c ~r cfli:I.~o dC!'ta medidl !laio 
IIWJI wfreDdg alluDI ADf.li.? Al,,\_ ~tato se IUbtiate 

a prohibição do Alvaf'.l, sem s~ aholil1/tg as' 8'.'. 
penal, frcá' lima po~1II a~rta ~"t Inlrig:n.lcs e mil. 
vadee poderem 'fileillQe!l1.e fazer victirnali <,lo orti:J, (.u 
da inveja; bastava este perigo a que esü (!X,;,,)!!t,õ, j 
Ifgurança il1dividu!ll, para ~bolirlllos t:iQ b~rlH ras. 'i 
cruei. penas. Pelo que, VQto velo .. rtigo ,e traH~6ra_ 
li para e PrcambulQ a ,azlio ql'le ti 1, dep,)ill tr .. tare'l 
mos da mallt'ira com que deve ser ref(lrmado p arti
SO 3.0 para que a Lc' ":lo fique imp,~rfcita. 

O Sr. HOJriglft',V de CUI't7l1!1w: -- Quando conce_ 
bi o ProJcctq em disc\ls~iio çOlltra o Alvará de !O de 
Maw;o, ftlio fi,i meo intento confirmar .. " Sociedade, 
Secretas, m.s revogar uma Lei, que estilbelecendo no 
preambulo como callsn de crimes, o que remotament~ 
podia ser meio, tira da possibilidade argum'ellto para 
estabt!tf.ccr a existencia de crimes da primeira ordem. 
acabando pOr fulminar a, mais lerriveilJ pena, contra 
capecie8 diftercntcs, qut' mIo fornecem provai de" aetos 
r('ael!, e 'llle (jlll1ll110 muito ()fletecerão prezumpções de 
mera inlf'IV,üO, "';st~s hypolhe&'.'s, enumeradas no!! § § 
'i. 0, e 3.° da 'Lei, 'Slin' calculadas pela mesma escall_, e 
collocailae no lJlcsmo ~r;\O. e a pen:l para todas he a que 
lItlão UII I'"vos barbaros qual a el'tcnção do pod~l' filico do 
dei Illquen te , rol·i.. li Ul', (''''' regra, nenhum provei:-() 
traz Ú Nnçllo. Ei!>aqlli demonstrada a barbaridade das 
penas do A Ivar:', e como tal devia ser ,evogado. Re
conlledda a monstruosidade do Alvar:" tudo quanto, 
por dIe 8e fa~, devia ber rcpa.radQ; tudo quanto esta
va pendente devia 'ser r-ednzido a nada; porque leis 
barbaraa nua podem produzir sc n;lo etl'eitos injustos, 
e barb,tros. ElltabeJ,·cida. pois a doutrina, e recunheci
da a jushça da revuga!;ilo, pejo vicio intrinzicQ dA Le
gislaçàu anterior, vem .. 8('r o § 2.\1 do Projecto, C(',\}-

sequcncia do 1.0
, e pur aq1lelle le re8titue ao Cida. 

duo a liberdade, que injURtllmente se lhe arrancou , 
em pena de factos, que 6tio indifferentes, em quanto 
lie nao moatmo criminoso8. Embora se di"a que a Lei' 
011 vedava, que a infracçiio he crime; a Lei Civil 
deve ter por base os príndpios de .Justiça e&erna, e 
esta núo reconhece como crime o que o nio hc. 11. 
verdade que a infrac~'ão hc um ataque n Lei, mil8 
esse IlIal não tem inten!>idade. que forHc~a objeclv a 
pell811 dt' sangue, e nem desculpa 011 sl\na a dcoro .. 
por~ão. Ora Cfl!lh~cido. que o m~() fim não foi o d! 
)t'gllll.1r Robre SocII'dadc8 S('Cr(·t!AS, vc· se que eu ~('glll. 
o n"gimcnto, qlJando l'stabt'lcci no § 1.0 o meio de 
revogar o Alvará, dalldo lIúmentc R cltu!.al. Quallto • 
outra idea., que 'slIscita o Honrado Membro, de, que 
o l'rojecto vem indirectaml'tlte a aprovar as Socieda· 
dell Secretas, clla fl'nece t'm pre~('nç. do § S. 0, n~ 
qual dl'i~ci _para tempo opportuno :t lt:~i~llIfy'ã~ ~ol!N 
laes aSSOCla\'Oes. '1ue mio devem ser prolllhidll8 mdl8tm
cta5ut'nlu, c S!', dl'PO!S do exame do fim de suas institui. 
~Õ(·8. PU\' tento o ~ 1.° de\'c pnssar independente da. 
clDlSWC:lÇ~O. C('Il('('slI:io, ou prohibiçüo da~ Sociedades_ 

() :Sr. ÂlIclratllt .l/m/lado: - Eu voto pelo Arti. 
go, IlUPI'I'illli,ta:; porl~m as palavra'i pela barbar.idad6.. 
Ila~ pr(IlI., 'ÍlnJl(l.~tw;. selld,~ çr.tão redigido deste modo -
fica des(lc já c:t:is:ulo o Alvari de 30 de Marta de 
181~ C('lltrl' ~IS S",tic,Iadl's Sccrclilll - Duas 8RO 8S ra .. 
rues, que n~. Ctlsiti!o " suppref;~lio, que npon~o: 1_.
o Il',I''lO' RegImento, que ,Pl'"hlbe dar nas 1 .. C18 ralao 
da tiua ditlpusiç,\o, permitindo-a tiiô a.')mellte na ~ .. 
disl'lui",üo. !:!.~ Porque a admi8siio da dita razHo leria. 
um erro logic(I, e uté Bolecismo legi8lativo, faz<'ndo 
Mlender. que tudUII as vezes, que uma Lei }Ie bar .. 
bilfa, isto be, impoem penas erueis ao neto vedado, he 
precizo revogRla, e nada lhe substitJlir, fic.ndo assim. 
o acto na clallse dos permittido8, só porque a Lei 
tinhA uma S"n(~çfLO mais dura, que a necell8aria. Ora. 
isto ho um erro. qUAn~lo uma Lél h. ""'rbara por lU ... 



"..~ I O. qu~rtlc. lii;Le~ h~ _ ~uhltittiir-ttlê Otlt;ra m.ai9 
ati~es t mas hao dC$t~N:.l de t~do. O qtiC da fnotlvo 
~ I.ei. pennl bõ o mal,. qUê 1& Sociedade vem ,lo neto 
Jlrohibido ~ cMta hc aeàllsa unica ~ustificativa da coareta
~ii" da bberdad~ naturRI •. Ia IiCg~nd. parte da 1.l'i. 
illW he .. Stln~v'u {1Cnid, hc (J tdêlo de lorn8; efli'c"i
.1 • euúdci3c,'UO pi'obibitiva ~ se. h\c m('io 11&0 h(' suf .. 
fidence. por defeito, ou put C'xtesso, o que c:\Jtnpte 
ao J..egi818\~"r. b~ llugmen~ar ... lhe a força no prlm"iro 
(180, ou dlmmulr-Jhe o rigor nl) se,'ulldu i mM nun-
D dCtittuir ,8 r~J!ibição;, ,o que ~:íD pi'ltIC tl'r ltlgal'. 
quando a prCJ1l1blç:10 'te lilJlistiá, Isto hc qdímdà Ré). 

nhuíd mal ~iDha 1 oia potJia vir â 80éioo:&dc ,lo Rtlô • 
que 8e crJgi~ em crime. ~' Tisla do que tebho dilo 
trelo. que hlnguém l>Crisanl ttiH:. eil apru\'o .1 de,;pro. 
poreionadas penas do Alvar.'. gu l)êt)\,o ~I" ô I,itiro 
:Romano, que "I penal devem Ifr proporcionadas 00 
drlicto -- tI·e "e,úica di!:,.,.",,,,,, ~e('tcr~ Jlau;tllo - 1*ti~'à t 
Clue lIobre a cabeça do t'esgraçado critnifi080 fíiio d~ve 
nbit n"1I1 um ee; fragmento éle pena. df mais da pr€l:ÍII& 
pRi'a ccn'i'igillf'.ê côí'ltêr por Sêó êitE'ít\.r1o aos outrQIJ. 
S.'i que hll cr.iml:1:lti~~1l8 qne pensãn lIer • n:u'c.rbR<;tio 
(1:111 renas fUJO cfficat, em tt'rttlij CÜ$ÕS t de etltar os 
clêli,·lt% A Min de IiCI estia dnu:tinA rcvlIltante, 11 e1-
rêrienda tios êlt:slna fi contrario, Aà,Lcitt lnglez8s sito 
ali mais 6eVCI'~S contra as éonspil'âc:õeil, e et:IU antiw,
mente pOn('ltiâhnemté c,;~cutâdIlS ~ ctn têmpo do btutd 
UCi1riqué V I I r. RU!llr,i"o fi. 70 mil t\8 (!i~êlli~'cies; ainda 
no tempo de 17~11{'1, (:hegÍli'ilj) a 19 n1tt; ~ :t hutior 
párte el':in por crilJíCS de esttdo; i! tOtn tUllo CAd~ dia 
Appnrecilin nu \'~~ cçr.i-pít'Ij('(i(ís. Vot() ptlj~ fi ta\'or de 
.~tigo 1,;' 6üp;imit1ns a9p:\ia\'i'ílS jtl t'ilütci!lnadàS; nuo 
fi!) Jlilr os mtltlvüs expê'nihdilj;, êéiflO ptllic~va!mcfi~e 'le
Jo ptocciílíô hOi'ri vet t1éllc inst4\ttãt1ô, h,to te "11 dcVã~ 
ias gcraes; como Jitf;gôSlíilfiíl~; (ÍjlprêS~ivu, é 1hlltéS 
êle todo o ÍlbllilO [IM!> vi'l; qlU'i'O qUê oS llróCêS$O$ in .. 
fiJrlDstllritll§ rN:á jjiô iwbtll râcto~ ciif\hí\('ídos; e nUnca 
liobre f::ctM iCl'io8; fiüs qnucs hé. fadl aO (11110, e 4 
'Vingança imptiCbl' a 'luetn bé'ni lhe pâtrêêr. , 

() Sr. Srrtrfilrio F'tu'/f": - QUáfitlo tU fl.lIci n:\ 
8cssi!o nntcccdéfiti! ã f:t\'or dá ilclnli'!'iió deitté Pl'oj~l'to, 
:h~o tomei pUÍ' fundamellto da hlinha opiniiiô llquellc, 
qtlc no mesmo Pr~j('ctu ~caJlm'itll, da b3i'buritllíde ,lãs 
JlfI18S CflOlihlldáS conUll it8 Si.cil'flat!(,!I St'êfêtás ill) J\ lo. 
"ará, que aS 1'1 (.hihii). }4~li dj:;~ê "httín; 'll!i.! o tllotivo 
porque !oê ó dito Ah'llt:l cll:vda tCTO~iU', era il inili .. 
ferrnç:, que t:illto pnra o bt>h1; éOlM pau o 1fI1I1. !te 
drscobtia ('In ta' s gi.lci~dÍldes; - o que ti), ')\lllhfi na m('~. 
~I\ idrl1!ira c'Jlic1;~':in das ~ocied;H1ê!i )l\h'i('~II,. que 
J~uc11mcnte tmo Azad:.s ('Orná 8E'l':~T1a~ p:H3 dttfcl'ctllta 
finil!, Eu encarei a qllclitulI }>t.l:\ rartc. que () SéO objl'clo 
J't'spei1av:l á Vberd:til~ dtl Cithtl:il,. e n plléio primiti
vo, Com que elle entrou M Sociedade Politica rom 
ClS mais homens. no (\\1111 certamente 110 não compro-

_ 1. • .. _f!.. . 
J\lcteo ellc. a (\UC se lhe ctJgui$Cm eM crlml's; aetos 
)'Iurulltente intliticrcl;tl'g; C:\:l\() hc o ãS!io;:ia,-sc c(Wn 8ê08 

c..:()l!dda~llinll, ou !!t>jB em yu~li~o ,ou Ctn partÍi:u!àr .. 
dlsll0gUInCI., em bem, é dl,"cnmU'íàtldo OI! lidoS ct1rnJ
JlosOII ~ que })()r velltUl'a hÀjlÍo de ptl\tiéài' t:H 8 ~ocie .. 
dades 8~érctaií COWtii a sc'guranç4 p1lbll('i\. oU incliyj .. 
«1llal (os qnaclI t(>m a 611a puniçiio rnnrcatlí\ ntl I .. ci) 
.ia innocen('ia ,10 neto da mer" Msodação SC('rêtll, que 
eleve ser rivre a todo n CidJdfi," ~e ar.'iuw se adlni .. 
ti!;~e, (Iue a oorhntidnde dAS ~na!l er!1 mOIÍ\'o hu~tlrn .. 
~,! pata la rt'v0A'liçiio elu AlvArá, de quo .e ttntll, 'Vi .. 
J"i"m~1l a rO('Cmh.'ctr itll,)tidr~!llfnt<', tlt!ê o nf'tt. da 
.s~ocil\ç:io Sccret$ fie' etI.ifCnciàlroC'nte i'lillU -, (' bli\'eria
JllOIl entilr. ('onlrarllctorillmcnté, qu~ tl llcrrnitillilltlll de 
ó~". em dinntr, at'nnc'utc l'0l'(lue elle nUa devia ttel' Ct). 
htlndu tum pcn~s de!ll'roforcionada!!; 4'Otno, ~~ ~II mcs
JIlII pcQaa ~c: 11"0 l*1erllo em tá1 CIltO faW"l1t 8ub~· 

ti'uiAdf).~.lIle9o uma o tolnlllAÇito 1IImo. l:i,crlltOI', A 5~im 
Q.l1ê votando .eu pel~ doutrina do artigo ctn .lt{;bt~d'
Clla , lRà"daret aodnla a Mesa uma emenda ,uPI'rc~1I1v. 
da ultima d"" .... I. delle, a fim de 'lue passe redi!.ido 
n08 llegtlitltes &erm08. (I~eo ti emenela seguinte) 
. Ào Artigo 1.0 Propunho por cmrnd. a "upressíio 
du palav,a!6 tlltimal - 1"'c1:. horhuidade dls penall im .. 
polllas contra ali Socitldudt'lJ ~ecrefM. - Paço d:. As .. 
llelnb\i~a W de Maio de 1~2;3. () Deputado França. 

}~u cllhheço que pôde hav('r prcsullI»l,:!fI de abullO, 
em taell Sucj.·dade" Se.:n~tIl". mas elltelldo Iam h('m, qee 
pre~tlnlpçã~ erat.dt" do· l.cgidb~lc~r, liliu de,'c ~tr lIunc.a 
"lOtlvo ilUff":Jenlc pAra se pTolubar ~orn' penas, .' ('fi. 
gir em c.hnes. at:t/)1Ii de sua lIaturua innocenles t por
que isso he atacar üirCl'tnnlet!te a lihcr(!ade. d"i! do 
Domem social. A., C OVt·rn" ine uno he a 'igilunda I!I& prc
'VeitçilO rlt)S abullo!l (lInto .las ~o('icdlldell Secrctlll, l'O

inu publicoas; ili(o l'Ilhe deohaixa (.0 Artigo de JlolÍ_ 
eia interna, cuja JK'r,ei~':io )Iú!e c\'it" «l8 trales. i>('m, 
que ('010 tudo tte ()fendúo os dirt"Ítos (In Cídarllic.. cu-
mo em v,",dllde l!t? of".I(!cl'lif) na rrtlmlllga~üo dt'uC .AI .. 
VIlr{t. que ora queremos tc\ognr. Eu j(' nl! pWIDc.'ira 
diilctl .. ,&o dellle I'roject4) cilci o!S ah\ISflS da Soc:itdadd 
doa JesUitAfI, que dtrif() moti\"J íi aua extir.\'üo; e 
agora o tepitn, pIAra que JjC niio tebl.úo os .1,uso8 co. 
mo ptoptied:lde <las Socic']lItlt 8 ~ecrctll!l s/lII~ellte. 

O Sr, Ptteir" d" Ctl1llm: - O pt'ojecto niio de
'fé raSílar tal qual !lC: adIa, l)()i, nüo entrando l'm 
dUVida qu~ o. ~llci('clR(l(''J !t;,,,rrfnl tem feito mal.·s 
íl1~:.lculavt'ii t dev~m 6('r l>rohibid,,'J par.. niio t'mpes
tart'm n ~C)tiedAtte nTlIldmo. A BnvicrA e o J inpt'rid 
da Alt'1ll3nha tdn sido o "Ieatro de 8tul8 pc!ltllt'ntaa 
douil"itill'j. COI\l apiltUeht iAS de \:ma igualdade 0HJOsta 

I ". • b d aOá flrill~lliWà 6(,Ulits ('reau tanto& vap un 08 que se-
tia um l1\'O(:«.'lo"o infinito num .. r., na mal"" qat trtll 
tilhsatlo. A J unt." Se('rdl1 (le lI~lbre' eM Patí. le\'ou 
milito e1Iell~illY1('t:le Ali I'uas illhvcrbivatl .}I,illic)ft pto
pag,u:do IlS fantl!!>tinls idc\ús de felicidade, O1iglnal!a. 
do estc.do (lc igtllt!dllc1\!, Gue rec1ulir~o a Ftar.ça .. 
Ur.:3 rerft'!ta atlllrqllÍil, e cnjo3 cJff'itos <!u.~\ro~\.:i 
sofre0 :. Et\\'C!pa intl'Íra, Os delírios (:c ndvedo. e 
Ué olltrl'l'l li'i1tlsofc)s d" "'la telOpera, f.,'jI1dus t!r.'I ~()I 
tíc(lllde~ ~t'rrctn.~, ~ puLlie":1tll!' ft,tn llftLiljrlauc, t !Po r, !; .. 
tornilttio Indu a lt'I.!'Ítimn ordcm ~"rial. A 1)(,r\·(.'n!J" .. 
de elE! tR1'1I ~o(,it!clatl(!I ,'stallc!c-t'!.'l) qt:e a ~lIa "lUnal 
l~ârtktl181' I\ef\';~"e cle rrp:~a (! n CJl'n 1/1 im :!ria\'d {, li:" .. 
tal 1('1'11) rlilN Estadus, (,!u(' nlU!"1j pcÍs m~ o tem pCm 
dllzÍilo! EIIM lem (~onflltldido li b"a mord: tl'm flis .. 
cinildo Os Poros nalitdlc pOlltO )1TÍI:\.'!p31 dc ECO !tn .. 
ifO illtimn, c ('oni'rguíntcnltnte as reg:::5 da fratc-rni .. 
d"dt', 011 8Cu!t prole etllY€1t diZltn que ~e os ~l'()S }lrin
dpimi -f(\ssi'm ptrniciosos estaria de tucln dC'6huiJ:a 11 
caMa 8o('ial; ruM cl'le lIr~lIMento ni:n I,e terdllceiT{I. 
l'ótque O Gn~o('rM politico tias !'loçõcs' tem Infric!o 
Utna guerra furmitlr.vd Jld~ dlvcrgencía de Opilliúes. 
pdcl imperio da llypocri~ill, e pelo re!>ultado de conE. 
1)ir8~Ôê&. UtnflS nhort:ulRi, e outra» (lt!. d('r/lslrC)l:()II 
ctTeitô8. Niõ IIR Nn\ilO r.lgl:tní\, tt'ja 'lual for a lil .• 
CÓIJHlI1hiió, qUê tC1Ill:' ~prl'Sl'amellte appro •• do e rer
l1'littido as S,~ciedttdcs 8('('retll~; 11l~"o clilts ~ii(l m';!I de 
flua natureu, porque, ~e o nltO .ft.!!~rm, alg~lIr.a na \'r. 
ríà que as 4hrn\'3Q l;c. ~e r<'llionlar.lítm{ 30~ rrin:t'ilOIl 
tillftllt'8 de nllllla IlChllrt'mOlt a L~d~l;."i·.I, (J:le ycd" 
(' ('ulll!t-mnn ()~ Cúnq~itl!t CICi'\I:lI\~. e' f 011)\.,11:9 :.em 
pr~\'ió ctmll('tiIYH.'nto llê A\ithorír\uctr l'uhlirn. Se Cf'o-
.1IllUrmOíl (:~ .f:s(,tíl1ttlw~ ,b" NII,:r.t.!f cultas ft h~lll 
me,. iger:"h::. Vl'r(,lIlulI o cc.,,,,, tHn sentir de tc&ut 
elf!!'!, c .. ndtI1'lH:I\Õ,fo eM S\ittlt II"&.!i~Ia{ óes 811 ~(ldedll,tc" 
~:,'cre~:(!l. ~"CI" e"díg"! Ptlf(ug(\f7.es t,.: r.a !:ua 1.~i·Rl ... 
IJi.. .Kl~terillr lI:io to(' lu:lla' .. a Lei Il!~un-a at~ JS'~. 
q~" c:ondepuul.SA" l'l)O,írivaDletHo lli ~;)ai::cla~l''' 5cf:n:c., 
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e porqll:,;'otq"l! A Politica Naeional se não hUla 
eorromp"· :,<)r -,,!IC I'ri!:r :pi'J 40 ponto de exigir pro. 
y;ch.'ncia "';,IlI; purém 10:;11 que ,; 'i1il:&reccr;io movimemoa 
clCfmoera -I cc.m loclos "> !!igll;I.~~ que fazi;io entender 
que a !iHa ,.:ri~cm I'".\'iuha de Socie,ladell Secreta~ 
era um devet Ú:l Puhh:a I\uthnridalte legililllr COlltra 
eU." e r~cvel1ir qll~ OI male~ se nlo, cstcmlelisem; 
e_ pur illll" o .r\lvar<l de 30 ,Ir- Mar\'o de 1~18 se não 
pôde c:hama. bArharo quanto á slIa di~pot.i~ão, ainda 
~.e o pareça quanlu á!! pellas por cJle irrogadas; 
porque seria nec"sl'ario que fO!>l!em barbaras as Naçõcs 
lRai. itlumi.uullls que tem I('!lililado contra 811 Socicd,ulea 
Secreua. que Cem gran-lc Afillidade com 4S conspira.. 
çõ~: O1inore.1Ie 8ua 8anc~iio penal gradualmente acerca 
.do, authorell e cUl1lplices ~lt: ,~\.:urJildes, que não fo. 
rem &I'pro\'ilda. pelo Governo. para !ie' mio f"!lerem 
terriveis no nosso p3iz, c para que não a\tentem 
contra o 110'180 P .Jcto :;o~ial. 4:0lltra a rublica Moral, 
Jmlit tea interna.. e im prescriti veiN direitus do cidad;io; 
'n:iu 1'e ddxando espaço de tt'1II1'0 eM que não haja 
legi~laç;to que as prohiba, que he o que le diz no 
Proje~to quando pede revogAÇão do Alvará, e deixa 
para tempo competente o h-gililar sobre este 9Ljecto. 
Evitemos aS!lim o risco de ellas pôrem em pratica 
leOI tcrriveil plano~, e de conspirarem contra o Go-, 
~erDO, e sy'tema estabelecido da llo~sa Independeneia. 
, O Sr. Andrada jl/achado: - Levanto-me, Sr. Pre
• idente, para (azer observar o erro, em que cAbio o 
nobre I'rc0l'inante o Sr. França. A Sociedade doa 
Jesuilas, e IeOS Estatutos erilo parte de doutrina tene
brosa t cujo conhecimento ningucm adquiria, se não en
trava em votoa 8up;'ri"res. He pois contra prooucentem 
a citaçaio da Soeiedllde J esuitica; se ella fez males e 
estragoa no mundo (oi por ser Secreta, e com iltto se 
reforça o justo temor. que existe contra estabelecimen
t08 ta... Concordo que a sú possibilidade de abu -,o de 
um &eto t quando alias o UIlO póde ber in'JoC't:nte~ não 
,ulboriaa a prohillição desse act(); m!lS I'crgullt 'Ira eu 
10 lIobre t'reopinanle, ~c por desgra~a a e"seneia de 
uma cousa, (lU iiUllir liçeiJ fil'l~1' t:ll, que o abulio f"b-
lIe !nhcl·tnte no uso, e fl~, t,d f,',rnH R'UaI6amadn, que 
• iá mais Ile po.te,'~e liepR,rar um do Ilutro, quereria elle 
·.iue se COII!!(,l1ti!!~e institui\ Io t:\u I'eri~oila? Ora as So. 
,;;:edaJeb Secrc~,s desde que exi::otem, e "e ingerir;io 
mn ma~l'ril&<; politic,l8 não tf'm t~ito ma:s, que :lbro
lbar convul!lii~'i cm to,lli o mundo. Em lu'\nto nz~r:io 
o clivI'rti'nenlo d<J8 ociosos e vadio., n.io vt'io dcl!as 
outro I!llll sc 1170 a perda de temlJO, qUf' po..lid sar 
JDXi ,; uLilmcllté empregado; I)~rda na verdade s~ria, 
rÍ'llu n:i.l tal q'le justiticas~e a meo ver 1\ sua prohib:'rão. 
lD~st1e que 1'''~'t;lil sc erigirilo 8t!m vocação social em 
n:f.lfIII41I\1r'u politicall, t! começarão a trajar os nego
('id-l cl3 hllllllni.,ladc, que nada lhe!! encornmend.írã. , 
• liI O,!~U;tOil e lencl,roso,; concilillhul08, cohrio o mun-
__ :"11 vexallle de horrorosos crimes sahidos do seo 

" (Jlle tem eJ!ali feitu del!de entio? 'Preconisar 
(,rindpio~ de~or :llnioildorcs, e convulsivos; ebpalhar 
'I "h d J, ,"l:l all:trc;lh:'l-ô. v,a ar como regra c conducta o "ta-
ll;~jl! fimlllll a ~i,·,-;._,lad~ Civil existeute; em maneira 
que, ~ra~'il'4 no" MCOS r!\'"r'70!!, vem 011 hojc· () edificio 
lucial lioll\pHdu , sem ua~es, srm alice.ces, e 3n'ieaçan
do Ul:la I'roxilna ruina, que abiKmt' não só li fortuna 
publica, se niio as par,icularrs. Se tal tem sido n mar
cha ordinal'ia quem duvidarà de prohihilBli? A' vitta 
de télnlo pail!o, quem heilitar.l em vcdlllas? Eu sei 
que para a 11I1l1,iH\'ao de um arto, e flua punição, não 
ba"ta os; perigo l'iodai, t.e millter tle mllis a "ua im
JDoralih le: St'l que, SC'll a convicção moral da 5ui 
l:l'Ímint\li kL!, " (,ll~fi:!lI, em vez de exemplo, mio 
titril Sf~ u:i.o n- volt:n-'1";, ~ c·!lcandelizar.noli. Por estes 
D1otiv9' Dão quere) a pr\)hibiçã~ lusol&l~ das Socieda-

des . Secretas, 8011 mais li~e~ do que isto; • que 
dezc,lo he e~tAhdccc.las ele turma que IIUll(~a poss.~o !ler 
terríveis. quelfl a respeito dellas o mesmo, que QIJ 

Constiluições tem f ... ito a respeito dos Monarebas; as. 
sim comI, no ,;y"kma Conslitucional bem organisado o 
l\lonarcila, já mais pt)tle fHzer o mal, assim tambe. 
espero, que as Sociedades Secretas consentidas. pela 
fónnll ljUC passo a mandar á Meza" j mais poderão 
lier nocivas ao Ehtado, (ManJou á Meia ~ seguinte 
cmenda. ) '. . 

Artigo 2.° Fica em seo vigor 11 prohi,bição, que 
as Leis Antigas do I mperio fa~em das S,ociedades Se .. 
crcta,,; o arbitrio porem que ao Juiz cabe Da imp~si. 
"ão da pena não pclssluá al~~ de ct ... gredo para .&:u-~ 
da Cc.marnl por tempo de seis mezes, quandu .muito: 

3.· Niio serão ('llIlsideradas C0l110 Sodedades Secr~ 
tas, as que parliciparem ao Governo a 5Uli existenc~a 
os fins geraes da Associ~ção, com prote~to de que se.: 
não oppoem R ordem social, ao systemlltConlltituciollal 
estabelecido n(~ste .Imptrio, e á Religião; 08 lugare. e 
tempos dos sens aJuntaluentos, e os nomes do indivi
duo, ou individuos, que compoze.em o Governo da or .. 
dem 011 Sociedade. 

4.° A particifação deve ser fdta. nesta Côrte na 
Intendtmeia Gera da Polieia, e nas outras partel 
ás Authoric1ades policiael dOI lugares onde exiskm as 
ditaa Sociedades. 

5.° Toda!! as Soci'Cdadesque tiverem, ou não, cum • 
prido, com a prescripc;ão da Lei, S8 se provar que teDl 
principios sllbversivol1 da ordem social, oppostes ao re .. 
gime Constituciona1 deste lmperio, e á Religião t 
serÍlõ considerad~s como ninho de conspiradores; e Oi 

membroa dellas, que tiYerem prestado o Juramento dEI 
seguirem as ditai doutrinas, serão punidos como cons. 
piradore. com as penas, que as Leis impõem a seme
lhantes delicIo •• 

6.· O Proceaso come~ por denuncia, ou aceu.-
81Çio tão alimente, e esta será contra pessoa cer,ta • 
determinada. Paço da Assembléa ~o de Maio de 18~3. 
O Deputado Antonio l..àrlol Ribeiro de Alldrada. 

O Sr. Secretario França: - Eu descubro no dis • 
curso do Illustre Preopiuante um perfeito Paralogis. 
mo. em quan!o perte,ide acumular a instituição de um .. 
Stlcic,lade ~ccrela Íl Sucicuade Publica dos Jesultas. 
Confundintlo Ilssim o ahuso dú homem, com a in"o~ 
cencia do Instituto para filzer valer como um crime (). 
lIl'gr<!Ju. Sr. Prcsidente, ninguerri dirá, que a Socie-
dade dos Jesuitas fllsse já mais uma Sociedade Secreta 
em todo, ou em pa.rte. Era, e sempre foi em 8Uta 
ell,cncia uma Socic"Ja~le publica, aprovada pelo Püder' 
temporal, e espiritual. Se alguns dos seos Membros 
cahalallio em 8cgrel10, conspirando em plano, e 8y8 .. 
tema coorden31lo para algum fim sinislro, segundo fi-
nalmente se lhes imputou, mio púde prejudi,car o con
ceito desse crime, e apustazia da regra, á innocencia 
e santidade do Instituto. O crime cobre-se ordinaria
mente COJJJ a <,;.pa dI) licgredo, mas n~m sempre .fIla 

crime, onde lia se6rt'do; e isto he, o que eu q\li1. di
zer, e o qu~ ain(ln ag,u'a digo. O meo argumento es
tá pois elO p6; li:na Sodcdllde n,l(1 póde ser conside
rada em SUIl esseuáa como má, s6mcute purque lle Se. 
cr~ta, he mister, que Sf'O Instituto, seja erim:noso" 
que attl'nte contra as Lcill existent('8 pIAra ser ('onsi
dcrnda como má: e em tal càso a difft:renç3 que ,-ai 
dc facto a facto, he ser praticado o crime p:Jr um 
ou por muilol ... m unidude de acçlio. O Alvará poré," 
de que estamos tntando nlÍo faz differença de Soci~ 
dadc criminosa, ou ná" criminosa: o seo rres,uposto 
foi erigir em crime o simples &eto da uS80cia~'ão Se
creta, Rem fazer ditrl!rença nem ter respeito a morali-, 
dade da acçio deue Corpo coUectivo i ou lUtes o 'l~ 
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pertendeo ~oi_ eatabele:. a criminalidade cio aeta sobre 
uma SUpot'l~O gratuita. Ora ~ isto se permite, se ° 
Legis~ador ptMle h~ver as 8_~IJOS1~õeS como ~egraa de cri
JIlina.hd.a~e d.as acçoes ~~ C- I.~ao t .nã~ sei onde esteja 
a primitiVa bberdade cIVIl t cUJos Direitos revindic:amo8. 

O Sr. Andradd MaclUldo: - Sr. Presidente ° no-. , 
bre Prcopmante parece0 responder ao meo arO'umento 
mas em verdade não respondeo. Sã" ('ra ah~so, er~ 
uso lego... o segredo dos E8tatutos J esuiticos, e este ~ 
gredo o:io p08suião I'e !,ão os qu~ tinhtlo os. votos ui .. 
limos. Neste ponto erao os Jellultas uma Sociedade Se .. 
ereta, em tudo 8emelhllntes aos Ma~'ões, aos I1IlIm;n:s
dos, e a. todas. as ramificações L10s aspirantes á autop-
8ia .. Como Sociedade Secreta he que os Jesuitas tize
rão mal, e grande mal a h umanidade. Eu uão eom
prehelldo. porqtlc se. ~eval occultar a cara para fazer o 
bem; se1 que o Dlvino MesCle manda que a mão es
querda nãu liaib" dl\ ohr" de benefieencia que fizer a 
direita; mas isto he um acto individual; o preceito 
tinba em vilita arredar o orgulho. que enxovalha
ri.~ a pureza da virtIHle estreme. 'Esta raz.io porem se 
não encontra nos estabelecimentos gerlles philanlrupicos t 
nas institúiçõcs de beneficenci:\ comprehellsiva; neIles 
não há nem poda haver necelisidade di! segredo; e quan
do este existe t quando a obscnridade rodea as transa
ções de uma S()ci\~dade, hc natural a sltspeita nos Go
Ternos, e ncnhum motivo tem as Sociedades dc quei
xar-se da' medidas t que os Go\'ernos tomarem a res
peito deltas. Não se creia que Stl por isso as classifico co
mo criminosas t oão por certo; o segredo ml0 de:ltroea 
'sua innocencia; estou mesmo certo t quc entre os seos 
membros há t c pode haver homens muito probos t e 
benemeritos; mas digo que o segredo absoluto assusta 
a Sociedade geral. e que eUa tem dircito de arredar por 
medidas de precauc.,ão () susto que a inquieta .. Confesso 
que não há justiça de erigir em crimes setos iodiffe
rentes r -que o cunho da immoralidade he preciso para 
justificar a coorctnção da liberdade, que he um direito 
1I1alienavel; que he mister t que antes nos convençamos 
da criminalidade de um acto, para podermos achar 
justa a Lei que o prohibe; em fim que a Lei 
não pode ('rear &8 crenças moraes, mas Sllll accomo
dar-se {IS já criadas ~ e que se o contrario nzer t se
rei impotente t e nocIva. Mas tambem oinguem me 
poderá negar, que quando em certa instituição, ~ uso 
he tão visinho do abuso, que por natural propençao e 
tendencia um se imcorpora com o outro, _nã~ e~n~la a 
Sociedade Ci \'H o direito de suieitar estas mStltUlçoes 1& 
restricçóes taes, que estorvem a passagem do uso á 
abuso t mio vedando :lctos indifferentes t ncm os pu
nindo como crimes; mas sugeitando ·as a regras t que 
lhes amorteção a tondencil' perigosa, e castigando como 
simples contravenções policiaes o despreso das regraM 
dadas t e a resistencia á força e voutade geral t que u~
plica no individúo t ou COflJOrações, uma pr~sulDpçao 
lnadmissi vel com os fins da formação das SocIedades , 
e 'eonr a condição necessaria e essencia!, !sto he t a su~ 
bordil\&Ção da unidade t e da plurahdaae mesma, a 
uni versalidade. 

O Sr. Rodrigues de Carvalho: - P~rcce.~e, que 
todos estamos conformcs nas ideas t e su dafirlmos no 
modo de nos exprimir-mos. ~e preciz~, que el!. con: 
fesse, que não gosto de Socleda~es .~ecretas t Jil fUl 
Membro de uma, nunca lhe ache1 utlltdade: os Mem
hros t que er,io bons bons continuaviio a scr, e os 

t d-
q~e e!ão immoraes prezistirão em sua COII lIeta; nao 
V1 pOIS, que os mílOs se tomassem melhores; mas por1lue 
e.ll niio gosto dcllas t mio se segue q,ue devo cOil~c~ar a 
lIberdade individual. Sei que ha :5oclCdades permclosas 
como os Illllminados os Cavalheiros do punhal, Car
bonarios, Jardioeiro~, e out1os, mais Il4da sei de 

pGSitin, e apenas asserções vagas t que Me não p0-
dem. decázivamente determinar, e IÓ aconselhar.me a 
acautelar. Não sabendo eu o flue existe 9 não posse 
p~ovidenciar; fazer uma Lei para punir crimes t que 
nao conheço, he caminhar ás escuras. O Ministerio 
tem mei01 de conhecer o que ba prcjudicial na Socie
dade, ainda que es~j~ rebuçado com a capa do se
gredo. Examine o Ministerio, saiba-se, e prohiba.se, 
mas não comessemos por estabelecer, doutrinas vagas, 
coarctando a liberdade. Eu acbava, qne na occasião de 
declararmos certos direitos do Cidadão t podia vir es
ta matftria: v. g. fallando do que he line ao Cicla
dtlo fazer, podia dizer-sc, excepto ser Membro de 
Sociedade, que directa t ou indirectameDte ataque, 011 

temia a atacar a Constituição do Estado, e então um" 
Lei regulamentar classificaria t e prohibiria certas So
ciedades. Já dit:lIe, e tomo a repetir t que niio! se se
gue do conhecimento t que temos Je que ha Socieda
des perniciosas, que se prohlbão todas; a prohibição 
he um cOllstrllngimcnto á liberdade natural t e este ~ 
}>I;de ser justo, quando da aeção, qu(' se prohihe po .. 
deria, n.lo prolübida, resultar daRlI10 á Sociedade. 

O Sr, Smw, lltello: - Ainda não estou con
vencido que as Sociedades Secretas, indifferentemente 
fallando, s~j!io um crime, porque nas acções natu
raes do homem só o abuso he quem· faz o crime. 
O AlvaTil de 39 de Março de 1818, que lt'gi81a so
bre as Sociedades Secretas t teve por fim impedir que 
oellas se tramassem 511bversôcs contra 8 ordem estabe. 
lecida do Estado; mas sem differençar o acto simples 
do qualificado, ou abuso t estabelece0 indistinctameote 
renas barbaras; e como, no caso da abolição. , se 
Julga neceBSario substituir uma legislação que distinga 
em bom senso, eu assento que, revo~ando-se o dito 
Alvará, deve começar 8 nova Lei dlzendo-ie 00 1.0 

Artigo do seo Pr~jecto que alle se· revoga. em quaoto 
fiobre as· Sociedadcs Secretas legislou sem· distiocção, 
e farei uma emenda que passo a mandar á Mesa. 

Art. 1.° Fica desde Já casllado e revogado o Al
vará de 30 de Março de 1818 sobre a8 Sociedades 
Secretas, em quanto sobre ellas legislou sem dislinc
ção. - Paçu da Assembléa 20 de Maio L1e 1823. -:
O Deputado José de Sowla Mello. 

O Sr. Nogueira da Gama: - Já na Sessão an
tecedente, havendo se concordado, em' que o Alvará 
de 30 de Março de '818 devia ser revogado pela des
proporção e barbaridade das penas estnbelecidas con
tra 011 indi"iduos de qua"squer Sociedades Secrps ,e 
até mesmo contra os que lhes dessem favor, ou as 
não denunciassem. sabendo, IIC deliberou, que o Pro
jecto do IlIustre Preopinante o Sr. Rod~igues de Ca';'-
valho tendente á re~ogação deste Alvará passasse á se
gunda discussão; por tanto só deYer~i agora occupar. 
me com a analise de cada um dos artigos do Projecto 
dando a razão porque offereço a seguinte emenda, qne 
mandarei á Mesa. 

A Assemhléa Geral Constituinte t e Legislativ. 
do Imperio do Brasil reconhecendo a desproporção t e 
barbaridade das penas eitabelecidas pelo Alvará de 30 
de Março de 1818 contra as Sociedades Secretas, &em 
distinÇ<lo de &cos Estatutos ~ e fins innocentes, ou per-· 
versos IHL por bem: 

1. Que fique desdc já· cassado, • revogRdo o Alva_ 
I'.í de 30 de Março de 1818 contra as Sociedades Se
cretas. 

2. Que, cm quanto a AS8embléa nâo publicar-a 
competente Legislação sobrc as Socil'c1ad{'G Secretas. BC 

proccda contra estas, segundo as Leis anteriores li de 
30 de Março oe 1818 t muito especialmente quando, 
por abuso de seos Estatutos, ou pela qualidade d('stes, 
se . dirigirem a perturhar o sorego publico, aueotalKlc 

••• 
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~ontm o Governo fstllhclecido, 00 contra a Religião 
do Imperio. - Paçu da Assembléa 20 de Maio de 
ltoi~:3. - "'/l.lllot'l Jnrinlo Noguâm til/. aama. 

Atlopto o 1.u Arti~CJ com a supress:io dos moti
"os (11\ H'vlIgn\':io du .00IvarlÍ, por me persuadir, de 
'plC Cl'ta dcdarn~ao deve lier mais explanada, c tem 
'Inelhor lugar no preamhulo do ,/)ecreto como ttz na 
~Iflemb, (lllC acahci de ler. Quanto ao 2.° Artigo per
suado-me de quc dcvc t;cr suprimido .lIIio ob.;tantc as 
ta7.Õl'S dadlls por 81~lIns IlIustres Preupinantes. para 
(lcllculparcm o pcrtendido effeit9, retroaclivo. São pos-
1i0 capncitar-me. dc que dado o caso de se acharem 
algulIll de~gr:'\'i\llos em processo, 'Como Membros de 
Socied:1çles Secretas. sej;io estes scntenciado!) em COR-
formidade de um Ah'ará jli ,Ierrogado ~ Illas se he pol!lIi
vd que hajão Magilit,a·los, que Ilssim proccl\:io, ntio 
tel'ci duvida em "oncordar ,que s"h'li~ta o 2.~ Artigo 
du Projecto. a fim dc IÍ\'rar de ttío b:uhu31! penas es
SIll! del'gfi,\'atlas viclilllas. 1(;\':lIlas de cllvolta UI) P:I
lilmlu sem a deviela ehssiticl&(;éio de 8CIJS crimes. (.Juanto 
8401 :3.0 Artigo per"uudi,\o. c'orno e1>lou, dos males, 
(lll\~ nUI! podcm vir de todas e qllacsqller Sociedades 
~tcrctas, ainda me:omo ai que :se delitin:io a fias in
nocentes, e ntl~ me~mo 10Ilvil\'l'is, pelo fncil "!llI~O, 
c insellsível tendencia. qlH' lodas ell;(~ tem a se invol
,'('rem em Projcl'tos, e quc.-tücs P,)liticlls. não quize
r;l llu(' ticandll r,'v(l~!:ldl) o A\v:lr;1 ,Ie !30 de MarçlJ 
de 1818, se persuadissc o Publie" \4u(' laes Soc:cda· 
des edo pcrlllittidus, ou que pclo mello!' liea\'lio im
punes, em quanto a .:\ssembléa não puhlicaslôe a com
»elf'ntc Lei a tltl respeito ; por isso substItui ao ~.o 

,Artigo do Projel'to do Sr. Ctu'l.'alllO o Artigo ~.o da 
minha emenda suscitando a execução das Lei8 e Pro
"idencias allteriorcs ao Alvará derrogado; fkando ao 
l"oder J udiciario a c1assific8Çlio dos delictol para a sua 
devi,la punição, ou com penas leves e correccionaes, 
DO caso de serem taes Sociedades bem que "'ianôcell
tes, incursas lia Lei, que prohibe todas e fju&eloquer 
corpor:1~iicl'i com estatut08 sem aprOVa\'I'io do Governo, 
ou com penas rr.ais lteveras, lluando por abuso de seos 
K .. tóltlltos, ou pela qualidadc destes, se diri~irem a 
pcrtur~l.\r o eOC('tS" P li ',lico, attentlluto contra f) Go
Vento e"tabl.'lccido, ou contra .\ llcligÍ'io do, lmperio. 

J 1I1;5llndo-:;c 511fficientemcnte discutida a materia 
do I.~ Art. pa~~lIl1-se ao ~~:. 

O ~r. Pt'râra tllI CI/II.'m: - SIlU de parecer, 
que a doutrina lleste paragrnfo n:io eleve passar por
que n.) h(' nllllplltivel com os principios de Dirdto 

,llIIblÍl;ll. T.,dos sllhem .. s quc a Lei, sendo a vontade 
da Supr.'mil ,\ uthoriehde legitima,"enw promulga,Ia 
para reglllilr as ne.,ões do homem em Sociedade, he' 
sem qllc~t:io que el:a lIii!) p:lde ler outro fim se não 
o cie dirig'ir IIl1S, iS fut~lros plSSOS. I""azl~r retrlJctatÍ\'a a 
di!lposiljlio da I.ei he )lertencler, que I'S factos prcsen
tes, c rl'gu}adlls peh Legislll~':io existente, tenMo 
ror mecliJa pret'eil()s de uma Lei. que aillda exi~te 
niA mente do Legibll1dor, o que he um absurdo juri

. dit·o: li que posto, tcnho a Ui 7.er, ,que 011 I'C trata 
ne!lIi dos pl'OCCSSOS findus, ou dos que actual'lIente 
(~orrem. Quantu liuS primei ros, não se deve mover 
qlh'~t:io, pÓi'qlle "edar:ulo pI)r meio legal. que he 
a ~entcnr::I, /I (,lIsti~o d" 6Il'lilll}uel1te. elle deve sofre
I". em qu:mt:I ~! io I,oti\'er I'el'~:io do -oolieuno, a quem 
cllmpete q Dilcitl1 de :lgl':lciilr, e modificar neste cazo 
origor d·l Lei. quc hc o fim ,do exercido destá gran
de ,\tribui .. 'éio. Em taes circunst:1acial! devc-se cumprir 
o \)ue est:'t julgaJ() como pcde o bem dil ordeln slJcial t 

para sc camcl'\':\r ille~o o Poder judicial, e esta.r em 
seo vi;{or a divislío do.' Po:lt'res t que fal. a ba;e essen
ciAl do sistema Constitucioual; sein se inverter o que 
está di vidido; porque o J uu nada mais faz dI) qt1e apli-

caro ~ Lei. ao fac~, qU,e he o ftJl prlncipa~ de ato nobre 
U/fiC10: Amda dIgo' malll t que o Reo uma vez Senten .. 
á.do deve espiar t) seo critoe, por meio da pena im 
porta, de que elle mesmo. pode-se afirmar, que he ~ 
Juiz purque se lez servo da mesma pena, llualldo co. 
mete0 nm facto iliclto t 8abendo t que lhe era ycdado 
pela Lei, e que ficava rcsponsavel pelo resultado de 
sua acção criminosa. Quanto porem a08 proce8sos que 
âctualmcnte correm (se algulIlI há desta nature?a) he 
fura de toda a duvida, que os Magistrad08, que de 
toes delictos houyerem de co!\h~cer. se de~em 'regular 
para ali 8uas dcclzoens pela tel, qlle puntndo /UI Se .. 
ciedades Secretas, como noei vn8· á boa moral, e arris. 
cadas á lIegurança publica do E,tado, lhes tirou toda
via a qualidade de crimes de Lesa MàA'e8tade, corno 
as classificou a Lei de 30 de lfarço de ]818; e neste 
CHZO o proceltSO he mt'in diverso, e. se d,'ve dar ao)! 
Reos todoll os mei(ls de defeza, e de purificarem sua 
innocenl'ia, Eu me lasti.naria, q 'Ie logo lU) começo de 
nOlo'iOS trllbalhos npllreef'~se urna Lei, que podesse ser 
taxada de abusl/rtla, t!s~abeleccndo a 8ua execução re
trotractiva, que !te rt>provada pelos mais dt'purado8 prio
cipills de Direito. Evilemus elite érrO de que muitas 
vezes se tem lançado mâo ~ para se rcmover a]guem 
de ullla herail a, ou rara oiltrlls flns de interesse par
ticular, .o\s Leis <levem scr ~eracs, e ter súmente em 
vi!tta o ~m publico da ~a'iao. Siga:nos as' regras itn
p~etcriveis d. Justiça que deve constantemebte presi
dIr a nossos ~onselho!l. 

O Sr. Fi'lWça: ( Não o ouvirão os Tachigrafo8.) 
~ Sr. Carneiro de Campaa: - Não posso por 

maneira alguma convi,. em que se liuprim8 O Artigo 2.0 

deite Projecto, ~,~urq~Jt~ o ,11:1go indispensavêl para ~ór 
a salvo algum Cdad,lo, que por ventura teuha tido 
a ~e!graça de se,aLhar cOlllprehendido na ~arba"a dás
posl~ao do Alvar:l de 30. de l\t.rço, e lDcurso Dal 
suas sangu:narias penas. Se reftectltlD08 bem sobre o 
espirito do Pr"jecto conhecerem08, que elle não fu 
ceS!iar a prohibi<,:ão das Sociedades Secretas, como mui 
bem t e claran.ente indica no Artigo 3:° quando expies
samente diz, que niio appi'óva, nem cllnfirma se1\1e
lhaatt's Sociedades; a mente l'0i~ do Prújeclo he li:), 
e mui espl;cialmenle, que sejã8 aholidas as penas a 
qll~ estavlio sujci10li os M cmOrOR de tues Sociedades; 
e este Art:go ~.o vem aqlti como uma Amllistia para 
os que se acharel1l presos, e em processo. Sr. Prcsi
dellte, as LCI:' devem ser claras, ~!in9 nem os Cida
dãos sllbe-riio a que :se obrigtio, nem os Juizes ter.io 
uma regra segura para qu;·.!ilicar a f:ulpa, e cOlIsequen
tetnl'ntc a pena, que a cie; .. e acompanhar. E~te I,rin
cipiá . geral de\'e en:iar em muita contemplação na 
matcrl& que tratamôs. visto que con.;erVl\nd~·se a pro
I!H)I(;,~io ~as Sodedades;, Secr. tas. aill~a que s~j:i() aho
hda~ as p~nas, quc d antes lhes erao Im postas pO," 
dIreito sttlcto, não tido todavia livres de sefl'erem 
estas mesmas ]Jen:ts duras, e barbarlls , aquelll's. que, 
alltes dá pi.iblíeat;iio da Lei que estamos orgallisallCfo, 
se acliltretn já prezus, c até nem podem ent"r cm 
Outro processo. se jil estivercm processllllos 5e~ul1do a 
fOl'mula absunl:J. ordenada pelo lIlenci'maclo Alvar:i. Es
ta IIlinha projlJsição, que parecerá estranha. 'a muitoS 
he pllm tnim tiío evidentc quanto são os principios lIa 
boa ctoútrinll criminal, d' onde ell" se diriva He uma 
verdade bem sabida, e ninlJuelo a conte~laríl, que a 
pena que deve re('t\!tir ~obre o indh'hluo que comete0 
um facto criminoso, deve ser precisaml'nte aqllella. 
que esta\'a elU vigor ao tempo em qU(~ elle p:.-rpetroll 
o delicto, por:lue S1 esta, e nenhu~na outm, se ()f
ferecia ao réo, para que elle se desviasse da acçiio 
crililiriosa a que aS pa;xóes o Co'Iduziiio; l')go que 
eUe acbul1 mais iDcereii~ elll praticar ~ crime do que 
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*m· desviar-se dellt! ,I'n"u tambem imediatamente sujei
to á pena, q~t! I he prnJl~nh:l 1\ Lei como uma con-
4fição nec~ssarla que mfalwelmente !te rcalisaria no ('USO 

da commlss.to do .crllnc. Hc isto tão cvidente, que 
.e por 4C:1IiO depoIs se .agrl&vas~c a pena, lieriA injus
lo, c exc,:mvcl, que se ilhpOZt~Sse ao réu, allteriormcn .. 
~e prezo, a .~ns mais grave da nOva c pOllterillr l.ei. 
E porque'? 1: eb rccollht'cidu c inabal:lvcl fundamento 
de cluC o rt~O nãu tie deve considt'rar !mjt'ito a 8t)frer 
se n:ü, iHJucl:a pena c;)m que podia cOlllparar o illt~
re~se que lftc resultava da acç o criminosa com o mal 
que lhe provinha do c;!l!4tigo. 1)or tanto dClJOis do ddicto 
pcrpetr"d~, 8~ em virtude delle o réo fur Pl·C7.0 , na
da deveudlulr na sua sorte qualquer uhcração, que 
~ faça., ~u na ~aturcZII, .?U Da gravidade da pena, 
com etitall altera~o!!s elle nao coPtou nem devia cootar' 
" ~bri~ação d~ sofrer a pen~. não na!>cia de ulDa coa: 
fli~ao IIIdeterwmad~, mas sIm da que se achav.a cs.. 
péci6cada na Le~ '. desta be que resulta o .luasi con
.racto '. que o tiuJel(il a uma l'Crt~, e det.crminada pe
Jla. DIsto se deduz, por uma rigorosa dlaçãu, que 
assim como os JuizCti não devem applicl1r aos réos 
aquelw peDas, que posteriormente ao lieo deiictu se 
alJ'gravar.lo mais, títmbelll quando eilas se moderão 
Dão se póde em rigorollO direito cOJ;siderar injusto: 
que se repute o réo lmjeito, não a pt'na mais suave 
mas á que existi. qUflnJo delinquio; pOl;to que mais 
8evera. He verdade que não lIe praúca asaim, por um 
belU entendido prillc::pio de humanidade; lUas ell qui
sera, ql1e is'~ mesmo se declarasse na nova Lei: da 
qual sb deve provir esta modera\~o, e náo do J uil. 
El'ta dl~clara.;ão tanto mais le faz precisa, quanto este 
artigo teen por objecto annllUar 08 monstruosos Pro
cessai feitos na contormidade do Alvará de 30 de 
Março. Com Processos tão injustos, e absurdos. em 
que se não gu.'.·Jão formulas regulares, estabelecidas 
para gArantir a innocemia, em que lIe aproveitão c0-

mo provas, os muis leves indicios, e em que fiDal
l1lent~ nio ha tCtitetnullhllS inhabels, e são admittídOB 
ainda 08 mesm,!s inimi~ros , não poàerá acoo~ecer, qae 
algum malvado tenha sacrificado a algll:n innocellte, 
que sendo proct'!!llldo por tão execra \'d maneira, Ie ap. 
preseu.c co:no criminoso. qllando realmente não he mais 
do que uma vict\ma dcagraç:\d4 da calumnia P Ouço. 
'lUC oito se mostra que exist:io similhanlee victima"; 
m.H tambem, que .provas temos de flue as mio ha em 
&OtlO este vasto Imneri~l, aoode se mandou observar 
elite barbaro Alvará'? Ora, ainda que faes réos, de
P\I;S de pllhlicada esta uova Lei, deviio sofrer sí,men
te • pcna destH, e não as do Alvará, lóó com esta 
FrO\'idencia. ofl"erccC'moli nós um seguro baluarte a in
tl<v.:cllcia? Nlio C\'rtamente; poi~ não deixa de 8(>r in
j_lsta Il aplicação ela pena, pur mais moderada c suave 
tlue cUa seja, todas as ve?es, que não se observou um 
Processo re~ula;·. A istc pois he qlle ficarjo expostos 
algulll6 Cidadilos, BC tambem se não annularem, lia 
f,· ... ~o arti,rl} , 08 PrtICet;SOS penilentes 011 conclui
ti,,!!. ~elll s: diga que ha\'eria ll'lui o Absurdo de 
~e retrQtrahir o eif·ito «ia Lei; pois pelei artigo ni,o Iie 

lm!lOi.'!D uma nov.l o'.riga'r·;o, nem se prh·. a alguem 
de um direito, ttue "avlii I&dqlli ~id() pur Leó anterior, 
(:&<()!I em (lue seria iniusto o eífrito rctroactivo; o que 
8e fliZ a~ui !te invalidilr, e declarar 1111110 o 'lne por 
1"1.1 D:\tureza não podia lS~r valido t nem ~ub.sis.tentc, 
a~ltI .olhos da razão, lal! por' tanto uma res~ltul\'1I0 dlle 
dlrCltlls do Cidadão, desconhecidos, e lIfJ'elldldos por uln 
Proc·'S80 ~3rbaro, injusto, e abominl1\'~I; ora i~,,! W? 
)Ollge e!!h de scr um absurdo. Que nJ"gtlcm rl"lxan 
de ""eonbeoer, C\imo o mais jUlItO, SIl 11 tlJ , e razoavel. 
Jl(;1' tanto Voto que n:"\o S~ supriul" o artigo. e que 
eUe SU_ta tal qual lie acha c:u.ucetildo. 

o ~r. Andrw .Vadurdo: - Quanto disse o 'H __ 
tre Proopinantc o Sr. Cum,·ilo ll.;u he cuut~lrl\i!~ lÁ» 
rei:)fltS de Dirdto. Jo~lIe confunde o 3t::q.·e f,I\" lia 
gllranticlS, com o ataque oi li lillllmidlttic. CJUlilldo 11.lIa 

bocit.'dade crlge em CI i:ne um a~w qUt.' a ll:uguctn r .. 
n~l1l. chamanJu immoral o que t.Id.;s jui::lO lUoral. 
v",l~ a lihcmili,lc. direito pa.ra. l·uj.a l·u:::.cn·~r,,!lo 11'
f('.unIlDlls em ~uciCtllidt:' e se. d<'pllilf mais ilhl.. .. trada. 
e Ju~ta, revoga a lei liLerticida. :li retrol1cçlo t, lA selQ 
dUVida It! .. ~ar. por:lue he uma restituição; Iie. Lei 
nm~ca f.:i Lei, ptlrque mio tinha aut;lOrid.ldc: par. pro
h~b,r o. que prohibjo, n ~o podc eXigir-se a pena de uma 
vlolaçao do que não cra Lei. mas este náIJ he o ca-
so do presente artigo; ndle trata-se de um acto, 
que, pelas circullslunci,I8 qUe o at'omJilmhão, hc CTÍmi .. 
110S0, e o lllu:sre"\ Il~llllr clu Pn~ccto o ~bece. no 
3, U,lIrtigo, mu que na Lei se ac:ha cMligado d~~pro
porclofllldllmente. Nest~ caso não h:a rcscltuiç-dO Illiber. 
àade antiga, quando ID Lei he revt>~aua ,porque Dão. 
tinha jámai:i havido »HM'i'dl\de de faILer um actt>, q_ 
s" reconhece (~rimi1lMDso. He muito dhcrsa a inJuslirra do 
nccresdmo ~R.~ FllilA l.iev;eb. & Ilcc;au, daquella, quo 
se t:lt el'!!li<enH!o em crime um licto indittereDte. e lU' 

vezes ~té virtuuso, :São ha poder humano allliuJuto ~ 
ailnd& o ~uhcn'~no he slIgeito ás regras de justiça ett'r. 
10&; pai'~ garanair noss.lS dir"itoa DlltU'rtle& he qur. nos 
rcunim:ls em Socicdade!> poliei.as, e o direito de tUer. 
mos o qUf.' nào flll mal 40õ outros he am deSlies di
reitos, em maneira. que o limite da li herdado de cada 
um he a liberdade dos outros. A Lei; que triln8t:ende di. 
8ua orbit4 lie Lei ímpia, he Lei iujusta, a que t~ 
mos direito de resistir; e se lbe obedt!Ccmos, bEl r. 
prudencia quem o aconselh. 1 não a virtude: quem 
o prescreve. Igult.imente confunllio outro nobre Preo-
pinante o acto de Soberania com acto de legisJaç1io ~ 
qU~lildo bio tão ditfercntel. Que o Artip intlOJuI una 
acto de. Soberania, coucordo eu; c por isso dib'O' que 
o não podemos faler, porque não somOla Soberanos; 
IR Soberania não se compoem de um só dOI ptlrlcrel 
pohtl('"U!i, mas da rcuniii9 de todos; não 1'elIide cca 
uma corporação, mas em toda a nação; be inalienllvel i 
e 011 delegados a quem se commeterio fracções della, 
não podem arrogar-se (]I todo, que se lhes não dele. 
Sou. Srl .. naç io inteira poderia 9 a meo ver. exteD
der ao passado as I\>rovidencias para o fut\lN; muito 
diftcrente he o )'Oder de uma delcgaçiio, CUDh~ço que 
lias n(]lS~AS circunst:md111 como CClilstituintes á maia 
podem a\"&uçar as nO~llas }Jretençães; m.. ounca noa, 
dev\lmos r.squecer, que 80mOll delegados, e oi. Sobe
ranos. Por est:\s fazÓt-S " .. to contra o 8e'lJuRdo artigo~· 
De m:;;s o artigo hc inutil, puis uão auxllia a alg,.cm. 
Os Ministros nRO putlt'm. impor se não .. pena, q1le· 
existe net acfo lia sentença; se já a esse tempo e.ti. 
ver s\!hstitu:da uma peua !1'ais duce á outra dura t a 
doce, e mio a dura. he ohri~"do o Magilltrado a ira .. · 
por. Lto 'll1cc~deo na revohu,'ão de Pernambuco, em 
quc fui implicado, Loso qlld fie publicou o Dt'CretG 
dali Curteli ele Lisboa. que perduou 00 tCll'nml9ll p.,liti.· 
~os , nfio se attendpu mAis Íl L·i qure ~~~É!!ai& &II&n. 

e que radurara ti ,·ist. dl\ posLe'i'ior, AeCJi'(!.·91OO q'lU'J • 
efteito rectr~'&"livu mio hc t'C uão II~Vf~t'ilmu'I!'I~O rouca
radu, c isto em uma M·'~fdlia CUWow,iaeldu!llll3l» qual 
he H que a Naç;io Brallileir3 que!'. t'OlM§letA:. nio ao 
pod,~r L pvislativ4:. m"s ao M«In,,~('lo~ e Ilü:ao na qual":' 
d;.lit.' rl., P(\dt'r Ex.ecu~lvo. mas IIl!M Ii\l& q]lt; PoJer Mo
delador. p''U''fi evita!!' mt!('!li. ~U~ Ile l>ill'G{qoiriio d~ .tricta 
IIppliC8Çiio da Lei. quan~ "Kn ~IHlralCilll\'~(IJ .... imper
fdu. • e c\tcnrlcll,lo-sf' 1& "/& O~ .)" f',.~;It< "HIIt .ahe man
cha de inj Illlti(:a , ClU d~ l'C"eridade de h~llt('ü~''', ainll. 
quando justa, toe· tIS mdll.lrei; inll'I'::Io,C8 da Nac;"o iUf. 
fiem com lilla execu,:iio. l'or ,,~h' m~u!JIIlC:t'I1Ça;& lIIcI&I 
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que se me ontolba ccnfirwno o Ineo TotO contra o ae
gundo artigo, 

Propol ~n"io o ~r. l"ice-F!-c.virlrntr. que s. nin
gnem mui. pertendia fllllar, se passaria ao Artigo 8.° 
f' assim se decidio 

AI~un5 ~rs. Deputado!! fillerilo sobre o referido 
Artigo 3.0 a!gmnus lig:!iras obsl1rva~'õcs; e depois del~ , 
las disse: 

n Sr. Canuiro de Ca""po,.: - J,i reconheci qne 
era dt'f,'iII13.o o Artigo 3.0

, c ror il'sO lhe liüh~titllirei 
oa dOlls !!E'guhtes que off~reço como t'mellda do Prtt
jecto. ( f.co a lCeguintc ~menda que depois mandou para 
a MeIA,) 

ArtiO'o !J.0 Nãu hc ('Om tud(' da intenç:io dll AI
aemhléa ;pprllvllr. e confirmar pelo pre!lentc .l)('creta 
toda~, e qU3esqucr Sociedades ~ecretas. I'"is 1JI',mcIlte 
.'crúii t:)!crada~ a1'le1l118, clljus Estatuto.'; t~rC'm conhc
t'ido~, pdo Governo, !~ rC}JulllduiI illdilll'relltt'!tl. 

Artigo 4.0 AI' que .e dt'stin;ío a perturbar, Oll a 
organizar uma ord~:n di\'t'r!>3 dll ('~t:\bdl'cid:\ 11(1 E"tlt-
do, fk.io llrohihithls.' I1S St'Oi Membro!! pela primeirl' 
'H:r.. icriio punitlus com R prh':I~iio elo rlm'ito de ('Ie
ger, e ser ~Ieito!l pnrR toes I .. cgislllturas, e no r3W 
fIe rc:inciElc'ncia conl negrrdo por ele,; aunos para a IIhli 
de Fermndo. - Paço da AS!iembl~1I ~o de Maio de 
182:3. - O Deputlldo .!"sé .10119";711 Cat'u/in> ele ('u"'poJ. 

]~sta minha e'lIenrlll funda se lIe-t(,8 lJfincipiolt; 1.
'jlt~ niiCl he comparllVel o fneto de ser Membro de \l1n3 

~O('iedade, por mais abomi"3\'pi8 qlle M'jtio os li"l da 
I .. a in!'litui .. :io. <,um o de f'ff'p.efi,'amente reulizar el'ses 
Rlf'tlmCl8 fi1l8: '1.0 que a ml/lhor e' mais pro fi C 1::1 pena 
)Il~ R que nllulla e de~troe o inten'6se que se ~pera do 
.1eiicttI: :l.O que. ntio fallando rla moddnde allllcinada 
),,)r r~r"u3~'ões de pessoa!' com quem indiscretamente le 
h,foIO, e j)or nm elStimulo de cutiosirlade de "ir 110 conl.eci. 
)",'nto do qüe SI! lhe offrrf.'ce ('orno um misterio, os que 
elltrlio em 80cie~lad('s que tendem a sul)\'erteor a ordem 
ruhlica Não c()lIt1u~idu!l pellt Ilmbiçi'io de figurarem e 
ter parte no Governo. Por il'so a pri "I1~'ão de T"to rara 
Cil1<'f,;'t'T e RC'r eleilo • mc pafl'cc umll pcna muito apro
Tlr:llda. aiiHh <111e a muito" ]1?re<;a a!l!':Iz diminuta; pois 
n:-IO se previnem dt'liclos Cl'1II o c~pllntallao. de penas 
CT\l~i'i I' nimir.ml'nt(' urc,"aR: f:Cm('l!lIU1tt'S penas trazem 
Jo.{'mpl'c cO'lI~iJCI a :uhcrlencia de Gue nú,' ~enio jamais 
, lI'ccut:d::s, c dc (jcn!~m 01.1 CI imes impunidos; e qU8n
o:> a pena tem pilr!it'I!lar Ilna1ol.:ia com o crime, pORto 
'l1lC srj;' muito mndem:!a, n~da 'IA IJl1C sc oppollha Íl 
r-ua cxecl1\'iio, c sc esta f.lr iJlfitlj vel, Ilcrl senlprc util 
t' p:ofirua, I~or fazC'r U"I Sl,ffideute cnntrllpe1.o ao "P" 
J'f'lliC do crltne pela c<'rtl..'za de I<e tornarem Ilulloi ". 
iutcre:-;scs Cjue ôc!le poderhio resultar. 

Noio ha'!cndo quem mais }ledisse !l palavra, pro
}lO1. o Sr. J'irF-Prt,çidenle se a A '!I('mblÍ'a julgll\'& con .. 
cluitl:& a ~,' di!\CIlS~lIO; e venceo,se que sim, 

Propcl7. depois se o Plojecto '~assava a S.a discus-
- 1 • 1 ,ao. c rC'so,\'co-se que s:m. 

}l'mderou m1is ,-) Sr. r;('e-P'e(;d(~tf' 'l.ue lhe pila 
1c('i3 mui ('('Informe {l ordt'1II que s('nrl~, Impr"I'SI\ a 
emenda do Hr. Antonio C.Jrlo,y por· constituir C]lla!ôi um 
no\'o Projecto p('!"s arti:!fll! qlle arCreIlCE'Tltilva, fusse 
depnis c1i!!tll distrihuida l'ell's Sr!l, D('puta(!os, e qllC 
ent:io !'IC IIIRI'('a,ia fi ôia em que "levia entrar e:n !}.a 

,Iisrussào o IJll'nt:Í01l3 'o Prnieclo c'om aR rt'ferid:ul all
dicr.i'tes. que tamhem !I('rHf; disclltidas com tOJIl~ as 
mais emen,I:tR GIl(' se I"nioio rrmf'ttido á M('8&. A,sim 
fie re!ColvE'(I "rpuis de hrrv('f; reAe>;;;C'!!. 

Fntrolt em dl:\'ida qual era 1'1 C'onttnnaçíio da Or
(!E'm dI, Di ,I , Se a di!'ocu!>lS.'io cIo He!!imento da A'i
lIt'mhli';I. 011 se o' P:art'cer da (','mmiss;io de Le~islll
~ ,'in sobre o rNlucl'imento do Procurador da Provim'ia 
de EMpirilo Santo JUI.~ f"ieinl dI MattOl, ~ deplis de 

a1ónm:\s obser\'açócs, c' .dl! que ',"t0lld(~rou oS!" Yiu~ 
Prrsiclcntc dc estar ql!8!-tl rlW~~d:,11 a llora, (' nao caber 
j:'l 110 t('mpo :l discussão de l'rr~jel'to lúo flttenso, ven .. 
,'(o-.~e que se clis(';iti~<~ () f('lcl'ido l'ar('cer d. Com~ 
missão oe I.f'llislação. 

() ~r. ~f'l;fl: L Que fie (l(~ alr,llma rOUM a eUe 
Prol'ur3dor, mio (.~omo 1I1'clel'ado. Inus:-.ú como inllt>m .. 
uilsç;\o dus ilelopczas, e, pr'~l1ilf)_, qUE' t~ tido, )101' 
occlliião do Scrviço NIK'\Olln), he o que UlI • Corn. 
misr.úo, (' que .tl'IIp:ClII "er apoiado pela .J mtiça. Eu corno 
J\}embro clll mesma Comlllillsão. e como 8ccletario, que 
recU,:d o pareccr, mostrarei, 110 menos, C)"~ eU. 0110 

foi rrt'f'iriladi!, e não (lbrou !;em eume. n ~r.., que (J 

r("'1ul', il1lt'ullI dn Proeur:ulor da Provinda ,. o ;:spirieo 
~unt() ht' I!poiado pela Ju!!otiça, pO'(PlC Br' do I., attri. 
hui\':io d(,i!ta, der a cada 11m o que Ih.· p. ltenee. nib 
p,',de deixar de.> npuinr a 'pertE'nt;áo daquflfe, que t ' dI) 
ser\'ido ao Publico. ás 1I111l9 expensas, uige, l Pub !\) 

R indc!nnizlu;:io della~; d' nquelle Cidau,i", ql.. te b 
~(:rvidC) a Putril\, e empenhaclo nesse scni\'o 11 tUS 

Jl(,~foa. e eacrit:cl\do. a flua tHI, ou qual filrttlll~, pe
de á Pl&trin uma )'~m\lnt'raçfio', ou sulisidio, para ,"l':(! 
li sua ruillll, e a aUIl de!'grac;a hão Ij('ja o prl'mio "li. 
('()()pcruçào DIl cauza. A l!IInra, a fuenda, c vida do 
(;i dlltl:'t o , tudo se deve lacrilic1!r á Patria, Be ella esti, 
nas ci rc'uns:ancias , e na nrg(~lIeia de precizar s1rstes 
l!iacrificios; potem f.'1rl1 d",ta!; drcnn'tancias 11:ío deve 
depender o H'O ('n!!r&lllk,.imt>nto da perds, e da ,les. 
truiçlio dos Cidadãos; f,':ra deste C1\20 aquenea Cid:1~ 
d/iul ,que se prnpu('m a srrvir 11 Patrill, cE'lebrcÍo ~11l 
.1Ia o ,)u3si contructQ - filcio ut dC8 - servem a !la. 
tria, )lllrll haverem 11('11" 1\ sua .. uh~islencia. Be certo 9 

qllC n gloria de huver bem servido a POlIria, caaCtjui
aiçi\o do excE'lso notnc de bcnemerito, he o premi/) 
maior, nque porte aspirar o Cidadão; porem nem ('81:1 
gloria, nem este nome excelso se prejlldica pcla cir. 
cunstanci" IIccidentill ,te filio ter o Cidad:ío meiOA de 
sub~btenci., de ticr limitada A ma fortuna. Mal desta 
A$I~mb!~a, se nssim se considerasse; se a nl~ec:;sida". 
de ser sU!itelltoda pelas rendas pnhlicas lhe dimilluislle 
o merecimento do !lerviço, , Na SellSiio pa!t9ada, I'e ('VOS 
que qual.do Sua 1\lagc'Itade Impl'rial convo(:ou os Pro .. 
curadores G('rat'8 ,Ias Pro\"inci:ts te\'e cm \tista, que 
!!t, fO!t.em nomeadas pessou llb:umutll"!I, ('Ilm lH,!siLili. 
da~c.I para ~e tratarem con furm!!' a diJthidncle do em
p: ' go; porÍ'm c'omo no D(.'f:rcto elc 16 de Fevt'reiro d. 
18!!':! lI:in' Ile declarou ul,ressntnt'llte esta ihtençfin do 
}.egislador, por j~so os PO\'(lS niio Acarü'o perlSuadidOl 
de!'!Ia intençoiu , nem I:gdu)i á IiUPI'0!.lta reatrição. Es
colherii" nqucllas p('Sl'ôflI1S, c;ue acharão IlIaia em <ir
cunsl:tnciaR (h~ bem dt',cmpcnhar o emprego; e como 
nlui ran" \'cus a~ qtl:llidade$ necessarias se reUDCII'I etn 
homem; de f{rallde furtu"", aconte,:co noml'arem-se pel
Foas pouco ahll!:Llltllls, que nem por i!tso forão e~c1l1i
dali. 0POZ-5C mais que o mesmo l>ecret~ não estabe
leCe0 ekprcssamcnte ordenados para os Proruradoret. 
Ger:le!! d/&li Provincias; e por isso aqüelles, que ."ip
rão scr\'ir cell'brar:io o fJllalOi cimtrncto de servir gta
tliit:lmente: nta~ como tambem nnqurllc DecretO ex-
preo;saJnrllte se mio declarCltl, que OI Procuradores (jc
ra('s devião prestar os leoa r-erviços de graça, fieoll
em p:~ a r~ra geral" a rl.'gra da Justi',a, srgucdo 
a qual, nqueJlt'1 que trah,lhúo, devem .er pagos 9 c' 
:Jql1clles que lIe emprcgdo no Ittviço Publico, devenL 
manter-se d .. rendal! puhlicatJ. regrll que tendo pre ... 
yaleddo lempre não d~ve fugir ele entre 01',", quando, 
m.lill se conhecem, e rt'speit:<o OIJ direitos do hom~m., 
'l'allllwm se rliz, que o Procurador Genl da I'ro\'in
da da P;~:,aih,.. niio quil lahir da IUll I~ro\'incill, e, 
hão quiz vir senir o (''''prego. ~r n:\o ler nrdenado '. 
~em . que ie lhe .eiuraue o aubaidio ~.r.. a. e.1I, ~",b,t, 
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si.tenda, , para la ,qual pão tinha meios. e que o mes. 
nlO poder1a~ ter feltu o ~rtendente: porém este, digo 
(Ou, que llao teve aquella cautclla, e que veio serv r 
\ladecendo incommodos, e prejuízo!>, certamente teve 
"::Iis patriot;smo, e cnn fiou mais n:\ .r IIstic;a da Na
"I, e do Imperador, (·nteml.:ad., 'Iue scr\'in:lo uno 

,'!;a deixar de ter algunll etnlllumentus para ~ul>sistir. 
',Ir lurlo I~to a Comll;is,;;1U t~)i de parecer q\lt se lhe 

ar~itra;;~e a'guma quanlia, niio eomo ordcnado mas 
corno i~:lemnlli&çlio ,dllS perdas, que teve por oc::asião 
do serVIçO da \'a'''I:1. 

O ~r . .Jn:lujll 411(/rTulC!o: - Eu conúnúo infeliz. 
rnen!(' a !-ocr a.t\'c .. ~o ao PrOl.'-Il'ador; nada elu que ou\'i 
/l1l' (·:ln\'rncc. Coniess". que (jurm !Serve a Nação deve 
~er Vl.!(); Illa!! nem 8eRlpre e,te pagaôlll'nto se faz em 
lllllTtI·r;llio. j)\:;n'.is cu creio que nillg-uem dirá que se 
po~,a dar ,dinheiros puul~c()s sem que li Lei o ordene; 
ora o D<,creto "a creaçao do Conselho dos Procura
dores não assigna orllcnado algum; logo falta-lhes o 
tilulo legitimo, donde unicaménte se podia deri\'a~ o 
direito de pedir , e sem este titulo niio sei como ~. 
d:" entrar na cabel:a de ninguem que se arbitraria um 
/,rdenado. Se "s cireunstllncias de qualquer Procurador 
nomeado o inhihião de acccitar o emprego, declaras. 
se.a, dic('!1s('! que não tinha meios UC liubsistir, e a 
sua Provim'ia tomMia o accordo que lhe piuecesse; 
mas aeceitalldo () lugar mostra que iervc por amor da 
Nação, pelo nome de bcnemerito que espera merecer 
desempenhando com honra se os deveres. Todavia ain
da que seja evidente quo o Procurador não tem di
reito al~um a pedir pagll do seo trabalho, nenhulDa 
duvida terei em apoiar o voto dos que julgarem que a 
N Ilç~io púcle para com elle USell de generosidade, ar· 
bitrando-se alguma soml'l'la sem ser como ordenado, 
para suprimento de suall precisões! uma vez que esteja 
necessitado; mas sem que esta dlsposiç:io se possa ap. 
pliear 30S ricos, porque as suas circullstanciaa s:io di. 
versas. e a Nação tem outra moeda com· que os re
munere. Por esta occasião eu declaro que proporei 
amanh:'ia a Assemblt':a um Projecto de Decrt'to para a 
revogação 00 de 16 de Fevereiro de 1822 que creou 
o Conselho dos Proeurallores de Provincia. porque em 
verd:lOde não sei agora em que se emprega.. . 

O Sr. Dias: - Se () Governo da Paralba tmha 
direito de dar ao seo Procurador o que lhe arbitrou 
em reconhecimento do serviço qlle fazia, parece que 
este que se acha em igllaes circullstancÍ!,s deve se~. do 
mesmo modo altendido. Todos concorda0 que o Clda. 
dilo que Sl'r\'e o Publico deve ser pago pelo Publico; 
/ml se hto he verdade recl,)nhecida, e este Procurador 
n.'lo (em com que sub~istir, co~o lhe havemos lIe~ar 
11guma recompensa do seo serviço na moeda de: .que 

elle precisa ~ Embora 11 '.111 titulo ~ embJra lhe r.l. 
te esse direito rigoroso q' ,., se fUIl.Il\ ~'ll J ,(;. positi .. a 
como sabemo'! qua traballl". l' que n<liJ ll'm com que 
se sustentar, tem dirf'ito ~Hffi~·icllte a ser auendido. 
N,',s tamhcm aqui 1t~I:lnl0· B31 li defender os direitos da 
humuuidude, ' 

. O Sr. Secretario Ca'ii:'iro d{' Cllmpos: - He in. 
dllhltavel que todo o' hOllk" f\'0I1 direito 1\ ler pago 
do serviço quc faz; e he lam\}em i~lIalmenle certo que 
todo o hoo'll'1Il tem IIhril-:81,'iio de f»ervir o E~tado: mas 
como o I':mprcgado PlIl,Jico) c1c\'c ter ('('rta a sua sus
tCllta~iio. a Sociedade lhe di meilts de subsilltir quandl) 
elll~ os n;in pos~ue. D' aqui vem o t"st3belecimento doa 
el,ift~relltt!s ordenado! para os lugares e em~s da 
SOCiedade ~ porém algun!; lia que o não tem determi. 
nado, porque a honra do serviço se considera rccom. 
pensl. Tal he o de Conselheiro de Estado que nun. 
ca teve ordenado, e que selllpre se dava a pessoas 
que tinMo meios de decente sustentaçô\o. AqueHes 
poill, que servem taes lugares nenhum direito tem a 
ped!.lo; e he per isso que não julgo fundada em 
Jushça a pertençiio .• Mas como vejo 'tue se elege0 
para aquelle honroso serviço pessoa que ncio tem coiu 
que pOlisa :oubsistir, nem pagar despezas originad,1S 
desse mesmo serviço, jul~o que IIe da dignidade da 
Na';!ão dar-lhe alguma indemllisaçiio. para que Dlio 
aconteça que elle sofra vexamrs em paga de se ter 
dedicado ao serviço da Patria. 

Fizertio ainda alguns oulros Senhores difFere.~s 
observaçól's a favor e contra o Parecer da Commissào; 
e julgando-se a materia sufficientemente discutida ~ rli. 
vidio o Sr. Vice. Presidente a materia em ··"i 

para maior regularidade da Totaç1lo. c pn, 
1.° Se ao Supplicantt: era ou não delida ~ilSuma 

illde~Disação fundada em justiça; vence0·se '1"~ nãQ. 
!.O Se o Supplieante merecia, ou não, alguma 

indemnisaç~' por equidadc e generosidade Nacional, 
decidio-se que sim. 

3.e. Qual deveria ser esta indemnisação, se igual 
:, que se dera ao Procurador Geral da Provincia da 
Parailla, 011 outra; e havendo a este respeito lembra. 
do alguns Srs. Deputados que devia rr.metter-se O ne
gocio a uma Com missão , resolve0-se a final que foa
se relllettido á Com missão de Fazenda para dar o seo 
parecer. 

O Sr. Vice-Pre.yidmte assignou para " ordem do 
dia a discuss:io do Regimento da AsscmbMa: e o Pro-
jccto do Sr' lJ/n.rtin,ç Bustos sobre a amniltia, per 
assim ser requerido por alguns Srs. Deputados. 

Levantou-se a Sessão as ~ horas da tarde. 

Manoel J()8é de Sousn Frar.·f(J , Secretarie. 

----....... --- .-----' _._----------------_._----------
RIO DE JANEIRO NA lL'lPRENSA. NACIONÂL. 18~ 
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,N: 12. ( SO) ........... 
DIARIO DA ASSEMBLEA 

GER.A.L, CONST][TUINTE, E LEGllSL.A.TIJT.II. 
DO 

IMPERIO DO BRASIL. 
T2 t 

.I 8 23. 

IEssl0 DE fI DE MAIO. 

Pre,idmcUJ do Sr. Bispo Capelláo Mór. 

R Ennidos os Srs. Depu~dos ús 10 heras da ma
nbãa, fCl-se a chamada, e acharão-se presentes 62, 
faltando por lDolestos os Sra. Gaf'IUJ, PaultI SOUIII, 
e Rodriguu C03ta. 

O Sr. Prelidente declarou aberta a aeaio; e li
ela a Aeta da antecedente fui approyada. 

O Sr • .AndratUJ Mac1.ado: - Peço a palavra pa-
ra propôr um Projecto de Decreto que revogue o de 
16 de Fevereiro de 1822 que creeu o Cooselho dos 
Procuradores de Provincia; e desde já requeiro que 
lIe declare urgente, poi. estes Procuradores tem ser
Yido gratuitamente sem reeompêDaa alguma de leOI 
_ balbOl. Leo o seguinte 

PROJ ECTO. 

A Aaembléa Geral Constituinte, e Legislativa 
Decreta. 

Artigo I. Fica revogado o Decrew de 16 de Fe
.. ereiro de 18ti, que criou o Censelho de Procuradora 
ele Provincia. 

Artigo 11. Os Cidadãos, que estiveráo nesta hon
rosa Commissão levão comsigo as Graça da Nação, 
e seos serviços ficão registados na memoria da Pauia 
reconhecida. 

Artigo 111. As provincias não tem outros Procu
radores se não os seulI Deputados, em o numero que 
aeguado a Constituição lhes couber. 

Artigo IV. Em qUllnto a Constituição não De
eretar a existeocÍa, e determinar a org8nisação de um 
Conselho Privado do Imperador, serão tão somente Cou
ielheiros de E~tado os Ministros, e Secretarios de Es
ta~,,'J8 quaes seriio responsaveis pelos Conselhma que 
derem . .,- Paço da Assembléa 21 de Maio de ]823.
O Deputado .Alltonio CarlO3 Ribeiro tU A"drada. 

Sendo apoiada a urgt'llcia pedida pelo iIIustre 
Author dI) Projecto, e vencida, fez-se a 2. a leit~ra, 
C se mamlou imprimir, para se distribuir, e seguu a 
urdem dali discussões. 

O Sr. Secretario Carneiro de Carnpoa: - Como 
he da competencia dos Secretarios propâr as pessoas 
precisas para o expediente da Secretaria da A~bléa 
nu apretHlntar a seguinte Propo.ta pua o referido fim. 

PRO POST A. 

OI SemuOl act\1&Cl data ARemWCa, .t'" 

lefido á ioeumbeiteia de seo OfBc:io Do Artigo 14 Cap. 
S.o do Regimeato Prorisorio tia mesma Auembléa. 
propõe serem necessal'ios para o ExpedWDte da •• 
Secretaria os seguintes Empregos. 

1 OfBcial maior. - 6 Ofliciaes OrdioariOl. - 6 di. 
tos Supranumerarios. - 1 Porteiro, e Guarda Livroa.-
2 Ajudantes do Porteiro, que servirão de Continuos._ 
Paço da Assembléa 21 de Maio de J823. - JO# JOII~ 
qui", Carneiro de OJmfKJ8. - jllaMel JOIl de So". 
França. 

Proposta a iJrgencia, depois de apoiada, .ea. 
eeo-se que era urgence; e lehdo o Sr. SecrdiJrio .. 
gunda va a mesma Proposta, mandou-se ÜDpriaair 
para entrar em diaCUllio. 

Passou-se á ordem do dia; e entraado em duri. 
da se deveria começar-se pela discuasão dos Artig _ 
do Regimento, ou pela dO Projecto de ADUlittia do 
Sr. MtJrlim BtUtOl, decidio-se que Be priDeipiuae 
pela dôs Artigos do Regimeuto, durando a&6 ao 
meio dia, e depois se seguisse a elo Projec:to ele 
Amnistia. 

Eutrou pois em discussão o referid. Regimento, 
cujo Capo I.· trata - D(\ Presidente da AssembléL-

Art. 1.° O Presidente fae nas Sessões o orgio da 
Assembléa, todas a vezes que ella unr de enunciar
se collectiVaJDeDte; he tambem o filai da regularidade 
dos trabalhos, e da conservação da boa ordem, twIo 
na conformidade deste Regimento. Foi approvado leia 
alte~. 

AI1. 2.° He pois da sua attribuição abrir e fe
char as Sessões ás horas competentes , cODcedt'r a pa. 
lavra aOl Deputados que a pedirem. dsr ordem 801 
trabalhos pan o dia seguinte, convocar Se~s..io exttaor
dinaria em CASO urgente, tomar juramento aos Deputa
dos , que se reunirem no Congresso depois de iua 
installação, firmar os Decrete!t da Assemblfa com OI 
Secretarias respectivos, e igualmente as Act'as das 
~essões, estabelecer o ponto da qu~tio para sobre 
elle recair a votação, recolher os votos dos Deputa
dos, promover a publicidade dOli Actoa: da Assemblé. ;-
8uspende--la quando possa produzir elfeitos, noei..-•• 
impôr silencio t e advertir a qualquer Deput'ado' que 
commeUer exceuos-,. e não lIl'ndo oWecidO'" depois 
de segunda advertencia, pode-Jo, mandar sair do, s:omo' 
por &quella Se8$tO, e até prende.lo;, mas; fanteJtnt 
um como em outro, caso com, aerordo dlll Assemrll~ 

Depois de larga. di8Ct&8SRO prineifldmente sobre' .\ 
dausula - 8tUpt'Rde-l4 - decidi o-se q,ue em~ fugar 
desta pallna se posesae - Ittapcll'll'ef" n .,fJeGsiif>; j; - • 

se luprimiaem De) fim do' Art.. "''I' paravra; - e lít~ 
1,,,,.,.10; fllelr: t.fltQ' m um tOmO' tNl O'itro ealO';' -' 



ficando por tantq. o, Art. sem alteraçiio . até ás paJa. 
.ras - puUic~ ,lo. ·"cfOl dtJ Aalem6Ua; - e delt-
1&" por di:'lnte nâ fúrma !lt'hruinte - 8u81lender a ~ .. 
sãu <)uando possa l,roduzir efteilos nocivo8, impôr 
silencIo, e 11Ilw'rtir _ 1& qualquer Dt:putado 9ue com
metler exce'>Sos; e "no sen(lo obede(,1tlo depoul' da se
guntla Act\'C:r~nl'Í4,. pode-to manchar sair dO Salão por 
aqueUa Se:.s:~o, com accordo da AssembléL 

Art. 3.° O }'residenle não poderá fazer moçúo, 
cliscutir, nem votar. 

O Sr. A"drada e SUva: - Eu opponho-me 11 
que passe esl r .·\rtigo. ~isera qUI' o Sr. Pre~ide!1te 
j)Ode,sc propúr e discutíl', 110ill mWtaa veaes terá mui 
fortes razõ~s para o fazer; e nada C.lOtra isto obsla a 
PrcsÍtlcllcia) porque como em tal caso, nõo será m,lIS 
que um Deputaüo Ordinario, deve lar!:ar o aeo"lugar, 
quc sem occupatlo Jlelo Vice-Presidente, e voltar a 
.lIe depois de Ilcabada a di'lclbll.io. 

O Sr. Bariio de Santu Á muro: - Sou do mesmo 
parecer. Se Il AsscmlJléa tivesse só Presidente, ainda 
.mmUtiria o Artigo; mAl tendo Vii:e-Presideilté, que 
.. ai oceupar o seo lugar, em quanto elle toma assento 
como simples Deputada e entra na discu~do, não "t-
jo porque a Assembléa deva ficar pri'J~da dlls lU1.es 
d~ Sr. ·Presidente; quando alé púde succeder que elle 
e.teja nu circunstancias de illustrar a materia melhor do 
que qualquer outro. Por tRnto voto que todas ai vC'J:es 
que o Sr. Presidente entender que deve propôr ou disrl .• 
tir o' po.~a fazer, porque nisao interell& a Asaemblta. 

O Sr. Nogueira ela Gama: - Eu creio. que o 
fttnda .. ento deste Al'tigo he conserYlr a dignidade do 
tugar de Presidente, evitar que o 1'oto, de quem o 
for, potIS& influir para a decisão da materia, e de
.~mb:1r~çu-Io de qu~lquer outra attenção que pa'" 
cfl$trahl.lo do pel'fat<J desempenho das IUU funcções 
t'omo I'residente. Quwto. 1.& tanto não ~IO q"e 
pOl8a perder d. tlua dignididacle, que até J-I8o que 
b:io deve il\ir do ileo lugar '! IÓ por distin'\,lÍO til
lato asscntado; e lIe deste unlco modo que nau fiCl\ 
, .. A88I11)bléa pri veda das luzes de um de ~. Mem
bros, pai!'! .aindo o Sr. Presidente do 100 lugar, e 
eecupande-o o. S~. Presidente. se não fica pr~va.da 
das lUIe8 do pnmellO fica do eegundo. Quanto a In. 
ftueneia do· ICO parecer para a decisão, não julgo 
que tenha hlgar elite receio, porque estou certo que 
t d I te diri~rm pelo lx-m da Nação, e intimn con
\'encilDe!lto, lDdependente de consideraç,õea iodivicluae!l; 
ma. creiO que elite mesmo obs&acülo se destrc»e t3Uan-
~o o Sr. Presidente em ullimo lugar depois que se 
Jlllgar a materia suHicientem~nte discutidá. Por fim 
n qne, se ,(UZ da. di!(trl\CX:':to 'file póde ter o Preeiclente 
41o~ pnmclrlls uhJt:ctus que estão a ~ car;o, não me 
pnrct-~ tcr pt'zo, porqut: a attenção que elle dará á 
mntl!aa "lU que pcrtendc f;.tlll1r o fará conhecer melhor 
de est~dn da queslão, para a propôr depois á "otação. 

O ,Sr. A,kiroda o JlJaclUJdn: - Um dOI rrquisit08 
neC('8~al')()R no Presidente de IImll AssemLléa hc a 
hnJlarchlidllde: -c será mui difficil consernla se tomar 
p~ule na q~esti:o, debatendn-n; assim como he t:uo: 
bem muito l~ri;.:'oso o IieO pareef'r, porque pc;de nuas
traI: a, opinião de "litro!>; ~r8. Deputados, esmo a ex
per/cncla tem mostrado. A Mm disto, como 8er(1 pos
.. i I".~l t'st:!l' Ilttsndcnflo aos ar~umentos em particular, 
preparar, se par:> lhe respond('r ou para OI corroborar, 
e :I!), mesmo tempo resumir em um ponlo o o~ecte 
da discussão para O propor á votação. O Uegimento 
poi;; fleste Arli!Io tem em vista não distrair· o Sr. 
J'rcsidcilte da lilla p"incipal ohrigaçio por attcndér a 
outros objectos. Quanto an . que se tem dito do in. 
conveniente de fi"ar privada a Assemlrléa dlUl luzes 
de W1l dos seo~ Membro!!, respondo que eulle dona 

males devemos escolhrr o Menor; e quanto mais que 
elite, bc pAnsngciro; 11() ~lez' s(':uintc súbe Outro á 
eade;r" , e' j.í o que era .1'residclllc e~'ra na urdelll 
geral dos Deputados, e R AssemLMa se I&proveiaa d .. 
suas luzes nus dI8CUl;SÓCS das mate rias. 

() Sr. emia .Agttinr: - Sr. Pr('sideBle, CORcor. 
do que ailB)larcialidade be um dos r~qllizitos necell, 
f'arios 80 (Jrc~idcntP de um. Assemhll·a. lIIal n:ica 
~8S() conconhtr, e IliPnos ndmiltir que t;t>ja peri/Zos() 
o . Reo I,arccer, e que possa arrastar li opinião de ou
tros Srli. Deptlladoli; ao mf'no~ pt>1a m:nh; ~;n'l'H de
claro alhtmmtc., (fUe··respeitllndo, Cflmo !":~l'Citar!'~ 1;,,'., 

pre, os Srs, l'rC!Üdeutes, tOd:l', i:, !:"m I~, 1:1)1" i:Ú,~ .. ( :" 
(lua llroll tt-nho, nem outra aigum~ in,'!\. c.' IH'iltanl(;;,':, 
me fllloli'o jámais mudar de Clpilliiill ; tellliL .. , ;:"' .• ut:t .. 

ba~t4"t·e para enullciar meo modo de P?lhOí. t''':t'\'·~. 
agrool, ('u n:io agrade; D ralWIl "ú mio ... on'veiH:el,t ~ 
n10 o~ rt>"peito de qut'm quer que lit:la. 'Juantn ao que 
sc di? de o tlestrahlr da atten<;3o que de\'e prestar aos 
Ilrgurnentlls enl1llciados pelos Sr8. Deputados no meio 
d" disen!ssüo,' tnftlhem não ""~ parecê ter pelo; porque 
mio iniplica isto com as SUl18 fUIH;õcs; e talv(>1 pres
te ainda 'maior aUt:nçlio para melhor po<ler e .. her reSe 
"onder aos argt,mclltol que pretcncler contestar; alélll 
de que tambem e)i S('uhortl SecretarioM prestllo bastan. 
te attençiio, particularmen:e o que n'tllge a Acta, e 
não obstante isto fallão, discuv.-m, • não ae di.trahem 
de SUAS obrigaçõetl. 

Menos pode valer o que se .ti. de lei' passageira 
a falta <J.ue podemos sentir na prinçiio daI IUles do 
Sr. Presidente; porque podendo elle ser re-eleito para 
o mel aeguinte, e tal"e. par. OI outl'Ol, o que Dito 
he impossivel, porque o Uegimento o não prohil.e, niio 
Tirá a ser neste caIO tão passageira a.ua falta, Aate. 
ter.! & Asaembléa de p~var-se por algum tempo das .UaI 
luzes, qQe alia pode 'aproveitar, especialmente em ma
terias de pondera .. iio, ondc são em ftrdade __ rios 
.od~ os esclarecimentos po&aiveis; o que pode conse
guir-se sahindo o Sr. Presidente por um pouco da aua 
cadeira para dizer o que entencle, e fielJdo no em tanto 
substituido o se:o lugar pelo Vice-Praidente, no que 
não acho o menor inconveniente. Rezumindo POis minb. 
idé .. , digo que o Presidente pode e deve propôr, e 
discutir; não -.ou porem de opinião d. que pGII& VG-. 
tar, porque então ficaria dntruido e inutil o que • 
determina no Cap~ 8.° do nosso Regimento, que, a me. 
Ter, deve subsistir, e me ,Jarece muite leaaato: por 
quanto determin8lldo,se no A rL. 182 ~ que havendo em
pate de votos, se vote !lo & vc., e haveado aegunclo 
ompate, se ponha a materia segunda vel em discussão 
para repetir-ae a votação, até ser por fim regeitada 
se suceder baver terceiro empate - este prOCCIlO, em 
verdade de conlidl'ra\iio, e até necessario para a me
lhor ind~nçãoda verdade, ficaria baldadO, se o Sr. 
Presidente votasse, achnndo-se dentro deite A agutito 
Recinto um numero impll:- de Deputados, incluido cUe 
Sr. Presidente; }lor t'xl'ml'lo Ilchando-se 85, 'ou g:;, 
~Ye então, votando o 81'. Pl'esidente, nu~cl}pod~ 
ria haver empatl~ nos voto!!. () que accontecera no ca. 
proposto, &e não ,·olar.; porque fi~ondo 84!, ou 94, 
Sra. Deputados, podem votnr por uma p'rte 4~, 011 
47, e outro~ tantos 'pcla out(~, e por ~nsequcncla-~.
ver empate, e Sl'gutr-se d,po";· a dou trlna do menuo
blUlo Art. J ~o O que fica dito a. respeito das ,'ota .. 
ÇÕeR ordioarias, b, ainda de maior pezo nas votaçües 
uominaes; c alem tio ponderado accrcõse que di~cu .. 
Ur., e votar o~ decidir, são COUI&8 em~crd~c bem 
difrerentes, e por isso não podem tambem ~llRar as 
mesmas razões para se conceder esta. prerogatl 'oa. V ~to 
por tanto quo pussa o Sr. Presidellte propor, • di..
çútir, pt?{f"r Dão .o~. 
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o Sr. Ri&eifo de Andrada: - Além das l'IIÕeI 
apontad". pelo DObre Deputado o 8r. AfIIonio Carlot 
direi .11rUMu outra CID que me fundo para approvar 
o Artigo. Eu entelldo que implica presidir um homem 
á •• rch. de ~balhOl e ter ao m.esmo tempo par&e 
.,eIJes. Como p:lde ser, r~o! e JUUtamente ~"Ula
do? Como ~ntrando ~,l dllk:USII:IO de qualquer materia, 
dará a preel. altençao aos tr:lbalho8 llAra os dirigir;l 
Com01qucllc que ~tá authoriudo para chamar i, 
__ póde ser tambem chamado li eUa? Nio be isto 
desiroir a dignidade que con.ideramos aaquelle lagar, 
e encarregar um .homem de fUllcçõcs entre ai contradi
dOri~? Niio lêi. cmC:l !!ào, ,.t, attendc :a e:,t/l im'p1i-
canCl&' eu a cOIUldero por SI !lO ellllW razão 8ufficlen.. 
I' per. approvar o Artigo seM &!tua\'iio "lgulnL 

O ~r, .A,.al.!Ío J!iu1IfUJ: - O .ill\l:;tre .treopinante 
• Sr. Ribeiro tú .. 1,ulrttt!" prevemO-me, e defende0 
aceUen&emente a doutrina do Artigo; farei por isso 
_UmA oblerva~o a re8peito do que dis~e o honrado 
1J.bro o Sr. Nogueira da Gama, que nào achava 
~o p.auiveI pa~ que o Pretiidt'lIte, no C&8O de 
te lhe .conceder a dl&cuss:l0, ddxasse a cadeirL Quan. 
do 18 vença, CODtra o Artigo ( ,a favor do qual eu 
aempre Yotarel) acho que o Prellldcnte deve;:rú deixar 
a cadeira, POI'fl~e como elte no acto de di8cutir pae
.. a ser um 81mpIe5 Deputado. ficará a Assembléa 
iem ter quem malltenha a ordem, nem faça as ou
UII. luocçõel privati \'ZlS daquelle cargo. 
. Como fosse cbeg-dda a hooa do Meio-Dia, o Sr. 
Pruiilente inlerrompeo o deoote, para se passar á 2.
parte da ordem do dia; e eDtrou em discuuão o 
Projecto de Amni~lia, depois de ser. lido pelo Sr. Se.. 
erecario Fratlfa. ( N. o 6. do Diario. ) 

O SI'. Ribeiro de ,Andratla: - He fatalidade, Sr. 
Presidente, que a bis(oria de acontecimentOR, ou ain
da &e.co. na nossa mcmoria, ou não ha muito veri
~OI entre Povos que como n08 trilhão o caminho 
das novai instiluições, tenha feito tio pouca sensação 
em alguns dos lJIustres Deputados desta Assembléa: 
JJe ainda maior fatalidade que queiramos copia!!, c ca
)'ir no maior dos erros que elles commettcrão: çu fal
lo da Lei da amnistia. O partido reformador de Por
~l não se julgando segure contra 08 poderes ronlti
tludos, que l'cstavão, c se oppunhão ás novas refor
~Ill, Julgarão reforçar.se chamando a s<.'o p:nlicfo todos 
os traidores, quc ou SI." aehavão prezos, ou dc~terra
dos em difrerent(,i pontos do H.cino, e de facto o con
~i~ fuenclo plSiar a Lei da aUilIi:stia. ,A, Guerra ci-
.. ir, Já la.rada cm muitas de suas Provrnclas, prova 
quetàl medida, pelo menos,. lhe nâo foi frutifera; 
eis o que eu lei por hora das amnistias de direito: 
passemos ás de facto. 011 l11."gellcraclores dll F'rançll 
~oberte8 com a Lapa de Philalltrepia, palllvra magi
ca, com que líe Cústuma emhair o Povo crt'dulo, fi-
~rão arromhar tOtJas as prizões publicas da, ~~ança, e 
~~! tod08, 08 prezo!!, que segulldo a ,OpIDIUO ddles 
era1-tVictimas da arbitrariedade do regtmen passado; 
e· elta. féras, ou carregadas de crimes" ou uI. 
~er~as po~ uma )"nga priz,io, sedentas, ~e 'flDg~nça, 
forao 08 lnstrurccntos de <Iue se serVlT<lO os f~rozes 
di!magog08; para aniquilar as balei ant'iglls da instrue
çfio public;a, ckrribarem os 'femplos da moral I ar.a~
t~reaa ~lo lodo os Sagradus ohjectos do CI!I,to,' !1acrl
fiQrem em nome da li~rc1"de milhares de vlctl.nas uo 
~ odio. dilapldarcm as fi"anç~s de tim~ Nuçãa ri e:. , 
e .lDdustriosa deva~tarem as {'ldade8 malll pop:llo~as. 
PIta tinalmcn:o Dão perdoarem se quer ao sexo arnavel. 
a quem servia. de ~8l.:udo sua belleza, sua. graças, c 
.ua' lDesma fraqueza; para, Sr. Prellide~lte, •.•... cor
ramos o veo IObre este quadro de atfOCldadel, e pro
curemos. se h. poaivel J relevar 011 enoa de ta~ Be-

tlftlnador.. 0·, Ref.mn:a,l3fe&' P......... tiabio • 
~mer um, ",allde pa,:,i,to eoah~io. qual o do Go. 
,. emo aubsl&telllc; por.·m estaremOS nó. DO mesmo caIO? 
Seguramente nio. Aqui o l\f unarcha, ou l'CC0Dhecea. 
do a "8ll1'}.çii~ feita pelos ac:Os antcpas-'. ou te
mendo l»ucumblr ao imenso IlCl0 que sobre eUe cane-
g~va '. c, eQ} nm~ casos deS«'jando A!lcinsamea&e uaaa 
<':onHltul)"iio, pdo Dccrclo de 3 de .Junho C'oD'fida a 
N~çlio a que; UODlt:C !iCt)S R~l'e5eDbntcs }W"a • A_-
biCA Geral Cl.lulitituimc. f' Lf'giaJativa. que deve da-
ha. Ql~e ",'~mo!l D")8. Sr. l)retidl"lItr., inimip do ao.. 
'·crIlO, Nuu; ~mos os ~",'ülhidos dI) Puv~, por qu-
o ~I;)!la~\.. an(;!us., suspirava. tcmos poIlI fOI'Ç4\ de
maIs; mio prCCI5ailltl.'i da tal Lei de amnistia. Que Ie 
I'eflpoDd~() a ludo isto? Que o clAmor popular exisia 
831& l.cI )t:.ra 8alvllT &8 ,·ictillllUl da a. bitnriedade d • 
Gove.nn; como Sr. Prcsidcnl~! O Povo da Corte, 
e das dillel('ntl'8 PrO\'illC'ias do Imperio vio anterior
mente cu!n m:lgOa 81lcndoSA c muda, tropu lublc".
das, capltacS extOl'tlllidos " seos proprietarinl, tad .. 
arrombadas, criminosos de toda a cspt.'cie solt08 naa 
lDãos de 8imilhantes fcru inltrumentoe de morte, 'e de 
camagem, e em alguns lUlCares o terreno ~nlOpado no 
Ja~gue de !leoa COl1cidad:ios, e .•..•• e hoje (,r., • 
gma á t:,vor de homens freIOS em consG'queDciade 
u~~ ~levassa, e pro,nuneia. A favor de homens, que 
IIn forao prezoe depOIS de .. b~rvaJIII todaj u formãli. 
dades prescripl.s pela Lei:1 Se assim be. abandone... 
mos este Augusto recinto, voltemos a08n08lO8 L_. 
porque nlio viemUl ruer Leis par. Tigre., e só li .. 
pan h.omms. Sejam08 justns, Sr. Presidente; nenhua 
c~~mor te~ havido d. part~ d~ Povo; he aim a opi-
~Iao pubhca, que se pronuncia a f"'or desta Lei. 
segundo aflirmou um dos lllustre. PreopiD&IIfea, que 
~e precedeo: e pilCle havela na crise· aetual t no meio 
de diY~rs8S ~rtidOi t que loacameute se CI'\llftO, e 
combatem? I óde bavellll agora. que' a moral pareee 
ler pertlido lua santi(lade, e u Leis aua força? Eu 
não o creio t ma quando fosse posai vel sua exi8teDcia, 
para obter, e conservar a boa opinilo de meoa Con
cidadãos t não faria o aacrificio dOIl dictames de mia 
nha r&lio, e dos gritos de miaha consciellcia, qlle só 
devem diri,ir.me, como Lrgialadur: on ambaS me 
dizem que simillllUlte Lei n;io he precisa. Diue ... 
m:tis qUI! esta Lei r.1.rllllo 1't'~thuir Cidadãos iufeli_ 
ao seio de SlU\!I f,.milias d('~uladal, põe um termo Ú 
vinganças no Goverl1o. li prr\irrsid:ule, e prc,·aricnçi. 
dos J !tlleS, Meo cora~'l"i(., Sr. Presidente, tUlubem 11m .. 
pathisa cem a de8graça; venrlo port~m que taes Clda • 
dios forãu prelos ·em cOIIscquencia de uma dc,·aasa, fi 

pronuncia, c 8~ acháo já rol proCf!8;J:0' ·ulgo fimilhan-
te Lei, UlDa completa usurpaçiío do er judiciario, 
c as invectivas, e vodfera'rócs cc'utra cres Constituidoa 
uma triste li(~iio pura os 110VOR I c de terrivei. co ...... 
quencias para (l futuro. Como he possivel, que lÔeIIl 
lacs \'ozes no Augusto ~anetu:\rio tia Leis! Nlo vê a 
caso esta ..\sêcpililéa, que cU. propria abre o abismo. 
em que um dia elevc Sl'l" precIpitada? .. \nalisemos fi-
nalmc.nt<.' c!>ln .Lei t~o (k'z~j"d". Qlnl hc a regra ge-
tal ,qlie ellil prc!'~reYe? Xcuhutn/\. Logo Dão he uma 
Lei , porclo ."mentr 11111:\ dctern:iJl:II;ão espt'cial, quero 
dizl'r, UIII }JCI'JJO dado 11 pr~'1I0'l. ~"e se achiro em pro.. 
Ct'W, , uu por opiniôc)j politiras. ,',11:\0 8uppol'm alIUDI, 
uU pur C'oll<;l'il'adorCII eOlltr~ (' Go\"·'\'no cstnhclrcido, co
rllO suppuf'm outro ... On dlr!! tI:iu innOC'tntts, e de maia 
Cidadãos honel!lo!i, (lomu ('r(';o. t' ('OlHO ('sta L.i nio 
he lima medida de heneficenci:t. mas um verdadeiro 
mal, porque lhes roub~ ° direiLo de se justificllrem aos 
olhos .de 8'-'08 COllcidadi;ol, e tle se reintegrarem no 
Q)nceito e op~nilo g('rnl pela IIcnt('nr;-~, que OI ded .. 
rar innocentes: ou elle. lão culpados, e em diIFerc ... ... ' 



fa 1"'-, e nHf. euo he tambem um grande mel, 
J!O!tIue perturbadores da ordem publica, ulcerados, peJa 
&folOro.sa lembrança de uma lon~a prizão, não awade-
cem erdinariamente a bcneficencl:a com clles pratIcada, 
e 111'. dão ouvidos íl paixão 1.Irut:J .'la vingança. Toda
yia era para com .. tes ,que pOU.'Ti:& ter lugar o,1\6rra
ciamento ou comutação de pena segulIJo a wverLla 
gruidade' do delicto; ora o dir:-:to (h: a~Taci~r l~m
pete ainda ao Monarca; logo r.ao hr. Ju:.to, :Sr. 1-1 ~ 
lidente, que Il.Je roubemos a mel!lor d:',s Buns prere· 
puvas. Res~lmindo_ &11 minhas idé~s, cunc\u"., qu: (J 

~nte ProJecto lIuO deve passRr a st'gllnda dl:;cussao. 
ou JX!r lIoperflUO, ou por inJus!o., o~ por in(,llInpet~llt~. 

O Sr . • 4!mcflr: - PrlllclplaTt'1 pur ondo princI
piou o lIIustre Preopin/lDte que me precedl'o: que fa
talidade, Sr. Presidente, que singul:l.r fatalidade, que 
OI exemplos da Historia em #roral, e mormente os da 
Nllçiio de que j{l fizemos parte, nos não sirv~o de re
gr. rara evitarmos os males que elIa tem sofrido! Es. 
tou mteiramente convencido que he sempre mws peri-
8010 punir do que dekar impunes 011 crimes de opi
DiÕH. Quem tiver profundamente sondado a marcha do 
~ção bumano, facilmente se penetrará desta verda.. 
,1e, comprovada pela Histona doa Governos. O Povo, 
em queM, geralmente fallando, predominão os senti
hleotoa de piedade e colni~eração, só tolera os casti
gos, quando as prons dos crimes são tão claras' ca
mo a lua. do meio dia, e quando a penll se segue 
immediatameate ao delicto; pois &0 intermeia tempo, 
esquece a culpa, e a compaixão toma o seo natural 
áscendentc. Se isto succede nos crimes, rigortsamente 
reses, qU3nto mais natural he succeder nos crimes de 
opinião, que nunca ~'io reputados taes por tGdos os 
Membros da Sociedade; pois os CJ.ue não os conside
tão crimes, julgíO necessariamente lnnocente o IiUppOS
to rl'o, chamâo a compaixão do Povo IOOre..ne, e 
excitão o odio contra o Governo flue o pune. Além 
disto nos crimes relles considera o castigado justa a 
pena, pela intima convicção de ter delinquido, e por 
H80 tolera 1\ mão que o castiga; mas nos crimes de 
ópinitlO, como cada qual sempre SUpp\le8l que as suas 
idras são IIS acertadas ~ quanto maiul' he o castigo tan
to mail; injusto e tiraimo elIe reputa o Governo que 
lho dá, e tanto maior he o deacjo de \"iog:mça por meio 
de revolta; este sentimento communica.se aos parentes 
aos amigos, e a todos com quem tem relac,'ões; e ser
vindO-se habilmente d:a compaixão natural dos Povos, 
trama· se contra o Governo, e consegue-se muitas ve
iea " !:na ruina. Em prova desta yerdade mil exemplos 
nos offercce a Historia das Nações. Não cançarei a 
Asscmbléa referindo todos 08 que me occorrem, cita
rei sómente alguns que por acontecidos em tempos 
mui pToximos e entre a Naçã9. a que ha pouco per
fenciamos, nos devem com .. ais força assustar. De 
nada "alerão, Sr. Presidente, as perseguições, espio
nagens, e crueldades de Vasconcellos e outros agentes 
do fioycrno Hespanhol em Pertugal, para deixar de 
tramar.se e reUe.ltar a Revoluçtlo de J640. Sei que 
i15de dizer-se que o Governo Htspanhol era illegtti
mo; m:as assim como tinha durado 60 annos mais 
tll1fllria, se injustos eastil!os e tirauuias não aeceleras
aem a epora da 'lua queda. De nada valerão tambem 
os horrorosos l'8stigos ordenados pela Regeucia ele Por
tu~a1 contra os inti.'lile~ do Campo de Santa Anna, 
n '(Jue sc seguio o mesmo systema de espionagem e vio
ICllcÍ3: a rcvolução prt'parou-se, e nos dias de 24 de 
Agosto e J5 de Setembro de 1820 (mhio o despotico 
e desconfiado Go'·erno. Agora mesmo as devassas, 
perseguições, e deportações arhitr:uias com que José 
_ Si/te. Ca,valho tem flagelado grande numero de 
Cidadãos J aio u causas d& &lova Revolução de Por. 

tilgat Be emo que muitos lhe dã(t por origem ou d'~_ 
feit08 da Constituição; mas eu reconhecendO-lhe alguns 
defeitos não os considero causa d' aquelles malHo Es
II~ defeitos não ataclio immediatamentc o Povo, e por 
isso mio podiiio t'xcita,lo a lançar mão do ultimo dos 
recursos que he a revolta; o que o ferio dircetamente 
furão as violencins e medidu arbitrarias do Ministeri() 
desde o principio do anno passado. Concluo pois, Sr. 
Presidente, que os castigos dos crimes de opiniõl'lI não 
~;·I.lvfio os Governos, antes adiantão a sua nuna. O 
\lll:CO meio do prevenir as revoluções acha.sena mar. 
dia justa. e legal do Governo; quando este assim obra 
oll as mio ha ~ ou não medrão. De.pois da elevação d() 
~r. D. J~o IV. ao Throno tramou-se a alei,·osa cons
piração do Marquez de ViUa Real, Duque de Ca
minha, Arcebispo de Braga. e.outros; e o I\Ionarch. 
que pouco antes se tinha sentado DO Throno, tratando 
só da felicidade de seos Vassallos, sem perseguições, 
nem espionagens, vio abortar o projecto dos 'seos ini. 
migos, que pagárão em carcert'1i e palibulol o attenta. 
do a que se tinhão arrojado. Ultimamente, o Gover. 
no Provisorio de Portugal, lIem perse«uir nem tiran .. 
Disar, conseguio desfazer a conspiração de 11 de' No. 
vembro de J820, e remoycndo seo Author para fór. 
da Capital, continuou em socego a sua marcha regu
lar. Agora, Sr. Presidente, applicando estas observa. 
ções 'ás BOSSas eircuDstancias ,particulares, pare(;e.me 
evidente que não só he util mas neCeS9.1lria uma am .. 
!Iistia geral. Se como acabei de mostrar os castigos doa 
crimes de opiniõcs IÓ servem de exasperar es yunidoa 
porque se suppoem innocentes, julgo preferive traze
los ao' nosso seio por meios brandos, que quando 0& 
não oo,nvençüQ dos seos erros, excitaráõ ao meJ1,08 a 
sua gratidão para com o G"verno paternal flue se 
compraz de fazer graças aos mesmos de que se julga 
ofl'cndido. Demais os Gevernos noves precisão adqui
rir força moral, o amor e confiança dos POVOII; e 
Dinguem seguramente dir.i que os meios doceis não são 
os mais proprios para conseguir este fim; e tante iwtG 
he certo que quasi nunca os Governos recem·erectos teft 
deixado de lançar mão delles. Por outro lado, Sr. 
Presidente, eu não vcjo em que esta amnistia possa 
J>reju~icar e Brasl1. A' p.~cepç~o d~s duas Provmcias: 
do Norte, que não tem adherldo a nossa Causa pela 
influencia Europea, em toda a parte se tem gritado -
lndependtncUJ e lmperio - todos estãe conformps nes
te grande priBcipio; se ha diver~encia he em opiniões 
secundarias, be nos meios que cada um jtllga dever "P'-" 
plicar para se conseguir (\ meSRl8 fim; e esta diver
gencia até be muitas vezes lIascida de rivalidades f: 
odios puramente particulares, e clumes ri<liculos, qu~ 
quando tem tomado o caracter de desordempolitica be 
sb pela eonsidera(;ão ou relação com a CaoGa Publica 
que tem 06 individuos que nisso figurão. Não se tema 
que a amnistia traga para entre nós inimigos da nOl
sa Causa; ha de trazer-nos muitos Cidadãos aqMQ'ts 
del~a, e que talvez .. só pade~m pelo mu.ito Il';e a 
aRlao; ha de reconCIliar os aDlmos que hOJe se mos
trão oppostos, e espalhar entre nós a paz e e pra~r; 
e esse Povo que ha tempos a esta parte, se mostra 
melancolico e desconfiado, recobra~ a antiga alegri •• 
e todos seremos contentes. Por ultimo, Sr. Présidente 
.até direi que a amnistia be agora um ncto de justiça 
eom ella salvaremos da oppressão algHns homens que 
padecem ~em terem eom~ettido e~illles_ Não- pertendo 
accusar nlDguem, como Ja declarei em outr:a occasiã() 
e agora repito, nem o- meo cl1racter he proprio para 
~\l~aç~s, mas nem por isso deixare! de ~iz:i" que o 
l\IIDIstcno, talvez com as melhores lDtençoe§, corno 
quero crer, e tendo só em vista o salus populi fell 
preuder UI~ homens e deportar outros sem culpl f~ 



mlda, e q8e estes actos me n.'I.rcc<'m in'Justo!: (' ' . . • r- , 111-
c:onstltuClonaes ;. e acrescentareI que até :igora Dlio se 
um prov~o crnn. al~nm a IReS homens; tudo tião me
rlll lIu~peltas, ~escollfianc:as, e nada ee vê de real. 
ltemedlemOl pol~ ~stes males, lançando sobre tudo lIm 

vetl ~m. a ammstla. ~o~tem os opprimidos a gozar dos 
atO!! ,hreltns '. e :\ gr.ahdao lhe fariÍ. esquecer 011 Autho
Je8 de ~s. Ulfortu~l~s. Desta gratidão não participa
~naos nns 808; (IartlClpa taml~m o Ministerio porquc 
•• guns dos BeOI Membros ~qUl ~r~bnlh~o comnosco pa
ra ('Ite me~mo fim; e ate partIcipa. Sua Magestade, 
r;,le mandando execut!l! ~ nossl\ Lei cooperará gosto
u:nente ~~ra a reconclhaçao e ventura de seos stlbditos , 
a quem Ja tem dado tantas pro\'as do mais puro amor 
paternAl., •• 

O Sr. Tc!,t'nr.,a de ,G0llvea: ,- Depois de !!e 
achar a mnterla tao sabiamente discutida, nada teria 
a accreSC~lltar; mas c~mo um dos Srs. Deputados 
que defende0 a necessidade da amnistia distinO'uio 
epoc8a de opiniões politicas, e pertendeo mostrar °que 
ella era neccIIsaria para altlvar ali ex pendidas antes da 
solemne declar~ção cfa nossa i~dependencia, cumpre 
mos,trar que nao ha tal neces61~ade pt'r semelhante 
!'l0tIVO. O .Impera~or logo depOIS da declaração da 
IRdependencli pubhcou um Decrete de Amnistia e 
em virtude delle muitos Re retirarão, e outros to~a
rão a deli~ração que lhes pare?co; por tanlo para 
estes he eVldentcmente desneccssana; e se he para 08 

que em~ttirã~ !is mesmas Ol!ini~":s depois daquella epo
ca, entao dlrel que he preJudicial. Sempre, Sr. Pre
siclente, me opporci a uma tal medida; firmc nos 
'l:C08 principios nã~ ~sso cOltceber como queiramos 
cn,mar ao nOllso selO vlhoras que nos roiio as entra
ahas. llastlÃo, Sr. Prcsidente, os inimigos interuos 
que jai temos, não acrelicentemos o seo numero COlO a 
impunidade. Dem:ais, logo quc uma Nação pronuncia 
tão solemnemente a sua indepcndencia, como nós fi
lemos, já não pc',de. considerar-sc mero crime· de opi
.. ião o que se dirige I> ,1elltruir essa independencia. 
Por fim, Sr. Presidente, de que servio aquelle De· 
ereto? Diminuio-se com elle o numero dos nOllsos ini
migos? Não: eu t'stou antes per!\uadido que augmen
to... Logo se nenhuma utilitlade tiramos de tal medi
da, c pelo contl'ario se correm riscol; em adopta-la, 
voto contra o Projecto, para. que nito passe á 2.& 
discUIlIIÜO~ 

O Sr. Andracla lI/aclrado: - Sr. Presidente, an
tes quecoiRt'ce o mco diséurso, protestu desde já con
tra sinistras interpretações, que se queirãe dar ás mi
nhas palavras t e desminto qualquer aUusão, que sc 
pretenda fazer á alguem; as cousas, e não os ho
nlens em particular, aespecie em geral, e nio o in
dividuo, he o que ten:lo t'm considera-tão. Sevl'ro era 
o regime da escola Pithagl)rica; os que erdo recebidos 
para discipulos trio obritrados ;i estar caHados dous an-
1a01, ouvindo tiio súme;te, e não se lhes permittindo 
D~_ ~rgl1ntar, nem commentar o que ouvi,io, edu
rno'" esse tempo chamaviio-se QCII"Ucoa. ~m se,~IiHdo 
degrB?! no qual se denominaváo Mathematlcos. Ja Ih88 
~ra hClto fsUar, perguntar, escrenr, e declarar I\S 

~uas opiniões. A final depois de imhuid08 ~ nos estudos 
he que se lhes abrião OI arcanos do mundo, e se ~lles 
~tentiavão os principiol da natureza, e S~ d~nomll1a
Vao Phisic08. Se esta di~ciplina, bem que rigorosa, 
nos .tosse applicada, se não fossemo.. cha~ados. para 
l\I"dlCOI do E .. tado 5em previas provas, nao tena tal
vez. eu tle atacar o presente Projecto .. Não he pClrém 
a"nm. que somos escolidos; a voz ommpotente do Po
yo nos prcconisa curandeiros politicos; de re[lCace nos 
InVtste do poder de construir, e destruir, ma.1 não 
f\os dá, porque Dio póde J 88 precisas luzes. He por 

illSO ~r,·· Pr!sitlente "que tenho de anedar dos nnU08, 
~a IlIula Dl~O bem começada or~nisa~ãe IiOcial no 8ra. 
Ii,ll, os reI;»Ctld08 gol~ ~~ ari .. tes, que colltm cl1e a ... -
ça o ProJccto ~a AmDlstla. Embarll\=osa he a IÜuação 
em que me veJo; de um lado me convida rom temo 
p!aoto, éom gemebunda voa, a doce e meiga huma-. 
ntdade; de outro me aponta ao dedo a vareda que 
devo. seguir, co~ olhar solemne, com aceno ma~t08O, 
a .rall~ha das .v!rtudes •• severa mas lalutar JU5t'ÇL 
Dlfficll he dccuhrme entre li eluu irmãas; mal eis 
que benibrtla Divindade faz luzir a meos olhos o "ai
co farol, porque devo guiar-me. Que demanda o bem 
re~l do Bruil? A rcspoRta a ellta questão decide de 
mmha conducta. O amor do Brasil este eentimento 
que foi o primeiro que me animou, ~ssim que me abro: 
lho~ . a razão, assim que me palpitou o coraçüo, este 
sentimento, que serÍL o ultimo que aJ,andone a mi
nha mo~bunda maquina, dietari a:' regras do meo dis
curs~. F.u mostrarei, que o ProJecto he nocivo ao 
Bràlill, porque: 1.- he in.ius(o na lua maleria e fór
mas: 2 o porque he impelitico DaR circunsb&ncias ~ctuae&: 
3.° porque lle perigoso pela discordllã, que tende a 
~rar entre a ~8sembléa e o Poder Ex.ecutivo. E a 
fi!lal . fllr.-me-hel cargo das ralóes com que o pretencl("
rao .Justificar alguns Nobres Preopinantes, e satisfart>i. 
ao que me parece, ás objeções suscitadas. Quando Ulll 

acto he erig,ido em crime, porque hc realmente .oci
vo, a alisoclação entre a pena e o delicto, be nalu. 
ral, e tão súmente habitual quando a eriminalidade 
do acto he disputavel; ma. tanto em um come em 
outro caso, he tão estricto o nexo, que uma i.téa des
perta a outra. Quem diz pena 8upoem crime como cau
sa; quem di. erime espera penll como deito. Destrllir 
esta associação he atacar a verdade essencial he in
~rod.u.ir o reinado da falsi(!ade , e da impost,:ra. Se a 
,lustlça declara, que ? castigo he consequencia da per
petração do acto nOCIVO, a declaração da impunidade 
nlio póde ser s' não injusti~~. Ora isto he o que se 
noll .ac~)D~Iha com o actual Projecto. Não se disputa 
a enmmahdade dos actos, que iie quer cobrir com o 
veo de amnistia. não se nega a realidade da causa; 
mas qu!r-se que eUa, não p~u.za o efFeito, que de"" 
nec.esaarlamente prod~lIr. Mas nao se .lembrão , que de.
trlllda a consequencla legal do dehcto, vaciUa todo 
o ede6cio social, autherisaodo.1IC os aelol, que se co. 
nhec:<'m prttiudiciaes. Sei muito bem 9~e um sclo, que 
conSiderado abstractamente parece inJusto, visto em. 
concreto varía. ás vezes, de natureza, em ruão da 
utilidade que dahi vem á sociedade; mas isto he um 
diftêmmte ponto de vista. em que devemos considerar 
a 'lueslão a questão; agora tratamos do honesto, e 
por eonse~uinte justo, depois encararemos a sua uti. 
lidade. ou real, ou apparellte. Se o Projecto hc in
jusfO em regra, como creio que fica dcmon!ttrado , muito 
mais o he na sua fiírma. A mco ver não cabe nas 
funções a que nos limitamos. FomOi escolhidós par. 
faz!'r uma Constituição, e só para isso be que nOIf 
escolher:lo; somos uma Convenção nd 1we, não uma 
Legislatura commum; as necessidades porém do Brasil 
fizerão • que ensanchassemos. talvez com injust.ifiaavel 
arbitrio, o poder que só noa pcrt~ncia, e que noa 
dedarassemos competentes tlrubem para· rcforma8 india.. 
pensaveis e urgentes, além da Conl;tituição. Ora em 
que ra1l!0 .destas nossas attri~uições" entrará o Projectl) 
de amolstla? Certamente nao se pode encartar em ar
tigo Constitucional. Poderá porém classificar-se como 
reforma indispensavel, e .. rgente? S. & Lei, que ve
de actos nocivos á sociedade he indispenaayel para 
a sua existencia, n silencio della poderá ser indiapen
savel? Se a cohihi(ão do 41eli~to he urgente, e ins~ • 
poderá. ler ursente· o não cohibiUo? Confesso que prla. ·.tt 



., enulleil~ii() me parece cliro o 1l~mrdtl c11l jjl4po,~iç:í~, 
Ad.irta·sc, que he muito ditl".!l'ellte COU!l& ser utll 
uma medida ,de ser illdispeDsa\·.l; uma consl nào im
pli~a " outra. ~e pc>rém o ,ProjccI.O ,lIe!" util he~ c0-
mo ao depois mostrarei. como R,~~a !n~lspenaavel ~ ur. 
gente para cabf'r em no~ atlrlbUlçoe~? Demais o 
·j'rojecto Dão he de pura e eSlr~me amnliUI't mas el\
-volve a"r&ciamento maiOCllrado; pois que Re aten
de aOli pror-essM começados, e ainda áq.lIt'.lIea em que 
j,l hou\lera se.lltença.Como simples ammst!a, ,Sr. Pre;
.idente, he leIO ouvida't 11m aeto LegllllllhVO; &0 
quem fal I Lei pàde dispensar na Lei; o Parlamen
,10 Inglc& tem concedido lnuit8s amnistias, e nós tam
'bem a pod~l'iam'\!t conceder. )Ia~ advirta-ae . ., ~ue he 
,um acto I.glslal. ':0, mas de Legislatura ordlDarla; be 
um &cIo Legi81ati vo I'iJlt'i oude dev@m intervir todos ~ 
'Iam os do poder Legislltti vo. EIDW4.tas M l\Ionarclliu 
.conl6titucionaet t~m sempre o Monarcba alguDla tal 
'qUal ingerenciana legitlação.; sem o que rolo existe 
Monarl!hia, maH Ulu simples Governo Poltarchico com 
um Presidente Hereditlnio, cora um Chefe de execu
çiio com alcunba de Rei, ou Imperadm. Enlre nó. a 
Nação declarou-se pela Monarchia Conl\titucional; exil
!te um Imperador ~ como flller pois IIÓ proprio de nós 
,o que deve ser de nós, e delle? l\lu agora dir-se
me.h •• nio póde huer Sancçiio Imperial; bem; por 
isso he que a amnietia não póde ter lugar, porque 
exige uma cooperação, que por em quanto IUIO pód'e 
.existir. Considerade porém o Projec:to cume um agra-
ciament. he mais tlerie o lReo reparo. O agraoiamento 
Sr. r .... 'Sidentenão b.se não a introdução do arbilrio 
.-ra ,re.ediar a injultiça da Lei ~ assim como a Lei 
-ou regra .e in"enteu pMa evitar o mal· do arbitrio. 
Na imperfeição hURla"a fugimos de um mal, e cr.hi
moa n' outro. e ,. velei o remedio de um mal hc o 
ml8l1le mal &lItige ~ diferentetnente modificado. Esta hu· 
milbante verdade deo nascimento ao agraciamente " 
perdão; não ha Constituição que o não lenha admit
tido, á cxcepção da Frsnce" de nS9 - 90 - c 91 7 

mas em tOllu o poder de perdear foi conferido ao Mo
:narcha , e não á Representação Nacioaat. O mesmo di
reito tinhão entre nÓl os Rei8 de Portugal; e o mea· 
1110 tem exercitado o Imperador. como roubar-lho 
agora, tem que anteriormente se declare devolvido a 
Dele ftoiC poder? Nilo he isto um perfeito espolio? A 
Constituição já rallou, já foi ella acceita? PauemGe 
• outro ponto, á ~Iilica da medida. Â. justiça, e a 
utilidade mio si\o Inimigas; antes são irmãos bem ulli. 
dos o 11tH real, e o honesto, Deciaiea abstractaa da 
j.ultiça he c('rto que. quando revist:'ls pelo principio de 
utilid.de social. declanloae át vezes injustas, e dahi 
o IUmmt,m J-.9, summn i~;u,.ia. AI. isto liÓ quer di
IH, que hl jUlltiça absoluta, e juetiça relativa; uma 
eterna, e de tOtIO!l os lu~arel e arcunstanCias; a 011· 

tra variavel. segundo Tarião as circunstaftCiaa, que • 
modi6c 'lO. He deu. segunda c1asee, a meo ver, a 
p"11ição .lO! delietO!l; o castigo he um mal para evitar 
.o m:\l maior do delicto, e por isso um belll relativo. 
se porém" 8ucccder, que G mal da punição ~ ~a .... 
perior ao do Jelicto, será o castigo um lDal edrelllo, 
• a rai.lo, e a justiça aecnselharão de mãos dada. o 
silencio da Lei , isto he a amnistia. Vejamos poi8 se 
este he o nasso caso. Em regra as amnistias são con. 
~idas DO fim das revo!uçõ('s, ou d:!s conquistas. O· 
partido vencedor julga prudente adoç.r a sorte .. do ven· 
cido, deatris.r, • n:io irritar as feridas, que lhe fi. 
sera; he melllllQ impossível punir uma grande parte da 
Nação sem ferir tlrofundamente a lIensibilidade humans 
pela multipliciJllde dlis v.iclimlls, objt'ctos da !lua com· 
paix:io. sem me~mo /l revoltu, c pôr em risco a se .. 
Ilua.D~a geral. O perig6> da impunidade bc neq~ •• 

porque o partido e.tá 5ubj';1gJdo; o mal de ~go be 
('erto. porque a irritação eXISte, He por .iaeo , que _ 
barbaro Octa\'iano te converte em Augusto, e trabalha 
~r abafAr na doçura do Imr('tador a crueldade do 
rriumviro; I&e por .isso que um monstro de nOli808 dias. 
Robespi.rre, contara firmar-se no mando por meie de 
uma gmll amnistia , e doçura. 1\Ias Bão et;t&8 AlI noS&&8 ciro 
C8I1stRncia.? Acabou a nosaa revolução.? Nem ainda 
começou; a intelligemcia descorlina·llae ao longe a me-
donha ea~IUI'a. e o t'orllc;ão se eneelhe de susto ao 
imaginalla; nãg appareceo ainda, mas apparecerá per 
desgraça nOIl8&. Tal vez algum diga, -que a amnistia 
a afogará DO na~cedouro. Humens illudidoa! o remcdio 
apropositado no fim da febre, qll&ndo a naturna ex. 
bausta pede estimulos, será prudente na p:er-al stenil., na 
.. r~oção de todas as forças? Que fariRlftos nós cem a 
amnistia em quanto as paiKóe8 não tiverão tompo de 
guIar-se, em quanto o mal sofrido nio 118 pôde ainda 
arrefecer, e dar lugar a que escutasaem 08 'COuelbo. 
da rasão? Anima-Ias hia-mos á aeção, e a fonn. ea 
bata fha tod08 os Sf(\S recursos, com a nntagem de __ 
tarem in8truid08 pelos seos primeiros maos .unceuoa.. 
Amniatiar nestas ciTcunstancias seria o mesmo, que di. 
zer - Eia bravos Campiões da discordia, que temcia! 
Continuai a atacllr s l\Ionarchia Conltitueicmal , .. ae (em
bora a Nação queira) VÓ8 reprevais; se a ftIltura c0-
rôa os vossos -esforços, sereis collocado. no l."elllplo 
da Gloria, lereis apregoados como Pais 4a Patria. 
e devota .. Nação, ou por vontade, 08 por força • 
queimará incenso ante vossas imagens. Se a 4esgraI;a 
porém atalhar 08 'Vossos pa~sos, não VOI aauateis, es
tá p;ompta a amnistia, que cubrirã. de eteNo ,,00 as 
~ossas malfei.orias. Instruão-vos OI mães saecessos a 
conccrtar melhor. os vossos planos, a dirigil' melhor a 
sua necuçiio, maquinai, maquinni, até que em fim 
caia por terra o governo que detestais. - E dirá i8to UM 
I..egisladGr? Heo que diriamos se aclmittiaemos a alO. 
.iatia, mas he o que eu nunca aconaelharei. No.actual 
estado de fermentação lançv na massa da Nação um 
bando de pesSOAS desafeitas, e de mai. ul.radas pe
los procedimentCll, que COlO elles R tem tido bc, á 
meo ver, loucura rematada. Demais nüo he um par
tido aumeroso., G que lemos de punir, se mr crimi .. 
.080; são uns poucos de individuos, -e muito poucoa: 
Dão ha risce de ferir profundamcnte • sensibilidade 
Nacional, aindaqu&ndo seja rigol'08& • peu, que 18 

lhes imponha; não pctdelll ser repelidos OI exemplos 
do easti~. Vejamos agora, o terceiro ponto, o perigo 
de discordia , entre os Podefts Legislativo, e Imperial, 
• que provavelmente nos póde .ujeitar a adopção do 
PlOjecto. Nós, Sr. Presidente, não concentramoa, nem 
podemos concentrar todea os ~s, vi~to existir an. 
tet de nós um poder, que até foi Orgão da DOU. 
convocaçio, e cuja CODtlCrvação junta com outras foi 
uma clau8ula explicita do nosso mandato; ('ste poder 
,tinha, e deve ter atribuições, que parecem invadidas ~ 
pelo Projecto de A .. nistia; quererá elle man~fe 
abandona lias , BeIII luta, sem contenda, sem dis,ut. ~ 
S;erá pr:udente pôr a Asaembléa sua pacif'ncia á pron? 
Eu ,cr~IO, que o Imperador nã4 reeul'ará prom~lgar. 
:\mnlstla, se o decretar-mos; estou muito conYeDcido da 
sn. bondade, do seo aMor da paI, e do bem do Bra
sil, para teIDer o contrario; lDa8 BC por de!igraça .n· 
tendesse o Imperador, que lIe lhe invadi.io attribuiçães 
que o bem da N'Çtlo exigia que elle tivesse; que se 
lhe invadião por quem nito tinha a autboridade para 
isto; se acreditasse c-m fim, que a resis&eneia para 
sustentar a lua dignidade era deyer de cODciencia, 
e serviço do Brasil, qual seria o rClmltado? As di8-
CJ~rdias civis . no começo de uma organisação Rem 
alq,cta boIqUP.J4U. CorramOi o ,êo lIobre um futuro 



tão ominoso. M('t'eÇamo~ o nome de País da Pa. 
tria' não a empurremos numa contemla t-

, • o • h ue IDu-
til, e perIgosa.. .,e. r llS c Il1JlIsto na mllter!a, e 
forma, se he JmpolttlCo. se he peri .. oso o Pr" .t . . _. ... oJec IJ 
de Amnlstl., como nao rt>gelta-Ie? ~In'l dizem os (lue 
a defendem, qu~ he conforme aOR s(,Htirn~nlo!J do povo 
que he ~l1Ipadecldo.. e apenalt tuk"a o.casti~o, f'Juan
do o cnrne he c1are como. a lu:7. C'I) IMIO dia, e a pe_ 
na Ije se~ue logo ~o. d_ehct n .• Concordo que o poVO, 
quando J:ClII, e I n8~ltUlçoes har 11 •• as. e repctidos actos 
de atreculacle . o nao tem tornado feroz, lte natural
mente co~pa8s1~o; a~gTc~arlo ~e seres sensh'eis. não 
pode ser IDse~slvel; he lmposslvel, qÍle a união ('m 
~~sas' neutrahsasse esse amav~' ingrediente na comFo. 
• lçllo.~a naturel~; concordo nm~~a mais. que ÍI l)OV,) 
Brazl)elro he emlne~teílll'nte senm'cl , f' por i~st) en:i
JleDtement~ ('~1Jlpa~sl"o; em no~sa f;))'ma(;;'jo a Divin
dade prodlgahsóu, 09. eJe,,;,:ntns de a:llor, e de do('ura. 
M~. que vem d ahl? ~HU h~ tamhom o povo jmto, 
all!llm como he compn!':;;:\'o? fIe ;.c basta por prova 
o aclo clo povo A thenicnsc, (ll1e rCIl'('Ítou sem ouvir . d 1') . t>' , 
~ .proJectlJ e lcml~toc1(~ '. I,clo ter qualilicado de 
IJlJustO, bem que utll, A.f)~tldcs, a quem imcumbira 
que o soubesse de Themlstodes. Sr. Presidente he 
~m eRcutar a .human!d.nde, mas sem quebra da 'jus
&u;a. O que Perleles d;zu\ da condesccndeneia com os 
amigos, que suborrlin:lva :~s ordens da Divindade es-
lendo eu ;lo hUlllanidade em relação {t jm.tiça - Dei 
Me 8!Jmprattein foi"~ ]llâ/o;.v, a!la '/iIzecllri tltcon: - aUen
damos á h~ma!liclac!e. mos ni.ío dt'fprezeluos a justiça; 
fluando a Justiça f.,lla, a human.idade tem súmente de 
aooçal'-lhe as ordeml , . mas 11 io annulla·l:ul, Que sú de
va seI' punido o crime clara'llente pl'Ovatl·o, (jue a pe_ 
~a deva logo Ileguir-se ao deliC'to, he obrigl'ção da jus
tIça , e nada tem com illlo a piedade. Eu que ora me 
0PORltO. á amnistia, mas que tenhc) sido, sou, e hei 
de ser propugnador' da verdade. e da justiça, n:10 
qllero que a innoccn'Cia tenha a sorte du crime; que 
ae confundão' temerariamente COllsas tito adver~as, e que 
Ie ala"Pave o mal do castigo com o da desnecessllria 
d~ID01'a; mas isto, já disse , não he aeto de cOnlpai
xao, he de. rigorosa justiça, a que toJo o Cidadão 
tem direito. São crimes de opinião, disse um nobre 
J;reo~iLlante, merecem por isso illdulgencia; o seo cas
tigo Irrita ao que sofre, pelo julgar injusto; revolta 
ao. t4ue o vem; e torna odiozo o GoveTllo. quc o 
executa. Cumpre distinguir. Se o nobre rreopin~nte 
ataea &1 penas centra meras opiniões. metamortosea, 
á mco ver, meinhos de vento em Gigantes para ter 
a gloria de os debellar. Não ha Codigo al{!um no mun. 
do , _qu~ castigue opiniões, salvo quan~o, ellas.se apr~
S~Btão loeorporadas em factos; as OpIniÕeS sao doml
n~o nosso, em que o poder politico nã.() pode toc~; 
B~ 'quando elIas se manilestão por actos, he que prm
cJpia a superintendencia, e regulamento socia1.. ~~ po
re~ o nobre Preopinante chama crimes de opmtao os 
cnm.t pOliticos, por deverem a sua ori~em á differen
ça de opiniões sobre 1\ natureza, e preferencia de go
"ernos, então não duvido confessar, que mais circuns
peta deve ser a marchado poder politico na puni.<:ãa 
de aemelhantes crillles do' que na dON crimes partlcu
lare~; e que a razão: e a justiça acom:el.ha a parci
IhOnta, a doçura nas penall. O celebre QUlzot esgotou 
esta mat.ria nas suas obras _ Dca Conspirationa d de 
la ,juatice poNtique _ De la peille de more til matiere 
p~fitique : _ Elle faz ver, que nos erim~s .pol~ticos , 
nilO ha padrd'o certo e determinado de cnmmahdade, 
essencial elemento da 'justiça das Leis. penaes; que. o 
que uns julgão crime. outros julga0 vJrt~des; que fal
ta· meSlllo a imputação muitas veles, pOIS o pe~petra
dor cuida fazer bt:m, c não mal ; . .que o exemplo ~obre 
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~ C"PCct~d?,,{'g 1te MrctWIccnpt() ao drC\llo «101 q8(' ~ 
o act~ erlmll10s0; mas .não abtangc ow q~e pcnS:lt) • n'lrna 
c sofrt'tler, os qUD('S J"'f!lmlo o ac~ vlttuoao irlit;-u, m 
om a IlCna, q~le ~;io deve ser conscqllcncia de tal IU'rol 

~~ ~esmo rum dlfcrente a "ittla(;:lo dos criminnsc8 po
Ucos comparada com a dos facu:oroloO!! parti.:ular-ta' ...... 
~s como o.alosaSSlIto. o ladrão &c. Jo:lotcs tem· Ilor ini-

mIgos a sociedade inteira; quasi Din~uClm soflN ('o ... 
o .se? 1111\1, P?~qlle dclle Yem n segurança geral; 08 
cr1m1l10SUS pohtlcos porem não estão nu meslIlo ('ruo' 
se 11m pa~lido os aborrece, e g07.a com o sco castigo • 
outro part~do o ama, ~ sottre com elle; c a maior par: 
te da 11:1<;ao, que csh no est3do de atara.Tia, afl~c. 
se ~om o E':petaculo da~ dOTes de homens. de cuja per .. 
versld~dc nlto tem llpodictic/& convic~iio. Isto, c Rloi. 
lo maIS, que se podia lembl'ar pau difJercnç... .. 
dua~ classes de criminosos, prova 8(\mente a ne. 
ccssldade de prudencia, e economi" no in8igilt pe. 
nas a taes delictos, mas nunca aconselha ,a lua 
permissio, ou injlunidade. Ha outro elcmeRto <I 
que merere atlençlio na classHicacáo de hum' an. 
como crime, hc o perigo social: . huma '·el. 'lu .. 
hun~ acto (J gera., de\'eser este probibido, " 
PU;l.II.!O para prevenir a' sua repe~iç50. Scoja pois a 
JustIça ~?CC 11M penas, que se unpU7.crem !lOS cri. 
m~s pc~ht:c()~ ~ mormente no estado de ignorancia doa 
Jl.rl.l~cl.plOS ._30rJ~CS, em que nos ~ham~s; mas por~ ... 
ms .. a~., Ih .. ) l~iCt1 scgu~calos a llupullHlacle .. O castIgO 
nos cnlnes I~()hliel/S, .(}rSIJ; um _ nubre ~rcoplDanle, 'em 
vez de ~hatar COltspU&Çoes uao as pode estonar,"" 
provou Isto com exeml,lolI de Portugalt Vejamo • .ds 
que pezo Sl\() elles. O Demonio do Meio-Dia, Filip-. 
pe 11,°" al~xilj&do pela baiu N?breza' POlluguer.n " 
rouho~ a Caza de Drogam;a G fhrono Portugal;-
011 mClOS de conservaçüo, forãl) conso:mtt."S 'com os -da. 
.adquisiçf.o ;um regime tirallico, & do~orifia.do ·pa .... 
ceoao, (;abiI1ete· de M:\(hid Q unico cap" de '!o1t4 
gurar auzu'tpaçio e sopeaJ 08 julotos. lU~m<T.OS· .de 
um povo iiljuti~o: Mignel! de V Ilsclln~ellos, ·um Portu~ 
gucz traidor e', abaslardac\o, foi o mai~ Reli vo: ex('cu. 
tor de tb loueas, e harharas rcsoluçõc&; e tod~\'i:l 
appareceo a qual'i lIíiraclllosa revolllçiio de. 16·M). QuO' 
tem isto ·de !lpliuvel' 00' 110RSO caso? Os Por.u~ueze8 
tendi:io irre~i8tivehnentc a recuflE'rar a perdida iiherda ... 
de, 'c dignidade nacional; os talentos de VascoDccll4lll'; 
qne possui a tantos, quanto era a pt"rversidado. do ec!u 
coração, não basünlo para estorvar a .parit;iio 
d' um suce~so, guc era efléito do touas as paixõe& 
reunidas. qu~r denovolas, qller malevolas;' de . huma 
revolução, que demandaváo igualmente o amor da: pa. 
tria, da independellcia, e da digllillade nacional, e 
natural dezejo de furtarem-se lá oprcJ.Si.io, e 9Cxa. 
mes, o resentimento pelos ma)rs soft'ridos ,. e o da
lejo de vingança. Eqtre nós be o .\'etllO; hc 11m 

punhado de ~1O~ens (~.~ão provada. as accm.çél.) 
que quer fl'Slsttr a :>plDtftO &Cral; he a torreo~ ael 
opinião geral que os afoga; e será o seo casti~ 
CApaz de produzir revoluções, quando qu...,i p.ti. 
lha ás '-uas opiniõcs exageradas? Sc) quem delira, di .. 
rá semelhante absurdo. A mesma reaposta lte al'pliea
\'cl ás eruesas de ]817 em l)oll11gal, que não'IXIC)e. 
riio tolher " revolução de 24 de Agot.&o de 1t\20. 
e de 15' de Selemhro em !.ilboa. O Povo Porl .... 
gu·:z estnva c:lIIsado do tlesgoveruo velho; saa mlJt. 
nha, seo Commt'rcio, suas arte!, até sua ~loriR rui. 
litar, tinha es"aecido para ellu; uma ~ncr .. çiio era 
olhada geralmente como precisa; em hll cOllstitui\'Üo 
dos e!ipiritos os castigol &ia de necessidade illlpott'l'.4 
,tes contra a massa do~ desejo, de t9do humpoYn, 
tlatisfiule-Ios, e iIIustra-los, era o ullieo r.medio; ic4 
to Iw o «Jue se não roa i e I nação 10 vio lia p. 
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dslo de buIcw por Corça o qlll • lhe de.ia de jUl
tiça, e se lhe não qu_ dar por pto. Mas en
ue DÓI Dio euste tal choque; o Chefe Hereditario 
da Nação fiaDqueoQ.~ o que demaadaYall108, ~;io 
iatisfei.&oI llOSIOI deaJ08; • Ia. aeste CClllpo, que l~ 
diviclaoe nl)tCUlOS, e sem v«açio .,:i~ no ... pre
tençóes Oppusti'l ás da totalidade do povo! J ulgeri 
alpem cumo preaarsor de. revoluções o adO da Lei , 
q.ae esmague os ouudos pigmeol P Em fim, quer-ae 
&medrolltar-nos cpm o esemplo du peneguiçón do 
despresivel Jozí: da Sil~a Carvalh~., cuja. arbitrarie
dades , e espionagens a10 tem poaado IUfFocaf o ~o' 
.. jo de fUudao .... , que parece ter outra Yel lDvacbdo 
OI portuguelel. Que ha de eommum eatre .. mano
b.... teDebrosas de Joeé da Silva Carvalho, e !leoa 
1OCi0l, e o que vemos entre nÓl? Os Portuguesa, 
que luspiri\vão pela nova ordem ele cuusas, querião
Da porque a julgavão aurora da venl~ra e w riquesa ; 
ediario o governo velho, porque o JUIgaRO caUl& 
d. lItI& pobreza, e miseria. Fe • ...e a ret1Ouçio, e ale 
..,ra das promessas Constituc:ionaes Qda mai~ tera 
colhido se nio desgr:l~as; o go.emo novo herdeiro ã. 
inepci. , e corrupção do velho, tem o excedido, se 
lle po8Iivel, em desarertos,. e prevar!-caçúes. Que (Iew 
• ia su~er? Tcr-sc-Ihe ~IO, deseJar.. a lua que
da; e he o que succedeo, apesar das proecriçõe5 de 
Carrnlho c: Companhia, porque proecripçõe8 podem con
ter pelo terror UIO homem, ou uma pequena fac
ção, nunca umA Nação. Mas o que lá foi e devi. 
s~r inutil, e insnfficiente , be entre DÓS um, e bastan
te; he • força Nacional, que ae deaea"olve CODlr. iI ... 
c1ividuos isoLuios. Cooeordo que a marcha franca, jUlta 
• legal , he fluem eatona as revoluções; por ieso coa. 
demDo a ammatia, que he uma medida extnontinaria 
que não Iae jUIIC&, que Dão la. legal , ... he o si
_cio da Lei. O que me .. ,..1Il.. foi o argumeMo, 
41- da CODapinçãO do Marques de· VilIa Real, e Du.~ 
que de Caminha, quis tirar a faTor d. &lDDi". , co-
100 medida doce, o nobre PreopiDall~; ~ este alJU
locnto alguma COUR provasse, ,.".a.. c.tra o nobre 
l'rcopinanle, que • doçura .. o basta,.. .... impedir 
~!Qnspirações, Elle confeaa, que Joio"''' cuidava do 
bem do Povo t nãe perseguia, aio ..,.va , e toda. 
,ia 11:\0 evitou, que coalra elte conapiraaem o deavai
rado MarqueI, e SN filho, He verdlde q_, • nobre 
PrcopiD8nte, ~ clfeito. q1le quer auribuir á doçura 
do Governo h.. a dClCobcrtA d. conspiração; e se • 
desculJert. de coo~piraçi"l(!s, e lIieO Cfts;Jgo proV:l5se • 
doçura do Governo, contra quem lO &aspirava, doeM
.imo foi o Imperio de Nero, e de DomiciaDo, doeis
.imo o de Nap"le:io. lIe 1,,1 o absurdo, que me per
euatio que nesb cita,;ito não teve o lIobre Preopinante 
ou&ro fiDI, se não mimosear-nol com um ret.lho de 
erudiçio, tmbora t:,sse .ual applic:ado. A IIOvidade 
do (i"nrno, di. o uobro PreopillaDte, loma a amnia
tia Beccssaria; um sovemo ao.. precisa &&Ifluirir fUI'. 
ça moral, ganbar a esu ... , e amor dos po~OI , e 
nio h. para isto mei08 mais appropriados do que .el 

."aves; o balsamo cicrati .. chlgM que o caut{'rio só 
irrita. Examinemos • questão. Ninguem duricllt 'Iue 
um Governo noyo precisa de adq~irjr força moral, 
Inas como se adquire eUa? Por medidas eaerg;ca'l ou 
de f'r.ques:l? P.:lo desvio h"bitua' das Leis, ou pe-
Ja firme adlaerencis a ellas? He lIm Goftmo fraco 
e injU$to, qUl'1ll ganhll a .ficição dos Povoe, ou 
um forte (j • .t:;to,} A I"t'spo!oota a caIu perguntas decide 
tio fado da allllli~li.n. l-:lIli be como ,iA mostrei 
medids ~xtraordiuaria, desvio da Lei; e com ruão h. 
de ser tomlda pelos que della se .proveitarem, mais 
cumo filha do temor, do que da boadade do Governo. 
Se OI ".iaainosos politicos crera obrar bem quando &:GIl!-

pirão, nio podem .agr~ _ como .r&~~, o que eoid50 
lhes pertence de Just.... a,!o altubulr:.o o pcHlpar-t!~
lhes ., castigo á umani<!ade, e piedaJe mu .illl fi 
temor e tardio arrependimento; e tardio ar repen
dimento Dão faa esqlleCft' as p&!i$&das oft"ensas. l)ft;eu· 
ganemo·Dos Sr. Presidente, & t",)rça., e a jllSliÇ& Á1e 
só quem crige, quem conserva "I Governos; tudo u 
luaiS he expedienle de timiJ'.)8. e igll~,ntel "piri. 
coa. O balamo cicatrÍlN' as ch&Wl$, mas quando o cau. 
lerio a tem limpado; "pplicado !lute» só Iene .te •• 
.iUas d. enpnosa co)tm, debaixo da qual • faida 
l"vra t e continúa pulrida suppuração. M.. ..- .u 
?eln ~ amniatia, elama f) nobre I~nante' T •. 
o Braail adberc , inclependencia; • dlftlgeKia .. ;. 
IÓmeDte sobre OI mei. de a couseguir ..... ; a aauaia. 
tia 'rará a nosso seio nào inimigos da DOSI& caua, ... o. 
~ melbores amigos. .~u aio t.:UflceUo, ,,"e 08 Ilmigoe 
da orde.'Il ,que são os nossos amiR'lI, precisem de &al-
niRia. quem vive conforme as Lei., D!\O dCl'e~ o li
leDcin deU .. ; bc coatca os inimigo:. quo esQ .~cacla 
• artilharia das Leis, he em favor delt .. , que &e quer 
pela amnistiél estorvar, que dcsparf.Ul OI teus tanbões. 
Que mal vem à alDnisti. ~ O susto geral doa bona, • 
ouaadi;a geral dos ."01. Nós aio proclamamoa lá a iHe.. 
pendt'llch, proc'&ID'1II08 tambem um Imperio C ... 
titucional. quem busca a iDdepentleac:ia per outnle 
meios, he um temerario, que deap~la os didalDel da 
sabedoria geral, lIe u. p' ... juro, que .calca lOe pá o 
jural1lento nacioul, e • ales be a _qllem remedêa • 
aumlltiL Se o Brasil teclo adbere á Mooarchia COM-
titllcioDal, .. ha apeDaS um, ou eutro furioao, que • 
pretenda derrubar, CMl ao!apar, meDOS não Jãa de 
c:oDceder... \lIDA amnÍltia, que IÓ deve ter .... 
quaoclo o DWDeI"O dos cul'-os 1IIUIt. o eucuIar , e 
fOrça • COUIIDi8eraç:iO do po"'; loboI lati ... , ui
lDaes de presa, detesc.doe caheaa _ .. • piedecIt 
~ Que aej. jUlla .• amniatia, ....... que _ 
dico, he abeurdo &à, que IDe aio CIUIÇC a -'-a
lo. Recorre ,. 'ID o DObre ~MD. , eoaao á u!-
ti.... trincheUa, depoia tIe torç.Iãs AI JUia, , tatili. 
àde, que ftID da .uaiau.. , A.aablda, _ Iape
ndor, e por fi. até ., l\Iinisaerio t • que. .-eaa 
de incoutitncioDaliàcle, que deste· lIaodo .. Ia ..... 
He util • DÓs dia eUe, porque participaremos da p 
lidio dO! amnistiactol , que DOS olharáõ como tado p--
to fim á SNS mal"- O aobre PrcopinaDte CODheca 
mui pouco o ceraç:\o bumaao; • sua idade. o acusa; 
quem lOÚ'eo juswuente, se. mão, qu.e o pwae. o 
Ie .... ta, pjde, ser.lhe talTcl ~to; mas que_ gaMO 
sob n !atego Imperioso da "iolencia, ainda quuulo eJ,. 
1~ cel'U t nio lhe Je'·a em Conta a l"e&8&Ç1\0 intelllpes
UV. e. tardia; o senti1lleDto d. inju!lt~ ÜIIb. lama
dQ. multo em lua a1toa, para desaparecer D' UID m0-

mento com o le"e sopro da presumida bOlldade; di. 
fa~:l se o ftSliCI.,imeato "tê que chegue a hora ela ~in
I~a. He 'ltil ao I mperatlor, di. o nobre Pnopi-
DAnte , poia euculaDdo c:ooprra para TftItura dtJPo
vo. Muita iD.juria falo nohre Preopiaante á __ ia
telli~ncia, se C'"'e pru".dir-nOll; e &riste alDNtn .. 
dá ~ ..... , se .crrdi~ '! que dUo O Im pendor , que 
podIa conceder • ;amallaa, e .. '~ • D30 concecho, 
ganh.rá em executa!' o que a Assembl~. cIecrew 1 Cum
prir o que aão he obra sua ~lDbar-lbe-bll os aaimos P 
Nã. be mais natllral, que lIe diga. que amigo da 
fieverid.dc foi bUllr.nl ao griro de dO!'. quando p0-
dia cbaflillo, e !tl !t' m~ra bum .... , quando Dãct (li'. 
deixar de ser? Ma:s o ~linisterio que preacleo, e de-
pol'tou IeID culpa, COI8O di. O Dobre .areopaall:e. 
.iato estar com DOSCO identificado, pDhará &cm du-
Yida. Como! H.verá ... lhe • ..teça Dão ClQRtiauar 
oma iDJu.stiça, ti. , ..... rw. ."tlaor, .; pGnl\le 
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aá- teta f'Odel' P:U:' ~ntintl:t a ser injnlfo ~ Sr, l'~ 
sidtftlC. !e o ~~lms;mo errou, emendemos o seu ~_ 
ro, se pecou dehMâm.tme , tmn,uJlOS O:i seus CTifOt'li • 
se d~-grllÇadOS ; ~fIl ',lel,K't9. provado. cem 8Oftiido Q)IIIO 

'rimino~~, recorrao ;a JUStJ<j3 ~~c:oDftl, ~Ila ..ao te
fusará Ollvi!OS; ma!! n;,o 8C n~ r~poll"a, ctl1e d~ 
colllO flv(lr, o qll~ he de o,brl~çao;, (Iue tlillpemcmos 
(Orno gra\'a, ~) qu~ hc Je J"l\llÇl1; IÃO nune. .utam 
('n; o m .. 'O ~rJto ti' armlt~, he justi~a a todc., e Cfltl-
Ira to<los. V oto por tAnto, que não passe á fie.!Uncla 
diSCll!ll'iio o l'rojecto de AlI1llil\tia. ::I 

O Sr. ~l/a:;i;; T!!.'i·(lr'l!!t: - Sr, Presidmb- depois de 
IDC ha\'er pret.-edido ,um t.io s~hio, e eloquen;e andor, 
depois de CIl ter ""v,uIo um. t:IO t.'\H\'lllpto dl~, r,'s
peitusamcntc gu"rd~la o lnalS ~u~o st~ClO. BC elll 
r~io do meo peNde (,.1rgo, nau tosse obrigaOO a &1-
lar, fa\lôlrci por canto, e 1,rillcil'iarei dizc'nelo, que quan
do se trata J.,. melhorar a IIOnc, de. Cidadãt16 desgn. 
çados, eu desl:Ju !ol'r ~mpre o prtlHlro ~ alçar & mi
nba voa, em SC~ f:l. vor; por isso que me CUS::l a re-
aistir aos doces impulliOS da mai.. e1Celletltc du virtu
des, • Santa B('D('ficcncia; • minha t'Otld.cta a ~ 
respeito be &S8iÍs notoria; IIU Cortes de Portus,l, 
tive por mais de uma vel, occui<io de e ID8Strar, Pu. 
rem ao mesmo tempo, quando coasidero, que uma oom
paixão mal entendida, uma nridade mal applicada, 
costwDa ser muitas veaes origem fecunda dt" deFgraçat 
sem numero, correndo mais para um orgulho IOberUo, 
da que para uma gratidão sincera, tremo, t'ODfesso ia
puamente que tremo; e tal he o estado, em que pre-
lel1t.emeDle me acho. Eu ~jo por um lMIe este DaS

ceatc Imperio ainda bambaleando; os nossos inimigos 
in temos t e externos, in"ejelos da alta gloria, qOC! IlOl 

está reservada, ancioeos procurão t aio destruir-... )! t'Om 
a força, por qu~nto 0.;0 podem, m~ siUl dividir:nos 
com • intriga, valendo, se (Ia calUIIIDla, e da mentira; 
vejo por outto lado alguns dmes iDim~ deecobe~ 
j~ pl'ftOS, impossibilitacJos de DOI daaamficamn. e a 
viá desta fiel expusi,~:io, que pesaoa neuhu, ... a reputa· 
h ex.&g\."I1IIla, poderemO!l adl1litir este P~,ecto, ~m 
que tobreveuMo gravisaim(ls' iacomodos ~ f'ranquearemos 
os portos .. ie no..,. i.im~ P Não o po8M) crer;. ~ 
falio ~ um alto oouc:eilo de VOlRS virtudes patnocI
ca~; e por cunseqnencia não posso f'fi}leI'~ .que proce
daIs de semelhante maneira. Eu bem detlf'Ja"a Eal var a 
todOl, se todos (.-oull~senl t depois do seo flTO, ~ 
ieU8 deveftS; mas quanto be i~ ctific:il t • uperieaa& 
IDe tem IDtlstrado. O que Ie pode es~' da ~Itu,a 
ele um homem t que tendo "ivido pclr maiN de qua&1'O 
"1lO8 au mais duns prisües, a peus be solto (e par. 

-

0, ,\\le ea t'fIDC'Oni) p~n. de I\OTO ftI~J!1l('r.tar (I 1eG. 
1 ali, e de facto .. flft3Ull;Ut'!nto':, c:.,m,: nl(' ('C"~tA t 
~u.e e.neoeja ciiperal'etllOS d~ eutro, ql;" qua!'i llourpre 
\"l\'ettdo ftQ prilloCK-s pe!. seo e$p::-ito t,,,i~uk:!~tu. t" IU

'tUleto , ~ que hc sol:o das ilr.5Ões dl'aQ l'urtc. ~. 
tlUldo a Perr.llmlJaco, }K\lm,"e ali iall:aedialalUate a 
~.ulla, a ~~,.io, e uwcoia? Ab! Sr. t~tf:!' 
l:1Ws&-me horror :tÓ • ouwir fallar "' ftm~u; u .. 
prinw-me frar.c~te tx1I1DO u. càdwe Pulitico doa 
n~. tf'mpotl- /.,ell r-eroIltCiott. tII~ ~ ~,,~. pcrce 
9/~ /" l;~r'.: ",'ed Cl,~ - odeio ~hllfi1te _ reve»
luçiiel, c odeio-as, porque .. o em extremo a libtr. 
d.te. o muro onliumo das ,""OhlÇõts be liMIIJIft. ua. 
uma de .. stadora .. ,ardü., ou um ~~ militar 
CTudelissimo; a ftvuh.ção -pre he u. mal t e sú a 
de..esperaçio Cu taaçar mio dela., quando OI __ são 
cxt1't'tDOS. Todas as V«""'eS, que -.e lembro, q_ aBai-
nha muito amada .':tlria tem tiOft"rido ~ t.orn... Ia-
~Io; quando Dle lem .... , que bomeM pene" ... e.q __ 
(tdoi dos_ ~ deVttel, ba pouco a envulYfrio ." aaàa 
s.angWDoleota guerra civil. nào poao .•. __ ; o que 
digo, !te, q1te 5~ Cl"ftos homeos volt ... a' Pftwl.-
buce, não lIei, o que será daqueUa PI\..iDcia. E o que 
8ueeede ali, Dõio pocJcni tam~Rl !\uClC'f'der tal",", N
ga!U ~ O Nobre ~pulado. que acabou ele fàIIar, ctis
peosou-me de ItiCr mais nlt'I\so t e W IlantO Dio in
teuciono cançar a ASRnlblc.".. IÓ resta-aae diIer, que 
ae ha (como qQffem alguna t e do que Dio dundO) 
$f! ha maaitos pre808 por opiniües poIilicas, qae estio 
mnoetDtes, nãu aerá mais boDroso para eUes o.ma 
lines por uma Sent~. seta deverem fa"," a .... 
soa alguma? He ftl'dade t que tanabela poderá _ver 
algum, que por faeto. prat~ em c.traftftÇ<;o á a-
grada causa, que a Nltçio lKIoJ*MI '& ~ .... ,... 
aiçoio capita': .... etIl faYOl' deite já d' .. ra JIfOCIe*t. 
penate o po"t que IDe OQ"e t pNteú, que ,irei. 
(se _ preci...,) Dão C'OIDO DqNtacIe t ... eGIM Ci. 
dadie amigo dos homns t ,.. ,...., que Iaini .... 
dir " P~~". ia qUt'1n ("ompete o ~ de agraeiar, que 
lhe perdoe. P",reta nii" .prllvo t que como .... 
dores por ora o. laçamoa. E:ooCa he a _inba opiai.io.. 

Como enio·.... dual hGru, o Sr. PftcicItn. 
iDterrom.peo o debate; e lIIipou ..... .... do dia: 
I.· a di!tC\&SSão .. ~jedo do RegUMa. PopoIlO 
pela tOlDlDi.wio da ~o 40 ~: i.· A ...... 
uau"':io da dilleusaio ~ PtoJecto . de A ... ~ 8lÓ 
á \UD& hOft da tarde : s .• doe Arap cio ....... 
.. da A5Rtfthléa da uaaa ... ~r dia ... 

!.eQDtIKI.. a Seaão ás • boru .. ... 
M __ JO/If! ,. s-.. I'-fw , Seca .... 

IUO DE JANEIRO NA IMPRF!\"'A ~ACIOS.'. 1RU. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 

GER.4.L, CONSTlITUINTE, E ~EGJ[SL.AJ.T][Y.l.l. 
DO 

IltlPERIO DO BRASIL. 

1 823. 

SESSAO DE t2 DE MAIO. 

. Pres;d~ncia do Sr. Bispo Capellão lJlúr. 

REunidos 08 Sra. Deputados pelas 10 horas da 
manhãa ~ fez-se a chamada, e acltarão-se presentes 53, 
faltando por molc6tos os Sra. Garna, Q Couto Reis. 

O Sr. Prcsitlenfe declarou aberta a Sessão; e lida 
a Acta da antecedente foi approvada. 

O Sr. Secretario Carneiro de Camp08 lco uma 
Representação do Deputado eieito pelas Provincias do 
Rio Grande de S. Pedro do Sul te. de S. Paulo, 
J.,é J'eliclaJw Fernamle8 Pinlaeiro t concebida nos ter
mo. seguintes: 

lU.mo e Ex.mo Sr. - Const:tndo.lllS que as Pro
• inciu de S. Paulo, e de S. Pedro me honrarão 
com a eleição de Deputado para a Assembléa Geral 
Constituiate do Imperio do Brasil, com tudo nem 
d' uma nem d' olltr:l recebi ainda o competente Di
floma; rogo por tanto a V. Ex.a haja de apresentar 
a mesma ÀSllemblés esta mirl~1a declaração, para que 
jamais me seja imputavcl CJ~ialquer demora I)U ommis
são na pentual entrecra do I c!'\!rido Documento. -
Deos Guarde a V. Ex~" Rio dr. .landro 21 de Maio 
de 18~. _ IIl.mo e Ex.mo Sr . .J08t:. .1oaqu;m Cameim 
de Campos. - Jost: Felici(/7to Fernar,J.i:s PinhEiro. Re
mettido á Commissii:o de Poderes. 

O mesmo Sr. Secret'ario lco o seguinte Parecer 
da CORlmissão de Poderes: 

A Commissão de Poderes examinando o Diploma 
do Sr. ItJanocl Caetallo de Alm.eida, Deputado Pc!:l 
Provincia de l'ei.·nambuco, o achou conforme com a 
Acta. e esta conforme ás IlIstrucçúcs que regulá:> as 
e~eições: he de pal'ect!r qlle o ,mesmo Deput~do p:~'l~e 
vir tom3r assento nesta AssembJe&. 1-;,:0 da _\ssc!"!"IbL';l 
il de Maio de 1823. - E~-tcvíi() Ribei~o (1.: llt'wtde -
.Anr.nÜJ Carlos Ribeiro de .Alld.rt~d" Machado e .Silva -
Mal.ael Jacinto Nogueira. da Gama. ~'oi approvado. 

O Sr. Barão de S. Â.maro: - T~nho que apresen
tar uma Proposta a esta Assembléa, e como a sua 
~at('ria !te mui clara e por si mesmo se re~omme.nda 
nao perderei temp<' etn preambulos. Leo a segUinte 

IN D I C A ç Ã o. 
. Proponho: 1.0 Que se exija do Governo u~a 
Iflrorm.ção do estado actual em que se acha a ~açílo. 

2.Q Que e8ta informação comprchenda toües os 
ramos da administraiáo puuli(,l. 

3.· Que as mat;ria!l que exigirem segredo ver.hão 
notadas em separado, se dcsc;a rcydu)iio não religar o 
bem da Nação. 

4. - Que na mesma informação venhão indic:adel. 
abusos que mais carecerem de reforma . 

Paço da AS8cmbléa 2~ de Maio de 18~. - O 
Deputadp Barão de Santo Amaro. 

Depois de alguma dillCuslão dccidio-se que se om. 
ciasse 110 Governo na forma da Indicacão. 

O Sr. Ribeiro de Â.fl(l1·wl{" leo o 'seguinte Pare
eer da Commissão de Colonil:iação c }~azenda sobre o 
Officio da Camara de São Jorge dos Ilheoa respecti. 
vo aos Colonos de Francfort. 

PAREC ER. 

A Commissão de Colonisação, c & de F8Ien(l. eu
minanJo a Rcpresentaçf!o da Camara da Viii. de S • 
.J orge dos llheos sobre as Colonias de Alemães ali 
chegauas, he de parecer.-

}.O Que a Camara a:>signe no terreno, que pelos 
ajust~s lhes for~ destinado, porçõcr, de terras a cada 
Familia, em 'lue se po:;;;:~~<> mantel', practicando o sis
tema ue cultura, que meluor se conformar com aa liuaa 
circunstancias. 

!.o Que na falta do refe~ido terreno se lhes asaig
De outro qualquer, que esteJa devoluto. 

S.o Que pela F&~cnda Publica liejão Eupridos por 
dous annos da necessaria subsis.tenda dando-se a cada 
individuo de ambos os sexos diariamente ]60 réis, e a 
cada Chefe de Familia 3~O réis, no primeiro anno, e 
no segoodo a metade destas quotas, visto, que ja po
dem ter obtido por sua industria alguns subsidios para 
subsistir(;m. 

4.° Que do Tesouro se remetta a Camara, e a 
Contahilidade respectiva a quantia de 4:348.300 réis • 
para a sohredita as!óistencia nos primeiros quatro mezes • 
fazeado-se o pagamento n6 priRlfiiro de cada me., e 
adiantado. da quantia total relativa ao mez, deTeDdG 
ler ao dl"pois supridas pela Adminisfração da ProTin • 
.ia respectiva, para o que se expedirão as ordena ne. 
cessaria8: porém estando ainda aquella Provincia, elll 
estado de o não poder fazer. se centinuará pelo Tesoa
ro do mesmo modo. 

5.- Que a Camara infonne aS. M. T. pela Repar_ 
tição da Fazenda sobre os instnllRentos necessari08 Ú 
opE'raçõcs agricoias. que aquelles Colonos hajão de ..... 
prehenc1er, p~ra lhes serem imediatamente fomecidoa. 
e da mesma fOl"m'l, sobre as sementes, e plantas, que 
precizem, ejulg::p-m mais &llalogas, e adequadas 'c:Ul. 
tura do lugar. 

6.· Que sendo talvez alguns dos ColoDOl mjnem.. 
tecelões, curtidores, &e. e como taes maia proprio. para 
strem emp~d08 em outras partes, • C .......... 



( t.OO ) 

YÍe U1IIa G.t. com •. declara<;1o da profiuSo de ea-
4. um. 

7.· . Que estes Eatrangelros ora chegados, e que 
pua o futuro vierem, não pouão goaar do secorro de 
piqUei' qualidade 9.ue seja, sem primeiro prestarem 
, j)araIPtnkJ de, obedlcDcia ás LeÍl do Imperioperan
'te a Camara, onde haveri e competente Livro para 
• lua matricula com & necessaria individuação. - Paço 
da .Aasemb!éa • 20 de Maio de 1~. - Manoel Ja-
cill'" Norrutirca tlaGamll. - José de RczUlfi4: Coata. -
Marlim l' FranciccD Ribeiro de· Andrada. - Â monio 
GonçcalfJe8 Gomidf'. - .fOÓD GorM,. der. Silvtirtl lVentltm-
fG. - Manof'l Rodr;~Ie' da ClI,ta. - Jo.9é ..4rouclte de 
To/trio RmcJon. - Barão de Scanto Amaro. 

Depois de algum debate resolyeo-ae que se rem ... 
teae outra vez este n~gocio ao Governo authorisando-O 
para fuer a d.~pcla ap<!Dtada pela Cummissiio, e dar, 
quanto ao mais, todas as providenciu conducentes ao 
estabelecimento dos referidOll Colonos, em quanto a As
ttemblé. ,não decret~ um Regimento que preheDcba 011 

flnl da Coloni:;A~"jo. 
O Sr. J/ón;:z 1~'i'a'rf': - Antes que sc passe:1 

erdem do dia peço liccn<;a, para ler um Projccto d.! 
Decre~o que julguei neel'surio (ater, por me lembr:lr 
que. tendu o Brasil. por mui .iu,tas e legitimas razõe!t 
renUllciadu para lelapre a toda e qualquer união poli-, 
rica com Portugal. ou outrlt qlJalquer 'sação. que se 
opponha á tiU" Ind"llendencia, a~sumindo por este acto 
solemne o distiuc.ivo titulo de Nação Soberana e yct
dadctiramenle livre, não póde Portugal deixar de ser 
considerado por nóe como Nação ,Estrangeira; e por 
consequencia todos os' Porttiguezes, ainda mesmo os 
que I esidem. entre nús, fazeudo parte de outra fami
li., ticão pelo Direito das Nações inh~bilitadol para o 
J080 de certos ,redicamentos que s:> competem &os que 
possuem o fore) de CidAd-do. ~11I8 cora0 entre os Por
turezes residentes DO Bruil, eu sou informado que 
e11stem algons que se tem mostrado adherentes á ri..,8-
.a Sag~ada Causa" e até trabalhado para eUa, e que 

. existem outros que esquecidos (los immensoa beneficios 
que lhes temos prodigalisado. arteiramente procur.io so:. 
lapaf-:D,!s, e a final destruir-nos, seria uma injustiça 
nivelar uns com 09 outrQ8; ",s,im como muito impoli
tico c repugnante n conventirlDos que os que d' ora em 
diaDte viercm atlabidot1 pelo velho habito de desfrueta
rem tudo quanto pos;;uimos, continuem a ter accesso 
ãs bOlll as e elllprc~os. Hem que precedilo certos requi
silos. He pur tantl) o tlm do Pr~jecto distinguir os bons 
dos mito!! 1~1I1 tu:!ucles, e M Portllguezes ora residen
tes no Brasil d(.~ que para o futuro· vierem residir. 
Isto melhor se veri pelo ~eo conteudo. 

PROJECTO DE DECRETO. 

A Asse!lIhlt~1l o ('r ai Conljtituintt' e L('gislativlI do 
Jmpcrio do nra"iI Decreta. 

1.0 Aql1dles r'ortoguezes. que prc'scnterncnte re
sidem no Bi'8~ii com intenção üe I'cl'm~lIwcer~m. 
e que tem da.iCl pro V"" não ('(\uiYOClts de ;\(l~lesã:() á 
Sagrada Causa da lnrll'prnllellcia, c á Augustll Pes
floa de Su_ Magcstade Impe;ial, são ucdarados Ci
dadãos llraçi lei ruI!. 

2;' Aqu'!1lcs pllrt-m. Ctl.i~ condllcta for suspeita, 
o Governu tica a\lt~lOrisllllo par c"paço ele :} mexes, 
~ollt:i(los dlJ ,li:\ da puhlicar; 10 c\u presente DecrEto, 
a fazH r('tirll\' immf',liata:nC'nlll: p.lra o seu Paiz.' 

5.° Posto que se franquéc a li He entrada a todOR 
()~ E~trallgeiros, e por cOllsequencia, aos portuguezcs. 
que dezejarem estabcleeer·!lc neste Ta.to. e rico Im. 
pcrio, todavia nenhum ser:l ,iamaia admittido a qllslquer 
Lupr de honra, confianfj3 e in~eress.e-, - depois da 

publi~. b_. . ... c OeCNtCJ em dhnte, sem qne 
I)reeeda Carta rle Naturalisaç:'io ~onccdiJa. pel.. (;(). 
,'crno, para o que Lll\verá o mais rigorilso escl'ni'1l1o, 
marcando.se' de.de já, em quaatn n:io se COl1c.::lj" a 
a Constituição, sele anuos de re~illenci:l u:i(. :lltcr
rompido., e possst'!:lsão de. propriedade territorial. 

4.° O dcc:relo de 14 de .Janeiro do rresellte au
DO nito ae julgará por este rev@gad,) am('s tica em· 
pleno vig·n. 

Paço da A!lsembléa 10 de :\1aio de 1823 F,'a". 
c;8CO ~lo1li% Ta::mre.,. Ficou para tiegunda leitura. 

Passol:l-se á ordem ao dia; e lendo o Sr. Secre
tario Fmnçll o Projecto de Uegul:tmento para a Re
dacção do Diltrio, e scndo approvarlo o Prcambul& 
entrou em disc\)ssiio o Art. 1,° do refel'ido Projecto. 
( Vpja-se N.O 9 deste Diario,) 

O . Sr Ârnujo Vimmn; - A respeito do .rti~" 1.· 
que"ai entrar em diicussão, direi slIcdntamente, 
qnles forão as rQzóes, que moverá() a Commissio a 
(ormalodesta maneira. Dous oi,ljectt)~ se om~r('cem nele 
le á coDsideração da Assembléa - Emp~gados - Sa-
larios dclles. Quanto ao primeiro objecto julgou a Com
miuão illdespens:lVd um Redaetor. cujas attrihuiçõa 
marclll!u do § 4. u a 8.° se reduzem á ('Orrec~[io dOI 
trabalhos de. Tachygraph"., e 'á orglll'1iiaç;"io do Dia
rio. J u!gou ~ Commissão igualmente indispelluvel o 
numero de nove Tacllygraphos,. tres maiores. e leia 
menores, a, fim de os dlstrihuír em tTes t"rnos diri
gidos cada um por sea Tudlygraphn maior. Aqui ler
ve a Commisslo. em vista não só a Decessidade ele 
dar tempo á dt'cifraçiio, confrontação, e apuração d. 
NotRs; ma. tambem a falta de pessu:!s peritas em ta
ehygrapbia: ind.usim receio, que o espaço conce'
dido Da alternativa dos t1'eS turnoi não seja sufficieu
te para nOTiçol na arte. Alem disto pretende0 a Com
missão habilitar maior Dumero de Tacbygraphos, pa
ra que possa haver na publicaçãf' do Diario maior 
celeridade. Para a creação dos doua Escriptl1rarios con
ciderou a Commissão, que denodo, segllndo o 8y~te
ma deste projectu, haver muito trahalho naescrip. 
turação relati"a ao Diario. n50 podill d"ixar de 0$ 

plopor. O Servente. que á prinlt'ira vista {lareced su· 
perll'uo, não dCi11ará fle se julgar neC'ess:mo, qlland& 
Ile refleclÍr,· que um Correin para f'orff~pondencia do 
Redllctor com a Imprensa, e com a ('olllfiliisiie he 
indispeHS8vel. Um Admllli: tf:1dor. que receba as As:. 
signaturlls. m:antenha a corre~po~leDcia com as Pro
ttincb., e fal(3 a di:;criltllição elo Dinrio na Cidade, 
parece0 igualmente I~e('essario. Quanto au segundo ott'-
jc~to - Sala.ios - 11iio pollia a C()mmi!l~iio ser mai .. 
economica: propõe T :OOJ~ para o Ht."I.ll1ctOf: f! quem 
se exporá pt~r menos :i tralmlbo tão enf"dll:'lilO? O que 
se e!!tabelecc para os Tnchygr:aplw!I he (,'t!rlamente o 
menor ~ que na~ órcUllstêlncia!: lIl'tuaes !;(~ p{"J'e offcrc·4 

f!er; tanto assim, <Ice seu;!" lido pela primeira vcs elJ
te pr(~ec!o. os t:lchygrilpLos C'J~tiif) pl(~h'lItê;:;.. e os 
o~tros, a q~lc:n cbeg:m a lIolicíll. co~rt'r~o á !Jom~ 
mls.'l:lO ~ qUl.'J~aIlJn.lóc ela esC'!\'3s(,' (lo Sltlarlo t e pt'ef-
testando nii:1 9 '(vir lieIl:io lht'5 fl)~:lc arbitrado mais. Pe' 
«;''0 por taut'J á A5semh:.·~a queira tomar i'lto ('11\ considera
çüo, e estah::kcci' ln:l!\;r q"autilalivo elo que essc, que 
iCin no prl.~it'cto. Outro tara:) di;.ro dns tlcm'ais empr~a{tc'~t 
ft respeiio dllíl quacs 11:l0 duvido apl'e~ent'\f oulro ar· 
bitrio. ~~ quant'J tenho q~e expor :1 cerca ,do primei
ro artigo. 

O Sr. Á1Ulr{/fln ~tfll('hado: - Este ordenadi\ }te 
aTgum tanto supel illl' ao que tiithiio os Hcdactores ~nl 
Lillboa; mas bc vc!"uadl! qu.! de\'e ser um homem.l'c 
letras. e de algum merecimellto. 

O Sr. Araujo Viam:a: - Cumpre aindól ohs('rliQ1' 
que elD Li»boa er50 dous Red:ctorc:I. 
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~\uc,.\iêl\1'~IHIe I\-bUU:Ii 10tU~u'âo:t'1 W".i:li ;:t'ellli:~ Flie'l"eaiil'daaO 
(,U~H~:;. 

" á{:) ~r. !!11~lij.;-t:o t~ .I'Á.'~('drdta;: ~ __ rRcit~éc!'n~":CllfeE-pri_ 
8JiI'l'ê'ii"(l1'~"'fe Rt1'.ltO ôltN"ér.ía ta f·ltunUW:8Sll'Ü ('dii't' ~wm ',~nsa-OOel'itu 
(dI, Ü i~(tkt'iiêt'O (,'U. "f'c"llh'3 rito ~Hj'atiu H'h\1'1lII'i.'1'.llil:iIó o,unraf:bue 
Epata ta~ ill'n'I,q!jll's ~ld'l:1ilJfr.~~:Ii. IA: ~\; iSt'. étt'JHl.: I":íÚ! RpoC:te'tia-
éfin'O. C~We~ ("-e~fiI1bl'tfêer <l7cni(ieUâl1\)t; l'lQii&:;-:Ii 'ii\';m't'~jUi>'ôli ?do C;q'l1'e 
(\)01$ ~1>rQ~I'08WS;; B~I~at.1.'tô"illO I,"il (;,(;;:Ciill'liilsi:i\'O r,lião m:a nisl~'~ r:c 

E"~ü'o U\'}()(té(ó'oll d~l'f~W~" ~rÔI$ '~l:'~ê1tjgrai~ a'JA'clI ~;(llIe rife rlYu· 
Rlbl1Jl'(fW, ~'Õfl ~u,&h;l'dl"(hj dia !1\'~'í'Ôi:liéio.?, Gs:tfêi ('.h: W:Utu r,~iIe 
~r.qü~1H'íi'er ~:q'ÍlC,r~j'a 00 élór'ttell.tdo ratlill rA'do )'d1ifa cca'da ~U'fn 
~10~ [:l)á'(.;j\igrát~ Gire lec'ü'il~d'éfe f;~~~teSMel~ te Q:"(rM'o ~'grilrti
i1:CAt;ã'o n:pur ':c~1& mm'el ~:4r(j~ ~trk~hjilré'lt l;, n)(.;i:~el'lHu ceára ffif:l' 
[liiQ'gffiCD'~ítdli ':H r-pf9'I"'Otça'o C:'Q\) 1"íIQo i:(t'\!;ãÜt&lIiiellto. 

I!.b ~:!sr. ""'.,\"(fg':Jt1f'-li?da (..(;Ililhi: "'-'- ~}6tn-o ~lti'e ~;in'di~n
[;sã'\e~l (i:q'tfc I:" '\'N\I~ii:i't1 !l:'ê<fli'l~ '!'hi frti'osSOs ~. rrA'b,UiG&" Cc i<;'O 

q:"imll b'P~õr f:ÔÓ'tél'l:MJlit'o l'ílei\'<ons.·ç~'ae h:}le 1<'0 Rl)ratro" f'tJçgue:'!ie 
~[ii(je Ca I;lJãzUncl.4 ~ '[~rÓ1;in:a f:1h'a flac <':êãtl'ê;fiiü' «:ê(I'Jn ra i\:ut~'\ltiá 

''1 1' '> ,·e "J: .• 
ill'de'He Ps.~Jt !\iffüWtú r~!u 17Pí'ó'duC\'o (ij~& ['lirra W-el1'da. n!aãto n'isto 
~!Ií'e~líiTo«~q(ic1lTjjfl~"i(tftJl'li\lhiIÕS .çdo«iô'l'Sa'1tH~íilO j1'D:ra p.ar-bt.. 
1.\ lrnr'l1õsl!J>õ'i'lWtlldôR; ; !2eeaté eilt.4tq·áitt'~si'Mtl. ~~que';f~q)l'eU~1'Pro
~d'(Wtoq:~br~t~c r·a~ e;(!~f:!éii&. w~o llhiA (i~, ~Co'ntu ~c~tasr<6a"o 
mm;ü'ilo ~;:g:r.à·(~a~s>, Gilri'J.1l fjlftlt'ito Tif'f'tMt!l.lto ll11ór r.,tAl ifPr~tr'O 
~lfQe ~t!i'ia mtJiflinj'iM:ttüs i1:tfõlfiJrjldÕt'ês. <':laa Mfú'es-tr;o 1:tC11J'PO 
1JiiUe ~í~e\!e f''jjêr !ltittQ !fpõr ~crddâs '"'~li a.iiasstls .1deCz~í'di'd/(Ü$. 
(twP~ffdo~) ..' 

P'?:õr !:~liií~o~emôsl'liÕ" "1'll4õb}j~~1ibos @of!~~ti~O S<!'(fe 
oÔ8g.:sâ'ti~$~IlO, Ce "'I:<j'tle í"Inl'é nrf!'t'litNUl*Õ'o Ga p,ªp,pliet;'Çio. ,,"de 
IOi:!U'WÔli 8aeet'te íJ'1f;ãlri'o [?pila <:to frf,Ôtiito. p,.kl~rn\~('iirro l1J~~. 
!J1:ffiõs ~a~lêá ;. Q&1.~õ1fl1M'Siao ~ct~Jn ~[thtcllT.j1á A:'~'fto :7i1{tgama 
~e~f~m:ierltle, ~jtj'WtteQ!t!õln I?~~lês'); !Se ~'fôi~l,~o r!';ili~ ~e;:;p~' 
~~.c I]ijfie G~}'9,a (l;'õi'n~r)~m~ãYrO .l\10 al'fl>fnA~),~lte ~)Qllt;,fi.f,:a g:~i! 
?lti!ís Rlp'§rfi;iir~ 115õlIll'1fiài!l nlhãbi!ls , I,M~(!etiftoi1d"'~~~a ,,\qUiffiU& 
)jlpãfa~t'lsn~~(tFôS{,lá'lJ~l:ltiíia .}(t,,!~~um;tftetciYilfiC'fil0. 

I.ID~l)i-;:IS fl,qae '!J\\àYlãs 1í:r(lt;l'~iie.il;.~lilí'ito ~~ .. bb'Fe (1:0 rr;OODll'rG 
e~IDfio ~(s~lJtc' 0-)0 ~~~~n~do'1idõil '.a'linilti~hr.t,~I)\.lôs;, '!.',p'IH!~'Se 
Il111Uc l0f'ôi.'St'in ~g fi1tmr Itttijdll~. :!.~ 'K:tni(,irm~li Cc .«i() ;n~~U'~, 
$i~'êfido Q)O i~in&~ílfio ~c1.J ~ t\)l.d'Ciiido\\l{jftiJfi:U lThn'iil iI'tcisl • eellJo 
íllIth1Üílilo '(f,v,hftp. oe ~lijft~.nl#iLf~t~is, , 'l'i'bl ({.tÜd ... 'lIJUtn'Iidi)S~)U}C-
3~ea (!)l~ue \t°fi'fl'êt!(l ~u.1it!Me trtüb!i~lili~~:II. 

~~iil.'ê'r.tíJlf:r~o. (f,lo ~r. JPp.f!iv~d1J!t1e [la \!lldi~~{\~goí~!pua 
G'ie aífilífir (Jdo l!"~lJi!ecto ~gde ~'\\'1fiifi"stla., ddl) SSr, ,i\;11.41't':fn. 
l/3!JJiÚ~ ~ G%1w.lri flo Ga{l(i~dem ddofldi:l. 

("o ,:;Sr .lIRtltliaJJ.p.r;ÜfIfê() ~~SSr .:!,"p,f~1.íit!enle : J.EtilÍtm~. 
Hr&-1à. ,~llfi~18~éla ~)f1fdOOí:·ítc~]di(8'Ct1~ão , Ge qqv.e lSrsem\3M-a_ 
;'~o <C'Nful 0& ~'}til~r:i'é!., tlfáó lf(r'.f~1\'t~i,j~l\~~to110{jqltC on~ 
~~'liN:er~iüiil. R;,p:-áF<;,llIdl~ltt'T:zme rp~iÜ.0!sb.nc gaj!jtfit,i~a ,IIIÕÚ 
TInij,tjtiã.Qqll {1Jt1a rpt~cl!r~d3 :imi'ltf~tia" ;r~ü~p'rc ob~ef.nr 
Pli11tW~iro 8~e~\!lla hhc·U1i1ia , Sfic~PfideC'êõtt-Y;lr!AtYas~a"CiUU. 
<cici:r'-Cil-'tl~ãn~í:à!l • ~ID:n~ê}fieOõsR'liüifim'es~ldo'C~"tPOlFpliUti~, 
C%'t.'loQJtj'Üe::-laifiaa ~&~~e1é\n2~bUl~'r.lo. Th~~üitonn)1Ío'~ti). 
fcfê~wr Jile &1iàdaePtlUIli1h.hhe. SSr.lFP..}gidêine i"!~ql\'eHo 
n!\}~e, !C.eilt~oitrás.?~~~s,clldc~~üiDahlrnmãHjdide:ãmppi~ I 
n:rtlo~p\)uSa ,[Aníl()C~;'iltt:'liUlIl rPí"ãta ~F~tVàr'ooC@'Ct~lrldG 
rJ.:Esd:du Q&f'olB)'!'Pàmrt~à~lle, \?P~ ~IDjlpti1~'~iÍ<~ ,.dâ\ililftbtol 
~1«l"e~oQlãft"~lliO"tdlile~INltit.4~~IiQ.mn:f!tõ~-h~0 " ee~~6ln')~~ 
~Cfà\ile llt'pes'àr:rom'eo, ~qlie 'Ja ?'~-enterlààs:cmê~~Jof~"CY" 
C2?êYfv\ílYêo, 81irl'iSfi"óu;';'''émn-r;'GIJ:fçtà~i'ijSi)a'''~~Un~?étd:awr-CI:> • 
o li IllTm-rolllVclI , 3! iWnik"c:>'Il'Tes , a e:lílImX'~o.ÜJ-líêil-eln'~iit0s~d~~
el?tria, «:Jtlu\l 1:(I"oo~P.lo ®g 1l"pAar.?1411iltrdtío1~daf€t2fllul 
il2Bffrbõ%4'jqúe31~1~~IT\Ílíiili&~ifta ,f!. & 1.'F,tõitlll~ía"'~l!e'J;Ntin.'l.8 
(L'(ief&:es ,!J1Jif1aa~~n~e ,liliilUla~!õbWll'q'ctue1M'Üiit'eIi.tm~,'l'lue 
M'iiB'oClGà1JOnàSàe·'iil?6íC@'j\O '1)0 :::~~Jp'&itiolÍstno::' e:-r1al'1eiio~' 
rceÂÍíSa"~d~~~B'óÜi1.~rpero1:&'ihio~ a)lâ:íl~Ui. I 1'!~l"Õ'tiíta\3A 
(!;:a'tílJa'r,'1aà1[iiín~êi&, G1êQ;.?Nãr&J~muJAIDn~~lt8~r!'d.. 
~~ililaft.~I).ciIàQ'" tq't.lc~~r~bo , Ol<1ftçld'.iio~btJl-e\i~, 



( tOll 

• o. f1U!! n meo (tstemnDt.O o .,.,dtue redituir á 
.,..ça \lo e_r t ao titio ao oscnto da ~'ria t come 
".tre.. D~"'r;'('llo a Pai da Romana EluquMwia. 
Mp. I·hn.ha-me a ordem. c ql11lnclo se trntli de dispu
ti~'õeIJ F'." n'j.. "c' dado .lel'ccr a c:u:o" fiillgularel. 
~~llirci, !§r. PlTl!idrnte. ('Om 2 ohscr,'aç'lo IlC nal 
ci"-,,,.tlllIe,,u, IIc~,;a"'r do JI:8tad-.t }).'>de con\'ir, pe be 
uti) .. amnil!lill n"lI tNmt:S prnpu!tul'? Pelo que tenho 
&lu~id() " ('jlc jllustradll ,,\t:~uJ,hll~:t • (':'rtonõ'o ousarei 
aftiralll&olo; 1»(')0 menO!! ta .. da' .d"so t C em etllU! tncl 
sibem.. todos (1I1c. por V!A de rt'gra, atlutun lIl' de .. 
~e adopt-4r IH\ pratica que g\lrul.il«'nt~ f~lr Il,,,i!l H'g'n
ro () ml!:. seguro flori'O} ilc i':ttrl1dcr prll1 tlBl!quilli. 
da:te p"bliC'l; e os fa(:ciOFGl>. ('om" os Oig:mtes ria 
14'.imla que J upiter im"Rl'crln<a 11:.s cavernrll dll'l mon· 
tanlaa .. , .. iio ('cso;aruo de relmit· reo!! C'sforços P.1r:t fln· 
C'udil'l'lIl .0 Olympu. Queru dircl', o tinono e a Cone. 
'ituiçüu dll J lIlj'erill. Votn 1'01' tant(\ CI!l1trn a mlmistia 
kuS terDI08 \'llg0ji e g('r~t's t'U) que I:e prf.jC(·tatla. 

O ~r. Di,,,,: - Pft1'CCC-ITlC (1111' R decfsiío da que!'
"jo que "a~ ohj~clo do pre~ente dt~hatl:, Ilependc de 
fllltra qlle c:,limllrl& ver primt"iro dc('itli(1/l, i~t() bc·. se 
a AS'Iemllli-A tem, ou uio, po;!cr (Ie conel'cler IIMnis· 
ti.: rl'lIohida e'''tn. h"tlll'em08 c1E'J!oiE:, l\fl cnso de que 
lenltnmulI .a r('ferida filt'llldarle, se hc COl1 veniellte con· 
a'cll~JL t:Alt tlo"sas 1101 UI'fI l"ir<.'lInstllll('illS. l~ l'lI ('nt~nclo 
que, Bem (,,,te prt'lilmn:ll', egllUnOI perdendo tcmpo a 
discutir ('st" 1n,IleriR, 

() Sr. Jl/OII;:& 1'ai'r.'rrR: - Levantomc ~ta diz.r 
cluas rnlll,·rl\'. () nohre D.·putltdo nfio cem rU!'io de 
~xigir ~imilhallle delillC'fnçiio; a tltdc'm do dia he se 
de\'" /·onleder-"c. on ni:o. n A mnilltill i InRlI mio 8U 
.. A!-'"eaobl a p"Kle, 0\1 nôo ~ t'(mt'edt-I.: lJ"e~tão mui 
clit1'c7tnte (' parA ~ (Iual julgo <llIe os Hr~. Deputados 
nii~. "~"ão F~p.r:tdlls; no ll)el10S ela mit.ha parte 1'011-

('81'0: qlle ·nh posso j!i clccl;,r:lr a minhtllOpiniíi" 'f!". 
,t~moa dA qll('~tfio ptinrip:11, t' flt'eit1ida t'stll t le nio 
CJti,e"r prl'j\.rlkadn t ttataremos ('ntfio c1n 011"0 dia, e 
C'pm r~f!cl,iio, do que prop«wm ~ Sr. Depntado. 

O Sr, Ht'nriqut'! de Rcltllfle: - ~r. J'rl'llidente., 
1111«, adIO r,,~ii() em quer"r o Sr. J.!rln;:: Trware,'t 
C'JUlRlIIl' Íl ordem o Sr. .Insl Cu,~t:ldio t quc COIh jus
ti~a reflu·'r, l!ne se (t(c,~a ~e :1 ;\~l'cnjoh'a, pódc, 
011 11:10. c011Ct'drr n cnmistla: panTe ti',r. da tVdem, 
ma.'! . n'in !te, Im~na vt'z, qlle pftra 8e nfm conce. 
der, "8 lilllSlrrs :-'ts. ])rput:ltloli, que bor.tcm t1flla· 
rf~ .' pcttt:nder;w ~'I~;'tHllllr, ~ue et;ta Amsembléa, 
1140 tinI", aut!wlÍrhdt' Com cffeito COIDO di!'tutir o 
Projt'cto <1(' ill1~ni~tia t ~c:n dC'cidir " qucpt:io se a As· 
Fr,rr.lJJt:at ,''''ele t c'u n.io concede. la ? Eu por tAnto trn
t.rl'i tunlllls IJ!t qUC!&tócli: 1." .. 1'" Assemhléo vIlrlr. 
cnl1CC'ocr IlIP.UiRlíil: 2." t'C' cU. tC'1l1 Jutr.:r. Sr. Pl'C8i
,lçl1:e. (li! !Wn1l'n!I qUl' tem clr. julgor fln materias e 
cirC'Ulltltncir.!l diftícd!\, dueD} t~tar c(,lpido1l t~e oclio, 
dI! i:l'lL t c elC' amhaclc: 9 ,cedo, c A ('omp:dxiiu 
fll('!'nlO J.Lr.1I 1>50 vcnUOlJ. 1.::1 c~ não e~I;:"'a t mas 
c(\hll:~-m('. 'l\l~ a Ilrgcnria deple flnjecto fi)i "er:rl
mtllte dE"cid!d.1' con~t.·lne que aqui hvuYe proLe.tcs 
ele e:uraf"m, m:ts ngura reparo, que 11. receiu rlc 
fàUllr :,,,! : r!.' :l m:':f!1 ia. Eila he f'npinllflsa, porque lU' 
t.e ("or.e·('d... n :II'mi",ia, lIIn partido I'e C'X3.r.perl\; ~e 
se Jlf:g:' (:l:tro ~'e incli,:pi'lCm contra·8 J\sliemhlt"'a; tu. 
fi" lI(! cum prOll'rtimenlo; mu hc prrrillo (·'lflli-{em. O" 
] .c'gi,la.ln!'c" mio V('1Il ,,"rll aqui .inger nenh URl par
de{ .. : a fltl'Íio 6! 11 jll!;li,'1l ,levem st>r U fo.eo iinol. 
~illalH~1lJ talvez hc ma 11 iot'lilllldo do qu~ C1l a (' . .;I:L 

ft"Vli.'ia; ll~fta. que «lUIS \'C7C* C\I tt'Dh, "í,.!o vi· 
cti,:UI dH~ mllio!'l't! dc"gru~·u". p/lta que o nll''' ('01'3· 
ç;io tiC mt('rel!~'c pel() infdiz: 11 fnel) c(ir/lçiW I;e dih. 
ta J'''1'n o r!c'::gl:t:,udll. e propenrle todo p'.lra n '.nnni.
tia. M~ U(II,e lI:tlmcuto a minlaa rujiQ Vem comba-, , 

ter os mt'nl. dc»j!)s: eu yotaroi eontra a ambiNtia por 
.gora; mas flão he pelnl r:alõe~ t nem pelu modo q'~ 
AiJeg:lnto "Igun. Sra. lleputaMolI. Eu OUV. na di.cu .. 
fili\)' df' hontem ~um lllll~tre Deputado IJUatentllf quo 
t:ú o Imperador. ou n NItCjiio em m:t~sa pudia per
doar t e conceclcf nmnhltilll.l. Em veríl.,de s/) & Naçi~ 
em nlaS!8 tinha ('Mil&: roder; mil!! iaso ~ra quando sÚl 

tl Nllçüo ~In mR~S" tinha o direito de ~lzer a l.ti ',' 
porque rntún sr', ellll podia dispcmllr na Lci de que só "li" erR authf'ra: ma,; hojc no adoptado sistl'lna d .. 
goverllCls reprtsentiLti\'O!l, tm que a Nação no'"ta OI 
I'eo~ Repr(,~l'~,t~mtelJ, • lhea dele~u o pocler de faler 
.s Lei!! t delc'ga-lhe8 por igual razão o poder de .. 
derrogftr, .nnullar, interpretar, 1I1TI1'1i81', IUfipender. 
c dilptnllnr: por i,.;~o claro fica, que e!:tA Al!sembléa 
tem o porlC'r de conredef amnistill:', O mlliR, ~r. I're
I.dente, he recorrer li prinripios puramente demo. 
cr:lticos, • ql\lllldo ~e he abertamelite i~ill!igo <le De. 
mocra(~I:t'l: cu tamhem o sou, c por ISSO nlio recor
ro a semclh,"t~R principios. JIe manpjar 08 fins com 
principios CO'ltraelictorios: hp. rCforrer. Íl NaçiiQ e.rn 
lllallsil, q\lando SP. não qu!r, que ,,111 obt'e tlntm , 
ou tl!m por impos~h'd t (jue clla o f~, para' fazer 
rnhir t'xclusivamcnte nas mãos do Imp~rador o direi
to de ,conceder IImlli~tia, Bc verdade, que a Assem
hU. nãu deve dl'sci'r ti ~IlI!O:'J particulares t como "eri. 
)lUm pt'1'dio: III:IS t:\mbC'rn o Impel':1dol' não se deve 
('lItender a C:1VIS gt'r~l."s, flue I)\"~cizüo ]f'glslação com(» 
he humll amni!lda. 'J'rlllia ,mhnra (I Imp('rador esse 
direito. mu com a e'\du~:i;.1 d~ .o\sserribléa, nunca. 
Engam\-ee n IlIl!stre Depu fado qa;lIIdo pensa que só 
o Imperador tem e~:c riirC'ito: t€m·no ]10r conces-ã0: 
&em-nu pelas con\·enicnriM. e niio por eSBencill. Naio 
o tem por e~Gl'ncia. porque nPTTl ~empre OI Monar. 
ras gfJstío dt'~lc ctirc:til. I.emhra-me do (')templo de 
};!If'&rta, onde foi pr~ci1,l) que o Corpo L"l;lslath'(» 
dedar:.tlitle que o Itei "ri ltoe ficava acima da J4ci, 
par. podet' IUlIlJendcr ()'l effcitol da J:-i de infamia 
1:0"". os que nos cllmhatcs oessem co~il.h RO inimigo. 
N'lo teulpor f'8SCDda, porque Reglll~dl) hnm grande 
jurisprud"nte 8tt nas puras Deruncraci;l" compete 3(» 
Poder Exec1Jtivo ror esspnci. o ~)(lcr lI'.!'raciar, por .. 
que sb liAS JJemficraci/ls o Poder Executivo está nal 
JIle8mu mli08 em que cat:Í o I.egÍlJativo, que he 
quem pl'I<Ie annullar, EU !"p(mdl!r c di:~rcl151r na Lei. 
He pelas eonv('nienci.,s que s{' concede :lO Executiv() 
o J10der de aghlcinr t porqlie mcsmo n~s Republic:l8. 
em que niío há Hei o Presidente goza dCrir;e direito, 
rorqlle hc justo. quc não estAndo o Corpo Lt>gislati· 
VI) ~iI"mpl'e junto. haja no Estado huma Autt1orida
tle que possa remir o cidacf50 probo que por desgra
ça cahio na infÍ'accí!o da J .ci. Tenha pois ·0 Impe· 
rallor o pac!('f de ~6r",riar, mas não nclusinmenlc, 
perque n diFpcnç:\ na Lci compete mais essencialmente 
ao. Lr·gi",ladorrs. Tamlwm me n.io ngrada , Sr. Presidcn. 
te, que outro IlIl\~tl'e l)C'plltado para negar A AI· 
IIcmhléa ° poder dar ('e~" mnnhtia t di cesse que o Dra
l.il ,já e~t''t cnn~fitujd(l reln faeto da Acclama\:io, e 
quP. "Ú'i ~t'. vi('mv~ nq!li f.'l7.E'r não lK"i o que~'Daqul 
.egue. SP (Iue e:l(a A·"semblút não })c Constituinte.. 
;,1., ('u dird ao Illustre Deputado qut' uma Nac;iio 
~,., !l1~ con"titllC' qmmdo crg::nisa o meo Pacto Social; 
no qual man'" li" "emdi'.'ii~ dehnixo elas qunes 09 ho· 
",('n<4 ct'dem rlor; "cus originarios direitos, e pelas 
'lUMell se ('onhf'l'e II~ Yantagens, que elle8 tirão des~'l 
('l'~'~:·ló. Eu lI,i" f 0('1) na :.'\1onnrquia: i.to elltá det:idí~ 
do. e feit'l JX'loll h"ol". O quo (li~o he 'ice ql\Bt1l. 
00 UIi p')\'f1~ Rt"dam:"'iiu o Jmpl·\'t1dor, tlão foi p:)ra 
que r.1l<· :!OVCI fla~!le tom ausollltn: n!l Dn::Hciro3' níio 
(l'lI"rem ~';!~ (,~(,T.1VO'!. ,A('danl!!r.itl n lmp~fldf'l'" na im~ 
pliçita, 4: Il,,:~mo u:pli(·ita. <.'oIHliçi,p tl~ gO"f'TJIR de--
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".. de ... ~ ... COD.tit~içlo: mu qum hade f'uer 
eII& ConlÜculçae? Ser-.a o Imperador como inculcava eu. me podia poupar de ran~ delle, pudaaa~ 

llnlcamente para interpor o meo ~oto lla sua deci.io 
defioitin; mas o IJIUAt1'e Deputado, que aca" de fal
lar, fuendo .increpaçõe8 a todOl MfUellf'll que Dio de-
clarassem mUito expressamente o aeo modo de peaar 

uma cla~ula do De~to da vonvecação do Conse
lho de Estado, que dll- '" C07Utiluifão que eu ju
rei dar' Não de certo. Quem a deTe raler? O Par. 
I.mento Inglel? Não. AI Cortes de Lisbo.? A8 de 
E8panha? lJeior hum pouco. A Aasembléa Bruilieose 
he quem dne .Caler ellta Constituição. IlIto he o que 
queria dizer, Jurar S. M. I. a Constituição que fi
ser a Assembléa do Brazil. ~oncorra Elle para essa 
<!~ra com o 8eo voto com~ C!dadlio, e Cidadão qua
liticado, que com a expcnencla doa negocios póde ter 
uma !aJão p9deroz~ contra tal, I)U tal disposição: 
~ enlao a Assemblea, que certamente se nãu leva 
por caprixos, attender-d a essas razões; mas não ser 
a Assembléa ~o.ns:ituinte ••• ~ ter o Imperador o velo 
sobre a ConstltUlça6! J a mall. A Assembléa !&e pois 
Constituinte; e mesmo . n~o o ,sendo, COJ!á ptte-Ihc o 
poder de conceder Amnlstlll. Tambem de~agradou-me, 
S'- Presi~ente, que um ~Illlstre D~putado, contra o 
artIgo 11:J do nosso Rcglment(l, trouxesse para aqui 
a Authoridade do Imperado,", Eu respeito as luzes, 
~ as virtudes do IIIu~tr~ Deputado; mas não profa
Dllrei este Il1gar em 'que me coHocnr:io mcos Consti
*uintea, s:1critic:mdo 11 pllrtic~llarcs couciderações os in
teresses da Naç;io. Pergunto pois, para que tronxe 
aqui o lIobre Deputado CI!Stl duviua se o Imperador 
quereria ou não {umprir o Dccre'to de Amuistill? Que 
~mpenho teria o Imperador em niio cumprir? Es. 
tou que cumpriria. De mais isto he assustar a As. 
8embl~a, e fit1.e ·la r("cc,r a A uthoridade do Im
peratlor. Por mim fllllando, protesto que com toda 
a minha fraqueza arrostraria todos os rcrign., e 
nenhi.lmas considerações me farão afroxar em defender 
os intcl'("S5e~ ela Sa4i:ío á custa mesmo do proprio l-an· 
gue. Não he pois, Sr. Presidente, . per semelbantes 
razões, que cu 1'oto c~nt~a. este P(oje:t~ por agora: 
outros são O!l mcos prmclplOs. A anuustla he a meo 
ver hmna Lei bem diftereote das outras; porql:e es
(as n:io olhão o passado, a amnistH\ n,io pensa no 
fulltro. De mnis a amnistia he Lei geral; nfio se li· 
mita a casos porticulares; S~ clla se ermcede agOl'a, 
abran,!e a poucos, e d('ixa. fOTa li maior numero, e 
ou estabcllcce a necessidade de outri! , ou esta se f/ll 

extensiva ao futuro. Jalgo jllc()n~ruelJte, que ella 
~brD.:1ja a poucos deixando 1\ muitos fóra; e tambem 
.lu1 r.n inconveniente quc pelo factl) dCita fique em p{~ 
a nc~c,~inadc de sC~!lIlda. (l11 que esta sc estenda 
~o flltu··o. A amm~W\ hc fie absoluta neces~idade 
quando, dt'polis e!e hunla gr~n~e )ut~ em. que: gran
des psrtido'l Re .::lttlcarao, e lur:\O-se as maos, esta~· 
do tudo j:i Irllnqnilln, he precl:/!O oppor huma carrcI
ra á g.·ral p,·rscCTuiçiio de lima pllrte do povo contra. 
a out~a.· A l1os~a luta continua ainda; a Ihhia está 
como se Sllbe; o Piauhi em hriga; o Par.í.' e Ma
Tnnhão nito te'm ainda atlherido; a extremIdade do 
8,,1- . tnmhell1 convulsa; e nossos inimigos ~inda com 
proporções plra pertnrh"r-nos. neixcl\~os segurar a 
. nossa cal.1zn; qU10do estiver-mo~ tranqUlllos, c nossos 
inimigos f,ira do estaflo de nos P?der perturbar. e~' 
tilO R amnistia !.e indespenqvel, porQ:le o Drazll 
não p:')de perder hum 8.) homem, e m~lto menos fa· 
7.er buma llroscripção gf'ral, porque. mUita genfe s~m 
dU1'ida hade ficar invoh'i:la no parudo opposto. EIS

aqui 08 pr incipios em que m~ f.sndo par~ votar. por 
OTa cont", o Projecto, porque acho tnCOnveOlente 
uma amnistia agora, outra daqui. a pouco. Se c?m 
tudo esta tle faz extenliiva ao Cutmo. eu 1011 doell, 
e votarei por ella, a ~In' da sua improprie~':\lle. 

O Sr. Per.eira da Cunha: - Este Prl~ll'Cto de 
ÂmnÍltia te açha entregue • tio dign.s Oradores que 

a este respeito, me obrigou a IcY&nur para ck'clarar 
altal!lente que o meo silencio não provinha de a1r." 
r~e!~ , porque nunca duvidarei pronunciar a minha 
OplD1aO em qualquer tempo. como exige a dignid.de 
do IUglr qlle tenho a honra de octUpRr. Eu sei que 
a humanidnde, de mãos dadas com a Rclipão, no. 
persuade a praticar 08 aelos de benefié.ent'la que ela 
nosso poder estiverem a respeito dos detlgraçadU8 cuj. 
sorte he dependente de nossos boD8 Offidol; mas estea 
@entimentoa de moral, gravlUloa em n09llOl coraçÕft. 
niio nos devem iIludir a ponto que nos esque'tamo. 
dos ~mtx>rtantes ... de~crcs a quc estamos lisados, porque 
os direitos da SoclednJe sâo sagrlld08. Consaltcmoe de 
mais perto a opinião geral de um Povo que delegma 
em nossas mãos, e 66b a confiança que de nÓl fi .. 
rão, toda a sua authoridade, para levar-moa ao fim ~ 
implemcnto de tão importante Commiss8o, sem o ri .. 
co de comoções populares, em um Pa I: aonde ha pou
co dellpolltou a Auror. de nO!lsa liberdade civil. Con
f(·sso quanto pruveito tem muitas T('!t'S produaido oe 
mcios consiliatorios • fonfundindo.se o ingrato com ge-
nerosos beneficios, }lnra o conduzir. por esle ~ .. 
vel cnminho, 1\0 verdadeiro arrependimento. Podia tra
zcr para exemplo a França, aonde o rigorismo do 
sangu~nario Rohespierre não tev~ tão bons resultados. 
como a Amni~tia graciosR de Luil XVIII .• a quenl 
os li'rancezcs tem respeitado por suas reconhecidas vir. 
tudes. A Hespanha mcsmo não t8taria no la!timoso es
tado em que se acha, se Fernando VII. cumprindo 
o Pacto Social pronunciado em uma COD!ltituiÇlio 'l.u. 
acceitoll, não tivesse, em recompensa dOll sncrificloe 
praticados. excitado naquelle <lesgraçado Pais Il~ Prolt-
tripções de SyUa e Mario. Mas he necesslUio "provei. 
tar o momento porque nem sempre Ilc oportuno pal'~ 
ter uma indulgencia sem limites, e abismar lima ~ar 
cão nos horrores da discordia, e da Anarchia. OI)}. 
;ão ordinariamente os o~iectos qlle Y't'prolluzem as g~~r~ 
l'as intcstinas de uma Naçüo, e '·cm R S('\', ou 1\ mu .. 
dançn da r.·lrma do ~eo governo, ou O!\ prcfercnds 
de urna DYllastia .• <\mbos excit;io partidos porque O!t 

llOmens não p('ns,io todos dl& mnma muneira; pof(~m 
estas ("onvulções tem limites, e luio ,'e lI~cessllri8mentl't 
:ttf'nnl\r. Elltiio um partido suplantl1'h ha de cerler .. 
finca de seo destino, e o vencc,lor '." de proseguir em 
seo' sy~tema para firmar sua cstnhilldaele; neste caso Oli 
quo a elle !ie sujeitarão, e preslar;io com junm('nto 
EUa. promessa, tem a muisrigonlRa c:urigacão d. obe~ 
decer de coração on GOVPrllO eslabelccidu: e h. nel'!· 
tas circunstancias <'lue tem lugar a Amnilltia, porque 
se não deve castigar, (' punir amrt:lde d7l Nação Otl 

uma grande por(iio de\la, por não ter acJherido num .. 
nusa 'duvidosa. Este tem sido o costume dos NaçÕH 
civilisadas' mas devte momento tm diante ningnem pó-
(Ie traçar • planos contra ~ "e~l1rançQ publica fiem co .. 
meter um crimt'! de Lesa Naçiio, e como tal ser pu
nido. Sendo pois proclamada a nossa Independenctl 9 

nenhum procedimento houve contra os. que erão de di 
versa (lpinião; antes Be lhes, frnnqUlou Passaporte 1" 

como mais conviesse a Beus mtert'S8eS; logo que ~ 
sujeitarão ao sy~tem" gcr~l,!,ente eBtaheleci~o, er~ {~* 
sua rigorosa obnpção sUJeitarem-se ú Lei ~ue t!~VI. 
reg!'r a nova f(')rma de Gove~no. Longe de n'I~m A .de. 
de que esta Assemb'éa se nao achaVA. ftutho!i'l8Ida p~ .. 
ra uma tal dispo~ição; ella era uma dll~D.a da IAI ~ 
e quem arai be que a póde dilpenf'll1', e abrogar_ 
Ao Soberano pertence o direito dt .",fttt f'M' um.. 

••• ! 

/ 
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&heran... A lUA 'Vontade he a eollecção dnl vontn
&s iodivw&lAe8; a lua raJiío a collecr,:lio das razões 
particul:aret; a lIua furça o complexo de todas as for
ças separadas; e a raléio e a tor~a he qUf titzem 11 

&beraoia. 1\1.. do direito se não scltue u exerci cio ; 
em todas .. Sociedades que &e não ft.'Stringclll il pc. 
quenu Cidades H expericncia mOl>trou a impossilulillôlde 
da Soberania exercitada por todos, c a ncce:.sidadc da 
delegação. Em quanto pois não ha del('gação, a Na· 
ção &em o direito c exerci cio de amnistiar; uma vcz 
porém que delegou os poderes, já n;'io póde mais ter 
este eXt:rcicio, sem reclamar a delc;;/lção, ~em des
manchar a feitllra sua. Mas a qual dos poderes dele
gados competirá o amnistiar, aI» Monurca. ou a As
&embica i' :1\0 ;'IolJAi~a CéfLO le não púdc conceder um 
direito, que be ncto de Legislação; se elle mio fl1z 
a lei, não púde tiispcn&ar neUa; seria anomalia no 
"yltema repr~ntati \10 similhallte concessão. Be verda
de que em tod4s 88 COllstitui<,õcs se éOncedc' aos 1\1(\-
narcas o dirt:Íto de agraciar, bem que elle em rigor 
se rcsoh-a, como a Ammstia, em di~p.:nsa de Lei restricta 
port!1O a pesltoa, ou pessoas, cujas circunstancial mc
recem que se estremem da regra commum; mas um 
be diftcrcnte do outro, como já notamos, e a con
"eniencia que aconselha a conce!!!!ão de um, falla con. 
tra a concessão do outro; o principio de utilidade, que 
he uIvei o primeiro principio regulador em politica, 
be que he a fonte desta diversidade. He util a uma 
Nação, que exista em alguem o poder de dispensar 
na Sancçao de um~ Lei dec1nrada por sentença, não 
MÓ porque toda a Loi, quando aplicada, como he de 
necessidade, n diversos casos, !te he justa em um, 
he, mais ou menos, injusta cm outros, como tambem 
porque ainda jastamente aplicada, púde ser estivndo o 
seo rigor. :\Iall a quem bC pooh\ dar este direito'? 
,Ao poder jud:ciario n:Io: :lO VOllcr legislativo lam~m 
não; por.:tt!c o s~o exercido dcpende de um juizo dis
criminado, qUIl 5Ú a uma ra~;i(l llOica he po!!sivel .. e 
de impost>ilJiiiJ:ulc. UIl aU7.lil\:ia de paixões, o que 
'não cOlopotla a natureza de um" Assemuléa ftúpular 
natunlmente npaill.onada. Era l}(lis util que sfÍ ao :\10-
narca se concedesse, porque slIppondo-se, em lingua
gem Constil uciunal, aCIma da estera das nossas fraque
JaS e paixõe8, BC s/, quem púde discernir o verda
tlciro util da Sociedade, e por cllc /!'uiur-se; he só 
quem p:,de uecidir o uamno tjue "iril& á Communidade 
de um castij!o, que alia:> seria justo, quando cahindo 
lobre um:\ l:ahcça qUt'riua ;í .Nn\'úo, ou por 8l'rvi~OIl 
feitos, ou por serviços esperados, desacorso8sse a un!! , 
e auafasse as csperanças dOIl outros; \te sú quem p().. 
de esmerilhar bem 8 injustj<;n vraticl\ na Ilppliea\'ão 
da jU5tiC;:~ theorica, comparando a Lei tom as l:ircuns
tanCil\9 do cnso c da pCS8(tll. Outr:t cousa he .-\mui:..
tia; he um ncto gt'ral. mio attcllde á peSE/las, e das 
circunst:mcias só s~ {;IZ cnr~r,o das mais extcllliRS em eeo 
ambitu e opllra(;ücs; em li", !te um aeto J.!uramente 
Jcgi:;lati vo, que I>~' com pele 30 poder legi~lati \'0. o (l'lC 

n.io he puramente o i\lor.an.:a, O que me cauSOI! pas
mo, Sr. Pret;idclI(c, foi ti1l1ar um nobre Prc0l'inanle 
em AlIluistillS para o futuro; o 'lHe. Il meo ver, he 
o maior absurdo, Tr.lla a Amni~tia he )lara o passado, 
he e vcu lanr;ado sobre actWi praticallo!; l'm desprezo 
da ki, e que se não fosscnl cuuei·tus por e8se veo, 
dcveri:\o soff'rer as eonsequclieiall lIecessllrias dos actos 
vedados, Uma Amni~tia parl1 o futuro seria a destrui. 
ç:\O das Leis, seria uma praclamllção de impunidade, 
um cunvite ao crime. Quando se concede uma Amnis
lia tem-se em concideução um delicto, que he porélO 
nocivo punir, c mais util não proscguir; tudo rola 
liobre o p/l,s'lauo c o prCliente; nada sobre o futuro. 
Be a escolha ~ntre dollS mate:!, o do ca~tigo, e o da 

impuniaa.de a que estiá redl1p;ida q\lSlli l:cmpr(' & nos
M c~pene; as cir~llmtllllcja s hc q 'll! tlecidllu l\ erguer 
a bem relalivo um ad ab~oluto, pOI(m mellor que o 
seo al\lagoni~ta. Pai por i'!to que votei c(lnty li a Af1I. 
nistia no II061U ca~o, ror parecer-me (lue: nau havi" 
IllIlI superior no cllsti:!o. que jlJ~'iticIl6se, ao mcnOli 
politicamcnte, a impunidade. Por mai~ que folhen a 
hititoris IlUllr:\ \'ej\l se n:io dous cams. em que BC te. 
nhüo concedido Amn;stiat;; 1,~ 110 lim do ,,,na COI1-

quillta para conciliar a vOlltade do PO\'o sIJ1~lIgado, e 
imprimir-lhe profundamente a idéa da bondaJc do con
qUlstador. Hc politica daI' como grn~:l o CJue lIe deVI" 
dc jU~li~'a, pois quem lhe re~istlo, tillha diTi'itrl (ie 
o f;zer, e elle r.enhum de pUllir a rCs-H1Icnd",. <!.' 
q\lando desllv<:uçllS JJ(llitiC8!1; dividem em GOIIS pa~tJdo~ 
os l\le~,bros de uma ~o('icd'lde; 81ternüo,~c O!; bOll!'! t: 

os m:lOIl succeS80S; he incerto qUOIl dos partidus telu 
raz:io, qual segue a verdadeira flpinião geral; $e mn 
liu<:umbe por tim , que dever{l fll~cr o oulro? Encht,t' 
a medida das vingl\llças, nu Jno\'lu' um vco sohre o .. 
seos e alheios ctes\lIUiClS? Creio quc 11:10 póde ha\'er 
duvidá 111' elil'olhn. Mas e6tc nào 111: (> n~!'tI (':,so ; he IlIn 
punhado de homells , 'lue ~r. oppoeru , como c\17l'm • á nusa 
18 ortodox a dou trina, e q Ill'r, á torça. na ter-nos no 
glemio da sua impura ign:ia; Ile um llllllhlldo. de ho
mens obscuros, eujo. ca~tigo niiu póde l:OnVUlclonar a 
sociedade não p:íde ft>rir profund::mente a 8f11sibilidade 
do povo; uão lle acUes applicavel 1& r;.zão justifica
tiva das amnistiat!; a nobre N:1çiio llra:;iliense niio 
participa das I suall loucurM para simpathisar com 08 

aeos sotfrimentos, 80fti'imelltos justos hllligidos prla Lei 
aos que violiio os seos devercs. Vol tl:mOi ao terceiro 
membro dA lIivibiio acima feita: compete só á Alscm
bl,~. o direito de amnistiar ~ Como i\Ssembléa Consti
tuinte, como convenção ali "cc, he certo que lhe ná" 
pôde competir, pois não he materia Conl!t:t\\c!onal, 
para o que só fomos con\,()(,llclOI, para o que só re-
ce bem os Jlodere-s. Como A~l\cmbll'4 ol'di11S1ia tambem 
nliq; llorque em lima Monarchia ('ollstitucional nãu 
~e encerra llells todo o poder le!,!islllti,'o. Em toda» 
a6 Conslituiçõts o l\Ionarcha tem llclIlrre tal, ou 'lua1 
ingerenda na legisla./IO; uiio digo fIlie ~;rjl.l. (:arat:tl'ri.· 
tica indisp<,n!ia c ,,' \~b. Monarchia; il ra~ilO póde bem 
collceber l\fonIlTclJill, CIII que o poder Ic~~i;:~ativo em 
nada ~eja commum .10 Monarcha; mas li Dleo ... ·el· 
não púde a raliio co"cehl'r c,lmo /oi Mtlllarchia dure 
licm i'ngeT(,Jlcia na I.ei, e nisto a ~xpel'icl\cin t'8cuda a 
tllcoriu, ':Elõta ingcrcncia, a~sim conto igual influencia 
sohre os outro!; podere!! f'olitkos, he (1'It'n; ('(\Il!'('rva 
o todo S4:m dtSConjllntar-l-e; f,\'O\ i~(J st>,iúo tl'es po-
derell inimigos. h('11l laço commum, (lUC rcduzisse á 
harmonia o seo illhalmonil'o anrl:Hncllto. .\ lJistoria 
nos proclama a precisÍio de um pnder ccuscrvador; e 
na l\fnnarchia oulro qualCjut'T que não ~c5a o Monar
C'~Il, hc illlltil. Nus ~1lt'Tras entre o Pllr!amellto e 
Carlos I. desapsrccco logo a ('amara sc!!umla, um 
elemento ('ollservlldnr, e kgo depuis o Hei. victima 
cle inaudita violelH'ia de partidos; crccu-se Ittn:l repo
blica sem elemento cnnservadur, qllt' ImccClleu?' Foi 
f('publica de um rliA. LHngc ue nt',!' eHA prrspectiva; 
acaharemos o poder conservaclflr j:'1 esbuçado pelos 
mesmOfl mandatos? ~Ii(. 'luero por iH,U ,lizcr, como 
pensou um Nobre Prf.opinante, que j,' estejamos Cons.
tituidos; disse sim. e repitu oul ra vez, filie achamo~ 
os alicerccli Jan~fldol!: antes de virmos llara aqui ti~ 
nha a Nac:iio determinado por acclama<;iio alguns pon
tos Constitucionaell; tinha e~tabelécido que a fÓi'ma 
do Geverno seria l\fonarchicl\, e Constilucional, ií;to 
he, Representativa; e como quem quer os fin!!, quer 
OI meios; como não púde haver Monarcllia Repre
sentativa est,wel, 11m q~\e o MQnar"h~ tenha parta 
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)li Lei, tiRlt. de ~o mod~, 21011 .,latringido ao 
('o.ple~e~t? desses melOIl pre~l'os. A nação tinha de 
fat10 dlvuhdo OI poderes;, nns nã~ podemos concen. 
tra-Ios. Toda a nosa. tarefa Ie limita em minha 
upini~o, a marcar. as rel~'õe~ entre 011 ;f){lcr~1I jrl di
VldldOa, em ln:1r.t'Jra que SfJS estavel o ('difieio que 
Jevaotarmol; e tudo quanto ft7.('rmos deve assell tar 
• obre ~s clausula'J dos noslroS mllnrlatos; se fil/;ermo~ o 
(:untrarlO, se rl1~s!\rmos nossos puderes nineuem km 
Clbrigaçãotle sll~{'itnr-lIe. O P"der 1\1 ~narchico. des
pujawlo das attribuisões •. que .i:l a Naçiio lhe conce. 
dera, e que o '\l)l;~0 clwme lhe nrranca. l('m Ioem 
duvida di.cito de recorrer II ~Ilç:io; RRlilim COIUO I!C 

dle reCusar U!lnUir a llos~all jmtas de-cisües de nús
.. parte esti igual direilo; he de !ll\UoS o 'm('smo, o 
QJtimo jui.. a Naçiio ~obcrana. ~t·. Pre~idcnte, um 
Dobre rreopiD:iute, p'trl'ceo cOllfundir paetu locial, 
com determm8~ão de COllstituiftio e atl~ com le"ili
)ação commum; he bom que destingllmos cousas ~jo 
diversas. Tres siio t a mco ver, 011 degraos da Or(fB' 
Jlisaçio aoeial; }.D individuos dispersos, lIe he fltle Itji 
maia OI houve t ou ao menos, familias separadas, por 
amor de sua con!!lervaçiio e talyez principAlmente ar· 
ruatadoa por nece8!!idaJe intellectual e moral, reunem
se. para ~ a f,m;a collcctiva escude a fraqueza 
;ndivitlual ;" p.,. este primeiro pacto he mister unani
midade; IIÓ IIe parte da nova sociedade quem quer. 
Dado este pl imeiro passo, st'gue'se o segundo, is" 
to he estabelecer a fiírma de rcgimente da Iloeiedade 
j.i foralaWa; e Deste dt'gr:io bllsta ,a pluralidade mio 
de um Corpo t mas da Naç.io inteira. Por fim, ~,,,
úbelecida a fórma do Governo, o Corpo ou indi YÍ

duo , que he a rUelO social, faz actos, s50 obrigato
riol pm .. Naçilo toda, quando Iioio os aclos resul
c:wloe da pluralidaJe, não da l\açiio inteira, mas do 
IIÓ eorpo que legisla. Applicando estes principiós he 
claro «fue a amnistis pal'a !Ser ohri~8toria he mi.ter 
que IeJ& acle. de quem legi5la; mas he a Assembléa 
.ó a que legisla? em nossa actual quadra, não es
tando ainda <kterminada a divill<\o do poder legislati .. 
"'0 podia parecer que sim; ma por iSfo mesmo que 
tal ado pede participnçiio de outro rllmo de legilila· 
'ura, be que n.io póde C'omtetir • esta Assembléa. 
lIe U18 acto ordinario proprio de 11m poder legisla
tivo já det:'rminado' , niio he poio; proprio de um3 As
sembléa; ou anteli convc~;jo especial. Por tim res
t:t-IRe responder a uma nrguiçiio, qoe creio injusta. 
Visse um IlIustre }'l'enpinantl! que eu, com de~pre .. 
10 tio negimclltoJ. servi·me do 1I0me do Imperador, 
roruo de lf,olivo. e et;till~lIlallte, quc obrig:.sse a' As
IeTllbléa a :lcC'ed{'r :!s minha!'; proposi<.'(ie~. por temor 
de contrariar :tqu\,1h \'()Ilt.'\tl:~ prcpondera"~e () ta.elO 
be, que 11HO fui ltc~ta m:lnl'lfa, qllt' ('u Introdu!1 o 
argumento; o (lU;:' di3l'e f,.i, q\le v(·dand~-n?S, a 
mco ver. o nO~:;'J ;:l~:::n:-l1t,) o :U'to de lUllmslr:lr; e 
que implicando a ~mni~ti:l l:m e:;ercicin, i~di ~is,f) d~ 
wgislaçi!o, (Iue m~' pa~cc;a Irio est.·u \11:1\..'1 1Il(L-.·1~0 " 
vista .. ia declJ n,;.í" de lom pnder moderador. 'tu aI 511-
pllnh~ a eiCollô.'l dc u:n I mpcrador; e nã~ }lo.dellde) 

JlOr outra p:tr~c d:tr-lie p:trticipaç:'io c'm le:!,~!ac;ao no 
Irnpcrllrlor n~ n,t'lienic _,h>ic:lIhl(:a. era ele tem!'r que 
!'e tlzl'SSCmO,i U;ll ado ~ de cl:ja cympcttncia nii~ 8'j

tavarnos n 'IS s{'<J'uros, del'semo' nnsl!.mento :t dl-sen
éi}e~ entre :. )~$s(.'mh:'.:a e o I rn ptIrad "r , que pexli.s 
('om raz5a j~ll ... ar invadidas :~~ nttrilmi\'ó'!'; de que es
t;l\'a cmplls~:d~ por acclam~c;úc~ d:l :\af.ão,_ J~ na. ",er: 
d.lde, ~ 11'>8 m~mos duvitl:lmoli, cemu nau duvlJar.J. 
fJl:e'll tem intcre,-licl! c:mtr::.rios, e como poder diffe
~nte, e que pM'de eru tmto quanto avançamOS' alé'!i 
(Ias mrt;!'i recrmhecid!1!1 ~o campo, d~'i nOIõSIlS atlrtbUl-
çpes? O que al,rcscntei como mot\\'O para • DOssa 

d~cis~ó, n:;'o '~tli a àuthorida!l(' e ~ome di) Imptractor, 
fOI IBm OI dlct:1mel da p"udl'ncla t que &cODselhão 
nno decidir em casOI (luvirloRo8. mormeDte quando 
dI, aecder"c\a decisilO podem lieguir·se disrordi •• e de-
~avcllç88 ~ntrc 8S dhnsas pc~l1'i da maquina, de ai. 

JI& • J~arillollla p,~n.le e bem, a prosperidade, e a traia
(Julhdadc do l'ovo . 

O Sr, Il,~1tri"IIC,f ,Te Re,fc1/l1e: - Sr. Presidente: 
lev:mtn-m(~ para tazer uma (·xplicaçiio. O nobre Depu-
tlldo ell~nnou se: ell ),J;io distle que a Amnistia era 
uma Lei de futuro; pelo ronll'ario diuc qpe, a mee 
H'r. a Amni~lia era lima Lei J,lem differente tias 
.utril~ '. porque estas não oll,iio para o p!ssade, e & 
Amnls~la wio pcn~a no futuro; e que era ror iuo 
que ~II vo!nva agora contra f'lla Quanto ao dIZer que 
C'~l t1l111a calumnia l lo, niio l;e Ilsl!im; porque aqui se 
dIsse ontem que o BI':I'.il l'~ta\'l' já constiluido pelo 
tàcto da Acclamnção; (' (} quc cu fiz foi concluir qu~ 
nesse ClIHO esta A E~cmbll;A U:lO era Cou!itituinte. Se & 
condus:i o mio he ICJ!itilll:l fai juiEO meo. Tah'el no 
fO!!f) ~Io diseurso eu tlict'!~sc al:..:uma cousa que ferisse 
o. melIndre dc arguem, hem que núo esteja persuadido 
dISSCl, porque eu n:lo disse - 1:.10 I:e que he Demo. 
cracia -; dia;sc que era rocorrer a principios demo
craticos, quando se cra ab<-rtamente inimigo da8 De
mocracias; c isto S:'I tem ap;)licllçi:o a principios ge-
rae!, e não a pe~soas em Jlarticular. Fullei de prio
ci pios dcmOcfaticos, 1,l)fqllC toje n:io tem lugar: são 
como antigas mocdaR achada~ debaixo de velhas ruinas, 
que j:t niio correm, e arpnas ~ervern para l\Iusee: 
são priacipios que se encontra0 nu!! livros, mas pela. 
quaes nos njo devemos re!!cr. Toda\'ia se disse cousa 
que magoasse, declaro qile; nito foi essa a minha iD
tenção. 

O 'Sr. Alencar_· - Sr. Presidente: Como eu vo. 
tei, voto, 8 votarei sempre a favor da Amnistia, h. 
-necessaritt fazer uma decl:mu;ão. Tudo quanto se teul 
dito em detalhe aer.rea dos Artigos do Projccto he 
ft'mA da ottlt:m; nó. estamos na 1.~ discussão, e aqui 
só se trata cm these de convt'niencia ou dc~convenieR_ 
~ia de .ma amnitotia'; na ~.II he que caberia f.'lzercm-se 
as emend8fJ, e reatricçõc's que pal'6'cessem convenientes. 
Ning-uem talvez se lemhrlSlia dc app'ovar o Projecto 
tal qual elle es6: o que ~e quer he approvar em. 
these 11ma amIlÍfiti:\; c I:e lJe!1ta hipotliese que eu vo
tei, e ainda vOtcl, ponl'lC acho cOllnniente esta 
medida. .Embora nii" sl:ja appl'O\'ado (I Projecto; res
ta-me a con:oolaç.io di! ter procurado com minhas pe
quenas fiHi;ns r~medlllr u,~ malcs d'.\. hllmanidade, ,e 
muito principalmente os d,~ uma per\';40 não pequena 
de Ara;;iiciros, que grmem oj>primidlls. sem utilidade 9 

ante!' em!!r:lIJdt! I'rejlliso da C.'llsa Publica, Voto pois 
ql1C o Projetto pa~~c oi ~. discussãQ t para entiio se ta. 
zerem aos ,seos Arugos as cmendlls que parecerem ne-. 
et'ssarias. 

O Sr. Dias: - Eu já disse que ainda parecendo. me 
o l'roject() e:\ce9~jVf), tom:~do ab~olut&mente em toda 
a Sl!:l extensão, julgava c<)m tudo (oonvenicnte dece
dir-mus j.i se OI)!': tinlumo5, ou mio direito de amni.
tiar: e ('omo dC1.'\io ser ~ohcrcnte IIOS meos principios 
ü::'~i q"ltcs s io os mcos dogmaR politicos, IlHirmando 
de'iue j:t que hc 11m ,1e!lcs o r.l~hr bem da Nação no 
Il1elO ,'li;; cil'.:"uII!ltallcia!;l; 01':1 !l'lr fOste? principio o nosso 
Ir!l')',l'alltc, f(lIandu !linda l'ril'c!fJft Regente flecidio-se 
R ti~nr elltte nó~: pl)rque ju~t::t'nellte assim Ih'o fez en· 
h'ntler o Povo que ('onvinh/\ 11/1 ma or bem do Brasil. 
A CalPara de.,;t:. Cidade lemj,;-:~!I-se de o IIcclamar Im
perador (j;i, acdamcldo extf'mplJr:lncamente em Club~ 
DUctUrnmr) elIcreveo rol" outras f'mnarn t e ch«mmr .. 
8ua opinião todall as pesso"s .. qUI! I-'Qoe. ( A' O,cIe". 
A' Ordem) Mas em fir .. foi reconhecido pela NaçáQ 
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que Ile quaDto Ie arbitrou lOS Tacbjgr~rol da Utuma 
ordem. 

Propoz-sc a materia á votação, e decidio-se que 
houvesse um só Escripturario, COIU o ordcllado ue via
te e cinco mil réis tnensacs. 
. O paragrafu que trata do servente <lo Diario foi 

ajlprovailo. . 
Passou-sc a discutir o ultimo do Arligo qne diz -

Um Administrador, CIlcarrt'gado ela YC'llda do lliario, 
com o ordenado ele C)uatroct'lItos mil réis. -

O ~r. Andrada ~Jlochndo: - Este Aelmini:.trador 
he inteiramente <Iesnc<:essario. A Commi~s,lo manda pa
ra a Imprensa os origifl:tt's; os qU:tClS vollando irnpres
fJ05, S:IO por ella remett ido:> ao Li vreiro, c este os 
'Vcnde por um tanto por ccnto. Não vojo para que seja 
préciso . tal lugar. 

O ~r. J1'lIn~a: - Tambem me "pponho a qt'e 'se 
dê orJenr.tlo ao AJministrlJdor do ])iario; o q,lt' de
,'CInOS C1a:·.dlC he convelliencia na v('mta, um tanto 
por cento. ENl uma pll:t!Ha isto he objecto de espe
Chltácã();n:l('a de O:lIt'lI:HtO. 

'0 ~r. ly(lguâra dll Gama: EII acho que se 
deve en('arr!'g';l r áC()!I:mi~,,:'tO esfe negocio, que não 
bc t:io ~ill1pl,; CClmf) p:t:'c~, pois nilo cOllsi3te só em 
nl~nd:H os .DLl.if!s a \!!n r.; Vl'f'iro para os vender ~ he 
prcdn f{'.le 11:l5a quem receu:t assign:lturas, quem ~e 
encarregnc· das vencias, e quem remetia os Di;.trlos pa
ra 3'i ditlf-~nt"s Provineiàl'. Por ta~lto 1\ C,JM1missão de
'V€ pK :urat" ~,m! hom\:I8,· C fazer CO!ll eIle os ajustes 
pr~.::i~o3, pelo mC!1')r pr('~'J pOb,ivel, com tanto que 
~e p'ro':'no\'a' a maior circulação do Dir,rio. 

O 81'. Rií·ci,o di' AndToda: - Parece-mf' que a 
ComJ:nis··;;o pôde enc:li)'cgar·~c ela cornmunicaÇ"do com 
IIS P,o\'Ínciíl3, uma wz quc ns Camaras sejão obriga
das a slIbscrc\'cr; e tratar com um Livreiro, ou mais, 
pala a "cnth dos Di::rillll por um tant(t~l' ceM& •. 
. O ~r. A ralljo Fi(/nnn: - Se a Commissào fiCAr 
t:'Ilcar.-cg1da <h correspcndencia com IIS Provincias terá. 
muito t:-;!ba1ho, e st'r:\ prf'ó<o um Escripturario para 
temar sl)hre si li c~criFtlir:tção e distábuição dQS Dia
l"ics, <lcbai:'{~, d·:.~ \·j<as <1", CClllmis"ão. 

O ~r. Ribeiro de Am!rada: - Eu I'llio sei como 
se c(ln~j;lcra grande o lfl!halho ela corre~ponden('ia com 

/ as Pro\'illcias; pl1rque sllbidQ 1) numero das Camaras 
~le ('R.la Provi!llia, ião tantos os Dilui-os quantas as 
Ca!lll:ras, r~mc~~;~los ;iR respectivas Cabeças de Co
Jn:lrC~8, }idu (~(Jvt:mo l'T'1Vincial ,a quem se deverá 
esere\' ~r para fazer esta dititríbuiçiio pelas Cemareas; 
ode sorlc C;UC a l orr(,8pon~encia !Ia Commis8:1o he só 
com o GU\'(,nlO d{; cada Provincia, t:en-.1o prerisos 
~:;Ii~O::; ma~:sos de Diarios 'qunnlos são os Governos Pro
:"\'inciaes, p:!rit os di:<trihuilcm; ora ~imitanda-sc a isto 
ta cOlrc!opo;Hln}('ls nál) a ache muito eomplic:ula. 

O ~~r. Frnl~.1: - N1io cOllve.ho, l'0rque ~e '11)

ln':;::>.nepr a Com:11i'fliio do OilH"io com um trabaJ!pl 
-<JlIC lL~1I h~ prop:·;,) dos Deputados. O que pa!'ecc nma 
<irculaç<il) n:ui siml'lc5, he talYez lima tarefa mal!! 
p~llO,a 110 que se pensa á primeira visla. Hc neces/!:l
·rio ahrir c:mlas, have1" certa escriptur:sção, em fim 
ha frabalho niio pequeno, -e perda de temro; e em 
t:tl ca-:o n;:o poderá {l Commiss-do cuidar nos negoc:ils 
da As/;{'mhli-(t, por esfar occnpada em um mercantil. 
Pllr ('on~f'oqucllcill t:ntendo que a Commi~são ele"e f..'1l"f 

('!!lar.to for preciso até que o manu!icripto vóÍ para fi 

.:i"lprcn~; e que ludo Q OIaÍti O encarregue a eluem 
1vn o Of:it:ll!pcnl:f'. 

n Sr. A':(h~rlfl Jfnchat1n: - Eu creio que hll \Im 
meth"..to mui bmgclo, sem sobreearregar a Commissão; 
-e h(' rcmettcr esta os maSS08 promptos ao Ministro do" 
1\'(';::flcio3 do I mperio, e manda-los fone para as different('s 

.,pr .. !linci2.i, fi!Zendo.lie as communicações na Secr(tttri.a. 

o Sr. 'Andrnàa t Si/t'a: - Isso he descarregll 
um par. carregar outro. 

O Sr. Ribtit'O de Al1drnda: - Eu estou persua.. 
di do , como já di~se, que lil! póde simplificar muito 
esle lralJl1lho; e ~c lIão for au l\Jjui~tlo do Imperio 
Vil a<\ da Fazl'nc1:\. Pelo Thcsouro f'C IlUo de faac'C 
todas as despc7.as de papel. I mpress':o J Em pregados &é. 
e por tanto rCl'eh, () The~ouro o producto elas ven
uus , • tique tudo a !:iCO cargo depois que ns folhas 
c:,tiverem impre!\sas. 

J\lguns Srs. DeputAdos declararão qu~ fosse. de 
tlldo incumbid.l o l\Iinistro da ·:Faz('nda. 

O Sr. Ar07!jo Vianna: - Como se pro pende ge· 
ralmente pala que "ú ao Ministro da Fazenda, 
tambcRl a isso me confOl'mo; mas sempre direi que 8 
que parecc muito s~mples ao Sr. RiiJeito ele Andrad~ 
reconhece. se , depois de meditado, que tem SUB com
plicaçfto: quando nada 1Ie preciso um guarda livros um 
escripturario, c hnver tal qual systema de comptabi
lidade com as Provincinll; orll isto Le o que Sl~ quis 
evita r quando se propoz a crêa';iio do emprrgo de Admi_ 
ni~trador. 

Propondo-sc a mnteria á vfltação venCeO·se que 
ficasse suprimido o emprego de Administrador; e que 
fossc o Mini!;tro oa Fazenda cncarregado da impressão 
c extracçno do Diario, uando sempre conta á Com
D1iss~o. 

Sf'guio-se o Alt. Q.o, no qud dcpois de lido disse 
O Sr. Andra,Za c S:I.(!: - Eu approvo a parte 

do Art. ('m clue <1:z que a proFost1. dos empr.>gados se
rá feita pela CO:l'miss:io, prec\'dendo exame da sua 
capacidade e conrJueta; mas o~)ponho-me á outra par
te em que prohibe quc I!f' c1em pata fora apontamcn. 
tos do que se pa~sa nR 1\ ~s('rr'l bléa, porque isto lia 
contl'nrio ao intere~se que resulta da maior publicidade 
dos n<mos trnbaibos. 

O ~r. Arolfjo Vianna: - Sr. Presidente: a Com. 
missão teve em vista facilitar a venda do Dillrio; ., 
por isso no Art. se prohibe que I!e eommuniquem ex
nactos -das ses!õts; vois saindo nos Periodicos, e se· 
guramente com mais brevidade do que lia Diario da. 
Assembléa, náo terá e!-te extracção alguma. Alem dis
to quem quizer dar sessões 110 seo Pel iodico, pague & 
quem escreVQ; e niio tire o tempo MS empregados no 
ser\'Íço da AsscmlJiéa.;nem ellee são tão aptos que. &ir .. 
vão pera tanto. . 

O Sr. Andrada Mnc1mdo; - He justo; 011 que 
quiserem ter Tnclligrafi,s p<>ucm te-los; mas paguem .. 
lhes; porem pllpl:··I'C t'(lr e!l"s, não entendo. 

Fallarão algu:ls Qll'tro~ !:-irs. Deputad8s.; e por fim 
filt aprmwnrlo o .. \ rt. e()!n o seguinte' additamento -
V j~fo ;;cbr-se facultaoo 1)0 Regimento da Assembléa t 
Ai't. S5-

P:-''is'lu-se ao Art· S.~, que foi ,pprovado; e en .. 
trou em discussão o Art. I}.O. 

O Sr . .1ndradll c Sih'{/: - Tf'nho que t1izer tan
to whra a materia como l'ohrc a forma deste Arti~o. 
Qu:!nttl Íl matt"ria, digo que 'hc muito amplo o pod~ 
qll~ ali se di no Redador de fazer l'ntrár os papeis net 
D13:io por i:tteiro ou ror exlracto: poi!! não deve per
tel:ccr-lhe, nem {l Commissão, a faculdade ve 8:juisar 
Cjl1af~ são, por SII:l irr.portllnda., os que devem dar-se 
·por extenso ou f'm rewmo; isto ~Ô podia pertencer-no!;. 
-e a mais ninguem: e por iSHl 5011 de pnrecer qlle tccl«s 
enfrtln por inteiro no Diano. Quallto á fi)l'ma duvido 
q'lc esteja oom clllprC/.!ado o verbo illcumbir, p~r1ue 
'ne netivo e não neutro, e por isso deveria dizer-se, 
incumb('-"e, e não, incumbe-lhe. 

O Sr. .JrazU8 Vianna: -:- .Ainda que muito rcspei": 
te os conhecimentos philologicos do illmitre Preopinan4 

te, .qne ~astou largo tempo DO estudo da linSU& Por-
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tugueu, não cederiA tal \'ez á sua observação, por ter 
Classico8 • ~c boa no la com que authorise o uso do vcr
!>t> . q~~ IDJustal~ente ~en8~rt!; sendo porém COusa tão 
Jnslgn~ficante n:1O duvidareI que liC tiuhstilu;l cwuprr.-
lh~ IA I1Icll~lhe-lhe, qlle he o mCilffiO. Is~ú qUtl!lto ao de
feito da forma; ql~anto IlfJfl'1ll Ú .malcl'la, nilo .iul~o 
q~e da letra do ArtI:;o S? pOSb<l culhgll' 'IHC h;:\ ao arbi
tr~o do Redactor o ImcrJr a" pe~'as IlO Dian,) pnr iu
teIrO ou por extr3cto'; a dClilgllól ;:;1O hc da Al:'--cmbka . 
e o Arti~o IlCIn á Commissüo ui ul alllholidallc. ' 

O ~r._ AnJ,:aJl' ~lJaL'hlldo: - ~c dc)sc l'l;te poder 
á Commlssao, amda eu o ~dmi!!irilt.;. mas parcce da
lo ao Redactor, que he pelor. () _\.rtl~o nãu ebtabdc
ce regra certa, não designa quacs ,,;io os papeis que 
devem ser e~tractad08, e quaes cntrc!o pur inteiro; e 
eata dt'CI"raçao me parece l~ccs';;lria. Eu a fa~ia as
.ilD - Í\ ellcepção das Actas que: scr:ío por extracto. _ 

O Sr . . ~ibl'iro de Andrada.' - Eu creio que tu
do fica concJllado emendando aS1>im - que devem entrar 
no Diario, tudo por inteiro, á excepção das Actas quo 
extratacá com fidelidade e concis:to.-

O Sr. Presidente propüZ se o Artigo se aprovava 
com a emenda do Sr. Ribeiro de Andrada; e vencen
do-se ql1e sim, passou-se a discutir o Art. 5.0 

O Sr., A7ldr~d(l Jll!cllfldo: - TO(las as attribuiçõei 
,que se dá aqUI ao Redactor tendem somente a ta. 
ser brilh:u Grulhas com pennas de Pavão; eu quize
ra que todos 08 discursos saissem com o cunho pro
.prio, com o estilo difuso ou <õonciso de s~o author; 
JIlas deste modo apparecem todus com as mesmas ves
,Muras. Agora o que eu não consentirei jamais Ite que, 
Da fórma do artigo, se pcrmitta qtH~ () Hedilctor P0i)
.IA substituir ás faliu ~eeulhidas pelo8 Taehigl'<!fus. ou
vas diver'l&8 deIlas, quando tiverem sido trabalhadas 
.de espaço, ou expostas de memoria á Assembléa. ORe
dactor não de"e acceitar falia alguma uma vez que 
os Taehigrafos 8 não recolhio; he ,verdaJe que por ora 
quasi nad." escrevem do que nlls dizemos, pois tenho 
visto lon~as falIas rcdusidas por elles a quatro pala
vras, e Isto ha de remediar-se de algum modo; mas 
logo que elles tiverem sufficiente habilidade para escre
ver as falias, não deve Rcceitar o ,Redactor outras di
versas d' aqu('llas que elles escrevurão. Demais qual he 
O meio de conhecermos que as fallas que se levassem 
ao Redaclor tinbão sido antes trabalhadas de espaço? 
Em uma palavra o que as fizer de espaço decore-as, 
ou passe pelo desgosto de as n:'io ver impressas. 

O Sr. Rodrigues de Carvalho: - He preciso que 
a Assembléa conheça o ~tado dos Tachi~rafos. Em 
umas fallas que boje li e qfte o Official ~laior me mos
trou, ningueru parava com riso; mlO havia nexo nem 
dcducção de idéas; umas proposições sem verbo, ou: 
tras aem nominativo; em uma palavra, tudo o que h 
só servia para rir. Por tanto ou se não ba de impri
mir o Diario, QU ha de dar-se ao Redactor faculda
de de consultar os auth9res das faUas. Entre outras 
que se lerão hoje, vi ~ma em que 08 argumentos que 
se fizerão a resprito do Sr. Presidente responder ou 
não ao discurso elo Imperador, poserão elles na boca 
de Sua Marrestade. Ora estando as cousas neste esta
tlo, como qualquer dos Srs. póde vpri6ear indo á Se
cretaria ver as Notas decifradas, parece-me ~ue ao me
nos poi' ora, se quuermos ter Diario não póde coarctar-
Ie de todo aquella liberdade ao. Redactor. _ 

O Sr. Dia,,: _ Eu tambem sou de voiO que nao 
se admittão discursos que se não pronunciarão. . 

O Sr. Carneiro de Camp03: - Mas se examman
do a falia eu v~io que a não tirarão, pare:~·me que 
devo ter a faculdade de dar a que pronunclcl na As
Kmbléa. 

O Sr. Andrada Maclw.do: - Eu cuido que disso 

ning\ll!m, (lll\'i,lll: o que perlenJo Ilc que não lê de .. 
OULr:u l!t,'er,::as uas que se pronunciarão. 

, O SI'. .t'lll!/II _Viallna: - Eu convenho que se 8UI). 

pnml _e~La e\.cl'P\'ile - saho &:c. - ~ com tudu darei. 
a razao ,P0rclue a COOlmiss.'io a jlllgou cuDveniemo. 
~l\.lgun~ ~rs. Dllput<lJos, nào lenuo talvez o dow de 
ImproVisar discUL;OS, e podenuo alias fOrlllli-los elt'g3nte
mCI1~C [l, bal;c;1. tic;lriiiu desco:ltclltci S(I nã" tiS VOOu
Sém pll~lh~ar. Eu pela minha parte nunra !lS tarei %19-
Sln1, direi sempre o que me lcmhrar. lIlas ll.io se j\\l
gou acertauo que outros perdes~l'Jll ti seo tr'lbulho, 

. U Sr. C:rllr.iru de (/til/l/O!;: - Parece-UH: 'lue ., 
Artigo pOllCl.j, IlaslIur emenuado da maneira sc .... uillto!-

1 t' ::> 
S3 vo se Us5elil de memoria expo::.tas fia AssclIlbh:a.-

. TerHiu t:dlallo !Ilguns Srs. Deputado:i toi appl'ClVado ., 
A~tl!j~ pOlldu. ~c em lugar de - Illb:o le tt:lldo sid(J 
pl'l,neuo trabalíwdnl de c,'plIÇO j03'('11I de 7Iltmoria ~.r
pustas na AUf!II/h!én - a seguinte elllcnda - ,\alvo ,te 

essas me8~1l118 .Iilillls 1'o,~,gem H'Petidm' ,la As.'tetnbléa. -
Segulo-se (I Art. 6.u e a re!pcito de li\! disse 
O Sr. CU,YÜ' Aguiar: - l)llrel:c·m~lIIl\i pouco es~ 

paço ° de 240 horas pRra a reViSl\O dali fllllas pelos se~ 
autho,res; succede que em algumas scssúeg falIãn mui
tos ~rs., e fazem longos ni.,cursos, e ~er:\ diffieil <tue 
em tLO curto prazo tudo se veia: Eu 6ubstituirill S 
dias. " 

. O Sr., Ara'1ja Vianna; -.\ Commi>osào teve eJQ 

V.'st4 abreVIar quanto tosse possível !l imprl's!;.io ()o Dia
rIO; co;n tudo cOllvir;'l em que ;,c;; '0 H dia~, Accres
cento tambe.... que talvcz seja. util mndar-se o lugar 
em que deve tf"tar e):posto o Dialio em ma:luscripto 
para 0$ Srs. Deputados retocarem as suas falias. O Ar
ti~(j lt'mhra o Gabinete da H.cdacç.io, mas sendo este 
em lugar incolllluodo, podia licar na Secretaria . 

O Sr. AI/drada e ~ilL'a: - Deve ser em gabine_ 
te particular ~ na Secretaria ha outros ncgocios. 'l'alll
bem voto que se augmllQte o Ilrl!.sO d:.ls ~~ horils. 

O Sr. Frallçll,' - Na Secrctaria de modo nenhum. 
He preciso 11.10 confundir os trabalhos. Uma sala qUI&I_ 
tluer serve para iSllO. 

O Sr. A mujo Vi!fflnIJ: - Então dcsigne-sc outro 
gabinete, porquf: o actual da redacção he situado t'ln 
parte do editicio que ha de iucommodar os ~rs. ))e
putados, pois precisa-se subir. 

Fizerão-se ainda algumas observações; • a final 
decidio:-se que passava o Artigo com as duas st>guin
tes elRendas .. - Tres dias em lugar de ~4 'IOWS: ~,a_ 
No Gabinete que p(,ra i"80 jôr destinado lI,fillA do,y Srs. 
Deputados &c. - em lugar de - .No Gabinete da Re. 
dacção para os Srs. Deputados &c. 

Seguirão-se os Ari. 7.0 e 8.0
; e ambos forão .p" 

provados sem alteração alguma. 
Intcrrompeo o Sr. Presidente a. disclls~Jo para 

dar lugar á votllÇ,lO sobre Oli Membros da Commi,~siil) 
de Politictl Interna destintlda a receber e commllnirar 
á Assembl,:a as noticias e partieipll~'ões que o Gover
no lhe diri~>il'; na conformidade da Indlc3(':'io do Sr. 
Barão de S:mto ,fmaro, e Addilamento do Sr. ,Maia. 

Sair:io nomeados para a dita Commiss;io 08 Srs. -
Almeida e Albuquerque - Tei,reira da FOIlseca - o 
Maia. 

O Sr. Ribe'iro de Rezende, como ReIaetor da Com. 
missão de Podcres, lco os dous seguintes Parecerei. 

A Com missão da verificação dos' Poderes tendo 
euminado 08 Diplomas dos Srs. Manoel Joaquim de 
Ornellas, e J OZI~ Correa Pacheco c SiI.,a. Deputlldoa 
SlIplentes pela Provincia de ~ão Paulo 011 aeholl Le. 
gaes, {IOr se ach3.lcm conforme~ com o Decroto de S 

•• 



(.tI! ) 
i. 

... ~ d~ 1,8ft. e 11lItrac~~ 19, do,'D\elmo me. 

.... no~4.;que;:.Uec(Se refere:;~e.l;ao;de;;;3!,~de.:Agolttoyque.i 
~u ;ul\;.mainaa21nat..ucçQes~, Cc. ásl Borta~'lde :~Q't'::; 
.lti"êle1 Fetereite;J deau,).'a9o'o:; Hé,,;, di\;pareC8r "kqüe, 
01 ... ~tilÓl1J:QepQ:t.da.t'YenhiiG"tom:1tH,auent~) '·Betlta, Afir:.J 
'.íDblU;~ R~~]d&'~h6e .. brc. :23td-c ll\1aio!'de;:JS26.<~,· 
·EitiV"d.t;\.R;~~o;tlt:jRúendt~l';i."'.dAíiton~onCár:JD8! Ribtnro. 
.~f~.;ul,.aJlj5'i:AllJcR&ddJ;:.:.;..!Ma1lOeIJd:Q;I)intor~Yogufií'ii),da, 
A"," ~ 1 "'< LI",,' <'.' Ij/' ''c .. I '~m4;·J~~i:(âpprO'f~~. ';'."" Lii~'/t~i/::rt;:(J e·~;db'?~G ,'~\\, !G:3·,lj::2j·.r:~ r!:',<!:.~ 
·6.~~,'353~/!,,~ :~1 0il Dl{JIp~lO\J)L·clc .. Segund:J. 

J..~Ycf~·'und'j~ 
A Co:nmissão dos Poderf:s telldo em vista n represen

.. çio:1d~ilHfi~!i~J:Ôi~]l'lt'Jfid.ao'·i F..er:ll'andes/·~:Pinlhei,r!>;"·::el.,, 
.ei:~;fJDilput.ao ,~hb IF.tb:\Íhrcia8"(defi:$h,Pâtihj',~jíe; )Uo. 
·Gfandt})1(jiilísh ~c\lf() .id(J;i,>;Scdlç'HI J.att8ndendo~rtá, ucda;.. D 

'~ê;ãô,;ntq,(t.l elle frYt~mo (,f .. ~à_ .. io ter:;:ai:nd.'1los" Gori." 
piteh'f" 'l?ípló'M"'1! ~td'If~COrl't?'~ Ü~'A:é:.t'8 tG:~r.àen:,rf~:etti'dllS-' 
peluF111êomp,tentêll ) .8üthoodadt~/':,.dasi dualf 'InCDClona:dul 
P,éY:inciül ircôfri"iWl\ní] (,)Ji:iJ , ~rriho. ~;:))ipl'om'l :':do~:;Depl\":'C 
udos,j~,,;fqüê ~ri8\l G'é\ b;gJl Etelõ j"á'[íaSAefl t<D Qesta; \êA ~seJnblé~;'" 
.~:'éir:'am&ãS! ,chouJ1 lv:e:riliciü.i4i,::a:rromtAçiio,i\:do dito Eltipu-, 
(~Ô'1 oH~:.\(póiS"~"(lél 1"}4'têtiêr.1~;~que]~venh,.~~tomlll'd':o)seo~,.~~, 
léritlo! &Üio llÔeptila(l'(j.~.pe:lj ,P.ro.in-ciah[d():(~!U() Grande~" 
liííde]) têffi1:Ji(() Jm"pld(jril1c(ti'd;~ e'RrO\eónf9rlJiidr,Cie" dait',JI.ie-, 
,fut~õ~ro eO do,'uD~tfétí~\;de( 3,ó-;de:;,.A:gosto'l ;d'e. 1:82fl3 ~> 
Rio;r.~~rll! ~l1i:io 'd.,~:1'8!!3.4 Estevãd\ l11weit'o. :de, Jl'isen-, 
~'kj~~:AiH,1'I;'JtliJla(>:;fllb8Nb"1I(!r~tiçrdai G'liin(h(~!iÃlrttan'io. 
.eârlo3 lti'lfef7l'& d~2ç.J,n~rlláQ;VtiéhaOOOJ";:;'1;Jj';oi. appr:O'fadôn 
.<Cf!!,rt(9' Si4('Pf.f:i!lrdeb~1'~igri(hldpaTa .-oraém;\;~,~'dia,;]a, 
'e6Dtid.()a~b . rr~;;;:p!l],,~ifUJ :,~(tiJt~liRl!<llçãOg do:'d.Di a rio! ,t1iel a, 
:r~*:~~a.~9éúifiri.~-~s. i.J~lêcto,Jde tlJêeçe'to :sobre/n OSl:G,ov,Cré"l 
oé';s Pr6ví'sõ'~i:ol'-""da!l' .}li"õViricilis. .: q,C; G{~'t1i[;,:" 

,-r, • ~ r)':) .. ,~ h d d 
,Q'::\::; rjeV'ál1'tou:lsc~'{afJ Sc~s>à\}~J'à8:~2 oras· /I tar e. 

:,:''':1tJannu·t'{/úífé ;â~,~So~G ~F':'(lnçiJ" Scc~etàrio. 
11 ,7 - , ;7 • • -~ "., ' 

.Úi1[/jTb(.1:6 0ull~ :f/C 0.f}~C,Z'(; ':" fq~;>~f.t(, ~ ~;\ 

RESOLUCOES DA ASSE:\fBLEA. 
lrt~~)03AUC(~~~S D~1-:l /~!:SSJE~~\'~\1;~;'.jl~~A~,~ 

Para José Bonif~cio d/! Andrada e Silvn. 
1::;'t~::lj J1()S~ }jJj(j;'lê,iJ1J?:?'fJJ dt ,::[ yu:Jfa;f7(J C t§1::3'~:KG<\ 

lU,' o e Ex. me Sr. _ A Assembléa Geral, CODs,i
tuinté'l,l. i e c!--,"igisl'atfYà' "edo11I.petiolMéloffirui. ~âtand'a 
parti'cjpsr':) ~2[&Óv~rÍlO úqueIl:::~'e'li'~ndispeDilll\~eH para~i:Q 
a'éett():ZXdàa ~suls;tde1ihéra*'i()'l , ilqU'lldb~p:llejã.i tr"nsmito 
i!aâ~(Io !n'fút-m(8~õts ~rl"blj,'est.a(j) act:llfal 1deflte;;Jmperiêl~;:'li1l. 
~tfà~s I.dIJC{)tii p~phelÍ'dã Ô:Gt~OI ;o:'oI1;l,raroO'Sl tda: ;.Adni injstra:e 
çàó0LPi'fbli(fâ;'~,'Prê:'1i;"i01iindiqíiejn CSi \"abu8os61~quc :;1màis~;I}fa
íjfer~ffib\ile~ refórmà ~"~ti~1and'O-sc: emuseparadm1i&s:J ma
NrJu'"quêlQ'd~g:trem'.'ll!egl!eaOij1cquàndo, n:~aa;'~~(ml'sma E~re
~el'á'Ç!Q'Uilão::1p'e~W'l r::<Q;')~m~ d~JDN~çãm::..O\ queN.,:.R1~~ 
Jefày~CDaólfíi:otlh~cijúento l1d~1j Sira M:agéstade lfDperi.lZ:~ 
!tliOsl' G\)atdêl ré'c:Vilv;E'lI:.lI.l.n0Pâ'çn\ laal g<A &6em 61é~~: :em. ,28 
".'<M~fõ!~elf}:823, L ·'J,jj3~ JJe)'(i(.}ui;tpC aríUi1:0) la,8 Ct~fApiijl 
da khJNi «2fi1é$'~&i, ·-ctlit0t.iniaàde,~ifra (tOd-08?QOiolltro.:,::Mi:: 
.iltr~G8e1lIffEllá'do~1j6~~o"miclr.dl~ D ~m,l5;; 0::\ NjiS'tl!Jl';ííli~ 
Q~O~llOO tfb E~t!.BdiOl, 

Para José Bm1iracio de Andrada 8 Si/VII. 
lPcm ,77086 iBa;?ú, (ado ~?:J ":; :i5J1:w. 

tn.m" e Ex, ... e Sr. - Aut'mbléa Geral COD8tiluillte e 
L '"f r, (,,~) () lPn T2 "-'" li B' ~·t rr~· a'" "" 

> egtlat.fYa' Ç11)"mp't!~to> .~õJ(}1 '. t~s,r "\ 'l.mBll, &>;partnnpal", ao 
~'6)vi~n('Jv'quel)l~"'ê.'e"êfu ser têm'c~idalnregula,rm.D,t,):todaa 
~i-Th 1fó~ çiâ$~CdJ õtI;ii o't'ân:l~i:nt'êYtl~lJ c1cl'tmo,;,i'ekterus;;q U~l111;" 
ftel'éifiÍirêfli 1i{l!lerúrÁíi~a~ aâmNa'Çio1YHe :::estabiUda,dCl ~do 
Jlriípe~iô~~\l 9 fq·u'e\i'(:.y:.::\.~i;~ ~"Il.iá.')) BOi eonbecHnerlro <:ae 
;Sli.~:\';~h~~ta4êJJRip~f;iat.o ~~]i)~"a ~:G".rde,xàmV.'lli'E ~.~ 
;Paço .vdl.(~(~s8~mbl'é'i'.)em~ ~ UeClMàio'\·:'de;; 18~~,',-':'SJô;. 
J l')~('jT.oIin~ '!'M6' ... ~,I,~., c,,",_ (.Fi. ,.,;:,- '\;[,y~" 'l'~::\(' 'rrv', qu1mJ'f.. .. ' .. lf'.,UJ'ro~'a.c: 'b'all.ipof. i ~"u !l0",,"" --
Dê ,Jí~;jei:í:iieCnia~v7€bl'ífottnidà-"dé't'()o Minlltre di!. MBiinha. 

W IJ [[:J88é1t])Q C4.HlfQii?7-:rudDéb [\0 l'11iliJh1D khi;nk;, 
Para Jo,' Correa PacTt6co e SihJtJ. 

}}DGt?w J)ÕJÓ CC7~>C[D /;,.sl)i'5c!zoro ç; ;jii~'z)~~~, 
Â Aueabl4a Geral COMti.uiMe • ·Legitla,iva de 
l~ LJ.o::·~;~LJh;J1w f;·2'feX CÕ7.!lD~fIÇr~~:-~':J o ·1/.";:/\'J~<'~3i~'·.~~! f1:; 

'l~perio de BraSil, manda participi.r· aVo S.· CJQI 
.çh~,ndÍJ,&a~leg~L-,,~º- ? 8e(t,.J)jpl()~!·~5»d~}i'Cl ,:qu\l,,~~!.a~) 
nri W.li.r"a"~~9 Jle8t~'l,A ~gQ~~llÇ~nfn~~o~':,~,~~l ter ~~ 
te·::l.DtlfUle98· tl:"Jm!hps:):';Ç,~,!l, ~ . .J?,~~l:lJt~J~1l~\~~~;r!lA:) J\~,'~'!'.: 
blé. :,?J,pe!I'!>\'~J:Q,yip'Çj4J ~C~i~'OPc~,!:~Q~:~iº~Ó~:, ~i~~~e .~~l).~~" 
s.~{ cP ~,; d~ ;A.$~l!lb' é$,,, ~1J'I~~.ll,Q.C .;·~J~l() ~~ :,J~~~'I ~. 
J08ê J'o!l,quim fll41jl!Je::~~tiedt;;:, r:a??l:p0~j" Jt~L'l:.~·: d,· .; C::J, "'., 
,,/,r;, )Nih~esma C<;p-nf~~&t,llü,-..o.e.'>:"'~lM,q.nlJcl Jeaqu-i I,'! tU 
(h-ntltà~,. ir!.H;~[j.;tlD. rcf;zlf~)ri'·:JldÍ!.tt",~' a <1,11~1?r,tJ~~{ C}(~I)?~;,i.I·~ 

:~~);·;:;')llQjg. 

SESSÃO DI\ ~4 DE MAIO • 
~~~;~·~~~;·;~~ji~.} !)r,i; tjoal llj~·j X'!~ l1. <:.:,~" 

"'rr.nnCll~il. clt) S,., Ri '1'0 Capelltif1 .~r(,,· 

ltl:ll~ido~(lr~;·;"s::. 'Í)~p~:;~d'~1 C&l~~i'Q,o !)~'~r.s ela 

l!!i!'Ql.ã.~",·C'ifàJ~!IQ I'J~ qnil'lTIPft"';\HI~.(.~5'~Jtlli~qiA~ IR,I~~~~ 5~'j 
f~lta&,\díl, i pór;;'lTI.!ll~~t~h,ºm~rt-1:l ~r~T.!lq't h~rbif~"t:;e lPIY)ílCí:lr;0~ c{;', 
jJb~~,~'()J0SX;\Jn$~rrC:t~ri.cJl q,F;r,p."~:f~mhtÇl a Acta da Se •• 1O 

antec<ídeii'tê, , ~e.;cf.'QiL~~pprQ~"~"~ f,L ko f:\ IÀf3n tClfl iS0:t'/I'(C 
mHt:f)(JSr~e rr~s'~~",tq)!~~l;lY:O;Çjou que estava 1\ porIa da 
~al~ r.~ f.~>r: ~}!.ep,u;~~~? J,q~~ml:~lici.'f.,n;o clie.T.4(,a~!d~rdRb\ 
n.J(etTo>;, F(ú,J, IDl!l~I:.\·U.lf~to cP.~:~9S tirSeic...'i.~'rtJ.t~P~RMd~ pr~, 
taild'4)~lj\l~iror~;tof~)dtºmn~1 ~~~R~'9r5POS~Ç.UA.~,r~~~ 0 íi)"';;;~.) 

'fl 'L' rI" d ' R J ., ltJ 'd" ~lm~\W J~r;)1T',.Hfmr~q'i"ti~{1LÇ ..;j}!{!t.c: hC!~. :~~!.( ,"",.r.t~~ ente, 
.~les fné:':el1 t;'i.r~,o~cltlJ Á'J;d~'!;l.tw~@'('4ia .... , ~t;ço~~ieE~l.:!~e 
~a.o'JIJIlUtla..n.,,:,-,I~~.~SL'í!' ,m)il:t~ &~ tP.:~JI~a~_~Oi) «JJ.!~J'~" 
oê,corJTem ';'lsm3R ;WR'~ue:J !j.'it"!tt-?,n1t~ ~~~!\t~,:!,j~8~~0 ~~ 
tluando;:-rfl!ll'-'l,:(ll.,)l)biluijh~\l.t~g ~~~mWf!!!1!bío\~ rJl.~QI~qu~Ff; 
q,\1emm~ ês(!ap9::i1W :)~iÀê4~m:i)'9 ;q,~~H~ii~',i:;~c'SjoJd)io{,~~~~~) 
q,irei J~ que;:[.Y.f·f!dp-li~".@.:TQiar:i0:'J\to ;Qg.t~,t~~"d~~~ 
N;~{'] L'!, r:l)~o ~;ad\Íl:i.I':<,\' qu~):l:Vl:ja .1>gf G.J~~'"f,d~lIe9~i~{~) 
L'ongch'de 'piim~(!QI\I.b~~e~: ªLiberdsde d.a; It.'.IP~~~"\'l~ 
fe5!1;~t:,m}ire')li,,-.gQ3reh"'~.JJ:r. ,çHª)';~2qq!!;~ '~. ju ... 1,.. ~ 
do] tcm;;~Q>;;;npyt:,SQ1~'d:a r13~1 d;y,tl, !,t,ll,l>er!J.~::~,. ~, 
.~~~)Má'2 88]ziJle,'1 C.~~~"!itda~L' n~t.:;:J..~~!\~G.:~ cl9~G~!, ... 
âi!). .ã::G)",a~,:.! m.\~.;c;cQQ"c!;\lÇ,~fi~)l" ~d!ª"!lq~j~" 'rtuçi~o~~ 
pndéirctod9 ll~!~J!ili~:R~~tlJdr!'J.~.mi~!c;~JAl.!!,~ri.a 'P.i';:9~;8 '" 
~.vÜ)defrcC.eJ!t.J~G~m,!tr/llJ: J;Jt;;pij!l~l c1~~,;!:::~r~ \?~i;~~ 
t«twn m'a.. ilIJ.!,"~lJa',,:":qlX1,~ r~PV~\l:» .. Wlt§m~tro,t~ "se!)""l ]P~~;:~ 
qu~re"s~CQDs~i',\liç;jº, f"'t~'oP9'J~~hjl!l~!~j"j)â!,iv~~'~>i:P,,~'>'~ 
ra.ma,,· á,;tu.itlro.~,,~,gyça 140 "~~{lj8~gp~( .''Jdcf1!,~::: ~,~~ 
~eja.,.,me' li.cito~~m~~.~j!r ,]l;. M~a2:.l~~"cJ ~Hi«:tu~!r~' q,,!X
tÕJ,~eZ'~na i:Cóllai~er~'~Q' ~U'{·"mere,~!). ~~i~qi, t:~~.t,~~" 
Mesa, l):~ SlÜ[~f.~gp*e f', t'~9mº :l,~]',Çl1~Pt:', ~Í!~.JAAa!.' ~ 
iri~'io ~ ~4ireP'0;~gºJtd; r."~~L 1~,~J>r!;,r1il~~ ~r;(! • .)\@ff ~ 

. prit;'.êiRi08iií.\!b~8~h:Q..~:;ipre~~il!Ml~".e~a :Di:!'d~ ,;t~~; ip-
\tr1t;t~~kq.~.~ljh-.fUJJ.tJe~Ja ~1n~.~h~)Ii:!Mi~9S~~~~; Q~:-~~~ ~~ • 
por SU8p~l.t~ tlJ!j1fl~rgl!~,~d_()t:.~~.é:N,~'IJU~t!t':li~peRl:l~0I 
gue J.U&'ri:Q ~i a(ÍQi~;~J f&t'!ºJl)~,~ ~l)~"llni~1 i~~;n9{ ,qgel~ ~,,,) I c~ ... 
çtar ($j]li~!'d~4~~ proçt.IJt~.:Jq~T,~~~~itnwe~m l~q~ 
.I .. ;~noss:as:;;éQpj:piõ~~ !",)J~.&.b~Si!,~" ~~~~.l~:;proçy"a'l.:q~~,~, 
:neput8j()'~ÍIQ,lIê~ ~~:p.re~l.,;J,~W,~, d~ ;M~rr~"",i~;:: r .. 
~tõ,;:?\e~;;:Jjiq q"«!~c,r~~n;~lt111çi~;~;:~,:.Qe;:~!ld!!~-:;~o :;I!!~.' ';Q 
i~:'~ ,h,e 'i~lzet1<fl\J~i' or:!~P~Ji~~~ .~6,r!!_ ,m~!~n9sr.J~~f;~~ 
:p'U:l~'9~1~,b _:a,t,J! orq\J~n~~~;~(i~S'I~91~q:'l~J*I1:!D~}~~1,~' 
i'ec.~,~1~':";jI~to0t:0 St}r;7:Pieat99~~: tü\~I',0 e.,..~:~ x::~r~q;,"::llPJ '!!' 
)riO~l{'f> BJ:85I) [e:,. &Q':;'~~l,'Ill,)t: JmP.e~91':~,;;sR.~~i: ni~~5. 
ztelle, cne~Tl:.t,r,á jáll)l,\isr,!,,~~~ aJnp,ü;~Q."1(,,9. ~~il ~\1;p~. 
ideo, ~ aJ';:S.I:l'~1Magm~d.e:~.~,~ (R~i~')niçt~ti.M nrRlP. 
(quer ';>qQ~Cen"'\~;;:l~~a ;),,~i rp.o.t;~~mt!~~nt~~,?~~e~sM!'" 
~.gi,ltlalj'!eml' :$lgQJnI\~;jn~llsal~W I!,,@ ~m,1 !,,~,'" .. jj!i5Ql!f~ 
!C~9ão\1dal~,A:,~efflb~ ... ~~)1l~~Il,id~" 'j",ll~,-,=, e;,;m.~j,d~.l)vPJ!~ 
~açã~;:~o i~~~~.?,~16.:I-.eg~'~ ... !Y~h ~H~lla csó.Jr,~iI!mte ?~,~ 
:8\;:pCl .;'''fJR1:hm'A? W.IW!I,3~jib~pe~,ad.9!J 8;?(~htÇI!%A! ~~ 
ipeiliíd çOlUftl~idadiiQb.~ e",c.t~~!i~,tqvaljfiç~zJii'i1~H,'~ 
lqnu «lU~:)Or:lÓlp~~r~~!!b!ki@ :f~c;\~,'CUj~t~te~i.~ 
'JDais 'qQ,J qn~~,Y.J'io.ii.ifn,j!l~::"IPQI'~~d.4e ~m.~c!~jf"",;;/,o 
1f{U;l.B ~~~;'!.:"b~s di;e,fi:~~çíl,q;u~ ;~;)::~{!lperf1do,r3í't~1D='leJ\~ < ~ 
q'~iw ~ fclâr-bl~lIi~::;í.~uta::ll.iWnio ~~;'u~YI!~'i:' á".;,l\~~s' 
;:>:);rj:.) sl). 'Íl~~ ~L~~1 (:3~~ f!JíDf:"j,$) ~\.;~tis .... ;. 1: Q FrMt;::j 
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P~hn.f!Qe direeta ou i.,:Jjreef.~If'! ~ f'fl!liOnh:io 
M preteate

l 
Dc.-cn-tn, (ttl á liben\t:;.Íe ,:oD~<Í:d.. t-.tIÇO 

ela Allefmbléa ~ .. de M.ie> d~ J8~. - O l~pUI.cJo 
ÃlfglUto Xllvkr cü Can.:,dltn. . 

U !!W. 4"J.m,1a .! ~iJt'a: PedI R palAvra para 
J'ftpooclet' ás fal... aC\.'w:a"ões d" Dobre Preopiullte. 
Elle cli. que •• d luprllllida a Libei'd.de da IWp~D
., _ quandu &Mim te queixa, porque alio IU~~. 
a Lft q\l~ :I lIurrimlo, ou D,lo ~puut;a a menl)~ 1011-
Du\'ão p9ra n.i~ fie e1icrever iI )i~u lomente. leI que 
e"ü;te uma L.·, q\le A prure" e ~&a IUDguC'~ a 
ataca. Dem píde atacar, Se argun. ~Iptorea Pllbhca
rio Foi..... que depuia 1.:io CODURU:aniO.,. fui porque 
uni p"d.t-.io na lU. publicação, e outros até fic.~o 
eQdh-idad~ com a I "'preDI"; c algul111 dellt" que nao 
coDtiDtlAI':iO ClU Juntael imprillliriio l"ulllecOl , como eu 
.. i • porque ftC.'eb" tudOl 011 I'apt:'is tanto da I mrrenl'& 
Nacional, com.. eLas outr.l. l'or conse<jYenda C.dA um 
ellCreYe o que bem lhe parece, e 1116 que ntio escrevetn 
he porque n:.io querem, ou ,l)(lTqlle 1!11U ellpcrlÃ.~ illte
retael; em fim hto he obJe\;to de rHllfculaçao t h. 
IU·gociO de. particul,res! com que. () üo\'erno se uiiQ 
mbara4jlt. Pur taneu di' III1U' f"llollJadc 'lucrQ alollevera 
que Dit) ha Liberdade de Imprt'nsa.' a Lei cllt·i em 
leo ~igor, e o ÜQ\'erno "ull~a p"rtcndco d~tllli,la; 
Ó cOlllrllrio ,listo he lima clAlumnia t que os ("ctOI 
deametltt'ID, e que I'U ntio })o880 deixar de rcb.ttr. 

O ~r, Ribeiro (k ,AlIIlruda: - Eu lar('i Mmplea
Inente uma observll: ilo, l'or IIln/& Portaria el:pedida 
p:la Rt'rarti.,~ão do/ Negociol do Imr.erio se mardoLl 
~tr :l/lU! em ex('cuçiio a Lei da Llbcrdade da Im. 
tn'eua que fi.eriill a» (;ikte8 de Lhboa; e se eUa 
esi4fe em lkO vittor t CClltlO se pede ngora UIIIIl nova 
t..ei? O Uh_te PI'eu,inante atfirma que Hti suprimi
ela esta liberdade; poli eu requeiro que produu o ti. 
tulo legal que a 11I1,rimie, c. que deade já peclare o 
cWad~o que teve ordem de GOtl'rno I>.ra nh rscrevet. 

O Sr. Xavie,. de Caf"'OlÜho: - Eu diase, :Sr. 
Pmiclente, que A Liberdade dA Imprensa Olitava en
tte n~ infeHlmente suprimida de flleto. Bem sei que 
fila eaillte de clirllito; mJ.l talQbem vejo, e to(lol 
,·t'm, que elit:í suftOcIl(la; e aem querer entrar DO 
elllUDe do. mllL; VOI que originão a sUl;preasão, indi· 
quei aimplclImcnt< que ella txistia e lcmbrei que era 
becessario remediu c~te ... al, fl&ICOllo (Iue o cidad:tu 
goee do dircitu lagr.cIo de cOlalllunicar as lual idéaa 
por meio dOI ICOS t'lcri pllll. 

O Sr. Caruriro dtl Cun"a: - Sr. Prc. .. i(lente: 
Mio ui,te libt'rdacl. ,le t'a·:to, emllora exiSla ue. di
I'&!ho; porq'Je UIf E.cript:J.·cI· Lib~~raell, que cbcrevião 
no 'Itio dc Janc:ro clt"rlio'le, dellaparecer.io; e tudo. 
lI.bem, qu~ uns ftJrlío depurtadoij, uucrOl presos, e 
que denunl'j",., d.vll8~'" inqlli4itorias, pel'Segulçõea, e 
lerrores I\grilho50 o p,udan&cnto, de quem iDtellta ea· 
c:rever. livremente; n!JC!l1ts '\pUecelU em campo dous 
que clerevem cru dirccção 0i,oita a opinhio Geral. So
bre o que di. o nobre i»reopinanteeu lei tle um f~ 
eto, que prova sulicieiltemente, 'lu, o Minia:erio .. 
lngcrira DC!ite ncpocio t tl del~isY" n'lo ter ocasião de 
o. publicar; porem como uiat&) s, rallou, julgo de 
mtO dever ulJÔ-lo fraucamente; se nu mInhas UP 
pressões o!i'Jnder o loelildre de algnm Sr. Oel,utado 
estou prompto para du\' as latisf,urUes, que rc,rclD 
Ilece,uaria.a; pO"luc A minha intençio he· !I!',meotc 
t~1ar a bem dA ~iber"G<le do POYO, •• UI defesa de 
• 'ioot nlturaca e SIIJ!rad .. a' direito.. Aqui 'pparecco o 
Relutador , cujo R~d .. ctor D;ia attcnd:m:ll) lU mclin-
4ro~, circun.tancial t em que se :achava o Hraai1 
áltUulI maia a boa ,I.larclla de seu' negoci~ politicos, 
do Cf.Ie bem a clirifio, , adian,,,u; por~ teodo o 
Dtaii1 recebido uma, Conati'ui.,llo !ine, • IÓmente 

propontlo 8qUenll mtdidas, que (eriio o. ~I>it~ 1't'1eI 
IlIter~ lI~rt' pudill 11t\"lr de bom grado Ih.w'lnall in .. 
teiralucn!e uPPUtt.. an "iltcm:s proc:lamad ... , e gemI .. 
mente adoJltlid,,: ~cripto,,· similhantes introdurirã~ 
delCOn fi 11 11\'.. na. Provincial, de que resull,)u dcsor
galliear,·m·ae OI Dt •. :ociOl em PernaKlbuco; C o mes
mo .uccedl"ri. na l'lIn,iba, se I) Guvemo c';~pri8M O 
que lhe fora recomeDdado em uUla Purfluía uo hoo
",do MC'llbro t comu Mini~tro e Se~ret:lrio de Esta
do, rrlativ" a proteger o GlJv(!mo aa .\fijnaturu da
quelle Periotlico, e t..'or.eta, que o mesmo se ti ... r. ra
ra o Rio Grande do Sul. e ~I"" ouLral Prov; nC',i as , 
ora essa lib.~rta protecção do MlIIíllterio 1& fuur cle 111n 

c.cript',r, junta" peraeguiçne dos outroll t de!Jllnimon a 
"000 a"uelle que ainda per;('ndel'se escrever liVrClIIf'lI_ 
te, i.to he, deo um terrivel golpe na nUtente T,ib~l'
dade da 'ulprenia, quando dia preci.:l.VA de toda , 
protecçiio, ~e o Jlt"gul:lClur ('s('re\'rll:le a fll\'or 1\0 \'t'_ 

to ah!>oluto, e de duali Cu mal lU; depoilt de t(,l'~m lU 
PnlVilH~\aS do Norte adlrcrido a caUI:a, e n:io tos!;e 
l~rotegiclo pelo Ministeriu, Dem cauliaria llcsc(lllfianç .... , 
nem re.ulhui. dA puhlicAÇ.io de 81\:1'1 dou! I'in:lli aI. 
gum peri~(). Outro!!· elcriptores, que el1crc\'c.ão erq 
OpoaiÇ:t8 eu oa considero blmemeritoll, c n:!o rrimiuo. 
S08; porqut' cll(,,, muito trl\balharlio a f:1l0r da Cau
la do Braiil; eata raaie foi que me clcddio a votar 
a r"vor da amnilltia e nno por &miSllrltl, conheci. 
mentos, uu outr .. rel~üe.. Se laa Libcrd.de he s·j 
para ae ata('ar o COlIgre»86.\ e a todos aquellrl Dcru.' 
lado., que votio contra .s opiniões de alguDs, que 
inserem CAltaa na. tulh311 dOI actuaes itrdllctorcl. 
onde alio por ellse. dc:sca:nis&doll , tlXadol d. allarquicos. 
Se de nircito, Sr. Preaiclrntc , niste a Lei, tm'no a 
repeti-lo, n:io existe de fàc.:to; e por illiO 'he de abllo.. 
lula Deces~idade que SQj. protegida; porque ~lla b" 
para um EstAdo, Ilue le ,ucr constituir livre, com', 
pana .aÓl, c) ar, que rellp"aruol, que se nlls falta 
morremos: e eu altamente declaro, quo nàu quero 
habitar o. desgraçado pail onde nio haja perfeita 
Liberdade. 

O Sr. .A"cI,ndt. • SÜr'fA: - Sr. Presidente: le. 
vanto-.. pa'·s IIfOl!trlal que o discUfIlO do Hollre Preo
pinante he UM t~icl() de fal .. id:tdes, he uma misl'ria. 
Quando o Ut:Jl&ctor do lt~glllador qui I imprimi!' a 
.ua Folha como vw qtte .s dC:SI'~Jl9 erno muitas pa
ia a publiCl~tio t c ttmeo que o producto ,Ia vendi, 111 

n.\o .uprill8e, lembrou 'se dr ftfJuerer a SUII r'lagoea,,
de que Houvelltie por bem favorece·lo de I1lg 11 AI mo
do que lhe \lfolllovelille I&lilliglliltllrus; e Sua l\lagt)ota
ele ... entou que se Clicrcvtlllbc para a!) l'rovincialll a 
61R dt aninarem para ol)uf'lIa Ftlll,a 61: qllilt'Rsem 9 • 

o Jornal o IIh·ftCCde. Aaaim se fez; c remetteu.1l1t 
o Proapecto do Resulador. Di.-.e agora que t!lle nio 
agr:ldou; e que tem com i$&o o U,wemo? Por ven. 
tura compete.le notar, e dizer.. Reda,:tor que nao 
eltreva estas ou aquellaa doutrinas? O Nollrl' Preo
pinante que tanto quer advog"r a cauaa (1.. Liberda. 
Cle, não \"ê que isto uria aUaear o dirt'ilo tJue tem 
o Cid.diío de escrever o que muito bem lhe \,arece P 
Se o que elcreve pubHea doutrinai nocival , Ie máo 
Cidadão, e li Lei (I punirá: se OI!! 1!!'IC1'e,e prov~it.o
S.I, será rerutadrl bom Cid ,dão. Demai. t te o llA· 
pel he bom todol:l e compriu; se he máo' llã. ~e 
vende, e perde." a e~"eculac;io. Em fim. Sr. Pre~ 
.idente. deiumos ma,('.ral fallemo. clllro; o que ... 
queria· era que o Go,erno fuorecesse OI rscriptos de
IOrg ... i .. dorcl, Imll,'er.i,os da ordem estabelecid ... 
cOlltrariOl Íl ,;rande causa que abraçsm08 e juramo.; 
M" Jo.éBonifl&cio nunca o consentira. Em (lu:mto 
e6tiver a meo cargo a conservaçiio da trlnqllillid ... ,le 
publica, ..serei liemp:e o inimigo do! que • r"rt("l'"le-
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_ pmamr, • cJ..f'cn:l.rei por lodaI OI DI" a 
~'!'UfSDça •• Iaocara do llr:aail. 

• (, S~. Carae'ro da C.dca: - O IlIulUe Pren-
~nl~ d.1 que o !D~ di.eurso b~ um tecida d.~ till
~" '. • .. ma lIl~la; e eu raponderei aú;nc-u!Q 
que I faludade be dller-.. que a Portaria r"i llcom
.-n.lada ~ l~'IIP~Clo do Rq,ruJador, q' .. ndo eli. le
nft OI pn~.etro. S umel'Oll, etn quo js haviol dlllltd-
lia ~~l~Ja; e que 6C rUe julga o m~ dillCU1'dC) 
áma .• u .. na, eu reputo oulra mi.eria I) &eG. 

O 8ft A"",ar: - Part'cc-me qne todos estamos 
con("rmee ~. q~. ha l.~i de Liberdade de Imprensa; 
.... a. queatn". nao he eSIi:l.; A tlue5t:\o bo 'tue de fIJ-
c:W Ilao h:a Liberdade de IlUln'~nll& no Rio de Janeiro 
de cerco telOlll' a elta parte; illto he uma verdade e 
o que se tem praticado. e Clltí, praticando abona;om 
clareIa est~ verdade. Escreve um partido em ~nlido 
con~~riu ,_ e outro p:lrtido que fcaderia eacrever em up-' 
pOlIÇ'\O n:tu hcreve; e o motivo I'an'ce ler porqlle 
aquclle tem &&Ita e lrodcron prolecçã", ao mesmo tl'm
po que "te he C1;pelillhado. c pcuc!:ruido por frh'ulOl; 
prcl~xto~, Pôlrrcc-me v~r "'lui o que já vi cm Li!Oho3. 
H~vla lI~rJ.de de Imprensa; p,"n:m o partido l\íillb
tcrlai pmha cscrcver tudo ~t"1n lI\COlnRlotlo, c o pm'li
do contrario 100uitu vezei dcb:lixo de ce1't38 masc:.ras 
.,,, peucguido. Escrcyia-lIc por exemplo ,~onlra o M:
mltro da J u~U:;I&, c1iti4-SC he corcunda. hc U-,::~cl':.~a!li
J&Ilor, c IIIllilô em UUlA hora. uu noutra lá c:.;!úa o 
pobre ncriptor, Aqui escreve-se contra um ~fini$tro', 
IT&l1çio-se doutrinAII contra o sistcma, que o Diario do 
Governo protege, eis o mizer:lvcl reputadll anarqui~t3 • 
dflOl'g'tluisador, democrata &e., e como tal perfleguiJo 
e lUio tolcradu. Veaule pois que não ha liberdade de 
ncrevcr, hc lleCC8!004rio rcmcdiar este mal j o 6obrl! isto 
dnCIDoll :ll'licar tuda a nossa IUcn\fllo, Sem a Imprell
.. , Sra., perJida está a liberdade d. Plltri~. Faç!\moll 
COl11 qUIt todos o. Cidadão, fiquem g:1r:mtidlls ncste di
nito; que todos. e de todU8 OI p:1rtidoi CliCl"c\'ão tem 
IUlito; ne do" choque das opiniões, que sairá :lo verdl&
dt', DeclaremGI que todOl podem elicrcver IIcm ,w;lo, 
e e~primir IU4S iMas da malleira, qnc lhe p.ue~er h,1oó4 , 
ficando li) nlipolloaveis pelo ahulo segundo a Lei; c 
f.çaaaol C01n qije o GOTCfllO ponha em viti0r, e cac
Cliyo efi'cito esta nOS!\A dec14f:\çüo-

O Sr. HenrirztuI de }{t'SCT/de: - ~r. Presidrnte: 
Requeiro a V. Ex.- que pl'oponh:\ ~e merece a (;Cln:ói
d,raçio desta ASllcmbl,:a o que e~:pl\z lobre a C,nta 
. inserida no Di:nio do Govcono, ptlnl. o que mc paro· 
te que k!ria a rrop~"ito le-Ia u Sr. 8~crt"tario. 

O Sr. Secretario Frullça leu a citalla Carta; e 
finda a ldlura f"nuu li.!!; s@g"intes lcrmtls : 

Sr. l'rcsioclltc: Eu lia m:lill UC seis mezes que não 
lcio eMe iuramc papel. chamado Uiario do Go.emo t na 
intenção de {'oHar-ma 30 l'njuo. e indignação que Ago
ra .oft·ro ao lê.lo, r., .. ~c:e que outm CO usa senão tem 
)Irnposto.. h:\ nmito tempo. os H .. dactofcl delita Fo
lha 8e não cjjp/llh~r IIl) PlIhlico iMu' lIul.wc1'liIivUII da 
ordem, llrincipios contrariol ,t., ~is'ema ela Li~rd&lle 
,,~yil q"e 0'1 Povos /(cr.&I"H'nte te"I abrllf;ado,' a~;tc/lndo 
I'0r outr~ pArte o, t.:id:\(.l;il~ prohllS, e COl~st~tuclOu.e!l , 
que pur ventura IIC altrClOClltilo tm, comhçao de pro-
1JUgnarem rel., Causa da Plcsma ~Ibcrdade, Mu es
tie nRo he o nosso (~llSo: ., que IInl'urla 1& est·, A~-
6clIIltlé" he fuer observar ai Lei" elisteHtetl t q"llncto 
~113!J publicllmf'nte. (! CUID Clcandal!) da NIU;:io, siio 
J,oslerlaullS. Ih entre 11Ó1 Liberdarle dc Impre"sa, 
"int, mas tamhem ha Lei; qllc clolhibe ui Beos ,abu
~?:;. Se. o .\ lIL'tor poill ou ReJactor., de tilcs e~cflptol 
1lVer:1 it!l",.i_ cham~do, como cnropna, ao .Jut~o ~Of> 
.J ural1ol; e iiC delle:t lia tiver. feito a J ustlça df'vlda 
talva '1ue cnl ~1I1P() lIe c~hibipem das unimo,idades. 

C'R'" ')tIe i .. ~t",CIlte tem cleslm!dltMll» • 08 .... 
M 11' intenr:'"ct de .;jluma fOUIIa rlller por yenlura 
que lIl" :t~~tla"lIe. O~.e. IJOr t~llto a Lei. h'lfte
, .. te ~ lolhA a" Goveln". PIta que m3nde p~ 
a devida accusaç:io CUI\&ru , Ancfor. uU AuctuftS de 
t:letl inaQltol C"OInetidoa rom m.nl~fdlo .abu,.. da Li-
hci'llade da Iml,ren .. , nllm(':mdu (·.Ia ASst'DlUéa u. 
l'r\lcurlulur par" Ih&tl6 ,~r Part -. lIe uecesJafio. Sr. 
Prelfillt'ntc. que c~ts A~~mbl{a nio di~m"le, que at
taque J.e frente tnes de--or:.~:lni~l'ort'S. Se filrmo:o indi
'erenlel em cal"" sintilh3ntcl, ~m lJreve cabiremua DO 
ri·.\icule; serrUlna m .. .:1tadns a c!lda pA8!1O: e perdere
m'~1I a opinii~ p'Iblica, ql\e hc la nu.aa fi,r,a Dloral,' 
e !'!'IO h~ o qUl." ClIIlIpr\!, c eu qut"ro c:vitllr. Eu Dno 
vim a C~IC C'lllgrcsso cum~' lteprel~nt.Dte da :SItio. 
}Iara "ri' in~l\hilU() 'lfe Ill"lroo te f:tcilil;\u :leoa de .er
mo'! drpr:If,iuulI no ("()IlC~:t,, puhlico, tI"u por coa
c\uida Il millh:l miss'iCl, e mio \'ellho mlii. Aqui. 

O Sr,· AIt:fract" !1/arlludo: - Sr. l'r •• idtnte: 
Lt"vailto-mc IlIH3 OhH",\'ar t 4.C!lC de facto fur em. 
Dillriu a08 Jur:tduE. I"h'('1. rllc~ .l1 .... ir.í3 o que nunca 
lhe.. vie'iie IlI'm lie quer :', imngi"t\~ão. Conheço ql'~ h. 
prohibi"o 1"1',11\1'. pela imprellllS •• 1Il1peitol es Dop,,
hclos NaciI11l1lf'&, llulI'urisa mo a Oh:tatura c }lcdC!r iI-
limitlldo allrihui.io grAtuitamente a Sus !\lp.~stad • 
IIllI'~ri"l. que r,no prctenrle tal, e (11Ie tnl'1inlO nunca 
o· IId"pt'.lu, n;nd" Ames dll criaçlio delfta Asc:~'mbl~ •• 
cem quem por ncC'csfidllde iC dh idem ai dcl(,~:lçii('s So-: 
hcrnnn~, Se ~\n 1\Ia~~~hlde Imperial. al~um3 vez pela 
r.eNMirl,de da sua pozição .hsor\'('o todo o Q-,"c1-cicio dá 
Sobcr:t-:;i,. t obe;}C!I."eO ';8 drrullfltlllll'jas, mAS niio tirmo\& 
o plincipio do peder absoluto. Se ncue tempo ~ue I!:U. 
tinh" tudo o r'ldcr, nú'o o creu iI1imita~. COIOO ha 
de .;01'1 acreditll.lo, qU!Vldo tcm uIQa só llorçlio, • 
meSlllo nito BC póde ainda c:Hlhecer a c~t.n"'u e am
Li!" da prQrogali"a Jmpêrilll. sem que a Constituiç:io 
o m!lfll"Q? D~,'o pcJr(~m ud"C'rtir que antel da exi"tclI_ 
t'ill elo p:\llnio ~ll Coastitlliç,io t tllClo que não atacar 
Olli priocil'i ..... Sa~rado!i do Goven::o Hepresentatiyo, he 
pura OpilliilO doutrinai, contra a qual aI Leil nada 
ucyelU pudlo'r por em quanto. ~c poréul 11' um csmp'. 
u:i/) for ftlacuJ" :l AS!ilcmbl:a ('m massa, mas um ou 
olltro I)'·put:ldo. r~:$t:\-lhe o rrCUrlSo que Icm 0Ii ",ai. 
Cidlul:ius. tIos qUlll':t uio t1(·7.r.io qUI" nus estrememOl. 
ao menos sem cvitlt'ntc r:I%'"\o de diflereoça. (Juapd. o 
fim uo c~rriJit(l he tornar eu~pcilolii :\ todo. os Drpu
tadll~, o qL:e IlllpliC'a u ul'H~rdilo (1:1 A!iscmbléa inlei. 
)'a, cllnfes!lo que he um alaque liuh\'en;i,'o;' mas ain .. 
ela as~im :1 marcha não he lorr.al-!;;: a .\!;sl'mbléa par
te. nOlllcar procuradol't'lI, e Rpprcseutar-se Cllmo Supli
cante ::ote o Tribullal dos J IIl'lldoa;; rois que ilito he 
aLlSlIrdo t e até CU'Itl a crrr. que alguem concebes .. 
Il associação de idé.1 t:io inclllldlia~'ei. ('Otn o poder 
::;obcrano, e sllplica 8U3 íUI iiUh tnt.smu cnaturu. A 
I~:lrchalegal hc dizcr ao (io\'crno que ti,,;a cha:n ... à 
jUií;O o author rl.) l'l1íwl crimino,o; tudo n mais Ifti. 
impropriCl. e indig'llo de uml\ AIi~emblé&, l>ifterftlte he 
1\ marcha quc lil deve ter !lOS ataquei individua.. de 
cada um de 11")11_ Se IC Rlaca 3 nossa opilliiio com 11'8-
.óe!4. ~om rall14's tAmhem de\'cmol combater. CMl co .. 
o silencio cquiv31cnlt' do desprclO, le ali rnwea nnela 
I're&liio. Se se nu!! fere nn hUII"". COMQ horocm, como 
cidld:io, e COtlll.» Dcputauo, a Lei ÇGII o~rcce reine
dia; a db& nGII cUlnpre re('olTer. como outro qUAlquer 
ddad.io Rimplea, ~e algum ne n/ .. tp.m medo de com
parecer, ou sua clelicadcla he tal (}Q~ não aorro a lu. 
d' um proces80. a Lei nlio o (O\'ça a appuccer; cR'e
fie e lIofra. que Ile • 8ort. tios tina idos. Pur fim, Sr~ 
Prc~i.lt~ntp., ~u cnnheço que o Diario do GOYeme. o 
todoll os pap~is, ha tempo:! a ~ta parte t nio ncre\'tnl 
se uio 'em um. uirecçi" ô' e uãu IN ... CAtI .. cl.,·· fIi. 
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c~ . que ~ ~ A_mbléa 118 Ifrld; 1.-, te de .. , 
ôia DIlO 1ft adm.tcida a lembrança de um Sr. Depu
udo, qUê propol dn-: ler reprehendido o Procura. 
dor da Coroa. e Soberania Nacional por Dão baver feito 
;, eeo deyer: deite modo evita,se uma tão longa e ren
Dida ~'ICIISlão. lIue la~fo tempo nOl tem roubado, e 
da-ec Igualmente remc"bo ao que se &em 6gurado um 
f~O .,raude ~al. Q~anto ao primeiro pooto cu nada 
direa par. 1130 repetir o me~mo que aqui tem aido pon
~eratlo ~)r alguns dc~ ~lJustre!J Preopinanlea. que me 
preceder'lo ; quanto pclrrm au fil'gundo IU!ltenlarei 'e , . ~ I' c! ' preCiso "Jf, que o ru,:ura (Ir d:a Cf'ro!\ n;lU "l've, em 
,erdilde, ~r rtprcbr.~dldo, e menos m' .. pel'llUado por 
ora que seJa 1lI"'C'llana I«'mclbanle medida contra a 
gud 'Vot.~t"i. ni.l!n~-se p(lis V. Es~ crpi'; it vu~ãl't 
O que de.xo Pl,"derado. qll~ me parece o maia aCer
tado par;' a c ,::c1us:io d' rste m''rncio, 

~roPQ.c o ~ r. Pr~lildelltl' ;;.~ .. a m;Ht'ria se julgava 
iuffiClen'~n".'i1te di~."tida; e ,1n',,;illC;".se Gue lilO, re
~Iveo-ae q:lc &C offki:tssc Ih) ~OVCr:lO p:lra que (Irdl'-
,asse ao l'rocurador (ia C,H ml c t:oÍJtoróiuia Nilt:i tlliJI 

gue :pr0n:to\"e~.~ ICcusal,.iiD liO Juizo dos Jur~:!u5 C{'!1-
~ra os Authares dc semelbantes imprrssoA, e principal
mente o d~ N.,) '<YT do lJiario do Gc\"erno t por iu
áumr IUspeltaa contra a boa f~ e aclàc&:.io da Alisem
blia a turma de Go\'erno Conlltitucio:l~l, reeommendan. :..3: mesmo l'rocurador qut', com.l ex. oflicio lhe in. 

a, ~Iesse C81a, acc:usaçóes em casos semelilaDtes. 
O Sr. Calda,: - Lt'gisladorc'a! UUI ImperiD nu

~Dte, tal como o que ha pouco arabamos deel'eU ..-tre nés, j iClei. poderá prot!perar rapidamente, _na 
pe prospere :l agricult!lra e a populsç'do. ~8les dou. 
tbjectos tãu essenciaes á ft'llcidade de qualquer E.ta
elo, acbão-se nimiamente dimioutoI e atraudOl. Cid&.. 
,- que podiÃo prestar R':lÍores HmçOl á IUS Patria 
~ti .... do um' campo. ou damloJlUblJitos á Nação, 
pelos estreilOl e encantadores 1IiÇOI' do matrimdllio._1) 
çoac&oI, po' DIA funesto prejuilO nllscido de acanhada 
~neac;ão, á eotrada no Estado Clerical e no ClaustlO 
mui&aa Vea!S comrs a sua vocação, He pois precise 
(rata.. d. l"IIDo"cr os .tacu108 que .IH! .oppoe1ll ao pro-
~ àos dOQl ref~ridns objectos. Um dos poderes eeo-
~icoa da Sociedade bedcaignar o numRO de homens 
qoe devem entrar na ordem Clerical ou Regular pan. 
o serviço da lsrfja. Nós não temos precilRio de tan-
tO. Sacerdotea; e em quanto se não designa e lIeO nu
mero, julgo p'ovenience desde já prohiLiro seo aug
lpeDto; por tanto prof'lnbo (; ~inte. 

P R O' J f: C T O. 

~ As.semblés Geral Cun'liluinte eLe~"'''T& 
decreta. ~ 
, 1.0 Fica prohibi(tt> provi!Oriameotê ,da data do ~ 

Ialte Decreto em diank, até que a Assembiéa deh: 
bere oco~uari", a aqmWoio de qualquer pessoa a 
eotrada par. noviciadó' em ,todas os (;lIuveutúv-deum ~ 
• Olltro aeso t- - pedendo 8Ó'I5en~ se,r atlmiuldoe á Itro
I!-ão 08 que c.tando já DO noviciado qtlW:rempr~eSâ1!~. 

!. - Qaalquer regvlar do tlellO mucuhno, ,qu~ iJ111-

1ft, poderá sahir do Convento ,plt~do Lice,nça 
~ODtl§àa, que aer.í ~querid&. eprotegldapeloGo
... no; 5caudo os cgresws IIa.beispara GealP3'f (IS O~
~cioeCiTisoll Ec1eswlicus , como outro qaalql1er Cl
dMão. - o Deputado Jrut .Antonio Caldtu. Fit'o:u pa-
rJleguncb leitora. . 

O Sr, Maia: _ Como ~tcm tratado de.pl'Cpo~ 
tas sej:lDle licito 'apresentar uma ,,,Mreputo urgste. 
Supondo como suponhe ,que há occesa;dade ,d~um ~ 
t'TUa.mtnto, julgo iodi~peu .. \"eis a~u prGvltl~ .. 
p;va ~ seÍUttr • flOR poe&o que qao lenha l'I.oCIaaI 

cirCDnlltali~ada .das ordens, qu. te taa hpfdido • 
~e relll~l&e, ReI com t\\do dt:facto. que lia P10W" 
cta de Mm.s Gene", e ()Al outra Pro,inciaa não ~ 
prOlperatlo o r.ll'thud" a.\':'l'tado pata o recruta."tI~nto 
r. que a pes3r dc 113vl'rc'm 1\1IIi:o Ilaooll Caniuica Mo! 
1', I. Ollic;aes t e {;oUlm~lldll:~'!S de OrdeaAn\'8S, etlQr. 
regados deUe, oall. ~e tem C'OD!I;!l&ui:!o, Abem dista 
as Pruvíncias, e I»"'·ollçõcs lera ,oH'ridu mil iocomDlOe 
d!)!;, e lem eXpCr!"H~~I",f.l.. li C.TfHili., por ia.. ~ 
o ~C':TI.t'tIDEDtO. llIal l~h'I~lIlu lcm fCllo deaamperar a 
agrl~ult"'., a lOJ,,~lrla. e- o çumulcrdo, fal&ando • 
ht1lnens l.avradorcII, ofiidae .. t (' IlfIHict>., coftdtte1(w. 
dulS. miOntimentos. 1'''1' canto I,.r. 'i~ ,'\ it'item cata ineoIa
.p.lllcnte!l proponho, flue Ei.ll. .h!wmblés recón,ende a 
<?omlp.!I't:io de GUf'rr .•• que j\Ulta com a de Estacá .. 
tl,ca ~t! f'OIJl toda a brevf(tade um n~ulamc·tito l'Ioe 
\,Isorll' para o recrutamento buto para OI ColiJO» Mili-
tdres. 11(:,,'1\ Corte, e Provineia, cllmo pat.. a, oallll 
~tQ\'liJCi" do Imperio do Brasil Eis • 

l~ R O PO S TA. 

PropDnho que te recomméDde á Commloio de Ga .... 
ra qçe emll urgencia, e unida á Commillão • E .... 
t:l!lica, tll'gani1i8 um ft~gujamentfJ I'ro.,1MIrio.... • 
recrutamento do EXeTcitD do Braaif. I)~'O ... A .... 
b!.:a 24 de Maio de 1823 - J(),~ A1dOllfo .eIa SiIwfj 
Noia. f'oi ri-:m~ttjda {t <.'ommíuão de Gue-I'N. 

rAtiIlOu, se á urdl'1Jl 110 dia, e mIrou em m.ca.. 
s;n o A n. 9." do l>~oj~to pata • Re4acçio • 
Diario.( Vtj. o N." 9 do Uiario) 

n~~;1I {te breve dcbatembr:e a cIi';do .a. _4 
DO' dOI Tachigraf'c3t fui applOvado, n~ á 
pafavras - em tr~. IumM -., :la aegom1a, _ .. 
J/o,Í0Te3 .", Gou8 tUNlfJ8 • os M~nqr~8 em Ire.. -

SegQi~ 'O Art. 10 .. ; e fOíapprovado p""'" 
• wdJO 'Nic9lher i'Bl lugal' (18 t1bra.ol{D'.. 

O Art. 11~ tam~pasaOll $IIbb1i~uinao 1DIiCaID.., 
te • ctawnda - pelo E,cripIMTfJTÍt1, .,... em 1 ... f'" 
fK1T ... F.8Criptvrario. 

O A rt. I~ igua1mm1e rei apprOT"O .,muc1aoc»6 
se .. p.la~ -06 E«:ripturQ,J'i(}8 .. ",Do oppl;~JIlIaI-..,i 
pn- ,o &criptIlT.ariotteT.á spplico.dD. -

O Art..lS foi appro~adolt'matle!'açio ..... 
O. Art. 14. e 15.forão ap,primidoa, pu ... 

vencido que ficava perteneendo ao ThesuJ'O • ia-
pressão e' distribuição doDiario. 

O Art. J6.foi apprnvado anil mudança ,.~.; 
epasaouna 'Domençio • GCeUp&f o laapr 40 1" 
pela suppreuão dnte ~ e do .Aft. Jtú. 

O Sr. Pr.niJerlú le,mbr.otl fjoe seria ,~eDito. .. 
discutir-te 'O Cap. lS do R~mento .. A..-Wéa t 
~r trata~ da Red.:ção do. D.wio., 'qUe. ~ • 1Hte
na ~tida;e ando.apoiada apropomçao _, eDtr8W 
\'m deb.lte <O 411\0 'Cap. 13, peJa mdea .... ~ 
~IIS. 

... .o\d, 210 A Iteaac:çau ,ao Disrio .1IIt'á ean.,.a. 
.. ema Ct.mmiuiio apecialmente de&tinadapara ,ar. 
time Fui .approndo. 

Ar&. ~H G .objecto do DiaTio !te pintar • Na. 
Ç'Ío OIJtrabrrlh08 da Asiem'bJéa., publicando :OI ...... 
801 de cada iUln dm llipu1:ades.Foi .apprónde;. 

:Z\l'L .212. 'Todas as Camuas ,do lmpNio .. 
obriga~a:; a ac;~i~a'1' .l":lra:o Dàano 4. ~é& 

OSr ... Ba:riio d8 San.toAidMv! - Se ..... idelpe.. 
.us ,do Diario ,cormn porC03ta ,d.F...a.;:taã .... 
de qtle J&inã ... aM~liatIt'I __ Cama .. ., pm;a_ .... 
3. me8mAiNaç'ã'O.que AV paga;$ 16é'" .. é..-. .. 
te ~~ T:haouro., Ile iiBdir«.taJllellte pl~ ,bit!"; __ 
tIoe ,Concelhos. O!DOU>.1im be ,ar ..... ~ 
poM1l'-el '. Diario" pua .que ' ....... ., .1 _.a l 
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to do Publico os DOSIOS trabalhos; e para illto que o 
~e D 'l'beao"ro ou qye o paguem ali Camaras he 
indifFerente; mas parecia-me mais prop~io. que o The-
10"10 o m:.ndasse dilluibuir pelaa ProvlUclas, sem pre-
c:iaão de assignaturas. 

() Sr. ~r('tario C'arnciro de C'amp03: - Os ren
dimentos do. COIlc.-elhos não entlao n:lS rcmlas cla Na
~ão; lliéio destinados a iUFTir as slIa'j uelipeza~ particu
lares; por isso eu asscnt:lvól q':.l:: as Camaras tiH:dsem 
cada uma o ire Oiario; e que quando stlccedeliSc que 
algum:. nliu podcliSe CQlllribuir com a importancia da 
llhiilmatura. tosse esta suplida pela Camara da Cabeça 

~ 

da Com marca. 
O Sr. ÁNtlrada , Si/t'a: - Eu diria que fossem 

convidadas todas as Camaras para assignar; mas não 
eb,ig~las a i:iso; porquc eu não sei que tenhamos di
reito de obrig:ar Camara alguma a ser usignante do 
Diario 113 A~embtéa. 

O ir. Nogueira da GomG: - & o DOi80 60l be 
propagar IUles. f.' fazer eonhecer os trabalbos da Ai
sembléa, i('jamos generosos COlO ali Ca~aras do Impe
rio, e não reparemos no pe#}ueno rendlmento que p0-
dem produzir as suas assignaturas. Parece-me poil mui
to mais digno, e atl! mais adequado áqllelle fim, que 
Ie mande distribuir um exemplar do Diario a cada 
Camara, assim como de muitos impressos se distribuem 
• certos Emprcgados Publicol. E lemhro que para fa
cilidade se rel8elão pelo Theseuro ao Chefe do Gover4 
no de cada Províocia os exemplares que forem preci4 
.oI para a debtribuição pelas Camaras. 

O Sr. Carneiro da C~n'UJ: - Levanto-me para 
apoi:n a opillilio do lIlustre Preopinante sobre a dãs
tribuiç:to gratuita do Diario pelas Camaras; e acrescen
tarei que na minha Provillda al~ulllas não tem rendi
meutG8 para pagar alsigllaturas, e por isso ou não hão 
de ter DLiaria, ou se lhe ha de remeter de graça. 

O Sr. Andrada Machado: - Sr. Presideate: 
Disse um nobre· Preopinallte que se não deve obri~r 
as Camarl\l a Ilssignar 08 ·Diarios, perql\e seria &ta.. 
que á propriedade, forçar a sua Uilopollit;'ão; mas MO 
reparou que 8Il Camaras são CorpGIi !\Ioraes e não 
individu.ac!I, que os bena do Concelho sào para utili
dade ·do Concelho, sav proprieuadeli de mui diyerM 
natureza da propriedade individual; a ,ua earecial 
natureza rerntitte que seja gravada rliffcrcnternenlc ele 
quc p/Kle ser gravado o indiyiduo. Os !xli!! d\l~ COII-

fielho8 for,io concedidos para utilidade ~ral, 8 Iljo 
Ie afastão do seo de.tino. quando se applicào para 
compra dOtl Di.rios, pouelluo dahi yir 3 instrucq,ão 
do Concelho. As rendas das Camaras oU s(.bcjão par.'i 
a~ d~spa7.as marcadas pela Lei, 8U não chei;io; no 
1.' casu n,io se faz mal applicando-se a um fim util o que 
60bra tleliat; quando a não lerem aSli1m lIpplicndas 
ueveriiio ser remettidal ao Thesouro Pllblic(); no !l .• 
ca~o naJa. /ta que dellas se exija; e Ire mi~ter que 
y;io gratllltoH os Diarios. Que se lhe dem I?m todo o 
Cll~O, oponho-me; a t:al1lara d~ve ter a sorte de ou
Lro q'wlqllcr proprictario; aJljuira os DiariuiI por um 
equivalente; e capacitemo-nos, que ainda quando lhe 
}'Llup~mos a despeza do, Diarios. nem por ISSO haverá 
Riaill ~ohr:1s; ~~iiia!'l cOllllc(;o a indo!e de semelhantes 
(:orpo~, (> os hahitos dos que o .. compoem. para affir
Dlllr flue c11t'~ dClCubriráó outros meios de dissipar ai 
rellda~ puhlicas. 

O Sr. Saretario Frrlnfn: - Como o nOMO fim 
nestc alisumpto h~ que se vulgarizem 011 trdl"tlhos d1l. 
Asscmhléa, quer~ria eu que as Camara~ as~ignaf$em 
por tantoR Exell1plar!'s do Diario quantas fossem as Pa
rochias de seo De.tricto; e que aos re8pectivos Viga
rio,," a.c inCllmhill8e te-los sempre patentes aos Demin~os 
e Dias Santos em a Sachristia da .Matriz de cada Fre. 

gneaia" para ali 08 lerem os Fregueses; ou OI ou~ 
rem ler, ao mesmo pauo, qu. ali conC!Órrcm de SUI8 

distanciadas habitações psra cumprirem com os precei .. 
tos da Igreja: pois, em nrdade, se taes Diarios ?ãG 
co", direção aos Escrirdes das Camaras dos Concelhos 
niDguet:l, ou muito poUCOIi Cidadãos haveráõ por eU'; 
competente lição de que se pa.sa na ASliembléa: • 
Diario ficará DA Gaveta d& ES6rivão; e só será com
municado quando ·muito ao. aces amigos; será uma 
propriidade do Eserivão, e não do Publico. Bem ?ej~ 
que podem faltar a muitas Camaraa rendas para 8aita 
despesa; mas em t.l caIO cem uma pequena finta d. 
Concelho que talvez não exceda de vintem, 0\1 dou. 
'Vintens por anno, se rode faler o preço da AIi.igaa .. 
tura, o. que não deve eSC4ndaliS4r quando d' ali resul. 
ta á Maça da Nação o bem geral de se difundirelll 
neUa, por este meio, os conhecimentos doa lIe08 Direi
tos, e dos 1Ie9S deveres, que tanto hão de conCOl'l'ft' 
para a geral civili.ayão que he mister prornnr. 

O Sr. Custa ~g"in.r: - Sr. Presidente: neo.. 
no. line de finlas; eHlls são sempre odiosas, e c. 
que he peior sempre onerosas aos povos. Eu sou d. 
opiniio que as Camaras aejão sim obrigadas a asaig. 
narem para o Diario da Aasembléa, porém que isto 
aeja re"ulado de modo que não JH'1e, e incommocle; 
quero dizer que o preço da aasignatu.ra seja o m" 
mOdico que fur possiyel, e que deste mesme onu 
sejão aliviadas aquellas C.maras que o lIãu podereaa 
fuer, porque existindo, em Tertlade, algumas que 
de certo Dada tem, seria bastante duro impor-''
lIemel "ante obrigação, que toda pezaria &Alves lo .... 

os Juizes e Vereadores, havendo-os tão generosoe que 
de sua algibeira o qui.esaem faler; ou então, o qUe 
he mais provavel. ficaria inexequivel eita obrigação 
pela falta de m~io, da CISmaras. O que deixe refe.idG 
he com particularidade retati \'0 á maior parte da 
eamar .. nas Proyinciu tio Norte do Brasil; eu sem 
em uma Pronncia, que suppoato conte tres Comar
cas, e estas divididas em muitas ViU .. ,com tudo 
algu .... as mal podem mereoer este nome pela sua pouca 
JlOpula<;ão, e peJa falta de rendas da. mesmas Cama
ras, que a terem de pagar o preço dos Diario., de
certo nunca cUes lá apparecerião. Por tanto paguem 
!Iim aqllellas que O poderem; e 6. que absolutamente 
furo isto impraticavel carregue o Thesouro publico com 
mais este encargo. sem o que de certo at~\1rau das 
POVO:U;ClCS do interillr dD Imperio, especialn8ente aa mai. 
::i)~ttaJas da~ Clpitaes das Provincias, jámais poderão 
s.dlt'r o (Iue pc;r IIqni se passa. e quaes os trabalhos 
de-c:l Assenlhlt-a; o que muito conyém aos Povo. eoa 
['c"al, c em est:~.:ial :tynrl!es ;Í. quem mais particular
Inl"I:.;! l)OS~JO llrzer resu::l(o ai deliberações tomadas. 
Voto i'~r ! lnt'J que as' ~amar.s sej<io sim obrigadas a 
('Oi1correr para a assi,natuTa do Diari9; porém que 
dc~le onulI s"Jáu ativiadas aquelIas que o nõo poderem 
tazer. o que deverá ficar d~baixo da fiscalisnção d .. 
J unfas da Fazenda. que deveráõ nesta parte ouvir .. 
competentes Corre~edores das respectiva' Comarcas, 
sem cujl& audiencia não poderão (er cllviéldos gratuita-
mente oa mencionados Disrios ás Camaras que os rui~ 
podercm pagar. 

O Sr. Dias: - Eu não IIri qtte inconveniente pó
d~ IIner em que pnj;uem as Camara~ quc tiverem rcn
flrmcnto; e não paguem as que os não tiyerem, dCl"en .. 
do :1 estas ma"dllr-~c gratuitamente o Dinrio! 

O Sr. (~.,ta Aguiar.: - No t'stado em que se 
acha a ql1c~tao! tln ermo qu.eV. ~x. deverá propor 
no ca.o de 6C .)ulgl\r a Materl. suflicientcmcnfe discu
tiua . se as Camaras dncm 9U não lIer convidad:ts a 
a~sign8.r, porque uns Sra. Deputados são ele voto que 
o devem ser c outros quc não; por tantu a questã~ 



(UI' 
..... CI"" !alo a. ... eoaYidaclM • obriplu 
• • pr pan o Diano. 

Algun. outro. S .... ARrIo di8'ertIltes reAexiea· e .. .. 
cre eu.. Me co~o. ~ lembr.r que .. Corregedores d"; c ... .. 
.. arcAI podenfto Inforlll.r IObre OI reDdimenCOl cJ. C .. 
pill'll t e apontar .. que ti,eaem IDeiOl de fUfOr u 
lIIipa'uras; ob~rv.ndo·1e tambem que leria preferivel 
lue o. Governo ~e cada P,o\'i~ci. papaM o numero 
Je .~lg~aturIl8 que fOllllem pr~ ... llAra adi8hibui<,io 
do DI.rlo, J:'Gr todas as Bua~ Cal/ .• ru. E julg.udo-. 
• fiaa! suficlentemellte debatida a materi., dt'cidiu-.. 
que o Art, fOBse cmcudad', e redigido Do iegpirale con
testo. 
. "~er:í remetido o Di.rio da A8sembléa atodu 
" as Camaras ,du Imperio; C :-<:rú' jlll1;<- IlO( aqueU .. 
" flllc pf'!<i~:·:'." I 'ui.ar; \: oIS qne ~.()r ;lI1'.;rnl"ç~u dei C~r
" r~ged\Jrt'8 dads ús J iillla~ ,'l:, FazenlÍa Iiiio tiverem 
" I\"tldns. lhes lerá di.trihuido gliatuit3:uer,te, flecllm. 
" meaclar-liC-ha á. Camarali que cOllvidl'\lI p~Hoas q\ll! 
"usignem p.'. rste Diario, }os Lllm.ras tIt"iiit;,rái'1 a 
.. leitura do Diario a &oct08 os Cidadio$, pdos JI!í;;iOI 

" que lhes parecerem mais propriOl. " 
Alt. 2lS Para facilitar a IIila l,iturA lerú f~;11l(:i:) 

O porto do Corrrio.' e a tarifa da assiguahua i1t'n! I"\:. 

pladl\ de modo que baste tão sómente para flulcr tllC'ól 
,. tlrspezas do papel ,e impres!!io. 

Deooteo.1e por algum 'cmpo • materia deate.~':" 
porque UII!! Sn. Deputados pertendiiio qU(~ s(~ calcul .. ~. 
ee • despeza do iJllpel e impressão, e por esse calct.lo 
• detel'1llinuse D preço da assigtlatura, e o d. ,'enda 
miuda; e outros exigião que 8t' ajuntaSIeID tambem p41'. 
o caléuJo os ordenados dos Empregados para se taxar 
o preço ba razão d. despera total. E tendo .Iguns S.rtI. 
pondend.o que nã!l era • economia da Falt'.:d., e lIim 
• maior circulação do Diario para • in&tru(~ito do Pu
bJiQt, o objecto que mereei. mail\ a atlen«:ãll da 4li-
.... ~., vencec-se '1ue pan&N .' An. rediJi40 ÍloI 
•• 01 eeguiiltea: 

," O pcMo cio Correio .. meo para tedoe • 
.. A.igaantes. A tua daa AMigoatur.s lerá regul"
ti ~ .... ntin que f~a face ás dupezas, com lauto que 
., IeJ' ~pre por uaenor pre<,o que o de qualquer O" 
" &ro Periudico. tt 

Art. tu, AI Actaa .. rão imprc!lus, e tanto del
~ como do Diarie da Alsera.blé. be fará a disttiblAi
ção gratuitamente pelos Dl'puLados. }4'oi IIl'provado. 

O Sr. Preride"te alll>ignoll p:lra • onlcna do di. 
a diliCussão do Projt'c'o !Obre Ob Governos das Provin_ 
da.; e t'oBtinuac;io da ,discuslIao dOM "rli~ do Jtegi. 
PleDte da AlI8embJéL 

Leyantou.~ a Sessão á. ~ boras ela urde. 

M alIoel José de Soiaa Fra"fIl J Secretario. 

RESOLUÇÜES DA ASSEl\1BLEA. 

Para Caetano Pillto de MirandLJ /lfontenf'gro. 

lU. e Ex. Sr. - A AII8embléa Ceral Conlltiluin. 
te t' l_e~it;lali,,~ do Imperio do llr.s;l tomando eoa 
,colI~ií!('ra(;~o que em mUitos artigos do Diario do Cu
\€!M he Plan.festa a in~lIção de indulir su&p"itl1s no 
l'u!!;:o sobre a boa.fé e arlh,'são da As~en;blés á tor_ 
lfl1 /'J (~overno Constitucional ttue tem :-.bra,r.do o 1'0-

". '~:I Br;;l'il, P. muito prillc:palmtllte D~ carws inoer
,'. :10 dato f'eriodico, N.o lOi de J.f, do corrente .. 
. ;:. 5~6, e N.- 114 do mesrJlo lIlea a pago bG9, or_ 
~,: •• que, ~ P,occl'ador da Coro3 e Soberania ~sci"," 
" .. i, . na "rma das Lei, existelltes, prtlmova a acCWl&-, 
~;:o _lra • AULhor ou ailthores du citaducartas no 
.J UI., doe Jurados J como lhe incumbe ex officio, e 
d •• eft ~r para o futuro em cases seJDeUlantt'a. O 
.'I,:,e ~V •. ~. lenrá .') conbccimfl!to de Sua l\lagesta
de ~ - Deos Guarde • V. Ex. Paço d. As
aeàa1Má. 241 de :&Iaio .. lBU - J~ JOGtiuim 
~.ü,p li' CtntepoI, 

ERRATA. 

No N.o antecedenfe pago lOS. no .§ em qn! se noaaelo ~ Sn. ~~ ~ votarão a favor da A ... 
• isti. , de"e acrescentar-se o Sr. Mtllm~l Pinto' Per,.,... ,. &"'JIIIfO J 'IDe foi o_Utido, ~ copa O flJlai • ~. 
pl.et.a o DUSleto dOli 17 CJoe forão d' a'lueHe voto. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GE&4.L, CONSTllTUlCNTE,E LEGLSL.4TIY.,II. 

De 

IJIPERIO DO BRASIL. 

1 823. 

SESSÃO DE 26 DE MAIO. 

Pr"itlmclG M Sr. Buptt Capelllio M6r. 

R Eanidoe OI Sn. Deputac1()J ""tas 10 horas da 
.... há. te.·se a chamada e acbar .. 908e presentes 55 t 

r.klDdo por molnto o Sr. Gama. 
O Sr. Seerctario FrtJnçtI 1eo ,. Aets da Sessio 

llDeeeedeace, e foi approvada. 
O Sr. Prellitlertl, 8nDuaC'Íoll que elItsvin a ~rta 

.... Sala OI Srft. MllnnM Joaquim de 0,.".:/1,11 e JOtJ 
Correll PIICIteCtJ , Si/fia t Deputados pela Pr • .,vinci:l d. 
8. Paulo; e tendo iatroduzidos pelos Srs. &crt"tarios, 
prettario O juramenw e tomaroio .... nto no) Congresa'l. 

O Sr. Secrecario FrlJ1lfa leo uma cllrtl\ do ~ Cida
• 0 Joio &tu,. Lilbo. t concebida Dos Cerm08 ... 
pia&ee: 

Aapsta e Soberana Aseembléa - O que alguem 
..... plar. como desgraça, eu coatemplo eomo feliei
.... ftal. O IMO captiveirohe o Emblema da futura 
lOrCe de JDeOI Coacidadãos, ou o leO desengaao; eU .. 
.. bão. 'Prindo da liberdade que tanto anhelo, ano-
..... ainda debaixo doe fenOl, otrereço • V 081& lU •• 
.... Snberana os tiu&os da minh. liberdade men~ 
.. me aio puclerão surprehender; aem cooheço for
ça lnamaou que o possão c:on~r. São estes t e o 
Ihi. traQlcedente e esaltado jubilo t 18 mais pura a te
lieit~ pela &io lonp como justamente des~ada Inll
talação d .. Soberana Assembléa. Desde 19 ere Abril 
_ ISCA eu rui • Fortaleu rude, m.l8 inl1h&h"-el, 
_ de meoe Concidadãos 6serão tremular o E~ta.l :la;t~ 
.. Libàrdue; em 22 do mesmo Abril 8oh,:i o grite) 
de IDClepeadeacia do BrRál; em 12 de 011ta1)f;) can
tei coaa OI meos Concidadãos a gt'aC'Íosa Eul~aç'ío do 
Seahor D. Pe;lro 10 Constitucional c Imperial Thro-
80; este Dia roi. yespera da minha queda, e com
lDip cabio • Liberdade da ImprenllL. Deportado t in
deflnid.lIlen&e t yohei á acolhe! -ne ao abrilO desta 80-
..... A_mbléa t Palladio ,las seguraoças individaaes 
• Nrioa ... ; ea7anei-me no meo calcolo J tombei no 
-., de 11m ~rcere! A Lei aio me appareee c eu 
~heço meo penes"i~~". Sua Magestade Imperial, 
... • eu creio sem diliculdade, reluta para que me 
Jadtaio o p me hão roobalio. mas o Geuio do mal 
..... de Sal Muaificente Mito o Celeste Dom que 
O·fUia Grande! Nas treva. do Car~re bosqnejci um 
l8Iée s,mbolo da minha fá Politica, lummario dos 
~ ai"''''' ao Correio do R.io de Janeiro, DOVO 
"mo de qu • VOlla M~ Soberaoa Wl1l0 • li
....... _ oWe1'eCft' 100 nempl.l't!I; rec:ebio elles • 
.... ... CN! N", .. "'mtIIWIlQt91Qo por (,'Ita O~ 

adia; IDas tudo be Dada, COla· canto que ..;a ,.ia. 
minha Pama. Eaperitualmeate _tido peru. • Sebe. 
raai. Nacional t mil YolOll otrereçó UI Ceoa ....... 
!t"ito dOIl Real trabalha. como o maia hamilde e .... 
Cidadão. Cadêa 2. de Maio de 18~3. - Joá -.. 
Li&lmll 

O Sr. Pruitknfe •• udou diJtribair OI ... pJa. 
menCitllll'{OS na Carta, usim como .......... __ 
M Pr~jc~ll sobre AS Sociedades Sec:retu. 

O Sr. Aó,drada ltlllCltado: - Sr. PI'esi_te: Na. 
deve fiur aS\lim; he um cidadão q.... aI&weoe ma .. 
clipto á Assembléa i o CClItlllDe he receber com .... 
do ou tlespres.r-sc • oWerta: ... YOto que 18 .... 

Ir. He realmente um eacripto incadiario o papel ... 
li' nos off.rta; fervem aeU. OI ataquei que .se .. 
Dem posa0 JAber se .,0 jlll~, peia ~ .tee~ ,.u.. 
os Autos eompl'oM&orlOl daJUIUça 011 laJUSUÇ& .. _ 
pri)IÍo; ... não poue descoUbec:er que Iio _ .... 
euempwaaeol. Vejo UIII cidaüo llOI I&(M da Lei • 
yej!) cate eidadio elamar CODtra OI .,...pOlI deUa, .. 
antes doreallltado legal da lUa det.eaçio; que ... 
penllar? Que be 80' m~~ OáÜl temenrio. EspIre •• 
cido judicial, e clam. mUo muito embora .. • j" 
8111' injusta; por ora o que lei he que eati C8IDe .. 
outros. Como quem te 401 &preseata !'K ;DIIOC'e8" P 
. Que pl'OYa aes di da .• "" pareu? 80.. DÓI '" 
ycn'un os IlOl Jw.-? 80_. be y..s.cJe, 01'''--
dali nos direisoa ,,,di.,tl..... e poIilicee doi .... · COII-
crid3Jãos; mal par. lhe acudirmoI In .. iater que n.'. 
ataCAaem. Def'en<J....., pois.; mOltre que está .. criIa •• 
que se lhe não deYia tlrar • liberdade iDdiQlaal, _ 
YU que RitO Yiolou as Leis. M.. IIDteI, ele o ...... 
yir l~e rep:ate • fita A ... bléa t • ate aaaetararie .. 
justiça, yociferar e iDaul. .. AathariWes juttic:i ... 
como teodo ordenado .... priIio inju&a, ... ...o .... 
mim em yerdade. He certo qne' a lU cIetpaça, • 
aio jUlti6ca o aeo ranCOl'OlO ammeao CODfra· OI -
• 1 ·d .1_,-. -ow-1m'l'lI& ... pe~ orea" ao meDOl ~r.· _ 
aaHume. e embota o 80 da. IDÍnhas obieu*lJÕ6i: COIIoo 
dolftJ~Uffl uI doIori .. embora DãO ~. ~. j .... , .b 
doumn.. de que eRa rech.lo o aeo COrnio ale ,.. 
10 deicbar de censurar; poré1II Ile licito- • cada ... 
ea~.nar-se; mas 6u-e o meo .. paro· .......... a., 
preuõea q,uo me parecem eediei..... .Q'ae ~ .. 
avançar que i. M. I. reluccaya ao Geaio dAt _.' 
isto he, lOS Jlini.tros?' Sua Mageatade'. .. .... 
constitucional. he ArO como indiYiduo. Ile .cima .. 
&aq~aas humanu t não he holft1D" .. as um .... ..-: 
taphieico. Nós .. bemOl a yontade cf' u. MOII&ICa ec... 
titucional pel045 nos org~o.;. yo.tacIe _o' N'ftRida ... 
cu· aQVi05, não lle para nó8 VOD.;. _pie .. 
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"nr luta entre. entes. e ~ Dão. eates; . entre. Ulal. ~fa· 
de· que Dão ~e .. ·.ODtade, e outra que he a unica 1101 
tInDOI da Lei ..... Se os· Mininroe' kmataeado· OI'-direi
.. deI&e cidadã., eu .ou o primeiTo a fallar em RO 
a~, o pril!'eiro~. pedir. a respoDubilid-'.!e dos M~
IIIICI'OI preY&ncadores, e vlO}:;'ntos; mas. n:to ~ basta dI· 
.. ~ C'WDpre provar. Fcrir.il).me umbemos ou\'idoa· ou 
cru ,.lanU nas quaes não eltou bem 'tcrto, e peço 
• leitura. (Lee (\ Sr. Secretario.) Hem, ja sei; he 
ouudia que este cidadão qüruifique de captiveiro la slIa 
priIio; lie ülailladlr, 5e está prelo !;egundo as Leis; 
se "o Dão ettã, jUl!tifi,\u~ a \"Íolencia, e efltão "Venha 
à DÓI, ou e!!pere • aenteuça, e sendo }~8tificado por 
ella accusc 08 injustos ddentores. Mas pertender ~ue 
.Jesde ja lhe se uds81os. pertender que ent"lll08 em 
lula com 08 outros pode!"!!s trahe intençõe!l Illlistras. 
Era fim se he e:-iminoso lO1'ra" a pena da Lei; se·o não 
he, mOflTe·:;e innoceDte; l' nó. faremos por era.J mso , 
se o Poder Executivo se u~cuidar, 08 que opprimi
rIo a lua innocencia. 

O ~r. ·~cn.sa· Aldlo: - Não me "conformo eGlu o 
plTeteI' do nobre P ... 'opinante. Eu vejo"que he um 
c:idadio que rr"ita qlle está prezo, e "Gue faz ouvir 
leOS . gritl)!I nOHIa AS3emhlt!a; e parece·nJe 'USD duro 
'.e "te ,. dosprezcnl 08 $ctos c1amerea. lLu. BRO 'sei te 
eltá. ou n;io culp:\cio:. ma~ elle queixa-se ,e por tant" 
jút~ . que ~3 'A88Cm!>l~a'.'de\'c~a' informar·~e, do StO 
élelic;to, e· d,l lua 'pnzllO; porem: ')ue se :dciprerem' os 
aeq~ quei~~mta li~O, o posso rolerlP'. . 
, O Sr. (.'al:.ilt!lTO ·dá: Cunl,a: - Ameia" outto . di~ 
" Sr.1 Antonio (;ar!n" . amrmou qne se' algum cidadão 
levanl,a!se; & yoz.para se queiur a Cllta Augosta As
welqbléa, de qualquer \ oppreSlão , elle seria o pri
meiro a punÍt' -peloi 8eOS' direitoS', e que teria bmito 
tal ylsta· indagar ~ motivos da sua oppre&8ii4t• ~ã9 
enten~o' pois "que razões tenha agora par3 diz,~ o 
contrario; nem :tambem par:l q\Jercr que nem 30 me
.01 lIe 'aceeitemestelpap,-,j.'J~ Eu dectt\ro que 80b de 
opinião, . que se ]t:iiio,'e ee tnme conhecimento deI· 
lei ~ para se saher' "se devem: ou nao, ser rece
\ridOI 'com ·agrado. 

O· ~r. Alencn·r: ".-; He iato o que eu queria di
ser. Por ora sr', vemOS fllle nos 'otfei-ectm um escripto", 
e em quanto nno sabeRlos' o qlle c!lnt!~m, n:io pode. 
mOll dp.tidir' o como "de\'e ser Tl>cd>ido. Quanto ao 
que di~se' OUtl'O' n()hre . n"'puta!lo que f'i!e nos fazia 
queixai!; naO" entQ'Yl~o assim; eu cstou persuadido que 
riem nos dirige queixas,. neln no<; Ilede ClIU~1Í ahruma 
Empr~ga illgllm:l'!C);prcli:;õ~s fortl'~, talvez porqlle- "lIe 
julga innocento ,porque a' fj!:'l clInRciéncia de nada o 
accúia; mas clisso não no," clu;"":'mOlfoccllpar; vejamos 
ee "(I cscriplo' he hbm }illl'.'l dC'~idll'r.ws da m3nmra de 
() rcteucr ,rr.a~ lic'm· pr('cr.(~(-r (H~el!~~ão' ,p:.r31 lI.io 
ontrllrmOl; em contro\,('i~i.11! ·dc~agrada"ci5. Basta qu~ 
Be re~(oha 11M Intr:l \ 'Jta(~o. 
'~ ·0 Sr. A:!i(ru(]" 'Ai(/I,'ur!{): '- Ij.villlto~mc p:lfa" 
fnzer 'um á cXl'lit·.,ôn. O' (lHe" ,li~C'ainda o repito;' 
épando' :,lgllTil ri(lad.ío H~f)~trar" "qne c8ti opprimido, 
rl1 . f;~i'ci o rrir;lciro ti. faIl,,!' por f'i!e ;ma8, com'o dice 
ó ~r;·./jlc,1car, b l!l1tlHll' 'dü .ConeilJ não se 'ql1eixa a 
t~la A~t.i~r~l4I.:a, () l!:lIla' li,c Pdde. Se' soubermos qua 
;tl~IIÍ1 tHlãdão IlC' nC::;3 rc,11mente offl!ndido' em seos 
direit,,; Ile obrigação nos6a, . como guardasclell('!;, 
dcferJ(k~Iu:: "l1lUS lIl'iite CIl!IO' !,in~l\f'm pede que' Bie fu
I;umos 'jUfiliça ~ . nem o q\Je 5C acabou :dc" ler he re·" 
quelifO~hIO;. c CII ,,:io ('tmt.r.(o para iato' outro '''Ieio' 
que iliío ''''.1.\' o 'de I'rtil;iic;. nevtlroi'ém ilcclarar que 
rllio' 'lOC' ó}'>pl'lZ n' que . se" f('(:ellc8Irom nt('~ pap('i~; 

oppuz·me sÍI n que be l'('eebe(jb~m com agrado, por 
nlgumas expreasõés que notei, e nessa opiniiio me con. 
fervo; o~troa Srs. entenderão ,-lves e contrario: a 

As!{em bléa decidirá. 
Co;'tinuou -ainda o debite p:>r alguna temp,' I! • 

6nal 6e resol,et) -!ue fil~se'm Oi Srs. lleputadc., p-l. 
la leitura do papel, o soo jui1.o, c dep3is o pronuu
ciassem por mera votnçao. 

Passou.sc á ordem do dia. e entrou·~e na -di~c\ls
ão d08 Prüjt>r.tt)s· dos Goverlll1Cj das Ptovincias 

O Sr. Alencar: - Sr, Pr~idt'ntc: Antes de en
trarmos lia materiil da ordem do dia, proporei a COR
sideração des'{\ As!'emhl':-a, ~e Il:io ser.i. cOllvenlcnte o 
~servar a dclib!'raç;io (lc1initiva soh;'e este objecto pau; 

qUMdo'estive:-am 'Present.es todos o, SiS. Deputados • ..,\l 

ao menos 09 da Dahill, q'.te ho .úm" Provincia 'da pn. 
meira Or(le1O ~ ..; 0"1 (;:1:.l~S sC' niio c~tilo aqui não h. 
por sua culpa. Quando cm PNtugal as Cortes jul~", • 
mo crIminosa a JUlltn do GO"ernll de Siio Palllo, por 
não obedecer aos O~erctQs à' a'1llelle Congresso, nós a 
defendemos Com o ar~'lImenlo ete oue lI:io est3\'a oh/i_ 
gada a obedecer porC'Juc a Provincià ainda n10 tiaha 09 

seos Represcntantci nas Cortc3. A isto \lOS respon(liii() 
que o lll'a~;I "trs -úm";l . ~urte :d. Nação' al~ repreliellta
dA. que o Brasil ti/l!la j tirado e~tar por tudo o ~ue: 
ns Cortes fizessem , e ql1e pv(' iSlfo ('stava na' ligorosa 
obrigaç;ío de ohe\ !eeer F.HJlS rasóes nunca nos con VCIl'

cer:i.o, ni3S' a final f(,mos nncidos" p,~lo numero. Agou. 
trab·se de dar· um pbr.o ."gemI pur" os Governos dê· 
tod!lS IIS Provincias ~ ningumn dir'; qlle não seja n~
e~s~l\rjo ;' mas ,'. se}'vmdo.medo. mesmo argumcnto, sou 
de part:cer que entrem Oli Projectos erA cliseuliSâo, ma8 
que 'mio -se dcli~r~ de6nitivamentlt tiohre cllas sem es
tarem presentes os Srs, D('putadoi da. BahIa, da me!J.. 
ma forma que e Sr. Antoni" Carlos lembrou • respeito 
da Con8lituiçlil)~ Demais elle!! prAvsve]R1entc cheglioefll 
POUCO!! dias, e como á discussao ha d.A Ic\"ar. algun. , 
nada nos .prej uruca (). qae: proponho. H~ .tê um:\ COIl

templação queeu-julgo necelisaria;, náo só por ser aqnel
]a Pruvincia, c.mo.ia disse, da primeira ordem, mas 
porque a· eaÚS;l da 'de'mora dQs !ieos Deputados provem 
ôá luta cm que ~e acha çmpenhada rem o Partid~ 
Europco , : sofrendo ~alamidadc!l que ~ão bém c.'Onheci .. 
das de todos. 

O . Sr. Moniz Tararc,,: Sr. Presidcnte: N.ío se 
trats por ora da doutrula ,te!:tes P)-Ojectos; tI atl\ '1!Ie 
da proposta., que IIcab:l de r"zer o Sr. Alencar; e 
he para falIRr contr:l dIa que m~ levanto P"ar:l nãó 

\ . . 
se ·torn3r port:m , cm tl'mpo nenhllm, susp~lta a mi-
nha cC":lduc:-tll a este resp('ito, cu devo fazer um .. 
confissíio inr;enua, de filie me retirei da!'! Cortes do 
Portugal com aversúo d('~idid:l {\ leis provi~or;I\~; ('lias 
marc;:o' necessniamcnlc ou v:lcilbção de principios, ou 
poue'a be~Urllnfa da bolldad c da fousa sobre que SI" 

legi611l; ns leis" <levem tl'r est!bilidadc para inclllcarem 
respcito, e eon~(,!!'lllrcm. o seu fim;" elites são 08 pri'
cipio!4', de 'que :11(' :\('no F<,s!luido; mas dCl'graçad&. 
Rl~ntc' h~ lal o 'c~tado' Ihs Provincias de!>te Impcrio t 
qucmc v~jl) na dmll nr.'~!;:;i~llrlc de fest'ejar o que' 
aborreço, i:sto he, de rcciir mesmo, que quanto ano 
tes se'· tome i1m:l i:·;e..l;~la kgislati\'a, l'~o\'ilJf)ria, q\l~ 
Vi' fI (just:lr Ít tonentc de m~lcs, que diariamente 
dilacrrfio "':\';. dltas P·rovincias," lSrm ,!'r, Presidente t 

nós não pot1rQlo!!, nem devcIS10'!;, enlurdecer-no9 ao!>' 
clamo!'el dos . Puvo';; estes l1{'sdc quc ap.pareceo o 
r;cm1')rc mtmorllvcl-Decrcto de 2~ de Sctembro clamão 
c'ne;~il'nment'c •. coi1hC'ccm!1) o damno, que de\le" resu!· 
tftVI\ '-; (ffl e-flciios tem Ilppareeido; a CIlU8:l do mal és· 
tn pntent~; . he lCmpo' de curano. Retardar a tur~ .. 
he' u"'ra\'ar a mokstia.' 1\188 diz . ., Sr, Alencar que • 
Bahi~ l:lh'cz 80 rcsint& de se lomnr uma medida le
gi:!lativa , (lue tanto de perto a interessa, sem o con
curso dos lIeos Representantes; não o pOESO "crer. 
Sr. Presidente, não poaao adllliuir lima tal hipothqe. 



\ 123" I 
N. Bahia. ha LOllleM 'MIa!" ~ qtle dirigem l opi
.. i.o pubhcll; estclt hChDcal hão de lD"alivelmenhl fa
ser-nos .i~tiç:t. porque Mo de coch,ocl't a dtllgraça 
• que eS'.l tClluzula a Admilll.tt'tção da, ')rovihdas: 
• eagrllç:l de que • mesma Jl!lbia nio .j'e iscllta; 
Jlão ele conh.t'<:<:l' ~"e por fal,* dOI lleprt841RtaDles 
de uma Pnl\'lnCII\ n,o devem ls demais padecer. Alem 
do que. p«llfc ~ui t~1n tlul'ceder que 08 IIIUI!tl"t's D .. 
Poutado~ da Dahla. alllda ch.(·gurm a tempo de c:oufe
nr CO~1I1(J'lCll. a til"l: li (h,c,ulr,ào debtcs Projl'ttOi 
Il.io p)l!~ dt:lltlu' de ser ~uito long'\. por ist<J que 
• matetll hc de eumma clT'c!Jm!ll'fC\'lÍo tnlrctahto I'e 

'regarenl os dito, DCpIH:.nus terão parte; quando 
• lio. deyem conti.ll' na salledori" desla As."embléa. 
que S~:I so d~lihcroll a obrar ne~te negocio pelas razões 
poRdcr3l.1s", e que aio ml:1i palpa'feil. 

O SI' • • .fl/(lrada Macltado I - Sr. lirnidcnle: Lo. 
~ant(j,;mc P!l"& rectilicar um eD~aDO do ~r. ..Ilt'ttcar. 
Quantia o~ Deputa,Io'l do BraSil nas Côrte3 de Lil
lIGa f.dlar;io contr:\ o Decreto que organisou as.J untas 
de Governo, deríto ('orno raxcio o não ser aquclla or
l{anisaç;lo appropri3Ja :ls c:i:-cun!fancias do Dr.uil; p.&te 
foi o ei~rI wlJre que vulveo a quclIh"loo He verdade 
CJuc tamll('IrI le toC()u na irrl'gUlarid:adc da (,'trtRa d4 
lua dccrel:t\·lio. e questionou· se da sua nlidllde, par 
~:l\II:\ dA ausend" da maior parte dos l)cpuLados do 
llraiiil. Ma,; H'l circl!!lst<tncias siio hoje diflerentes I 
a pcs:t\' d:\ intf':ntadtl amalgação. I!alt" Y& aoll olh .. ! 
«tue a l\Ionarchia Pürtu;;UeZA" era compo!>ta de duas 
parte:i di8tinct:t~; e aw. inimi~, vl!t~ que OI sells 
3ntere~!le~ se c:rusllviie e l'hOC3Y:iO. O Reino do Brasil 
11~jc Impcrio uhi:!' que o 8t'4) mgr:andecilRento tllÍo 
"odia Il'r destjlldo por Port1l8111; labia que aqul'lle 
decrepito IteiOll, 911 aflcrl"I\". CUlftO l'Ianta parasita, 
e 1(1 r,nm os incIIIII01c,!,IS nO'~08 I)(!(]ia medrai'; a del
~Illiança f'f'a natl1r:ll: tlli'11 o que de PotUlgal se 
ori:ÔIl1Va "n08 devi" ~cr 8I1Spe:lo; ptJt' js~o com r321:10 
dam~!l1(ls nas Cbrtcs de" Li:rhoa. que n:"iu l:onh~ciL\
rnlJ~ Lt·;~. que interessAT:io Bit ao Brasil feItas pejos 
l;rl D~~lIt:tdos de Portl1g11l: roi!! tu.'s"C t~mr}O C:llta\',io 
J:~s c.·,rtC's • dll~ D~putlld08 da Brasil, armai; 03 de 
Pf'rnamlru("o. Em verdade IIl'ria mais qlle bAill('!;& !te 
~nl)ellti!'l~elnM. 8CI"I reclaMar. o'lf1e o~ De~utll(fo8 de 
;rorttlgoll se arrogult'm <» l.ep.r para tiOS sem ftS 4 

tÚslrncia nosall. Tudo he o *vt'S1lG no n08~:j C'n~o. O. 
llll~~Çlfj illterf'llHlI lão «til mnmos. todas qt1ant~s Pro
"i~i3!'\ fc",rm:io ('!ote \"ASCO I mprrio, nito lIão f nem P'~
de-m StT f jnimi~lIl; o que n l!mS f.u hem. não p:"Kl~ 
dann:lr /l" ou~ra J todos t0!18titllimne "um todo 110100-
,(',.('11. N'io temAmos pois de L('gi~J3r! quanoo SOtnOl! 
• ~llur.lid"de; WtntlCJ o (Iirt'ito em nos,,"' fn"or, e a 
ul1Iidad,' abonar;'1 os nos!'IOI! DeC'ret(l!;. ~e f"rer.1 IItt"i:t 
• lima t'rovillcia, .~ outr:'!R n,;o (,S dCI.lruh"ritú. To. 
dll\'ill n~,' c1udllll q,l(' o Derrl"to lI;ii) IK'ja deliniti,o. 
lIr na"l~~J q:le hrrvt'rnent.(' \1. "nhilo Deputados d~ Ih
J,ira. ellc3 o rli,;culir.tIJ; c I:rd,) <pc ., :;I;~Jto,:uan. O 
'Iue n'io C'f1,,~iuffl he qne '"1I1Irl1l 08 l~r~i~c.tos i! Com
rait;lf"to; nlio "el~ nr:ce .. sid:\tle. Os prnw11"ot2 ~I,l. ttllC 

~cln, tre<t !te r"lIllRo !II·i., !tS mC"!!l()~. t".;dlt a dn'erli!l
ÇA 1'lI'!\ na m",io~' nmplitude e ltmLilo. dclJe!!. O ~ri
meiro he fie to.lo m.lllt:.,. e ".'io liatl~f.11; o terrl.·lfO 
'file he u:,i!'l gtil,t\('IIJTio perca IU.S :<'0: "'IOdamentoll ; 
c:om (I pr">jlecto e IlIrnfl ele proVl";lIn~ 1~,,"la 1'0-
em:.ia 6arolL, .~rl!""I(}rw,,; f' mlu eúln os detl'lt.);; do 
primeiro. O S('~l.lnd~, q\le he o filie 3pr~('nt("i., hc 
.. lU.i:. complt'fo • ampln; rccOJ:he-~o. 311 .:1111<;. talt.~ f 
Jnlt" !te prrterivf'l flrn dou,,; ~ dem:ll!l nl\ wSl"n;s:.o 
J·.xi(~m lembrar ,p.{'ur1nao;. qU!! o apru:<.iIlK'm .m~i!i ao 
"~le. se _ cll'~j~. lIe r"i.. o. qU? deve f~\l(er 01111'C&0 d. 
tliM~!IIIIaO. )i.1 que )u! provlsorlo. e. ~~ o nuhre. Prco· "'Dtd !te i.Dirui."O de Leis PCOYUm-las t cu" ~ 1i1i\~ fiOU 

rn~lloi. ~ .. ( nlo ~ã 6atM Mled:o; he flifMfl~ftf fA; 
tbIar dt'fiailiYilmellte; iato dé~nd~ de ~tf'D deeef .. 
itria;u:ôefr, prifrdpalmellle da 4ivilll6 da t~rri~G ..., 
Ilrrperio. ~ ~at .. d!vilJio d~ "ro.rn('i~; t&lvez • 
mefhM .teiu:,~lhé Elft1do(! Pro~illt~~, qut ~ 1Idm1. 
Di~lrt'M, C(1r:1oag Reino dos PaIu-s &i:tOl>; !!t' pore. 
adoptar:nof dhiliat-. mt'hotcs; tomo fe:: a AS8embl~. 
FranCt'ta; então (;5 C,!nse[l'Ios dcVOiÍl5 prererJ-le. O 
Dl'" por~m exige remedio; dea'to-lhts algum, embora 
não seja o melhor. Discuta-!>e poili o l'roJE't!O; !açiio
te as emen<t!s predOlIl~ fla9 di&cussÚéll; \'ença-se ft:I 
fim a matnls, I!. d~poh púde ir A urna l~millàa 
Só para a l'e\l~;io' dei 'It·ntfdo . 

O Sr. Carttt"iro da Cunhlt: .... tu ~igo" o pue
c~r da Sr. Ale.nCar; e qllltndo ~ trato\t !'t' !'eri~; 
ou niio t discutillO!f OI .A rtigo8 Ccfj!>titution*~!! 5t'1D 
• prt'ICnçl dos D('ptít&dci~ da Bahia, di~e d rtI~mo 
e porque o objecto de <fue S~ vai n trg~:lr bc" de muita 
concidl'raç:iu peni5to n:t rnf'Stnll opinião. LeI' Prbüso .. 
rias, de pt>uoo ou nada servem; e tombou tenha 
dito G Sr .Andrada Alarhadn qUE.' o PtCljecto te ur. 
gente; til hiío tecol.b~ço esta urgcntia, c r::~tl;r.ci 
que se tUa existe he só na SUl im;~ginaçi:o e r.s de 
alguns" Srsl Deputlldos. Par. o Prüjcl :') entnr e;u 
di8cu~o pertc'nde.se mostrar I nece~»i,l.~e em que se 
Aeh:iu 88 Proyitici..... (O Sr. .J " d/ar/ri jJ lidffido o in .. 
terromped di1!!etldo: binguem pôde faliàr ~fltrl a ur. 
gcncill i pois já se teueeo. O orador tontfilUb\l.) )1 .. 
(allo\l~se IIgora outra 1"es nell~, e pt't itso julguei ne.. 
ceasario dilcr alguma COU81& rtlativlmehlt! ft pfedll1QJ 
ntmnoSll de se htnçttt ftlão já dâ P~J('êt.da med~~ 
Se as Juntas Pra\'illOtiu nãó tem tido aquE'lIa f4trç.\ 
necl'Ss!lri:s para tlirigir bt-m OI N~odOl PuWil"tls. • 
s\lffocat os PartidC's qut! tem n&Scltlo da drv~~Ddit. 
de opiniões f hc pcb d~r"moniá qu~ tem tei r1ado eBo. 
tre o Gnu'rllo Citil ~ o d.IJs Aritlàs, p:OC'tdida d. 
itdcpen(ll'neia dC!!te f qlle etn lugar de ptol~ .. 
0PllCraçéies lI' l11ucllt. !IC."1npte la dmitrarilJ. Apecat' 
cli~to n"unea t'n~ !!e oppC!4er:to !lO bt-m gtral dAli Pro
,.inciult, I'rinf"ipslmt-nte na erise mal!! rt'rigc:-a, nC) 
momento em fim de ltdllptar"~e 11m nOl"O si~teli1a, de 
Pf'gllir~e I'!f\Va ditt'('(,"/io; o C'j"e tal,"cl não su('cedes~ 
s";~illl ~c o GO"C'T1lt1 fU!tse de Uln s.J. COr.:'1 o de Per
l1:lmbll( o antes da iUl-loal1aç:'io da rrirrwih' Junta, o 
lle L";,, tio Ht?,l'N, q(le l!Ulto (;!:f1glle e satrilit"ioi t"u,;. 
tou aos Pt'rnltmlm('r.Il~, e d .. qus! t~atQII males tem 
tesultallo" O !im.m/l·. (~O\'efllll(Jo" (b P't~niba; "pe .. 
ur da sua ümidri. 8C~!I)U Parlid" CjUf' ctn bma d .. 
n:I:!! ('cnttll<'s ti" Pn1"':7!ci!l pcrtendeo e'stotvAr o a,·ti, 
d, l\trlllllflllto dll C(llIstltt:i(Jio ; (" em dll~s liilas ptrto 
,I;, C3pital apparl'c('(l outro m.,i~ podero~ que I~ca. 
si()noll mlltl~ e !"ouhos. Na" ml'llrlllN!!.'{S d"cdn~t,"riNl 
t"n1 qlle telll t':>ltldo até I1g:J~3 o Br:n:l, ~;ill" illf.:ili\('is 
flfl motins fl6Phl:rre:; i'tlrritlC os tlOIlk8 n:io f::iCJ AnjO&.! 
QUAnto ;ás dt'80r'clcll!! de l'er"nflmbnt',l "àhe se qUe são 
o flln('!!1o cfreit., da imp(\IiliI'II r1ledid:t de ~e tIlllhctare1l1 
p~i>S(1:IS de'!lla CflrH! pliTU deilar abltixo (l Goh·rno. t"C1-
nl'l dfls~rllçadamelltc com(,~lIit;id • .\S .flltra, Côtnp()('m .. 
se de homl'l1; qlAc. JlfIr lI'l'U J1toprio intet'(';õ!<t'. tinh~(j 
''1 Vi8htil 1\tI bem dI, Pa l~i:t; ('mbo'l'~ 117~ufts fo~", 
fTtff'O . .'I, e Olltrus iJlit~.t:lt.,~ ~ hiC"tt1dtIlS; fiem c)!j 
r eos arOli r.ntlsP.:r;io t!lhlo~ c1llmtllls, lO, 'l'\u se pe"rtt'b
cc inculcM. (04 (lrIlt"/.:' rí órJl'."7l.) .rá dls~ <l~c "'1I~'1\ 
J Ina J'('fo;'(;~r a minha 0l'ini •• o. (.J (mlf.." ~ ordem) 
f uis hCIJI < timuo-l:Te s ,Uu!' cjllC! {'umitlet1\tldG ti'. 
J'rlljecto de t2ntn tUll~rt.\nl·ia e intt'rCIH! ("f'm'O o ,ra 
( ol1!1tiwiç:io I I'ur II('r O que \'!i !:C'~~ür&antnt(" cl~ddif 
(IA f~lici:l ... tI(' do~ f'ut'M qfre- lkÍ q'uf'!('m t !1\"st'jziú t!·t 
~ oVCTnaJos patetn=-hnent~, ti tlfi<l ; t"l~lfl nl\tl.·~. pt)o arrl( .. 
trio (tn.; De"potl~s. voto que" ~';'h) ~e ,Yecida. I!efil-,Ii\'atrcs:" 
le F gem \hll~ 1ll'~j~8 tlt'f' ..... 1'l'tn OR Dep\:;.al(.'Iil da UaL.b.iL 



~:~r.o,Co#1I ~,i",.: -,8r .~ce ~' 
te ~ÍI,' " '~Uui~eiDfptltado8 .' que, mo preeedefio', 
'ieAPo'odito, '" meov~r, quanto "~jA bi&~tanle para 
~Uê' .!'~ ~ Projceto pASse, tCld:\Viil

o 

fi~rei ainda al~um~s 
P'-!v.açoe8~ P!l't,md~! qu~ o l:tr'1.:~('to tm .quC8~ao PilO 
1ia'rCa, o Ie.u dey,do elIeJto t ou q'"~ )lO" vr:a llllU S('J8 posto 
.. exeCu~'ão, e/li qu:illtn nilo o~tivt'ren. preieni.s Os 
~,lItadOl -da BaIii:a e de algumai ou&ras Provincial! t, 
:ujoi RoprcseDtl\ntc~ aindA não ~mo 'presentel t ,1m
lOiUr'i.i 'o meamo que AVIlIlfll&r-inos, nei. que 08 Dopu
gdo~ actuaoa 'não Slio OI Hepresent:Jntel de toda a 
N4Ção, c .:', sim das luas reilpecüvl&l Proyinci •• , 
~,.i que 8 men"rid:sde púde invalidar, obstar, ou inn. 
tilia.r o. que fur ~ellcidClltela mnioridade'; o que IJe 
em verdndeperigo~o: alem de que seria nilni~UleDte 
indecoroJO, que h!lYCl1do 'e~ta AI'~emb1éa 'julg:tdo ur
,ente ,.iate Proj~tu, etn cOllaieqtlc'llcia dali razúes que 
então se }KIltder:.lrdU, U301:I temasse oulra relioluÇiio, 
IÓ peJa rSltio cxpendida de :linda não elitarem pre
sentei aquclles Deputados, Reprcscntantesde Provin
eias , ji' IIdhcre:,:tl'!I lÍ Sagrada Causa que defGNdemos; 
porque nãv ~demol; de ('erto :wnll~'nr que a da na
hi. o não sejn. só porq1\(' a 8U~ Capital esleja oe
capada pel~ inimigo, (Iuando o restante ds mt5l&& 
Provincia tem :!(lIu,'l'ido. e por hUrDil Ill,\'neira que 
'tonta honra.'lhe tem ad1uit"ido. (~l1ant(l AO que Jl6nde
rou outrollonrado J\Jembro, deqllc este Projecto 
devia IIQr' comÍ!kr~.clo de tania lIIonta c importancia, 
para ~bre dté mi!itllf o mellmo que nqui so. di~eso
brc .. ··o vencimento dos :artigos Conititucionacs ,creie' 
não s~r' cxécto· ; purque (tal' '°c,rtlllde ha bastante dif
rertnlj3; c:::te l'tojec~1) he pro,oisorio, pótle ser revoga
de", lego que llSSl1D I':lreç:l cOllvenie!lte; meSmo algu
lOa" da sua ~toutrin:l róu~ !\oher alteração nACoDsti
tuiçlin , . llorque aindl& DItO SAbemos o 'que Df/lia se dé
tertniI13r{, 'n' semelh:mtc rtspdto; os" arligos CUDstitu-
cion~l's porem, .sma Vtrl. approvlldo$ , e . vencidos ~não 
poderti~ ,ser ~ltel'ado.8, ou refimnados, ~mio 1'cl.0~0~ 
do, tllrma, maneIra,. 'e. no tCnJ}>'J que na mesma 
Coilstituiç:io se lO!\rClr e dclermittar,e por isso 'nito 
militão em ambos 03 calns I1s meamal razÕe!l. Em 
Coulll'quencia do c"p.sto. digo qt1e o prezenle Decreto 
(leve "er diseulido, V'Jrque assim t'süjulgado, hum. 
veJ que se vcnc::o qn: ~ra urgC'nt-e; e que For isso 
as 8uas dell'rmil::J;;üce, ou o CJuc ),'Ietle Ee determinar 
deve !ler CXccHt.lrln, ti(!m ~'jC nos po~a ohetà o que 
em cr.mlrilrio se t{,m pond(·rnr.1o; 3té meS'TlO porque 
scndo n::I~lr31 ~\:C d::::tro ,,ic h .. m pouco ll"mpO nqui 
eO\.lp.!rc<j':~i) o,: 1 kpd:;r1f):; . da Datlill, ~(';..: Uli(!o :lS 110-
ticias qtl~ corre:!). C1;;:3 cC certo ter:loain'd~i)a: ~c na 
lua'ullimn <ljf'CIJ~~ií()o . 

() ~~ro lfe1lri'JIU's de Jlcsemlc: - Sr: Pre!!irlcnle: 
Para se niio trntar ~'!·I)r:l dl''''t'' I'r~i('cto 0111;0 :lllegar " 
br('yc c!t"'gl\da (los Dl'puta,los ,,~ Bahia, e di::cr que 
entret:mlo que ('11,·<; l!:U dlt'!-!,iJo. não it;ja ~ uecis'Ão 
(lefiniliva, pllrqllc JIo~ justo qtW i.-to se ll1io rAÇa scm 
. 0 concurso urss,'s Tkpllt;HI~s, Eu n:1o emendo o que 
llc de'cia.io definitiva; e n:io cldiriith'3. se por não de
finitiva IC ~nlel(dc a Pro\'ilooria, e não Gunstitucillllul , 
eon\,r.nh,,: porque ri Constituiçú o he que deve marcar 
a furana fixa e cstavel dos Governos Pr().;lIcill~; ma. 
se por ·n:io. c1efilliti\'a se CDl,(~nut:, CJue niio lõe delibe
re, ou que a 'délibera~ào llJo If'nhu o aro dcvidocflei
&o em quanto niio ~hcgarcm Oi Drputados da Bahia, 
nio posso convir, a pezar da contemplação que nOl 
merecem,; nesse 'caso melhor seria . não tralar d. Pro
jectõ. Alem' dc êl',le t Sr.' 1>rc8idente, a experreucia 
n09·t~rn. ··mostr.adll. que contamos ~om as COUll8S mui
.to hreve, e que 'eUA'! nos ehe~iio muito tarde. Ha quan~ 
io teiwo se· mio diaia - Amanhãa se iostalla a' As
_J~I~a.o-; e tGdllVia tardou ünte qUI cheiO • .a"1&-

aar det.lIfii.~ QII..aa ..... ;.ie ,l'tr ... ialJulJOl. 
cbegIÍlIlOl aqui. ,l1lppunhamtt. ,achar ,ja ciÍ .,. tSr.; .... 
p!ltadl)s cio ,Sul,por eslarem 'mais }lerto,.'. ~ 
ehe~~lDoe 'p,imeiro. Portanto não eabeu'loa at6qaud. 
08 da Dalna 'H demonrão', e a· fte188sidado inata, por_ 
qlie os Povoe elamão. Sua Magestade Imperial wpo. 
rançou.ol (o:n ,a 'jusa.llação da Â~D'lbl~ll'; COlIJO ,pa. 
fie deve demor.r ea~ negocio? Pelo . co.'rui" d ... v... 
tar.se disto ja e ja, e dar-lhe. logo execução. Eu coa .. ' 
\'0 qlCI fi Sr. Almcarlem recci?" i eu lambe .. OI ~ 
nbo; ma. pergunto, eues rectlOl, com .. -.t!O'e.J'
bem fuildados, podem . aer a::otivos . de Desat ... e ~ p~ 
vos o que «:lIe!i juslamente reclaanüo? Paree.,. •• quw 
mio. 'nsb pois que lie trate ja destel'lr(óee1,o . 

() Sr. -Andrtilla ft:lllr'Uldo·~·- Q.t eate Projec. 
hc uma medida pl'6vi~()ria ninguem nega;, e q"e dev .. 
Jogo 'cntrar tm' discuçiju t:lmbe~ b. illnega.vel, porque 
se declarou 1,lrgente. A. qUC8tllO de' qUI 8 .A*aib16a' 
le occupa agora, he a ,proposta do Sr: .Âlenc~r, iI~ 
he, se acabadu •• discllnóes I ordenada à to~ma ;p 
ral dos Governos, devrr.l logo peNe em cx~.. O" 
eliper"r' que ;'eóbúo OI Deputado. da Bahia; e h'·1M 
o que deve propor-se Ú TO taçiio. 

JUI~ou.8e a inateria lIuflldentemente de-baticla'; • 
prrg\tlltou o Sr. Presiden\e· se, discutido o })rojeo&o. 
toe daria lego á execução a ~ecisn:o ~a A8IIembléa, u. 
se oc:vcria esperar-se p.la Nànii. dUI Su. Devucadoa 
da Bahia, segundo a proposta do Sr. ""lenca,..· Fei te;. 
geitnda a proposta; e TenceoolC que o Decreto obri
g-.tria todas as Pro ,oinciaa fiem distincção. 

O Sr. Alencar pedio novamente a p~lavra'; • dis,. 
que sabendo que das diff~relltes Provindas ie· ·tillble 
dirigido ao novenlo muitas R-~presentaçõe8' tanto d. 
vuias A uthoridades clImo das J unt<lsProvÜiorias apon~ 
taudo abusos, e até os rcmcdios para clle5, lhe ~ 

.cia conveniente que se pedissem ao Gonrllo· aquen .. 
Reprtsen'ar;õca ~ porque á vista do que s'C~:cpolC88e nelA 
laa , se poderia deliberar com mais' acerLo. . 

. Foi apoi&da' a proposta; . e por j!SO lIe enlroú eat 
du,ida S4o! dcveria ou não csp('rarose )>ell1s ,ditai· Repre. 
scnlações para a discussão d06 I)rl~eclo8, Lembrllrã6 
cnbio o, Srs. Amlr"da e Silva. ~ Almeid" t': ÃlblllJUer-
fur, que em tal C:lliO seria acertado mandar tudo It 
Ul\l:l t:ommi:..siio, até para reduzir a lO,OI I'; os f.rcs 
Prlljectos apresentlldos iobrcaquelle mesmo o~ieclo' 
o do ~r. SOIf.ra Mello, o do Sr • ..And,.ada ' Machado 
e .. do Sr. Gamicle. 

J)eo isto motivo a porfiado debate;' e a fina' te 
Issentou que a A.·sembléa es~~olh~.,se um dos tres para 
i 'clisclI~lIiio. P0r(JlIC isto nada. tinha de otreneivo ao, 
Iluthor('s cfO:i OUIr.Clli dOllS, pois sc designava um delles 
por nccer.,i li;1I1 c , e 11':0 pm· se lhe SUppO'l' maior per'" 
fciçãll e ,podião . aqlwllc8 autlll1r~8 ~melldar, pelos seoé 
)')rnJec:o,;. (, c1esÍornarltl para ,os diu·l1ssno. E qunnto ir 
llrClflllsta 00 S'r. I"'Alc:ncar, decidio·~e· que ~e officja9~ 
no Governo para ~Jt;e rt'Rleltcssc á Assembl{>a tndaa a • 
Hcpreserl!ações e Papeis que tivesse a respeito doI' 
Go\'ernos das Províncias. 

Depois' disto entrou logo em dilcuuão o Projectd 
~o . Sr. Andrada JlIachrulo. que pedio em primeirj) lu .... 
gnr 3 palaHa_ 

(\ Sr. A mirada JI atl;,aclo: - Sr. Presidente: Er. 
tregar a muitus cabeças a 'administração he'lembrança 
que SI) veio á raSiío' em' delírio dos Funces88; aRte. 
dos infelizes Aunos 'de 1789 e 00, Nâçã~ alguma ti
Dh~ cahido em tal' ablurdo. Toou acredilAviio· CJU8' 
adatinistrar he pt'opr;o ele um só hOnlewa, como- e d~ 
lilHtr:u de muilail: que S8' ac:uo 'se JIIão d~ve r-horar 
o ~empo que sllperde nas deliberações por 'COflcorrcl" 
para A madureza da. decisfío, um só mQmenlo de doJ 
mora eza. a r.uiRa da euçução; o t~5 rt'poúã", .... · 
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Sall,i'lio:- .pen ..... ~e yagar, • ex'Ct1t",· ~oaadamente. 

jocJa" nao ~nCfI?l'l(J como na. mu ltipllcldade de ad lui .. 
~lItr~rell "C podl~ c)htt>r a unulade de vistas triollre.· 

• IM n 11m hom. Sbt"na:l ndminilitr",jvo. Estava reMe'
'a.,",íl MS Francezes lima inMvaçáe tão p~ri,,'osa. ;'elas 
,IlCr4 me .. mo~ bem deprc!l~a ·,Ie.truiriio os altares ql1e ti

ül:ào erguid,n, e. reduzirlio a administraçiio dQ cada De
p?rtllmC'tltu ';t unlttllde. re8ervl\~d~. rara a pluralidade 
!O o que .. (lcll1l1ndnva eJ[lIme e .Il1IS(l. A Naç!io Hespa
nhoh, (lue copiou 1.10 ahsurdamente muitos erros dos 
Francezes. guarllou-'1e hCID de 011 imitar "cllte rClipei. 
tp. e cul1o~ou ~ tellfa da Administração elas Provincills 
.ld",ini~tr!ldures unicos com o nome de ela·tes Po
n\içml. ()s re~l'f'n,"ratlores de Portugal que quilcr.in i for. 
~ •. a·l"ptar para 8eu Pai. inllHtuições qUe lhe do 
quadravlio. cahiriio no eieltproposito do propor admi. 
âistraçóes pnlieephttllls n:ta I:'rovincias. mas .C8tl! de .. 
Tario do IJrojl'cto de Cnnstituiçiio desllppllrooM na di .. 
OII8I'io, na q'llll convortel'lin em Admini.tradores uni. 
COI ali Juntali t\rlaninistrativCl$ do Projcclo. c tornario 
lato serlll la toda a Monl\rt:hia. Ora neste ponco de 
ti.t"· 1JÜ0 pur tudo, IM modo& illegilimas .s Juntas de 
Governo entre n6~; primeiramefltc:, porque sentA" filhall 
.e Lei, pnra n';s Estranjteiras e que Ilunca n08 pu. 
.izio obrigar, . por serem feital sem Audieneia d08 n~ "1 . Rcpre.clltantes. ho. de conal'queneia 9ue cedão o 
Jugar • inltituiçõcs mais .d~ultdas e lefcl~u,,; C~ &e-
lundo lugllr, porque se estivessemos ainda 1111idos a 
p(Jrtu~al, o que Deos mais lI«c- permitIa. lambem 
iaes Juntaa não exiatirião mais, (, viata do determina
do na Constituição Portngueza. E8tA J nntas cambem 
'-evem desapp:u'ecer um" vex que se disltipe o erro 
~ue lhes deo origem. EUas deverio o seo na.cimento 
• não (e ter reparAdo bem nos tres elementos distinetoa 
qu~ ·conlJlÍtuem a adminilitração; execução propriamen
te diCa. eume, e juizo. Não póde executar bem se 
não uina vOlltade unicà: di8to dependem a celeridade 
e unidade indispensaveis n. execução. Quanto ao exame 
~\1e ha na Administração porque eU. n:io tem só d. 
exeCutar a Lei. maa tambem de examinar o que he 
11tH Ít Provincia que lhe he commettida, e propõr as 
Jr.cdida'1I e providencias que nella faltão, quanto a elle 
e~arae di~o quo assim como he da CIIsencia da exe
cução a unidadc, assira he da essenci. do exame • 
pluralidadp.: mais velR dous olhos do que um, he ma
xi ma vulgar; qua"do examinão muitu pessoas, o eu, 
me he mAis AMptO, e. com preensivo 1 e ao me.mo 
tl'mJlO mais miudo e determinado; e o resultado, ou 
4l'ci8llo, m"i!l racionavcl e Rcercado. O que digo do 
eXAme estE'ndo ao jlJi"o Atlminislrati vo uma ','ca admit
tído. Dl' juizos por. u!l'l~ ~~ pt'SIIO', l!vre-no~ Ocos, !i~. 
Presidente;. eu sou IIllml~O (II:8ge8 .II11Z011 mucos; "' UI. 
ta.. razócs acerhio I"aai" do que IIIRa só razão; aquillo 
em Etue um sc engana, .outro corri!:e, elllcnda, e COII~ 
aorta. A isto n50 adverhriio o .. ' crcadores das Juntas 
de Governo, ('onfulldir!o os diverso8 element~s. de 
Admi"ill.tração, cuidariio que tuclo. era elame ~u JUliO,; 

D PrC\joctn poriom que appres.e"t~1 t~m. em y!sta, r~8t'
lu ir AS COUIII&!I á sua naturcIA, nttnkulr ao mdIVlduo 
aqnillo que sll um ind~viduo pôde M bem, faz .. r; deixar á 
cnla.·I'\~~tn aq'IiUo que su a cúllecçao_ p.~c bem d~~~
pcnh:\~. lSor isto pois e alé pela anolna),. qu.c eXllltlrla 
enl re ex~clJtor ,mico primado. qual he o Manarcha 
.. m lUU Monarchia, e pluralidade nl' t'xecllçlio st'
cu lidaria ' homoU'enea. e-tabeleci um administrador e 
.. xccutot unieo ~ c"da Pro"incia, a Etuem· denominlri 
Pre!!idcnle. ai mlmeira R,amaoa. e não Governador', 
-palsvra conlracuja' ftilmi!llR~O sempre y?tarei. Este 
Jior.:e tem Itido tlio des:JcTNhtado • que 10 o pronUQ. 
eia-Io parece insulto ás Provincias. Eu eonheço • 
ioflueacá. dos ,Domei sú!Jre o povo, 'mormente .. el-

I.. reeordã"IeII"~ÕtI . dolorosas , e assoeião-se , .. 
miniscencill' aviltanté.. Demais o enle. qQe o p;e.
jeeto intrudu. nito be ° me.IDO que o a.lilo Gover.. 
nador e Capitão General; aqu1'Ile implicava a eollec.· 
ção ele todos OI p'),"ere~ _prevlDciaes ('onccnlradoa '. ~.~ 
appresenta outra Idea ddrerente; a de poderei davlCli- . 
~ON; por tSIO o p'rt'fcri cromo o mai. conforme á na
hdndc: Em C(ln8~q,jencia do. me ... o. I,rineipiol para 
os ,obJCCloS de eXime e jui!o, admitti un. c.'onaelbcr 
d~hberativo ; e como mesmo aa execução fO\Iião SUl
Citar-se duvidall. desvantajoslIs 'boa ordem, e podia 
ser quo o agenee unico se \"lIse embaraçado, fàeUlcei
lhe o poder convocar OI mtsmu membros. do Conselho 
da Provincia, os quaes Deslle e&1O teriio ° 'Voto aoa. 
lulti vo tlio sómt'nte. por não ~r da tua letrabu" 
a deci!tio, ma8 limples confiaAçR doPreaidente. DéIta 
maneira nio se dá ao povo o qQe ell. não póde bem 
ftcseml»enhar. due-Ibe sim aquiile ('18 qQe he u&il • lua 
inger.·ncia. Ora ell IOU d.e parecer, que Codas aquellu 
maleria'8, ela que .0 pnvo pr'Mle ter parce .em damao 
da omem, sem .,enlo de anlJrchia, he boM que o po'. 
erate; ° que a codO,1 i .. teresaa, he da competencia d. 
tod()8. Mas nito se creia que desejo entr.e~ar este ex
ercicio d. poder á multidão; nlio de certo; tenha o 
po~o parte, como em g('ral tem;, não por si, mas por 
eleitos seos; por outros termol tenha parte no que lhe 
interessA localmente, por meic> de fepreliK'ntRntes locaes, 
aS/Jim como trata OI negociol gera:'8· pel"s stos repre
seRlantel! geraes. No que defiro, muito de alguns dos 
nobres Preopinantes he a retlpei&o da ~bordinação do Com
mandante ~'1i1itl\r; he para mim o maior absurdo con';' 
centrar forças, qua.do ° abuso be et'rto ao poder de. 
masiadamente forte. Sei que a divi!oáo tIlma leAta a ex
eeuçã.o; com tudo falicita o melhor desempenhe; todo 
o ell.trt'mo he viciolo; dividir o 41ue deve .er unido 
lJe vicio, porém maior ab~urdo be confundir attribui .. 
çõ ... Que tem com admini8tração o poder Judicial, e 
a força militar? Ligar couaado lieterogeoiu, seria 
restabe~cer o cabo8, quaado ° 1&80 i.tento era criar 
• ordem. Eis, Sr. Presidente, L. i"éu capitaes do 
meo Projccto de reforma doa GOTemOl Pro,ineiaea, 
que julgu preciso acabar desde j:i. Â razão móStra.me 
que eUe8 não podem su.bsi8tir; o lRill que vem da 
eSlenci4 de uma cousa, só desapparece com a lua an. 
Diquilação. SeconlÍnuarem a durar as Junt .. de Go
verno, mais nocivas se irio fazendo; ai proporção que 
mais dura Urna int.il uiçio imperteitll, e "ereituosa, maia 10 
vão descubrindo imptrfci~ões, faltas, e defeitos. Eia 
o que succe.Jeo· ás cel~berrimas J untas de Governo; 
ao prrncipio o geral enthulliasmo com que o Brasil se 
arremeS!lllU Íl ~rreir" da.libe~dade que, eomq'!anto 
f08se toda nomma!, e nalla "'esse de real, .. todaVIa se 
lhe antolhou delicioso p~nte, fascinou·nos os olhos, 
foZ-nos paasarpgr tudu ;':'fez que niio vi~semos os in
convenientes pa11)8veis de uma instituição que pecca. 
va em !luas bflSet. passou porém o enthusia81f1o, rei
friou o ardor da liberdade , qu.e n.,s abraseava. 
e oC4liupaf'll· inteiramente: cbegou a hora da observa
ção; a instituição marchou, não eomo fsp.ra vamos, 
m:.s camo devia marchar uro aniticio pobtico, cuja 
idéa arcbetipa era falsa; dell('mvolveráo-!c as convul· 
sões e solavancos naturaes em um corpo electivo, mal 
equilibrado e adoplado aos fins propostos; tomOD-" 
lento ao andarnenlo do Governo II .. uas vezes, outral 
aligeirou-se d-:mais; sobr~ .ieriio revalidatlt's; ateO\1-Be 
a discorrlia: sofrei) o povo, fnJt;lfito-lhe as providen" 
cias, seguio.~c a insubnrdim'c,ãe e anar"ltia. que he 
o estarlo, em que sa ach:i·o ql.lasi todas as ,-ro\'inciaq. 
Ora nia· 'seria vel'gonho~') r-a:,~ eo.fa Asremhléll que 
8emelhant~' ~8r1&l!0 contillua!!<~~, sem que tent88.'temUS 
retaecDaH.o·?· ~àl) seria dela!' 110'10, 'lue o Dr.i! .. 

••• 
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.&awse e n,ís de braço!! crúlladós rosse-mos tranquil_ 
lõi especlacfores da geral conflagração " cori'''~ outrora 
Õ deteslavel :'Ilcro á luz das bbareda!l da Inc~ndlad& Ro
ma , e ao som tios cstatus das cazas dessa intdiz Cidade, 
que deliah:l \'.io, recitava o seu poema sot>re as ruinas 
de Trola? Lon~c de llÓ~ tal paralelo; v;!;nos o m:11, 
rernediemo-Io. 1It! illto o que pretcmiu cum o prcllentc 
frojcclu ; tal vez n,io acertasse COrtl 'lS Incliidas a ppro
priadas ; mas us prineipi(ls ,;,iw incolltt'staveis, a a nCt:t!s
iidade evidente; as I:OIl-3S ta<'8 qllUes Clllito lIi'io pudem 
~ootimtar até que :inuc a COlIslltuiçiio , em que o Put'o 
"unda a. suaS! espcraIH,as. Uuso esperar, que a medida que 
adoptarmus 0:10 ser", tao impafeita que lI:ío curc, ao me
nos em par~, Oll IIlllle5 cOlllJecidos. Va inettict'lIcia do que 
exi~te lliuguem duvida, experim~n'elllos outra intitui\:ão. 

O Sr, SIJUSfl Jldln: - Sr. Presidente: Eu fui 
O primeiro que levantei a voz neste Augusto Ugónto 
• rCllpdto da organisação dos Goveruos das Provin
cias, movido pelo clamor de todas dias, pelo grito 
oe todos os povos. Tcstemunha ue muitos male~, e 
(Icllr'jando remcdia-Ios, aprel:i~ntei o meo Projetto em 
'7 do corrcnte, para I'rOmo\,er assim um bcnt'flcio 
geral, em quanto se niiu orgunbava a Constituiç.io 
l'oLtica deste Imperio, unico gllnnte da felicidade do 
;Rrusil. Esta matcria o he a meo ver urgentissima, e 
lal a· considerou jil e~;ta Asscntbbt; eu espero que a 
tome em consi lerlt~'iio, I~or scr da maior importancia 
pam o bem dos P .. vos, que h;m sillo vC'xauos c opl'i
inido!; , pelas fUlle~las comequellci.ts qua trazem sallJpre 
com~igo os Governos Populares, de cuja f(lrma proce
dem immen!So~ maI,'s, e todas as desordens elns Pro
vinciu!i. POl' eli!l!l! r!uões sou de: '\'oto CJue se trate já 
(le"te ohjccto, p14ra que a Asscmhll~1l por suas respei
taveia luzc3. esculha o qu'~ julgar lIIais conyeniell te 
pAra o fIIoce~o e felicidade uas mesmas Provincias. 
, O Sr. Fernandes Pinheiro: - Devendo reatingir
me á ordQm pre~cripta pelo Artigo 7fj do nOS80 ke
"gin:enJo int~rn(), para nos limitar-mos por agora lIim
rlel!~nte á cunRidtr:tr as vantagens eu illconvenien
tes do Prlljec:o cm geral, .)rnponho-mc 3 darnumtrar, 
.'Iue a Ilboliçiio elu" JUlItas Prol'Ísorii1~ de Govcrno, 
dll .... orte q:IC EC ackill e~t .. helecidas nas Pro~'illcias do 
lrnperio du llr1llSil, mio só hc ncce~":tria, mas ain
"da politicfl. Hc nccesliaria porque sendo o Governo 
fi·itl) para os Govern<ldos para 1IH'~ procurar a maior 
purl:/ifl de fdicil!ltlc, UIII dos c;-itcriu~ para conhecer 
'llIe eUe toca este fito, C Cjue !te o mllis adapt.1do á 
í::c\u!e, lH,S cu~lllmes, c as circunstanciali dos Povos, 
llC CJuanllo l~t('S se w~~eitiio e Ille ohcdecem de bom gra
do; lllas llS Prnvir'c:as do Imp"rio do Brasil se tem 
1Jlli\I~;m(,lJtC' pronunciltt!o contra /1S Juntas Provi:,ori,'I; 
a:io t::o frCflll('II'./'s ~.3 re:'!alllaçün; d., abusos, CXCt;,
'IlOS, c c()l1fl;r.;·.~, (1'1e ~e tL·l'll~ indil!pellS~vr.l ext.il'}Jar, 
'i1I~llltO aw "i, o mal pelu r:tiz. lIc rolitica, porque 
dieta a ; ·~;.io nrtos Vincipi"s grrais us q~lacs biio 
dc' L,:,.[J, e\idcllf'ia, qllc cumprc tl'ma!oi; como "1:81'8 

~olid:!fl, snhrc as quat'fl se deye' as,clltar, c formllf 
/1 (;o\'l;rl1u: tal Ite, alem de outr"s, o pdij( ii';o dc 
'I'H' IIdlliilii,:trar he flll:tO ele unI S.'l e qw' Jesh Ilr:i
,lade clt' ac,::'1O }1I~ que c]ec'orre vi[';',r e c,1cridt.(l~ na. 
ndJllilli~lr:t(J:o g'C'ral; mas ;tctualmc!lte :1 :"lmillibLracüu 
}l<,culinr dafl lli\t\~,l;:: P;'o\"illcias IJC ulO(]:tda a Inlli~ll~ 
J\l .. r,d,TO'" i"ua.'~ 1'111 poder. e reulIindo col:(;ctiv;:unf'l1-
fr a:tri~)ui(;ii~s da IlK~ma naturC7.a, o q'ir. Jw 1:: fi; !I. 

nll(·'l':liia. r: IlIi1 \"cr(ladciro ('ontrascnso CO\H;titul:ional, 
clullclo por i>~o p('~.~ilTlos \,(~sllltados. L0S'0 he dll ma!()r 
lIr;":"'"'i'l 11TI:f,'l'lllur e harmonil;ar 1I0S80 t!<:tual systE'lIlU 
:Illl:dl!i~trativo: e pora i~50 voto que pallse este Prqjll
eto :', s(,~lIntia discu~~':io. 

() ~r. Jln,li;: Taz'(/rr:J: - ~r. Presidente. em ob
jeetulô dt: Lurla natureza lu!, qU141 u de que agora i>e trA· 

ta, eu nãe deyo tallar-me, devo expor fr&nellment~ 
:lo minha opi:ti:~8. Trata-SI; de revo&,ar o Decreto d~ 
~J <ie ~elcm~': ,; de 18i.! 1 prülllulgado pelas Cortes de; 
:P[lr~llg.lI; csl:l rcvogac(ao jul;;;o '1m: seria geralment~ 
apoIada, se c'.: rassas~l! a l:nlllllCrUr us wlILles, quo' 
IIté "gora rela c . .is:t:nc14 elo l!lcncillllUuo Decreto tem 
solrridu tooa!! as h'o\'incills oeste lmperio: HUIS um 
Irlibalho tal he scmprJ dollir'~~o, além de ~ue eu 
t;llIu perante os lh'p ree (!nt,1ll te::s J .. ;~IIS mesmas I rovin .. 
cias, os qUlics estào, comu cu, int'ur:l!ados de todos 
OI> tri"lissirnos SUCCCSStlS, que tem ~pp.1rcl!,do da uatl\ 
do dito Decreto em diante. Examinarei tão sóment61 
os pOlltos principaes, enl . que elle se funda; e mOIl~ 
tran<lo a sua iuutilidllde, ou pllra melhor dizer, () 
!;CO perigo, t('llho mostrado (!UC elle deve ser re\'oga~ 
gado, c que um uest8s Projeelos apre5ientados , que 
c:.mtiver mais ampla e pI'U\'t'ÍtOSIl doutrina deve see 
admittido, e passar a segunda discussiio. Sr. Presi~ 
delilte, eu sempre considerei o Decreto de 29 de Se':' 
tembro como o pomo fatlil da discordia, lançado POIl 

mãos iniquas só para nos Jilacerarmos; a mulliplicad~ 
di vis,io uos podcres e a st:l& reei proca indelJelldcncia. 
cruo elementos destinarios a ferm~ltOl{1O da :lnalchia ~ 
todos os Brasileiros patriotn:; as~irn âempl"e pensarão" 
c IlItie n.io podcln pc mar de outra maneira; e po~ 
cOll~cqucncia só ~or esta raziio era prttciso revoga-lo. 
:Mas niio he só nis!o 4UC cstn posta :l maldade do 
Decreto; outro principio nt:lIe estal.lt:lccido ~ principia 
a meu ver únda mais pcrigosC', hc ljllcm toma llr~ 
gentissima a sua re\'oga\'<lo; cu 1allo da iu&tituil;ào 
das Juntas Administrati\'us, e eleltivlls. O povo, 
Sr. Presidente. ~cmpre dCl:icjosu do bem, e cjuasi 
sempre infelizmente illudido, quando se lhe ccnfia a 
cscoJila uos seOl! govemante:., de ordinllrio escolha 
homens, ou ignorantes, ou nimiamente ambici0s0S; 
se eSGulhe. algum capaz, e~te nada p(xle operar ec:.re 
os demais: os ambiciosos apenas elevados ao !~."c1: 
rasgão o véo , que os encllbria, nada mai5i os ,Iclem; 
e muitas vezes para satisfazi.'rem seos damllados Jlfll
jectos calci\o :ln., I)("R ólfl\lt'lIes IlI{'Hmos, <]I,e a ~.ouc\) 
os haviiio ek\'ado. O povo resentido trólbdl:õl por in
uemnizilr-6c; mal acomelhado persuade-se, C]UCi usira 
como PI')(\C cl<'gw , púde tumhcm dep{)r; outros aspi
rantes no poder l'stimuliio cste proc(·dirllento; as cum
mO~'üe~ :ourgem, as perEegui,;õ\'s furmig;lO, n seguran. 
ça pcrdc-~e, a liberdade dt'snpparece, a ordem social 
anniqui/ia.se; tal tem :4ccolltccido a Illl',r parte da'J 
Proyincias deste J mperio. Accresce ,lcmais li mais a 
irrc~plllls<ilJdidallc, eHl qlle de ordinario ficão os mo
ton's das desordcns. l\ós sahemos que as J untas Ad~ 
mini>:tl"lti\':.s tem commettido crimes: ao Poder Exe_ 
clllivo Cllllsta-me terem vindo bastantes representações 
de cidad.ios rer~fglliltos por e:)~as Juntas, procurando 
mnr.diu a S('08 nll1les; e qual 1ui, já não digo a 
.T unt:l, o ;JOcmhro dl\ Junta, que 6t' punio? Nenhum. 
c 1'(:111 p,',clc <.(/r, por i'i80 que todo;; procurão descul_ 
par"~f', r. a. i1';1)~ltac;iio nUllca se verifica no individua 
qlwnclu trilbalha ~C)II('cti\':Hnf'llte, I'\iío !I:~rede porc:m 
nest1\ m:tllcira, 'iUJll1(10 (I Chefe SupDrrmo do Poder 
Ex('cuti\·o he qll~l!l c1~gr. os seo~ dé:~!Ja;l"'ii: enleio se 
t'q a (,~tolha Ile lO,!: o .i\I;r.in,o qt:e 11 te'!. u(! propoa 
:.ito, 011 Cl'l"Iü'llte f:'~(~ cont\!l::e, t~·r·'.:-'·"p l"~~rOl'3.i"cl, 
e I.'.tt ;\1:"i."1rc )l01" salvar-se" fo:<"!.ja n~e~mü pGl' pu~ 
nir "S ... ;,,~e~ d-: ~e\.J eleito. QI!3 Ji~r<.':-211Ç.:l! Isto 51" 

,·r:: .<:,d[;.;,'nte T'.!1':' lltlS decidir :i rH0'<;Rr r.'\la sempre 
(I lJ.,Cit"'.J de ~'!) d~ ~etnr,bro, e al1:nittil'mo8 qual~ 
'lUCl" Je:.tf~ PII',ie.;!o" ~,,:i: todos coin, .. dem em re .. 
prli\:.ir 61 IK(;lll(;do de c'~ir;c ... 5 pop\llare~ p;l.ra ~ gover .. 
lIan,;~: :t~~il:' .Cul"iW coin<.:icun, em que ~c-.ia uma 8t> 
a 1'.t'qOO.l ~ qlle ('r" llome de ~~i:J. 1',Iil~estade exerça o 
GQ'IClUQ d~ PW,'ihW) que s~ lhe confiar •• utilida.; 
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ae deste principio he in~ue.tionavel, fI 0- eo1Íirar~' ,:',! 

êvidentemente detrimentoso, e nocivo. O andllm(:h;.lJ 
da machina social he sempre lento, e de&mancl,ado, 
quando são muitos 08 braços', que a fazem mover, 
'0 tempo que le gasta em deliberar sobre o modo da 
execução, fRz perder o momento opportuno, em que 
a execução podia aproveitar - ; ,em uma palavra devemos 
estar por este muima politica - as leis para serem 
boas, devem ter o cunho de muita reflexão, e refle
xão acompanlJada dos varios sentimentos dos diversos 
individuos, que a5 fazem: porénl a execução deve 
tt:r o clluho da promptidiio para aproveitar; eis o 
que não se encontra no precitado Decreto de 29 de 
Setembro, e eis o que vamos remediar admittindo a 
segunda disculIsão '1ualquer destes Projectos, dos quaes 
veremos 011 artigos, que se devem al'provar, os que 
le devem rejeitar, e augmentarelllos ou tros, que jul
,armoa indÍlipensaveis, Estes são os meos licntimentos. 

O Sr. Henrique$ de Reunde: - Tenho de volar 
pelo Projecto; mas para motivar o meo voto não of
fenderei as Juntas Provisorias, nem os Membros que 
as compoelR. Niio siio, Sr. Prel;Ídente, as J untus Pro
visorias a origem de todos os males, que padeeem os 
Povos SlIpposto o tenhüo sido em parte, Pernambuco 
era governado por 11m sú, e com bastante forçil quan
do o Povo lõe insurgiu, fi estabelece0 a nova ordem 
~e cousail. A Bahia era governada por um só, e com 
forças, quando a Constituição foi proclamada, e a no
va ordem de cousa~ estabelecida; fi alsim por todas as 
ma.is Provincias. Tambem não datarei tamanhos males 
do Decreto das Cortes ele Lisboa, que estabclec(;o as 
J untÜ$ Provi~OI'ias; quando o Decreto appareceo, já 
as Juntas exhtião; elle não fez mais du tlue confir
mar por Lei o que os Povos já tinhão feito, Os ma
les prncedt:rão, Sr. Presidente, do translorno ,das Leis, 
do despn'zo de todos 08 principios ,uabcido desta gran
de e (,fpalitosa revolução da ordem moral, que a pru
dencia I~Utltan;l nio pôde calcular, nem pre\'enir, nem 
f-,mbaraçur, bem como não está nai mãos do homem 
io,peúir as revoluçlies da ordem tisica da natureza. Eu 
voto pelo Projecto, IJorque a necessidade urge, os 
Povos damão, Tenho recebido cartas da minha Pro
vincia, qllC mostrão a neccssidade de reforma no Go
verno. Cul1sta-me até qlle ha Represcntllçõe~ da Jun
ta, Vi lU; de G(Jia~ , c a re:ipo:a!a de ~ua l\1agcstade 
Impzrial, recolllclH.!:muo sofrimenfo até (I installa~~"o da 
Ass~mblC::a, que devia uar Q r::mcJjo,~ci o e~tadf) e 
llr~enóa 00 !lio Grande do Norte, e o 'lUIl vai pelns 
AlaglJas, Como peis. Sr, Presidente, poderemos dcixar 
as cousas neste cl>tado, e sem reforma! Voto peIa re
'form,. , c voto pelo Projecto: porque as IIlllquinus fi-
sicas cOlllpii;:adas silo mlli dil1erclltes da maquina do 
'Corpu Político e Jl')ral: aqnclllls se perdem J1() tempo 
ganido na força; esta perde nu tempo e perde na 
força; e n' um Illlpnio t:~o UlSto como o Brasil o mo
"imento do Poder E\:l'~lIfi\'o deve !ier rapido e \'igo
roso, e para isto a :,ua organisaçiio no actual syste-
~a deve ~er simples, AI~1Il de n;.JC os Governos de
,~em !ler homogeneos com o da Capital: o 110880 sys-
temn he Monarquico: um he o Chde do Poder Exe
'c\ltivo ,um de\'e ser o Chefe Jo Coverno das Pro
vinchs. ,Agora as modiflcll!;'óes. e o como isto se dHe 
fuzc~, se eu sou!ler, exporei quando se tratar da segun
da discu~srro. Elllrctauto voto pe!o pf(~iecto. 

O Sr. Ca1'uo:iru da Cunlw: - N,-IO me levanto pa
ra comhllfer as opiniões d08 TlIustres Prcupillantes, que 
tem fallado a f~VOl' da n:.udl:1nça dOi> Governos, para 
,Ee consolidar a. de7.(",iada, e lIeeef~nl'ili uU;"lde do Im
Pf'rio'; mas'. sim p:;ra fazer algumas l'efkxõ,'s sobre as 
de~ordens qui:: tem h:.\'iJo em -11!g;umas PlOvilldas, e oa 
íilà,cl Ciae 'del1f&li tcUl lt,:;wt .. Jo, e qUQ iiljulitaWiDte se 

at tTibuem' á!l 'malra~adas Juntas Pr(lv:8orias. O Decre .. 
to <!e ~ de !'etembro de ]821 Co Coo'gr<'!'!so POItU-
gllCZ relativo ú creu\'ão daIS ml.'smn!! J Unt'l!> dando (I Com
lUa.:!o illdepend"nte da força armada ~ ;:m l.:JlC!f~ nOtne;i

do pelo Governo de P·.rtuf;.:ll, cur.lra u t'i;~ repre
tient,Krão os Deputados do }i,asil; c a n:t',li:l:t ~ill;ul
taoca da ('xtilll"to dlJ8 Triuu1.8e:> do lho, tu!':i') ú l.om~ 
de discOH\ill , II pedra de escalld~!lo, que as Cr.rtt's lan.,. 
<;a rão 110 Brasil; accrescem}\.) a cOIl:eql,cIKill, que 
tiravão os nralSilclros anteoJI.::IH!o li !aJfrt'J1I!u It.;turo 
que os l'spera\' .. , bCi!do-lhcs !lIi:,tl'r irem ao \'dLo ~\:UII
do para serem promo\'idos; c )IOr e:,tc 'orfe 1II0ti \'0, 

por esta justissima .·az<1o rt':1U1~Clarr.UIi 11 tudo tlll(; de la. 
riOS \'iuha, tudo qu:mto por e~sa~ lliew:as Cortcs noS 
era determinado. Porém, Sr. Presidulte, ('m quanto 
Íts perturbações, e males calJ~adus pdlls J unta~, não 
6<10 tantos qm;ntos aqui se tem exagerado, dlegundo
se a dizer, flue ellali Ilrrogariio rodt'lcs Sobl'fllllos. A 
da Paraiha, não lIúmtnte l'econhl'ceo o )J1incipio, de 
que nito era Soberana, mas ale: se comportou com lo
da model8\,ão , e regularit!ltde, e sÍl uwu ,le roderes 
que esta vão em i'JUS attribui~,)es; de sllrte II1Ie tendo 
dá primeira nccessidade criar um :l\lestre de Primtiras 
I.etras, c ó:l1'-llie maior ordeloallo, ('mnpromt'teo-I\e a 
}Jagar-Ihe á ~ua cu!>ta, no CllSO de lliio ser :~pprov~do 
pelas Cortes. Bc vf'rdacle, que' tilml:em depende0 mui
to l\ boa armollia <1' aqllelb Provilleia, ~1t'.1t1 da patrio
tica illtcllção de seos Me1llhr()~, ele I'ccaliir, "(.1' \Cn
tura sua, o Com mando interino das A rmal> 1":0 ~a~'~.ellto 
MÓI' Tr,!jmlO AlItonio de .Vt dci1"08 ~ lIal.ural da n:e~m:t , 
cunhado de um dos Membros dnqucllc Cio\'erilO ~ c ho
mem de bem, honrado, pólcifíco, e muigodl1 Caus<t. 
O seo successor Frallc;sco flfl .111J11fjuc I que, Il fC::ar 
de Europco, e ser nomudo pelo Congrel>so, rca UI 'te· 
vcmlo primeiro a ~ua nomcllçüo a algulls Depllt:tcl'S do 
Drubil, c depois á illlcrven~'i'io da mC~llIa Junta 1 ara H'a 
aecitac,ão, porque 08 Povos eshwiio l'()('ioSGS reloii dcu~ 
motivos acima allegados, uniou-Iile ao GOH~rno, e tOGOil 
os negocios forão bem; obrou-flie com energia, c c!eo-se 
um grande impulso a no~~n fdi1. Inúi __ uGel1ci::, sem 
ba\'crem partidos ncm I1pparcceroJl di\"('rg('nd&~, ~;IO 
succcdeo outro tanto em Pemólmbt!co; porquc "indo 
de GtI,ernador das armas o turlJlllento A·,,'c/,Tn. I'm 

quanto se conseln:u lwspcclal~o em casa (~() I'rn:iclenlc 
Cel 'l.'a,yio 1'i/,(:$, o Povo pcr :1:n;;eceo tr~,nqt:i!o; rort'm 
logo, que suhio opoz-se decia~ ad,\U1clltc a todas ns de
liLcrac;ões do Goverr.o, c cn:l'ou a furmur 11\1\ i;;:ni
do, removendo dc's priilCip:l~s pOl;t1iS aCjl:clks ()(~'(';,;C3 
que erão da confian~'a do 1'0\'0, e da mem,a .; \iI; ta ; 
e Íito para ptlr em el:ecllçiio os ~I'OS p!allos de (lr~CIJ;
barqlle das TroFas Lusitanus; do c;ue I'r,u;t;&I;;O ns 
perlurbr.c;õcs. que tanto tcm ~;:ta<1l' ar;lld!i1 hd;a Pro
vincia, e que &qui sómn,te se tem atrillllido ú malfa
dada Junta Prodsoria, .. \~ilra tr3f:.·s6 dl'~tc Prtjccto. 
em ~ue o Governu da PrO\'incia !lt' cnnliatlo :l um 
PresIdente, no que concori1o: 1,° porque SI" :is",im se 
pódQ fazer effecliva a respom.abilid:::d(l: ~,G rrh p .. OIl1-
pta execução de tl1do quanto I"lr de suns ntll'iuui\'õl'!i; 
lUas nunca convirei flue o Gov"rno das A\'hW~, c dl\8 
Finanç;Js tellha ao menos por agora 11ma ahso:uta ill_ 
depcr.dencia, para evitar f) choque de similhalitt.'s 1111-

thoridadc~ em quanto o nosso systcmn de (~ovnp.:;) n;lo 
estiver solidamente t:~:l\helt',~i(:o, l'iiio me ,lev:mtt'i por 
taDto pora opor.me íde:f:lml'nte lÍ..,; reformAS tios Gil.,. 
,"emos Provinci:lYs ~ negocio ('!!1 ({l:C l;lIIito rC;:i.'io (101'_ 
no a repctilo) dar o n\('" Vvit.'; porí-m pura dií't'\" 

que jl;lgo cxtcmpfltalHO, c ~~~~ pcri~"~,,, aticndidas 
:1i desconflançu t.n quc (''2 ac::.!'o :J~ Pruv;'ldns a rPI
peito da lr.-archa dl)~'1('rfit::i(,s c.o Hio de .rar:eil'o. A 
Provincia ôo n;(I Cr::l1t\! dI) :\Urt.:!,cll.i? j,riméro 
GO\'::rno f~; ,1~imdo ólb .. li ~o fdu Gévernad61r dali Ar. 
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I,"~ .:1:, '},,: i"r.er'r.{lTa. ql:P :'''' :lTrf l.~ f .. 1.tr t'~ecutar 
I ' (1{'t",,·;il~·H'i\·,s tta .'"1'I~:l fft\ltrC'c('() o )'l(Ii"tidu nesor-: 
~~:;nklrl,,!'. tl':t' cllntill .. a~'.' I':n 611_" ngitaç.::es; '. t,'n
tiO ti In!' ',li: 'I .J ,','11:\ rcp:-r<~nt'''o, CO :tlglll11'S Cnr.laras 
":'1 I'w\'il1('i~. l~nlop4r. J'1,rtu,!!81 CC.I') para ~.,Ia Cor
tiO. e i~":lill'lf'ntn Il cfai A In;.;: as, q':" rrovidencias tem 
.~.,(1" o 1'] IAi!'Inio ~ N"_';'ll1l:I1na! PC'tfcnd<l tudo reM"-
f' "r·f'(! ,,; em" Mcia fi,lha de 1'''''1>1 , H'gun~l" o cnrft
CIto. branrtr, ~o r'uvII l:rll~il,en~c.c SU:l lI;mia ohedi?n
,,:,; áA le,!itim'18 I!lifllori.hdf's; mula dist'l ~'e f .. '1 , e qUI'r
P: IIgora' C"!!lRr nm.s me(Ldll, qllf~ pilete ('nl'ulltrar em
l':ll':O~o~ f~j Imll t''i:ecu(;ü", (\ que lIIer'i ('"tremamente 
r·:-:-i"·,,,o , t' f't,""to. Bc por tudo i!!to que «'li jl11.!lo 
11f'f'rtarlo, 'lU!! toda!> ali m<,didA!õ, que se hou\'t'rt'm de 
r,.:I:;lr , !pj-io prlldentl''', reAeC'tid,ul, r hem pOlld<,radas 
far~ ntio 11 os !i:'cccd(~r o mf'smo 'Iue sllccedco com 
f'jt!ellal! que ror dita nO~~l\, e mal dt\~ Cortt'll. ellal 
f.,naarlio s!;hre () I:ril:.iL F.m ('onsP'lue,)('i-! p .. ili do que 
1 ~n!~o ... al'er.rH~(l voto, que niíl' 11.. t'f,~jttle a inteira 
,,;:;(;;.nç1 d" .. Gt:verr'~.. CIIl Provincias t:e nio depois 
de fdt:l la t;l'Rstituição, 

() Sr. CfI·ue!ro dt Caml"": - Sr. Pre!lident~ 
l1:'ío me lt.vantn para ~omh:lte .. o'~ prmcipios ubiamtn
t~ «,~p('n,\i,hi pelo Sr. AlI!rll/;O CII"'O.': jryftllto-IlIC )13-
n fTlllRtrar qu~ nrnhnm, J'rojccto de Governo ProviM
don:,1 hc odmisbivcl nas acU1iles circunstancins" e 
que hc impoliti<,o tralnr õ('~t;t mlltNi:l. r:HOIl p~rsua
dido flue (1'; lIl:'li(\re~ nul~8 que t'.'tn nf:i:&l:ido n!; Pro
"incills n:io rrocecl"m t~nto da firma que S8 dtQ áA 
Juntas r rO'o'1!loria!l, com" d" ml1~III1r.1l suhila, rio {;o. 
"erno nrhitrario lHfR o li"re; o Povo que de rC'pent= 
pa~s:t da cscrAvid:io á librrdade. não sabe tomar l"!lt.'\ 
pala\'rn no &Co verdadeiro lll'ntido. ])iCINIC que o "0-
,'0 f''l'a ~tlbt'r:,"o; fi disto entendeo,se que cada Cirll1-
ele O" Villn podia exercitnr attritmi."ões da Soberanil'. 
}'9r (,5t~ intclligencia vimos com cst':mdalo pcrlen:kr. 
~c nesta Cid.lrle ohri.u;a:- o Sr, Dom .'oiio 6.() ~ ~sig
nAr a CllnstituiC;'":u de Hespallhn, sem le cO!!!'llltnr 
" rrn ·('~t~ o voto geral ela, Naçüo. f)ice'~e qUI' f'!I-
b\'3 cht>g,'ldl 1\ '-'pora (h n'lSSf!. RE'gcneração; e ';lll
~ou-se (1"<:' i!C,;o ~ "~ria di7,(':' qm' htdo de"in ir ahai
:'to, n~ Lei" lI,i" lt'rC',H vigor, IIcm IlS ~h~il5lra,lol 
r.utl'(1,·,d .. !1r:: t·m ql!alquf!r l':t,·tc ~e OUV1:\ nnar
',lI9 me i,np.\rtR com " ~". .1'Ji, (le F (11'4 , o lem:~() 
,!.l ilujri,Y" .: ~ :t,:::.l:et!; n:;olll. ICmo!! C,,"~till:!Ç;jo que qu,r 
rll!~r ' ,Li')~r.ladc; (' li!)wbde hccad~ um fanr o 
ou(' b:'~' }I.!(' 'pnrc~~ - .0\1.110 dil.'tn ()!" mr.c:mos Mem-
1;:':" o',!,: .J "nt:'ls. p('l!~ mnlOr plirte, ft4tl'l'nt5o que são 
)'cr"('~entil:ltcs do Povo. <' qlle l'odel", como taes 
c::':('ITitl!r a SllhcT!tlli.l. J)elilc~ r outros ah9Ul'do9 he 
(,u.;; (,"11 ll'fjC1\\.) qllE' n~I"(,<."1II t,od,)s o., nl31es que se 
t ~1Il $ofl'ifl., na!> l"ti)\·inC'i:H: porqtle f) POYO, que he 
~ t:IIlpre t:oIt'l tI., 11I~e~. "1\i J~!l 11o", f.~· do que Ih. 
l,rc~(,() oq mal i·,·,,'n,·i,'nlldlllJ que !! llcRellcuminh'lo pa
ra 8(',1:; tinI; l''lrti..:uk"I:'s. ~!lS J'rllvindat:, como todO! 
r-,h~lI\, lia oi. eNl:; p:lrl idos; n.io flhrãtJ des<:oberta
tn::nte 0'1:'," ('~ist,'m ,·(}\tio o f,,~o ".,haixlI d.!J cineas. 
li li o lllll'tii)o Eu ropeo qltl~ n'i (I a:'protV'l 1& nO!!SA in .. 
(lt'prntI,,"cia. ~ que ~o n;io snhrf'III .. IIt: !te p'lrque Dão 
1',),1:': lu!. o varti<.b Demllcraitictl; c ha n <la Munarquia 
(~o"I)o.tit\l;; 011,,1 qUf' ha o t1"~1:.0, Ora ~e nós dõ2mos uma 
t;',rIl11 tlc Gov(,'r'l\) IÍ.; Provincia,," hl!IU (lue "lj" a 
1";,,jr.; C,)il\'(,l1i~lIfe. "'ir.io sem chl\'j(,l" 0'" d~ qlllllquer 
(l.,~ pnrtidos (Ji'postn~ aD nnliSO ~ Esta hc A amostra 
(I .• }':11I''1: li' A:;sc;~"lhll~:l. G~cr cscr;;\'isar-ilc~; ~!\scCon~ 
~:"::II t'mim AS atlribuit;"0C'S qllt~ d· .. ~r .. a<111 vale: o 
IIIIIACJ.l IIU(' parti eÍl JlUS lnilr:t!,io he ql11" h" de filzcr 
,I (ltl(' C;l::zer cntmdl'ndo-se' 'ccmn Corte: ha de 01" 
jJriui;~. ~h'S '" (,OIi~O ?S _ allt~ ~os Gôvcrn:dnrcs, • em ,.v~ 
cJe uma COll!itlt,l\çao liberal, teremos uma ,rl~lt:a, 
:~ bascltda em prinbipios wdos ravoraveis :ao Da-

petism? ~. E:I.-~ui t ~r •. PreaidAmt., 4'QIll, ,te ~ 
tt'nder.t re'~IJ~lr 4ft poYO; ~ra o que,' se J)!'tei .. 
for, "~ tltunotodotl 09 Partul08 aiDda qu~ ,OrpéstH 
.,ntrll "', 11 fim dr gllnbar f'lr~'a e destruir o 1105 •. 
• I:~m elle ...'1. ordelll, estalJe1t'cj,ta, Parece'me pf)i.. CtlO: 
vrnJente nau ol'gan\sar por ora 08 GuverllOIt', e 'rewr
\"ar <'IIIa reforma pnrll o tempo rm que os Povos este~ 
jlio maia acolltnmados "" novas inlltituições, e CIta 
"\88t'mbléa tenha adql'irido maia furça moral; e co. 
lAo a8 mesDlo tempo rf!cenhec:o que al~una dos male. 
(I~i~.m prompto r"m·cdi~. t'ntendo que será indispeD"! 
sAvel dar-se 00.,.. I ustru('(/,es aos Guvemol; qUf! mAr
qucm bem 11 extensiio' e lâmitclI dA lua authoridadl; 
e fazer-se uma l'roclIlIlU\Ç:'io que assegure aos PovoS 
que a ARsembl{.a obra em plena liberdade, e que ,.Ilel 
hiie de gOlar tiO! !!e<I'I direito. inlli, .. icll1aes e politi,·oll. 
Na,)a mais por tira. 

O Sr. Alldradra t Silva: - Pedi a palavra para 
rt'~pfm~.r " "I~umas IlSSCrçllc" do Nobre l'rt'Opinanté 
que b" p"u('o íi,lIou, e que parece0' impu~àr ao Go
nrnl) uma I!UJlillll indilferençA a rcsJWito d. Algumas 
ProvineÍas ~ o que liI'gufllInente s{, póde dizer quem 
i~nora as medidas que ill('e,!!an:emenle se tomarão, p~ 
ra rt'sta.belerer a t>rdQ.,. AI,:cum'ls de1Jall nenhum efFeitlJ 
i .. roduJir~", com" pur cxcmpln no nio Grande do Nor
te, pal'lI IIndt' o Govtmo 'ordonon d' aqui nIJ provjden
rins que julgou convenientes para atalhar as· desordells , 
'-' c1" onde mio tem recebido nem \,m Stl Officio. dE 
~orfequc se .i~norl'\ o estado actual da Provinéia pP~ 
las ViM Olficlae~ , bem 'll1e me conste de novas de~ 
~ol"c1tns, das ()ulle'l parece que o G~.em8"or das A r
m~l$ he o, principal Dlotor. Sé o lIIu!itre l~roopin3Dte 
p.f1l1e informar o l'tlinil\tt'rio e n Sua l\fAgestade dó 
i'starlo da Provincia.' Muito o estimaremos. purqllo Da-
tb do que le'n havido 18 sabe circunstanciadaraente. Sua 
1\1ag~lltade o Imperador' vende o f'stado infelil de al~ 
gunias l'rnviacial quil dar-lhe . algum r~C(lio t ,mil 
eonaiderotl que qualquer qlle (Ollse a mt'dida' adoptada 
talv~1 , em lugar fle tranCluillizar 8S mociDs, escande~ 
liza8lle 08 Partidee que dominaviío, ou ii'rita-se as c.o:-
beç.<;, e!'lC}uenladas e vulcaDie.s que ali ,davão a Lei; 
e ('onsiderantlo qualquer proredimento peri~oso, julgou 
por me:hor que It reforma do!': Gonmos fo~e ord~ 
nada rela ABllemh1.!a, que precisamente BC hlvia do 
respeitar. C8mo fo~m.da doa R:eprClientan~8 da N~ção 
e de ,caJa sabedona o. Povos espera\' .lO as medul .. 
mais "ãntajosas. 'Assim se fi'J, pArque "" drriln~tancia8 
o pf'dhio; mas n:io p"rolhar eom in:lifferença para os 
males dos Povos. com. se pt'rtcncleinsinuar. ' 

O Sr. Ca"neiro IIn Cunl'fI: - De nenhuma fÁrma 
deve o hnnflldt> Membro ronsiderar o que dice (IO~ 
tl Rio Grande, e Atllgôa9 ciomo um aUlfl1le ctirecto : 
leUlbrd.me que ~e não tiAMo dado ali providcnci:II,DIl
nt"cesiArias para sl1~pcnder as agi~ae8, c males de' 
hl1lft Pro'o'incia, cujo Go~erno, era em pouco tempo 
derribado. e .eleito pela influenci.. do Commal'UfaMte 
Interino dali ..t\ril'l3S, que em IUCOAr de cml.'~r a 
For\,1\ Arml\dlt para manter a ordem, f'3vonClA o par
tido fl,erh.;(), e des()rganisa"or; tem poder ,cuncebtr o ' 
moti9'O I'orque se nã~ 'derio astlts providellcin~, .porqu, 
he para mim admi!'l\v~l, qu,e o II1m!tre Pre:lr:·,ul~'e .. 
senlfo ,,'imeiro )fi~lislro, e Secrelario de E!!t~:I ... ) • "a" 
'eal;vess~' in~tr"ido de tudo, qu~nlo 110 Uio, (k:.~dt 
linha tiuccedido; se a~\oi~ o pen9a~se, eu o in:"ot'~Il
ria, ,;'~al\do a Inta éasa ft,i chn!:1~do paift um" ~~ 
ferr.t1CL'l 1\ cer~ das convu18ões (le Pern4rf.buco: ,rl)l':-
que' .,t(ltl :00 fneto de1 'lcont'!cimf!n1os tl-aqlJr.l!:\ P)r.t'in~ 
('i" lil~itrof. c'1l rara;b'l. Ora t'Stas, (h9?rd~nii ~ iK':-
di:io l'C'iUc:UU C()~ rnuitn. r~cili,,!l(le .'Nrnçif:l!rr, .. ~t8 (!c~ 
pois da ~herencia á.,Caulià ,do 8rdl.il • ,~ ~ctid() o I.m
pecador &ide ~fleoiio CheCa ele PCICIer &DCtISl'" 
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? '1".~il, pod~a ,(,OIlfirmar a I.ei ~:a nomeaç.'io dos tra !oõ~são, em que o mHmo I1hlttte ~tado tu. 
(,oyelDOtl r~QYI.orl~s i~~do Nlnbecer 3"1 l'OVUI, que de mi!\eri. o miO di~uflo. São i Iludi us meo. CODIQ. 
.ma na ele'tua nuo unimo' o dircitll de OI de~trui· IUIII~8 alardeando <!e ublo. e de elCAt'-'tnte Oradur; 
rem,' e qu&: lhes fic~va ~ reCllrbO de pC/ti~cio para le el ;e~ CllI:hl'CiãQomc perfdtaruc:1!c fJuandu me DOmarilO 
CjuelXal!ml de SCUI Ilrecc"hmcn1oll a\bllr: .. ,rio~, l\.(&I!i eu ~J parll tiio tranoiCeJente cu:prt-gU, IlIuito l>upe.tor aa lu .. 
In- lc\'antt'i ~ara I'etor'iar as l'inl':'ell do JIIustre De· llhiiS luzes; m:.s Leide tt:ull',e Wzer u q_e Wl~, 
putadoquetalloll 110 U1C:llllO sellüliu, conuiuando ai quaodo hl'U\('r de ,'otar. 
cirCUll8~nciu em que nos achav8Rln. Eu ~Iou bem O ~r, A"dr"dn e ~'i/ra: - Eu creio ter. fallade 
ao t~Clu, d~ que ,tem havidu, c Ih' 1'(:1118 Provincias cem lud;, a modt.'ralfiio sohre a m&lcria. O tiOYCl'DO 
du N~rte. SOIl MlnJl:Çlt da erdeaa, dn glulia da Patria, dc.-o a .. pru7idenciaa que julgoll COD\eDICOtes, e lI!e O 
el. u~~dade do Uftl~I1, • por amor de tudo iito be nobre Deputado o ignora l;orquc" as ~(lflatiu lIão 
que ,faU." Torno 1& lembrar a esta .A uglts1a .Ai~mhl~a 8air~u no Diario do ('''O\"erIlO, o que ~aim ~e prati. 
e pôr á 5ua ClOn"idcraçüo, o estadu aClual das Pro· cou pur se julgar lltil, Fúde l:hegar ao meo GabiDc:te 
~illcia8d8sle rico Imperio; atendamoi ao bem Gerltl. e/ C'U lhe fArei nr hl(.\:ls as que ~ l~u pela mi, 
Eu. sei o efFeitG que produzio o pl"orJUClo aqui feito / nha Ucpartiçüo. Qu;:nto ao que dil ~~ a cuuferea· 
1'0r um l'rocurador Geral, c assignlalo re10s mais, eia que hou\'e c'ln micha ca~ a celta dos !\egoctOS \te 
relativo ao J urél.luellto Provio: qlli'ix~;):áll-SC ( A' m don I'ernalllhuco. na qttal polleria du iDturDlalj~s, ret-
ti o,.Jtm) eu 61110, For amor da OTII. m , e chama-sc- pondu 'Ile :tl"l\l av ~er ;& p,imeira 'VCI que tinb& e 
me :4 urdem; ° ~r. José Bonifacio f.alluu, o dicc C'J1l11II- {r,:~IO (k lhe '1IlJar, .. :io SI' trAt:ll". de !\~rociU8 de 
to lhe parece0, Cl quiz, e nillguclII u dlllJll()u n ordem. J, ,! Glande du ~Ui te, nem &.Ibia ql:e &8 poderia dar 
(O ~r. Ândrlld,(, J.faclmdo di('C (lue CHuva lU/. fIItl"m <k Ulu:\ Pr,.\·,ncill que niio era a ~ua. l)or ullimo, .. 
e olltr(fS lSrs. Dl'putados igualmente rli~cr~" pód,· Jtd- .... Jlfllllei ia ordem, Riio foi mco ir.tcllto ata"·lo; e Ta· 
lar que e8tt; tU, I),.de"", e deve ~zpc1'/rltr .\"f/WI TlIÚ" ) li:Ui YI zoes Imito 5ido taml:cm <.haludo á ordem &f:m 
Sr. Presidente! Não quero mailJ fAilar; ji'l emiti m:llÍl/\ <lllC ell dlHO me aggra\'c., ('umo por ,()r:l ~e 'rata .. CDl 
epínilío ; ball~a que o Mundo saiba,.e Aljllc!!es por' qurm l;e." /lI do Projccto, entendi que era nma da orowDl Cal. 
rel'rcllento, ql(! desojo cumprir IJlinhllS obrig'i':õ~,~, lar em J Ufnlllt'ntos Previos: nuas tll.h'e& u:.e cDgaU&..'ie; 
reclamando COl1tl'a qualquor Jl.Icdida, que julgar OppllS· e a AiSiSCmhléft Iic qUttft decitle. 
t~ ~IJ iRtcrevse d\J 1)0\'0 DrsiSiliclllic; tuclavia ,cmpre O ~. lanlt'ir'o (In (/I1I/ta: - Latuu plenamente f~ti.ifuito. 
d1l'l'1, que he SUllllllAmente dcsagnult..\·cl ser cl.nm:lIlo () ~r. Crll.Z Go .... ((: - O uobre: l.)eputado o ~r. 
á ord"'m a caua momento sem o lI~erecer, replltindo ('(!1'1It ir() de OlmrOS u:iu tluvi~iou crilllin~r o pOT~ d.o 
o que ailui ji se dice, que havia lIP' partido oIominnn· UH) de J .neiro, por ter qu~rldu adC'pta: a CtJnlitltu ... 
te nu Congresso de Portug:1l. tjue Chlllll:1\'a {l ordem (;iio de IIc~r~nha, ('Otft() julga\'a ter'l!e feito em Li ... 
OI! J)eputl\do~ do lh'asil , q1l411c~ estc'l 1ullll\'ii'O c;olllr3 boa; ma,; quando vt'jo culpar o po\'o ror aqneUe aron. 
88 mcdidas, que querião tomar p:Ha ~('gllrar a uui;io, t(·cillleuto que rroduzio & desordlm u;& Pr~'a do Com
Niiu tenho re(:eiu, e nem IlWUIJ de fal:ar com fran. mercio, 8 dizel'.~e que assim obrÁra por t:e arrogar o 
qN. ;:a. • 81'gmtdo me didar minha conIiCi('Deia, e i~to eurdcio da Soberania, admira,me \"('·10 d()~iaJo, até 
Dllllitrcl quando se tratou do esclu(;no 5e('re1O. (:oocor. com' o titulo de immaculado, por ter aclamado o Sr. 
do com as opiniões do a;r, CQr1l(·i,o de ralllpO!, (lOU- ))om Pedro 1,°, peis IK'lite acto f.1 tamheM o que 
trOI 1lI.lItrts Uupu t..'ld 011 , que ~c.;uem o mf'smo p~rc- tli; a Saçito pC.1dia fa;.er cllmo &lbcrana, Por tanto ou 
ccr. -e o q1.,e t'lIes dker:io he uma verdlldl'. EX1$t"nl ~m nmhos os C"!'Otl foi c:ulpdo eu em nenhum delles. 
pertj.Jv8. UlPR F,'rçu I\uminnnt. lla CIdade da Hilhill; Dcicherno-llns Pl.i$ de crillllllar o 1'0\'0, e tratemos d. 
um plutic\o t~uropeo mai\lr, 011 mentir t cm IlI~lIn::\s lhe f,ur o nt3ill1' hcm que pOJt'tIllOS. Eu t4mhem sou 
l'rovincbs; Escriptorell, qLle esrre\'t'Ol c:ulltra IJilS~1l In- COll,titu,io;1al t' flm::lIlc tfa Cll1l~;t1 ('0 lJra8il. l'li tio
d!tl'cude:ll'ia, c até contra o }.Ur!U';IO Chefe (1\ NIl- "ernOM du P"IlViIlCiu preeis.io til' r.:formA ~ f",,'ll-SC ja. 
c;;i!t, "'(:xi~let1\ em P"rnamhuco t VIII IllUitlls outras Pru- e C.'nlllo eIltl'll<!U lll!e li cxccu\lio 'tC IicDll1re mlli:; Aclh'a 
~itl':ia!i; c em tnclll'i a8 ~a\'ii('s em fóimilhantl't4 It~n'l'"s c pl'tlln}lta VIlr 11m s(, ,lo que pur lllulto~; sou de ral"el'Cl' 

IIcmpl'e !.a um partido tle opusi<.ão l! di~'t'r~:(mCl/ls: q::e" Prcsid('ntc he ali pl'el'iso, 1:e'1Il que tenha o t\m8\.'
IIIt'loIUO ctn <:"ll~:.antillorla ha muita g,mtc, qlll' n:ill I'C lhu 1),,\1& :&8 tl~libel'''\'lJtli; c pur iS!(l lOto pe!o rroje(·~o. 
IlÓt!c! an'IH~:o:i;'lt {'OIQ a e·~l'ravi,l.lO. a pl'l.~r 110 tt'rlCl- O Sr. R,/;âm d,. ,f11C1,."d.7: - O ilIu&tro Deputa. 
ri"íno, qW! illflil1de :trIucHe de!ll'"ti~'u (~I'H'in(), dr ~(lf. clll \1 ~r. Carneirn de Cal1' l!elS ret'ollb.~o que OI prin
t(l (1\11' IiC apFal'c('~:;!;t) uma (Icl';l.i:il' favul':I vt'\, 1~I1,a. cipios I",litit-os de que seclcdulia a necelsidade dl\ re
NO lIlr:o dl'll9. para It derrihar, ('ol1:'1icll'rIUldo tudo i,,\o t f.mm, (los Oov.ernos da,.: PICl\illci .. cr50 verdadeiro •• 
paT~ quc lia vemos ado)ltnr uma mt·didll agora. cujo r('- l"~~f' hc t~\r~U~11 rccClII)I('Cer por m:lOS a" GO'geruos. • 
.mltado p(1l1c ~('~ func."l:O n IIO!<~" C:IlI!i", c :l intl'rgri- (I"e.' he lltil rt'forma-Iol; o cOlllral:io me part!l'e con-
dAllc elo Br:~"il, '1~III"tllI cm OuU"O ICIr.po devl'moll I'S· tt:l(liq~'iio. S\e UII projel'toll apreselltalles ll!iO s&!bfasem. 
JICTltr que $('ja lwm rc:c(,lâd:l? N:;11 PUS~(. CIIIIl'eh'li C!iS:l tl'mos; remnlil) na l'cglll~cl3 dilil'\llIs(io; no dcbale S8 
extf'C'\nulla Ill'e,'s9iclllcl .. ·; p~r ventura mio ('xi!\lel14 ali .J IIU- Inolltrü'o' u:, cl('fC'il('s \C Il~~ t:orrigt'm ~ cn!rando cllda ~1Il 
tas l'f'IIVi,,"rinl, 'l\le Jilllklil cOlltinllar .. Govc.'nulr as com o ~tO ('ahrd"l }\IHA os m~lhor.r. Eu qUE'ro IUp
Pruvin<:ias, :lt~ (pl(' :lpl'al't:'\'3. e t;e ultinw a Celll!. lto\" CII'" n nlC'.!'llln ll\1hro UtJlutado que Oll D,alos nas
tilui\';"), que 110" p,'"le lWilI mnl'car 8R atlrihui\·(jclô e.lttR l'Ctn ci:\ diverliitllldc de opiniões e pllrtillll.' m.1 J)er
dlHhlllnles Autlwr.,ltldcK Prllvin .. iaeili? l~m c"'lI'lus:iu ~untn d(!H'rctIlOll n,'1\I ('ollscntir que 0:1 llllVClS.. il.
tendo-me al"rglldo ntllili Jo (lua dc!;cjava ~ c ll.ndo mi. cercn' Jlor CSSN pllrtit",.? Qllt'llI noe dil, •• noa de
Ilha inll'nçiio. como já clicc, .puiar ° parccf'r do Sr. morarmos, qu~ chc.>g:IIÍl ainda o rem('tli. em te .. pe op. 
Carnt'im de Ctlfnp().~, e de outrO!! Srll, l>t'putadll!l, di. portuno? lrem:I)!!, t''' nãu sei porque se rec:eia que OI 
.. éi tambem ao gr, Deputlldo Jn,v{ R01Iifitr.i(), que q'ian- povoe niio ftcreitc'm bem .sla rdurma; c:llea delegárãe 
do. úllo nt9 Governo n:io lIe paTR o alJ\ral". porél" em nC'l8 os I('OS ptlllere. lllta I('gillar, enio bio de 
elle ~llá túo prcvenido· r(lr .er M inilitro . de l<:!ilado. acceitar o que lt'gililarmol ~ Não o ('reio: e fUllclado 
que imagina Jogo um attaque dircelo. ~e n minha opi- nas rl\sões. que expua TotO pela di,~ullsio do Projecto. 
pilio he inlehamcnte opJlO!lta á f;UIl, lel1l o "ir~ito de O \;.r. NOl{ttet,'a da Gama: - Não era neceuari., 
• contrariAr ~ mas ~desagradaYel c'&tar 8 4luvir nc'8ta fHITir o, e"er~dcol'i e eloqut'Dtea dia~ursOl dOIl lU"" .... 
A_lI1bl~ diaeriOtl odemlivOll, comu ''*'"" _ 0Il- V.plltadol, q"e me "ID plftedilio 1*1 lCtUIa .. c .. 



{ 130 ) 

ineOI1,"t~'~I'~'!1I .l.ll! GO\·crr.o", r."ovisorio~ t ,qUI' I)fl opri
mt"I". c chl:K't't;i.. At; PrIlVIIll:lA't do Urallal ~ c clue h'm 
t~.lU len' !.tlU t:um Mudll\I(.' 11 pas~atlo ju,..;o .it clig"u 
,k C'~'lut.'\:lIlu~n lU; "U Ulill l'mptchcndu rcfur\'ar u "na
fjU~. par. extlrl'ar n IUllta. 'luC nU!! ,lc\<lIr •• 1"'VollI_ 
lci I'" C , ~r, f'rt:l'olllclltc, c I'cJi v(,ki" .)8tA .allar 
t:on, b .. ~t'\IIU' rt'('('io de Irlln .. gredir a (mll'm - du dill. c 
de !Itr "'{'''Iulo de i'Jll'rU'kntt' t liC pertl'l}(Ic~'1e, cumo 
J'crtt'lIllo. "rror-lIlc 1& ttUt~ I'a~sctn ú ,wgllllda cliHCUII_ 

to lO tiO; l'rn.iectll!l IIn~'f'ciclllll (lur tuu cOIl~l'i~' .. Ofo UCIHl. 
Il&do.. c '1'1r lt UI ",i lI", cluci'II • .log ('omplet~mentc, ~ir
\'a-me p',rhn d(' ded~"\,llla. ti c~elllpl0 ~uc OIe del.1 o 11-
IU'Itre 1)t'l'hhl,lo o ~r. Ln,."",TO clt: (t&711I'C}S, t .. II,,,"11I 
'l"l\.:i no IIIt'SIlIU ~nlido, e~ q~.c eu !'c:rlt'ndll& ';III!lr, 
c' Ci.. q OI!' titII.Uf'l; e " fllmg:u;llu t que tenhu ,Ie dlter 
frnnCUml'lllt' o (IY~ f'ntendl), U dt'l>b"ac;ado ~slutlo dll~ 
ltr.l\'jllri:t~ ,h Uruliil d.,,,ido em granue I,arte ao rnons_ 
trMII~1t e pessimo ~yJ;tt'nul dUlI tiovcrllOtl Provihurios 9 

)Irilh:ipiat,lus no ('~"U:C;I), da n088A re~en.'raç~~ Politiea. 
.. 110 IOCIO ela mlll'" t:tcn~lIeenc a ,Ius CSpltltOS, lIanc
cioUI1Cls IIII'CMil\vclie""I-cnh~ pe'la~ Cortes de PllrhlKal. 
f' pClr c:,d.u ultimamente arranjados, 8"1 COA'l fl i 11 I t.-rna I 
lim de lI.,8 d",.jtlir, dilal'erar. e C'I!c:r:\Visar: li dt''i,,,a
(;ad" C1Itade elas l'ruvincia:i do nr,,~i1, turllo 11 dj~r. 
tn"rll:' e o mal"r cllj,Iado desta Al'~cmhlé., e uige 
tlm c!ticaz remedio, ma~ Sr. l'rc'"itlt'nte, será ('8te o 
11lfllllClll0 cle o flrc~rever, c dt~ o por ('111 pralit:a? ~ão 
~ 'nl tluvic13 t:", qua~i l\1cl~" 1114 l'ruYitl('i,,~ do Impe
ri., dI) fhllljil. I'rindJlalmenle n"8 que, ~Cé~O 110 Nurre 
('xislt,,,, partielos: 11 for; a elo", cru(,l~ mltlllbroll da n08. 
Sa Santa ('au!;". c que se achüo enlre Re;!!, he .on· 
aiduravel; n~o nos nlndllcmell; mio dc'me" 1)&8105 em 
\',io: lemos a coml",tl'r o particlo d", t:urte .. de Por. 
tugal: lem"s a ('OlIIhllter o partido doa Rfpuhlicnno1i, 
CJu~ lillslenl:hl c aprego;;,u a llel'ar.,'üo de 100las as I-ru
"in('iac em Ih'publicas indept'ndcnles,. mas confederada"! 
elltre si. á Íluit:l\'ii'o ,llls l':sl:!cIOl; Un!duI da .. \nacri
til: Itnlnl • ('lImh"t«-r n 1'lIrl ido do'! adn,iradura d~ 
C'"nM;tt"çãll tie "orlua;al. t lIue 1\ dczt'j;i,) lld"rtar, 
tie:,",lo l~rt'lQ em "~!"tlHlo8 M'l,aradoll, c MI ligados 1\ 

"or!"~al por, Inc,o~ tCt~t'raliYo6:. lemol. 11 t'on:lJ;alcr ,q 
J'ftTttel" cle dlverf':all: 1rt!1"'~ ele. CarlM>narl.Cls, ,Ie Jard •• 
ncirmc, r clt' ontus que mf,.:Ilzn:cntc exl~tem no Bm
~il: tUIIO" finltl'l'('ntc a ('lIInb"trr o partido dos :\nllr. 
t'hil5t:~, ,,~ Sf'iá ('m U!n:l tal l~ri~ prltvciln:,o o reml'dio 
fple ~,~ rr p{l"m? )1,,1' nntura o hahil n:cdico 1l.io n
r't'it:l Il cir.clinl&l;,i,) (lt febre. p'~ra :\, .I~hcar o.s l'mIe
cfiol':. lU', f:'llt:io 1" .",rito!!"!!. c' CltlC S('r&:lO pc"tlfcroli lIO 

1humento da eUcr'rb:l,';io do mal? NilO llUII alucine
mOI, tOtl\O a dizl'r. Sr. I)l'csid('nk~; a noticia da no· 
Jnf1t,':io til' "." Dde~3du do IIIlpt'rlldnr. tenha o 110-

lue, que tiver.' t,nba 111\ mio um COOl'elh." tenha 
nm Ih,rimcnt., dar'; c i"'eciso, tenha hKls • rnvon..a. 
bilid;Hle", flt.,r:í • m ,m"t" , e t'rucl "!!it:u:ão todos 05 par. 
'i.l'll;. i, re8('H'" 114'"uellte rlns que 1I('!!t1~m a no~ Santa 
(~ltu&a. t;lole ")t'Ic~lllU'tI !>t'roí t'OlIsictt'rarlf\ l.'()mn um an,i~ru 
(';o\'ernil.lor e CilJlit.iCl Gt'neral: ~rct.'~.IIC-l .. ill o flaio"'· 
Jn!;, e (kspol.ll.nul8 }»assados: \'~lr-IC-l.m~ tOOOll O!I ~,fI~ 
h'fhl i"""igt>lI, pllra lO" "ppott'm a adllllsslO de um ( Ile-
te. 'lue eleve 1",r:\ lihr toous OI &e'" planos.- r('(\,,. 
blllrst!-h:iu ali intiamell t'31umnialô, com (l'le per clle!- 'eM 
:<iJ.. at"':ltlu ,,110Sl!U ImltCrador Cnnfltitucionnl, e 
fn; IS~ Mi"i:qtn.!': cr~r.i A Il"lr" dll~ nos~JS illilOi· 
~I!;, c tlllv .. ~ diminll;r{! • ~l(l3 nosso~ .mi~, tllcide 
lroio liCr l,rovA\'cl • nr1~l'.c,'au deste ~n: rre'el~: nlU 

ui"gue:u dir,'. Sr. Prcllulell'.c, que h .. IU~possl\'."!; l" 
H' f,1 n'i., he ,lecl~ • llrullent'l.&. que ROtO ":10 IIItrI- lote
rnfllS em t:iu mclincll'f.sa érise. «'l'X~:n(l8 por um mll,.I~U
(O ':t nossa Utlt'n\,Ru no (11'~~r:l,7a!l" rA)oO d~ HI' I'fIl",'hdu 
u Ch fi, ua I'ruvincha, lJu,: t"lI~l' Ilon.w:uto c t,IIl"HI~~ 
l.f!f.,. IrO~SO lmf'l!~d9r l'DI cou~~''luenC:l'' da ·jc(b\lli dn-

~tI AW'mb~l.t, Que fi,ri:wl(,: f 9uc f.ria o lmper"'or. 
Ah~lIdun.r!mm;8 1& PrllVlIIl:Ill 1\ liU:' L1eagrac,ada .orle ~ 
1\8rll1 declara'la u:heldc, C ("111111 t~l tratada ~ Não me 
unimo a. demurar tnt"'~ I;Cn~IIIrIl'lItol CUI tal con,illDc:t~ 
ra; c' !oIlrllt:ntc pfilI rl'l l~nl tooa~ as JOinlou furç .. 
Ill.:m que dtlJcis, quc .e haja ele !!""rt'l:lttar Da dia: 
cm!ifío df'~tell \'n~e~Cl'''i, stndo envi'od,," lt CummiuIG 
fie t,;on-tituiçiio, pttm ,,,'lIa 1!('rt:11I tOJrnrulos ~m conai.
dcrllç:io, 1~,l(le~-N-ha ohj(~tar, qeJe a c.lemllra. flue ex ... 
~e a JlllhhnlcrilO d. nllllqa (:oniLltlll<;iio Politica. IlIiQ 
"C c'Olnl'a,lf'ct" ('11111 fi d('<grl'lçac1u t'~ll\dll ,11\11 Pruvind .. 
,lo I ml'c!!io tJibec'racl ... peloll Gnverno~ Provi""rio!; ma. 
C'I;,,' d"lUora, )lendo, como 1'.',t.I,~ I>er. di! jlouco, 1De

?'l'II. c:~JlIvém alltc,. que fif'ja tolera,I". a IIno haver 
('01110 n:'lu lia ccrlCll& da ptCllnpta adopçiin e necuçii. 
dali ,or,l~n" ~lIe :e, dl'rem. 1-:01 'lu.~to nlio apparecer 
1\ Conat\tu!~'''O loltttca ete.fe I ml'crto; ~m quanto 'J 
I uLhco lIao rec()nhecer por eUa a hem f!llteudida di. 
,'itiéiu cios IrClt l'oderel Politic08 do EIit..1do e IUU at
t!ihuic;iies ~ f'!n, quanto Ile mio CApacitar da saralltia ,la 
h~rdade md\Vldual. c 8('gul~n'la da proprieeade, da 
J~lllerdllde da Imprcnl\a, fIa Iguulclllde c!(' 10('01 Oi Cí .. 
~I&d:ills peranfe 1'1 l..ei, tia iguaLla(!e tI:. ;C"j)J;::';~o doa 
Jmpo8toi, IItm dilti"cçlio de prh'ilegiot Dem de ó, Wi 
da rc.-spomahilillarle d.,., ~linlblrOl c d~!C, Lrnprtg"'; 
cl~ G.o VCrII o , c f~ pubhcI~lllde da a~ml.nllstr~,"o e .p_ 
pltca(;ao dac; rendas ,h J::.tado t nnu JlJlgo prudente 
que .e rle{'rt:tem lOt'tlitlu gerat'll, por roujJO urgent_ 
quc' pftre( .. ~:o, a fim dI! ~ não .rrilcsr o CAIO da re. 
puh" (IUft ~ .. ria Jit:Ívr d,) 'p'e o Dlal rre8t'D~. em que 
a .\~~('mLlc~a não t«:1II a Jrj(.'Dur I,arte, per~Dcendo to. 
do cllc, il imJtl'UII,'nc:ia flU ml!dliól\t'hsmo dh (;ortel de 
de P.,rtuKAI. Dt:t;.oi" dei {lul.L, &çl\O de J~c.i fllntlamen. 
tal do hUJJt·rio do Ilr,,-il Ite. e Ilerá 9 impor;!tivtl que 
OI! no~ mimi21i'i 1I:1O cnfrJqI\N:ão, e .,.; d~ppare
ÇlÃ4», f"I'lindo-lhe ali umlas dd intrip c da c:.h,mlli., 
COlO qu(" tem lI('duútl", 08 icu'u OI c i>(1loranl~. pin
taodo-lIll'1I com ""gI'AlI ('orei u .etual Go\'emo, • dee
pet1allc1!) () IllJrrllf cunlr. CI U.,tipolilllno. tão Cétlt:alDftt
"'~ nttrihuili,) a', lIu-.w lmperarlor. fl'U~ bntas e ti. 
chr:u; l''''V;!S tem tia ~ll da Iml C:.;;;'1ituciooalidade; 
cre:w.r:í. lia razàu inv<'r'a a furça ctulI boDa lIue ~ 
a nU~$3' S.anla Call~l\; c t>ntão flC1Tl du.,ida acrá rece· 
bi:la e adopt;u'" f'.ilO a mcmor llesitaçãu, • DO\'& für-
nn que be tl(:r aOil G Ch ,'Wf)8 clil5 I'rovinriall, ~ q_ 
dc\'e lIer um dftS A rli~,,! tl" r.o~!& <:on~t'IK;ão Polí
tica. I'lIr t,"t'). ~r. l'rel\ideote, bOU df parecer q_ 
lIe fClIIl'tiiO e!'tes Pf{'jectos :. Ct)lOmi~o de Coo"titui· 
\"., reQJ8lmcutl .. ,.l<.!o-a.e .lhe com UrgclK1a a cunclUlão 
rleste tão uecnsario tr:tl.lho; para o que (OIl1'i.ia qoe 
fUl>.-.em (if(I8 1\leulhroll di,-penMdm de a85istir ã. SeIs
&ia d~ta Ali6embll'A; ou que .. tome alguma O:Jta 
deli~nt(:iio que aplane qUllt,-squer diftieuldadetl; se r. 
po5I!i 'leI. como rue parece RI',. e ~ ela teIIe 
po °1lP',rtuAo. 

() Sr. Henrttrrl~8 dt Ro'e"b.: - Sr. Presidmte: 
o l1obr~ J).'putado o Sr. Nop.tI~;ro. da Gr... pintou4Ol 
taDtnR inilUigo'fI. que conft'8so que trrmi. Com rlFeito 
R elles ú\J lanlos. os uossos awip sio .ui pouco., 
e Il~ue caso l1&(la ~~ a fazer. N~ cão DIe penua
do que eU('s !-t'po tólotOS: Qxilit~ he ~enlade, .... 
lI~e numt'ro 1l~0 o I~~ crer. lIe prrcise diaer .. 
lâlus~re Pn'Opioalltr., com a t"rmqaea que t('Shlmo e 
qlle hóS de razt-f.rul' fdi" (\lI infeliz. que f'U fui lUIl 
'1'It" muico n:dt"i d.... 'eg..c:us d" Rio de JaIMi.o; 
mil!' i~u f'~t:í ar'.Wdo Q:ulaoiu :tqui d-.q;uei, MYi 60-
qHcnt4!!I VeK'S 't1l(" a tÀMalltiIUI~;io eoJ&u já iftu. • 
.indA odlra. CO'I!;l!! flUl'. se ui99l d,' miRl • de cato 
t"4usatião algllnl t r .. lllCllroo. Mas isso ,ii l: .. je aio iM! 
lanlo: A A~S<'mhléa t"St.i iDSUn~a: ti C.~$ Pu,;;_ a... 
filiu tt~i" c no 1.1'~J..~r. f\eià ~ ~ V , ... 



(Ut) 

elles pedem enm u~ciL Os motivos a11egad.. Ão 
em parte verdadeiros, mas não tão ponderosos que por 
ellcs se deixe de fazer a reforma dos üovernos q.e a 
necesiidade insta que se faça. Quando se tratar da se
gl\nda dillcussão, então veremos o melher modo de r... 
forma em cada um dos artigos do Projecl4t. Per ora 
votl) pela reforma. 

Por ser chcgada :I. hora perguntou o Sr. Pre,;. 
árlltc se fieav" adiada a discus~ão~ e dccidio-Be que sim. 

O Sr. P,csidmtc assignou para a ordelD do di" 
a continuação r!. mesma discussão adiada; Parecerc'l de 
Comtnilisõcs; c ctiscussão sohre artigos do Regimcnto 
ds Assembléa. 

LevAlItou.se a Sebsão ás 2 horas da tarde. 

Jlal/uf'l José <k Suuza F,.dnça, Sccrcurio. 

Para José B()rtifacio d.: .Andr.:::1a e S"J-. 

111.- c Ex ..... ~ Sr. A Assembléa Geral Coastituia. 
te, c Lcóil>lati\"a do Imperio d. Brasil orei .. , que 
se recorrs :lO Gov\!rllo para que srjão trumittidat , 
mesm:\ AIIS('mhiés as queixas f' rcpresentat.óeI que • 
lhe tem dirigido das dltf.rentes Pruyincias, pua a N-
forma dos 5('08 respC'Cliyos Governos, c os Plaaos que 
lem oHerecido a t'bte respei~, para que poasa fonDar 
juizo St'guro desta lOateria, e rc~\'cr o que for maia 
util. O que '-. El:.~ levará a-> coabecilllle8&o ele Sua 
,\b~;el>t:lde I:nperial- Dcos Guarde a \'. Ex.- p~ 
da Asselll(,lt;a em 26 de Maio de 1823. - JNé J-. 
qllim Canunro lk Campos-

E R R ATA. 

No N.· all~('('cJuutc p;1(.". 11 t 110 principio da 2.~ col. onde fie le, propando olJllellat ~ de" ... 
&e, OPPDllflo-tie ltquel14s mc;Üdas. 

-
RIO DE JANEIRO NA 1l\IPRE~'~A ~ \CIO~AL. l~Q;). 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 

QEB,.,fL, CONSTITUINTE, E LEGllSLJ.TllF o!I. 
DO 

IMPERIO DO BRASIL. 
D 

I 823. 

SESSAO DE I't DE MAIO. 

PmiIbáIJ ., Sr. Búpo CapeUiio M/w. 

BEUDidos OI Sn. ~iadoe p€!iu 10 noiU da 
... hãa, fei.ae A chr.mada, e a.cluVão-se preseUie8 65, 
6kaaJo ~ mo1estoa OI Sn. ])uaríe SiltHJ, Gamo,. 
..... MIICIuNlo. 

f.M.. " Acta da Salão aD~nr.e. e foi ap-

~Sr. 4'IfIitTaifl Jlaeilaiio COiDPlieeao Da Auembléa 
• tomou o I@O asaeaio. 

O Sr. Sccrei&rio Carneiro de Campos 100 um Of. 
tieio elo Miuis&ro da J uaiiça, concebido Boa ~mnçs se. 
pUa-

10.- e Ex.aI» Sr. Por ordem de Sua Magelltade 
G IID~or participe a V. ExR em reapesta do seo 
Olicio de 17 do cORente, que J08é F,rnanGelJ Gama 
foi remeui<lo prezo pela Junta Provi80ria do Gov~r
DO de Pernambuco com outros, como cumplicelJ na le· 
bellião do Ex·Governador das Arsna.'I Pedro da Si/Da 
Pedrwo, tomaode aJunta esta' medida de cautela, 
fira não &er ou~ra vel perkrbarl" a tr&uquillidade d' 
aquoila Pnrrincia; • esperaose que c:"'gue a devaaa. 
• que se fie... procedendo, para serem julgado. na 
COIlformidade das Leis. O que V. Ex.- levará ao eo
allecimeato da Assembiéa Geral Constituinte. Legi ... 
Jativ .. - Deos Guarde a V. Ex." Pal.cio do Rio de 
Janeiro em 25 de Maio de 1828. - Caetar.o Pil&to 
11, Mi,.anda MonCenegro. - Sr. José Joaquim Carnn. 
ro de CtJ"'p08. Foi felllettido á Commi3sio de Legis. 
~ e Justiça Civil fi Crimin~l. 

O meslRo Sr. Secretario leo tambem UIU requeri. 
meDio do Sr. Deputado Gama, pedindo 40 c!ía8 de 
licença para tl'ttar da lua Mude. Re&UiVeO-i8 que se 
lhe concede&&em com a clausula de que a A~mbléa 
IIIF&va que se ao. dos 40 dias se ree~beiecesse, 
Yiria auxilia-lA com ai &UQ8 iu.!!: •• 

O Sr. Roe"" Frsnco pedio licença p!fa in lUla 
PmjeeCo tle Decre~ sobre a obaeM'ancia a •.. Lei .Q 
alternativa das contas dos TestameDWS, colâ~bido nOl 
.. uin~ termo! 

PROJECTO DE DECRETO. 

A AlIIimlbiéa Geral Co,,!~~~uill1:e e le~liativ:& d1:ste 
laporio d~a o segUiNt"· 

J.. o. TesWneDtc;ro~ fie ':~~'it .. ~k~~lI que f'l:".ects
tem aos mca da Alterutt\'a :1> ~~ :..;;' ~.s:.:~;Il.r.;rc~ã? 
~8pOUU •• ÜIUaA CQDta no JU:ZO~I:S ;t~lrl:l,G,e 
&oCular. 

2.. Toda a CObia ao. Tea~aiDmOl .. faUicIGt 
DOI geleS da Altemati .. a da igreja toc:& ibdiaüa&aaMII-
&e a eaQe J mo, em quante esta AsaembiéaCNtra co .... 
la . n~ .iar; deciar&do uaím o Alvará de S de No. 
YEmbi'O de J6!!!l Paço da A&sembiéa ~ de Maio de 
1828. - O Deputado Antonio da Rocha F,...". 'Fi
cou para i.- leitura. 

Passou-se á .rdem do di., que ela MOQtia~ 
d. discuasã8 sobre os Projectoa dos GOl"erDOI PIV~ 
rios, que ficam adiada na SesilÍo antecedeate. 

O Sr. Na~ueirq, da Gama: - Quandot.ia s-. 
'il~cefhlt8, fUI fle psrecer que 08 Projecto •. dOlGo
verr.~8 l;rovinciaes não de"iãopas311" á 8epn~di~ 
sao, e que conviria que fOSSEm 'l'emeUidol á CCMumja,. 
aão de Constíluiyó'b ,rewmmemlando-se abre'fi~ Q 
apr<::;?!i~aç:'n do' Projec{o da nossa Lei fundam~&a1. 
omie d~vid" ter lugar os ~11)'erno8 das P.rovincils, juL 
guei ler df..;.o ~uS1cientc8 i':1sôes ,p&raQ106tl',ar,~q_ 
elite meo parecer ~n conforme a~3dict~ .. e!l da pruél~. 
eia: como porém dous Illustres ~'rs Dep.uhdOll '.CGQ. 

trariar-cio 08 meos fundamenlt)S., vejo-me ctrigado '.'.,. 
tenta-lca, por considerar de alta :impcrt.an«ia ,a .d~i. 
deato objecto. Poroccuiio dediser "~o qne ,em ,ql.l.nto~gQl 
& publicação da CODS~ituiçãl) do Imperio do 'Br.~il .Ie 
uie roconheeeile .5~umniae perv.erSicSade ,d()S :J'IO~ 
inimigos, que tanto 'iempl'Ocurado .scdu;ire .t1i~in.l" 
os espiritoo, fluflcomjustissima ra'zão ,.))PiNCem ,0 eles-
potismo, e tremem. iÓ com " :pronunci. ,dese.mclbao. 
pata·;ra.e com a idéa dapo6Ísibilidade j aindJO ,!\ueJe'" 
m1~" ~ f,"', ..de que posaa lev5ntar .en1~ n«>-:lIu :Mai-.. ) . - d '.- t· ~:..l __ 
Cil .: ~:.,:\.t., se na~_ eYlao ,omjfJílew~ :rrMII" • 
F.~JI;O m:mOll :se devlao m,udar ,OQ ;actu~ i~~~~ ~ .. 

:~ro;.incía~.:.sen~o m'"ito ,de u~er: ,que :.lgu~ \cl. ,U.
se nao tlU6_1tassera •. recebcro .Delegcdo do Chile .~ 
Poder Exe,cutivo~ ,enic:oosetju«:QC'iadQ$ :panih, ,quo 
JIlellal kaviE:;!) de boa " ou de :má:fé \, ,~ie08QI .... 
10 actuaIC·lo.,crno, ,e'bjectou ·0 11lu~ Sr.. 'D~~ 
Andrcàa M'lç'IttJ{kJ di,~ndo" ,que o :mmio ,darepvlia da. 
Proiincia. 'nio :nOl ,àevía O:biiar:, ~. ,que ~ :~ 
lU! ProviQe:'ci.u" ,qu~ ,j ul~mol bQaa; '~,~ ~ ~.". 
,dos .e ~!UelOlnada ,te ;concsgue. Aesy <obJ~" ~ 
d. ,qu~ _,ai ,4eliberaç~ :firml'4iu "bri . .0. ,di .. 
,da ,pfudenciA" .e ,mldura 're:íiecção ,talbão ,.l~ ',"," 
ses., :.m'uit.mais ,Gev,ortt'õ ,falhar" ,AI ,qJl~ :nio'1~ ... 
...u~bo.. {orclll.e.ii •• ,t 'ou :~u'p(pOaer,egp If~fÇas \' que ,ra. 
,e.lt:1Ii.lem, ,ou ,despre.u.rcm Imale!llr.cae5 \, ~ " ig~ao m,. .. 
t/i., ~ue~bem :Ie 'poderiio \e~iQr. P;ara ft.bQr., l_. 
~!.lll'ia..o:Profl'"U3 ,o":CUC)" \que IniJlpem jiria" ,0_ , .... 
~I&e er,a iiDP«*Íy.~l" ,deSCI' ~rec:ucJdo ~De:l" • 
:Jmpe.r.aâor .• ' ,~ :~tei ,o ,que ,dnia :f.- '~"eio '-. 
.ANembl6a:J i_ ,'IDO ~u:imar • iJlmear z' ftIIOlaçl. ,A 
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J~to rt'Tondco o hlL::imlY Sr. Andrada .Vachm1n, que 
no caro ,ta repulsa, com 9ue tanto m~ assustava, ~ra 
faeil a dcei~ão, e o remedlO ; deelara\'llO .. sc as Prol'm
eias c'm relJeldia, e obrigavão-sc a render a dcvi~1a obc
<.licncil1 lUl nOfJsas decisõ(~s. Nunca, Sr. ProSldcnte , 
!lerl'i de. voto que se dem passos, que nos eonduziio 
~& s~mclh:lntes estlemidadcs qllando pelos meios de lima 
bem cntcnrlida prudt'nCia se podcrem eyila~. En n~o dis~e t 
que fie d'lHio cun~crYar us :lcluaes pesslmos .Governu,; 
]'rovisorilli: rccollheccm)o o mal que tem dll~cerado, 
e dilac:Jra :ll,rur.~~s Provincias, e a dificuldade do rc
mediu. ,"n (í'ua:l~:) .. ão appa~ecesse a."~sa C~)Jlstitui
ciio Poliricól. pitm com a sua apparlçao cablrem as 
torCI!~ dos IIt'SSOS illiNligos, disse que deviamos por 
pru'c!encis ddlerir pr.ra ell~:io. o estabelecimento da lI~va 
fj',rma dos Goverllus PrOYIOClaes. Sendo um dos fun
damentos dêl minha (lppini;io, a força aetu~l dos IIOSSOS 

inimigos, i~lll hc doa )nimi~os da Illdcpt'nllenéiá do 
Urasil como Imperio ConstltueÍonal, proculíOu outro 
Jllulllre Dep"tado l) Sr. l'cllWtdo Hrnriquf8 tie Resen-
de tieslrni .. l,), tax:mdo .. o de ex:-t:;erado, por estar pcr
~uadi(!o de 'pc p"\tCM inimig'J!! teriamos. Muito esti
Jilllria q llC f"s~~m eXi,:,:erauas ~s noticias 911e 1.leste mes
';,0 rccinto l'Ie tem ,1.1do do numero, e lhversldade dos 
lio.,SOfl inim:;.!os: m:lS as Cal't:~.s do mesmu Illustre Sr. 
Dt~l'u(ado J'rmmcio Jlenr;,/uf:s de RelJOIl[e, que se 
ad,a0 imprc"'IH;, e qllc aqui ~e lerão, nW5't;io hem 08 

parl;t\os. (j;,~. Ln\',iíu, c as (iesconfi3nças. que elte mes-
Iiln. e l1l11llVS C:;1 :>11,1 PIO',incia de Pern:\mb\l~o ti
nh:!u a bc.lI pOlll'l) tempo, de que o andamt'nlo do 
IUinisterio do Hiu d~ Janeiro fOSSQ para o Dt'!\potis
mo: o Dial io, Ijlll~ aqui :lpr~'selltou o mcsmo ~r. De
putatlo lia ~f'ss·io de 24, e o que ~nti'io disse. pro
va a IgulIla 8()ll~a: ItS Cartas viudus das P~ovincias, e 
ali vindas da Europa aholliio os meos receios: !1 noti
cia aqui dada I/lcstl1 Assemhléa pelo IIlustre Deputado 
o Sr. Andl'(/da . .J.'fllchatlo, e por outros Srs. confirma
dll. {la vi,'da de en.i~t;arios, ,k assassinoi, e de borro
rOSO!! P"('JcChlS dos n')!'ws inilll ;goli, merece toda a con
telo }i" •.. :~,,: a Ill(',li,lll reqnel iill& pelo mesmo Sr. A."dl'a-
11(7 ,~:lIc!JlJdo. c aUI açarla por esta Assembléa de se 
nomear umu Comilli~,;io, }Jtlla vigiftr sobre ascgura.
ça Pubiica, indi,'a b,·m. que se attende á finoça dOi 

nosso'! inimigo!:. Por !anto, Sr. Presidente, subsistem 
os fun,lamclltos d, mi:lha opinião, e concluo tornan
(lo a C!iZCl·. que lH.'!lI qu~ seja declarada urgente a ma
feria clll:j Propostas. dcvem istas ser eny'illdas á Com
lIli,~ão da C(lIl:.litlli~·ão. rccommendllnc1IHc-Ihc. fJlJ~ 
'~(lm IIrgt:I,c:a h:!;,l de nprescntar o Prcjedo dIL nossa· 
J~ei CÜ'I~titut'i'JI1:II. 'Inc dc\'e ser o ·pl'imei)'o. e ,) maill 
J,ill'ticulal' OlJjl""u dos nossos cuidados, e elo t:'l1balhl' 
ÚlStl' A!\scmb:I~I\, .isto que el'tou persuadidt1 de que 
sem a EiUa pllhlic,l~iio mio podemos elar pa-s,,·; ~pguros, 
nelll devt:llIo~ tOI\1ar I1H:didAlt, que IlIJTll11júo .'\ gf'nel'ali
dade do Jmperio. 

O ~r. Guotidc; - No ProjC'f'to 1'1: (':; :'rrsentei 7 

ü~ 110":;'::11 dc qnf' Q _. simplf,r dl,mtl· .. ·.·f, i 11111;'111-, 

i~to lIe, de que a unidade de aC\:lv Il. '.tL!'ibl;to es
sencial dI) Podet Executivo. de .p" 11 "'.l':)Usabililila
de. a'lIim legal como moral, imposta lIi,lIre um só in
dividuo o torna integro e virtuoso, e dL' que este in
(fividuo. scndo iJ1uminado por um COII:sclho reRovado 
em rotll,;iio, Itdqllire COl1S~al1tclll(!nte cl.nhecimentoll e 
inrorm,,'ró, '4 parl\ ftctllar com Il('Cl'tO, furão OI llrinci
J,i08 de ()ue l.kdllld os arti;;,m. Cont'esso 'lu, delinici 
rllcclida~ mllill~ extensivas, e h'llnf:cenc1eDtea a um Pro
,jécto PI·ovisllriv. t ax:l ui\!, pelo JIl'lstre Author do se
,undo "r(,)jecto :., f't:rfltIH _ .. /'/:" O/n1';(J Icreu", sa:r.u-
""'OI"': - mAR t':l .~ntin .. i··ltos ig\IAn 801 do I"ilo
IU(.' e Orador Itoma,lIJ, f ~ ":f\ consulto • felicidade aeiMa! 
cImo • futura da alolUÜ. P.rti. - .,,011 mIM mino.,; 

curm e,f'; qualiB Re8publ"'~ p08t-- ~lorltm meam flld-
m .Ii', quam qual;,,; lwd~ sil. - Posto flue invilriól
vel nestas razõl!s, reflretindo com fnelo ~m algllmas das 
expcndielas pelos Srs. Cameiro de CtJmpo., • Nngl/tÍlIJ 
da Gam.a e PP.Tii.ra da Cunha. que julgo muito p(l~
dcro~as, me demitto do Projeeto, e aceedo ao vote. 
de que por flia st',não delibere ~obrc os GovernOS 'Pro_ 
,·incllle!!. He certo, Sr. Presidente, que nas Provin_ 
\:íati ~e tcm <'5palllado a desconfiança· da ressureição 
do Despotismo. Conh('ço de experiencia nC!tól Corte e 
neste Augusto CORgre~so, quanto h«.> panico o terror; 
mas a raziio n:io obra de repente sobre a imaginação, 
e he preciso dar tempo r, ·r.flcdo para ~e dis!lipar at é 
a menor inquietudc. Da lição dos Di:trios t . e da noto. 
ridade de nossas discussl:es resultará a C(!\WiÇHO e ncql1ies
eeneia dos Povos, cujo descontentamento he sempre 
um inconveAienle atlendiveJ. Por tanto • c:n conformida
de com os r~feridos IIIu~tres Preopioantes,; me parcc& 
justo que os Governos continuem taes ql:laes ClIt:tO, di
ri.~idos CIO tudo ~bs OI:d~ps ,do Im.perad9J.' expedidas e 
referendaelas pclo seo Ministerio, até q~ a Constitui
ção regule, prwticrcu, e determine a fórma que de
"em ter. 

O Sr. l{ennqll~s dp. R(,8end~: - Sr. presiden .. 
quando ontem opinei a favor no Projecto em questão, 
ou m,~ não expli'iul'i hem, ou não fui entendido. Elt 
não disse que n:lo ha\;lio esses inimigoi, e esses re
caio" de flue fallolt () Sr. Manoel Jacinto; sómente
disse que não erão tantos nem tão momentosos que 
podessem contrabaJllnçar a neccssidade de reforma nos~ 
Governos d?s Prot'incias. Esses receios estão em gran
de pl!rte dei\'anrcidos .pela installaç:'it> deR"ta Asselllblea , 
que ('r9. um dus principaes objeclos delles. Voio por 
isso pelo Pr~jcctn; e qn:mdo se tratllr 'da segunda dia
(,lIssão. ('ntão '.'seo[hcrcmos o melhor modo que esteja 
ao nosso alcance. Toelavia se ha outro meio de re!lle-
diar os male8 q~le padccem IlS Provincias, sem tocar 
n'a flÍrlU:l dos Governoi, então convenho; mas porque 
d·u.,ido que se aponle oulro remedio, por iSiO vote» 
que passc este Projecto á segunda discussio. 

O Sr. Pe,cira da Cunha: - As disensóes agita
d'as na Provincia de Pern!lmbuco entre PO\'08 Irmãos 
decidirão as Cortes de Lisboa a eslahelccer uma J un-
'á de Govcrno Provisorio qúe remediasse prontamen_ 
te 011 males que a mesma Provincia catava sofrendo. e 
promúlgarãlt para esse fim o seo Dccrrt.o de 1.0 de Se
temhro de 18~ I, dividindo·se as Authorid8d~'s cj.,il , 
politica, ndministrntlYll, e militar de tal sorte Ihdepen
dt>nles entre sy. que Diio podi:ío dciur de excitar ri-
Talir1:ulcs. e conflictos como bem ,lc presa 8e experimen
tou quftndo entroll na Prnça do Redfa o Brigadeiro 
l\lullra, e seo Succllsór :lpezar de ter melhores mnnei
ràs a3~im ml'SIlHJ rcna8ccliío desconfian\~as que 08 fizo
rilo 1'1lhir daquelle Paiz aonde mio po<1i~() ter lugar 
l!eos de!\potismos. Ellt~ mc;hodo de O.vernos foi genera. 
lizal!') l'111'a todo li Br~sll pelo Decreto d",> rueS'mas 
<:;"rles de ~ do dito me;.:;. tJ que teve efteito com a}" .. 
guma. modificações, aparecendo lima de~igullldade que 
mOSI,iil'a a repugulIIlt:i;L Ijl:e "avia cru adoptltr aquell-. 
medida. e qu~nto dIa t?r:·. ineficaz para 8& fins que se 
desejavlio obter. Cumo p,';:;" ppele t'ntrar em qut'~tão qutr 
sC'ja precizo organisar tl:LD.. 110m fu:-ma de Governo dif 
Provinei:~,., (lue remova u!; mal e:: c~is~elltes, c c\'i~ 
pai'" OfU:UTÓ suas Jlr~j\lcii(:j.lcs co~,:qn!'tlci3!O;? Eu cOAhe
(;g liut: CI!I ~~!gUllll ti' ess('s G OVenhlj tt:m tntl'81tp ~arlics 
illu;;trcl' ~ e dignol! d' ef.lscs EmprEgos por suas dbt':a
tL!~ ql.la.lida{~!·s, e uClllj:!ar condur.ta, mas t:Hr.he:J 
nillgu(,1II pode duvid:\T de qn~ muitas d' e~sas dr,j,:óes 
se te!1il tt-i!o por partidos e facçóes, porque rr.uita gen
te lu, que 'sem pezar a gra\;dade de suas obri.'lações 
se afout~ a. pertender Lugarel que são absoll1tamen-
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te albems '8e 'rual! circl1n~tanciAl, 'c(')m o 'mico fhn de 
tÚ'art'ID ltS 'Yflntngens que Ihl.'ll promete o exerci cio ele 
Poder. Jtll~o púr tanto ·indispensavel a 1l1Onrcll'ilio de 
~ID Oonsolllo qllC, concentrando 811 A'uthol'idadcl que 
Clonstit11cm I~ publica Administração" -viM> decoltccrto em 
.~08 .p!anos e t'xames, formalldu-sc 'Pura 'esse ·fim UIA 
Consol li!), d~' cujas del'ü,I'J,'tlde-ve ller o Presidente o 
.eo Ex~cutnr, He i'econhecido plJr todos m; Publicis-. 
tas que () Govl'rllo (Je ·um ~ó. isto he a l\'lonarchia 
Pura ~ falllll.lu ·emthese ,he '0 melhor (10~ Ü ovcrnoli por
flue tem Ir.als tiwil liccesso. e 8&0 ma-is prontas suas 
deliberaçiit'S" 'C ('XeCuçclL"S; mas sendo ao 'mumo tem
po morlllmenllC ·impossivd (jue o homem se contenha 
IIOS limit.efi da lnoderaçlio, e da Lei, qua1Hlo não l'n
~ontrar ,obstacull/!I it I!i'Ja vonta(~e, porque o cle\pfttismo 
está gravado 'no seo <corac,:no. he por i~~úql1e I!iC tem 
adoptaJo -este 61istemlt dc divizi10 oe P.:tb·~, qne I1S" 

8im mt'smo seril& inQtil se It resp!)\l~ahilidude ·n:i() fizes .. 
BC tremer pt'r"Rte a Lei os lieos infrllctorcs. Por estes 
fundamE'ntos he CJ'ie ju Igo li ncct!!>idmlc ;\c .,r rc,f(,rmar<'m 
elites Governos de l'",\'ineias. ~t>m ;;c conceder a UlR 
9Ó Empregado o ex('rcic:o Ii~ toda a Admjl1i~tl';l(.ào, por
CJue em o mesmo que fazer renascer Il lug:~r fie Ca. 
pitão G.eneral que S!i tem feito tão odiozo, nem 8e 
dividir 'o exercÍ<:io em frações independendcs cmt\'\;· ~'in
do para um centro que dilkult0711mente poclrrin re
mediar o cOllr.icta de paixões que ~ão uma' CO \1 l;f'q u<'n-
4lia necessaria d' essa separação. Jul~o p"r tllnto ''100 
se deve proeeder à discussão (1 esta materia; mns () meo 
parecer seria, que viliti) aparecerem tres I'rojcot08 
quc estes fossem a uma Commissão para lõe reduzirem 
·a um só. aproveitando ·al! idéas àe uns e outros .,para 
«role a Assembléa sobr8 cada um dos seos artigos delibe
Tasse o qu~ mRis COIt viesea boa A<.Imjnistra~'ão no (''I'O.er-
11. dali Provincias de que tanto depende a prosperida
de <.leste vasto Imperio. 

O Sr • .Andrrtdae Silva:-8r. Pre8id~te:confesso que 
não entendo CORro os nobres Preopinantcs q'.c admil
tem a existencia do mal, reccão dar-lhe o r(\tne<lio , 
esquet!endo-se que os Inesrno Povos t'nl muitas Pro
'Vineias tem pedido que lhes tirem aqneUcs Governos! 
E se elles !in\) 0'1 mesmos que QS nüo querem, co
mo se temcm revoltas quando se lhes faz o que tem 
requcrido UMa e militas vt"Zl's? Eu creio se olha só 
para alguma Prco\'illcia que se 1::10 tem <]tlt:h:a(lo., 
fiem faze,' caso <las, muitas que tem dil'igido repetioas 
repre8elltl1~'iie<; sohre & llect'ssidlldc rla retol'8l8 d09 
660S Go\'el'llos. AdmiTa-me <.Jue tanto se tema I!ue os 
pnrtidQ8 de~acrcditcm a AMielllblc;a, servindO-se da re
ft\rma dos Govel'lao~ para suscilal' d<'8C'onfiançlls de 
}>}allos favoravcis ao de'potismo, ~ Cjue não t!e re
ceie que, falt::;.udo-se com uma providencia tantas "c
res requericla, se clame, que a Ast1embléa deixn ir 
tllelo pcla agua abaixo ~ sem cuidar das 'llccCF.sarias 
medidas para atalhar 1.15 dc:<graças dos Povos! Eu 
lei que devemos ter tod:2. a Rttcução com os partido!', com 
esses E'Spiritos anarquit:os que de tudo 'Se servt!m para 
fomentar as desordens em que esperão medrar; m:l1l 
neio que esta medida. longe de favorecer as 'SUas ~is
tatl , he talvez um dos melhores meios de quc se 
p6de J'IInçar m:io para terminar as facções, que tan
tos males tt'tft cau8ado pelas Pt'ov1llciafJ, que s6 espe--
rio desta AssembHa o remedio de Ruas desgraças. 

O Sr. J11011iz Ta'Darr,v: - Nunca me passou pe-
la imaginllçITo que qualquer destes P?ojectos sofresse 
um tão renhido debatc SI) para pa!lsal' á t.· dh!(:USSHO! Eu 
julgava, e ainda julgo Il slIa matcria de tal evidencia 
C)ue ~onvidaria os ~rR. Deputados a um" pe'!'f~ita uni
-.Grmldade; porém talvez isto mesmo tenha Sido pro
.tito.o para que m("lhor conheção os nOS80S Constituin
... .. jllltiça quclCmpre dirige e diricirá • nu .. 

delioo1'llçõe. T0<1os Clt! Sra. Depufados tem concorc1acJe 
em que os Oovcrnos l'rovincillt'5 1I~l'essitiio reforma, 
e que esta devc partir da cxtillt,ào da~ Junlas, que 
mio se ~oml'adecem com o cl!iltlclo aC\ual doa negecio8 ; 
rCC4!iiio l>ort-m quc mio s~i41 e·ste o tempo proprlo para 
fT.atar-.8C da dita t('turm.. Olltf'm já o ~r, ./J,llUH;Q 
Carlos rcspondco, c rc;.pondeo wl,i Ilem, f/lzeouo ~er 
'quito futeis t.'!'lio lIimilhanles receios; LliSora só ditei que 
regtllalldo-tpe pela minha PIO\ incia nuo hesito em re
pelir que be l'stc () tempo mais ~pruprll1do. 80u. in .. 
formado que elegcndo-'!Ie ali a ac!ual j ullta, immedia. 
tame\lte dOO8 dos Mt"Inbro!leleitc!), pes~()al> alia. mui 
i'espeil'aveis, pc(Hriio ·a 1IIla cscu~a, c por lI"nbum mo.. 
do (!uizeriio acceitar a nomeaçüo, }le!~u:.!clido8 de 'Iue 
nada podcri,io i)brar a bem da c:J\Jsa, a.tenta a con
vulsão cm que c!e~gmça<.lamentc l"C adl:l \'3 a Provi~cla, 
'onde !I(.'lldo precisa tudaa energia, nf;O 1Il'pareela se 
mio frol.xi-dlio e mll.!pza, pelo vido do syitcn.aadopla.. 
do '; os OlltroS, dcpoilj de algum tcm(ln, conhecerão ~ 
uma ddoro)'l. cxpcrienria, (~ue tamhtm nada conseguI .. 
ria!); e con~t~-lIic qu~ 111::,"\1118 tom pedido • sua de-
missão. rllrn não se expt,re·m, ~m utlli<llldc, a ou· 
ttos ataques i"lI1lCR e08 quo com clles ftlrio~amente pra.
ticou o ('cleh~e l'edro3o. ); Ilem se diga Q

'
IC essa talta 

de suhordinac;:i o c de respeito, que ~e ob$crva presen
tt>mente do 1'(1\'1) para cem as Junt::s (lo Governo, 
('~s~, m:1rdl:1irrc~:,ubr dos n:'~ocios. pron-nha maia de 
defclto d;:s pcss(;a!l, do que da maldade ela cot!sa: iste 
Ire cerr.ar 'Os olb os á 111%. As }>E'ssuas mais "cTSadas ~ 
grande 'Sdencia da Administrn(~~io, loma.r-se-hão quUl 
ineptas., quall'do para obrar ut't'CSsitarem do coneUT1!8 
de 'VontndeS ,Iheas., que rilru ,'e~ se (·oml>i.niii) : isto 
hc uma verdade pratica.: IIlllgllcm'8 igllora. AccretlC8 
de mais ·a mais -co·tra razão productorA dos tr.alt'll a!>OR
tados, e que eu mio devo deixar n~ eSljUedlllenlo ~ e 
1Ie a ·necc~'Sidacle dc empregar-se· 110 Governo de cada 
uma das Provincias as pessoas nelLu ~"istentes. St-. 
Presidente ~ IIÍlS n:i:o 1,odemo8 deixar de umfeaar qu~, 
por desgraça -da nossa n:á educação, as pessoas eJ.lS
tel'Ites lias mesm~s Provincias onde passãoa governar, 
nunca podem inculcar aquclle respeito que be indispeR-
1lavcl para a execuçüo da Lei; a c:lJ~alha só am;a • 
prestido, &Ó reputa cxccjJ('nlc o que vem de fõra; 
familiftris8cW'J a vcr o individuo govt'rnnnte em uma 
sit\lllçlio ponco illlp(l~tora , olMo-no semp,re com ~ndif .. 
ferM1ça, ou antc<:, pouco acatamento; 80 com ,vlolen
CiB se contem. He de dcs<tjar que se exri~g~ este m~ 
ti \'0 , e só sc pôde. ft meo ,"cr. con'egUlr Isto com • 
lIo\'a orr.!'flni~llç"io apor tllrla 'cm qualquer destrs Pro
je(~tOR. E~-npreJ!li~m.se Bra~ileir~, c só en~. perém'~ 
for possivel '(';\11 ProvinciAs dive~as, será mai! provu
toso; e corno (~~tes e d' outros (.bjeetos só na segun.. 
ca di"cussão ti(' t:ralar~, 'por isso votlt para que pa18elll. 

O Sr. Am.1rmla Ml1c:1;ado: - Sr, Presidente -= 
ee tin,!'pe atendido ús regras de mefhQdologia teria eeeo-
SOldo toda t~ta questão; teTião os nobres Deput8dos 
pOl1p:1do a si o incomodo de fallar, a AMelDbJéa • 
ele escuta· los , e II mim c.lc replicar-lhes: reconhece
Tão ()S n(1b.cs Dcptltadosa u\ilidadc <.lo Projecto, 
rntul qucreri.1o eSPIki'a-lo; '01'8 isso era proprio para 
C)1I3ndo le dcscutioa urgetlcia., entiii> tinha lugar, 
::gora não 'tem nenhum. Está decidido que be ur .. 
gente trat8l'-se dos Governos Previnciaes, nüo de um 
modo fixQ e absohlto, porque eu conft'SSf'i, e todos 
annuirão que isto depende de outras COIl~iderações, 
qae n50 estão ao nosso alcauce, e sem aI qUBes !e 
não pódc comt>lctaT o edificio adminiitrath'o, e quo 
para isto he mlSterqtJe • ContItitulção marCJue certos 
pontos. Apear d~ta falta, propoz-ee u~ Projecto e 
mais ~i$inbo que ... p6cIe 110 Art. Collltitucioral, 
se o bouyer _ ... 1flPIbo; • P4u.. por te .. 

•• 
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c~nt.1f (r:~ era 1'1'~ei80 a::l~it 10. m1fits l''to'Veniente. ~içã. t um.,.,.z qüe lie ~xl'ril1)id~ por O!'gio fegkl'mo 
du:t Governos Pro·áraci:rcs., tl\CS qUtlei se itchn.io es- ningupm Il"Tn pois ,1ireito de re'lJtÍr-no9; nÓ. lomo 
t 1 "~'''cid(l', e 11.11:\ \·cz: de..:iJid:s. urgt'!lcis propor os CtUlats .,.,.'Se.; fbmos pua nqui manda(,ios pllrl\ f .. 
demufil'! !I ... C'/Iltrac!i(':,:'ilJ 11.0 cltlt' ft)i· dc(!i,'ifb, e n'1-f ztrmos niio li" a COOllilui'i'uo, '}lle deve n'gcr o Dr. 
,~ IflKt" h" d~ ()IlC n."rrrtT1f et u/ntm ptttle~. O q'le .. li, ma~ U,mbem RS lcis e rl'fjlTlM~ que. dt~llndar I 
"e ctcvia f.slcr, e o que o Jtf'~imenlo maAI'a. ~ a necl's!lirladE" declttra!ill u'gp.ntl'. Repare..se para a n0lltl 
f.ulhr e:n geral !obre ali \'Hllaicn" 0/' i'lconuni~ntl!s qU3Ii!icaçàn; I/I()fa", A"~eml)l~a Cnn!t!tllinte ~ Legia 
d., prnjcct·" Gr:& (ratar I', ~f'(l bO~<iu(lj" geral; IIC he lati... Ora se a m"iurirbtle das PrMincia!i exige ro 
AU não conlol'1ne á Itns!(Igi;, rl,., ~O"l-rno , qlle ndol'h- turma ciol G01ernos PrO\"inci::e .. (l Dlin01'id~e lJfl CUID 
~O!q porque n',s tcmo)O fI itli~;&~ geraas cln O~'\'erno rrc a nbecliencia. tL:var 8S S"SII. preteDç6es acima ela 
\;un!.ltitudonal ; j' temolf p:l'it!rc," ,ti vldi1t11!' il ternos IllAiorida.le he pôr a anareMa {l .,nlem d. dia. Istc 
li necu,;;iQ entregll'? a um irl'1ividLl!), e naO ft Ilm~ digo eu, tin"a' quandn, I'ro\'iocial' iuteir .. H 0PI»
c:ollecçiio; j" dcsle clad., l)!lttt'mo~ .1~'.lu~ir a MtllrC'-'l& n":&o IÍ dfci~:iu apui:Hta rOl' oll(ra~, se as qÚt 11 
da athn~ni~traçiio, qlte bc ramo Ih,na, Ma~ f:tllar em 0PI>oem t!tll0 e;n lIIinllri(lacte ~ que nno ,lirei "oilt 
ger~1 nflo CXc111C o tec','r I1~! 'l1.'·II~ prim'lr(~;3"S do qlll,ntl~ fi nI3iCltid~cl~ de ("ada .Pro~incia Ile em fa!O' 
pT'U~ct/); ~ouln se 113 dl~ dizer se um pl'0J~C'o he .11, reforma, e '~l rclueta. A mln"ndade' Estes prl" 
m:iu, on h~m. )c li!" l1til, ou ineon\·eniPJ)Ie. l!fm BC ciilios slio incontl"tavcia t e Ilrio sei C'01T10 pode.1I 
~.onlu~eer a id~a primnrdial ,h-Ut ~ sua!! linhas gerR~!I, ncilar admira:,:ão. o~ receios, de que r.Hão 08 D .. 
e. dis(lOsiçtlt'Il car:u'tctillticas? O que lae contra 11'1 rt>- bl'(,s Prcopin8nte~ .. :io f',ra dn tp.mpo i n:io siío nri. 
«t'?S .Ie methodo)n~i:s he tY'afltr fln (,!lpc-rial de til', ou ficado.: &;0 inteiram,ante cr.atU1'a. de humll imlgina, 
tjll "rtigo, de t:\1 OU tal r"lta , o que me p4rccCl de- çãs aUl1~tllda, que lhes ~ol~tl~a a ra2:10;' devemO! 
~er fie"r p3r:t. I;l'gllnda .li8cutC~io, A dt'ci~:Tn de que a ~ftr disso dAr-lhp.9 reJo? Crt'in que uno. I'~IlUie 
\Im projt'cto de~e paR!;ar n ... gundl\ discuIII:in, n'io o em emlg!lnrin!l man·l"dfJlI pelos nossol i~mí .. o's· e~ 
dl'cldfil perfeito; Iludem nr.lle havt'1' dtsroslc;õcM Pllrticu- hmhem niio ignoro hto; mil! ql1t vem .ô ~I() esta 
InrclI d"l'iI\I~ertl\~Il:<; ~ providencias nã ... adCtJuaú41l, 1:0.. bllixcz!t Portugl1el'!:1? <lut'1fI diz cm~i!'s~rio8, dia inimi· 
nlU !fie persll:utilJ o lIeo 8uthor, (i:1 i~to llõe p"de oceotrer ~O!l I m:\s e~tes illilnigos não cOn!lti.lllem a Na','ão n .... 
na !!cgunda di~(~U8I1ÃO. N;jn me farei rargIJ dO' mais f!i! ... ira. c!la OI! rlc:té'-;IIl. ~ niio cscut'lrá os c:aDtot 
quI' di~ o nobre JJrccpiQf!lIt~, qu(' fllllo11 em direcçíto ct~ truiJora. ~erê"li. Oe Plll'jt1~1r.~e9 manwio rlnisari05, 
rflntraria; porqUl' o illustre Deputado que acab()1J de p"i'CJue jnlgiio bn\w f'ntft' li:'!! .. kmf'll1os de lo~ 
f.llar .11& lhe r('~pomleo. b~m qll~ n~io t'!'Igl)tll~'lP. (lS e djllMrUia, qlle t'1If.~ 11o'Ffo cstencier e ampliar. 
a'l!'l1mento!t. Ctl.50 P8"!!C o Jlrnjertl ' rt ~(!~anda flisCt1!_ Qual he a .Naçitll 11') Mundo, onde le ~hh. propos. 
tíio t tnllio me ('r.tcr.(h·rci Jl:1S r:rt(I('!I, que o ei'cuclliu, to nOVA fua'ma ri~ GO'.,·erno. e que esf .. ja no ('Orne. 
" q ... e ora I1:io f.'C:Cl cireun!t:tnci"H1III:'lentc.', rol" ser fiíra ~ o ele Jlovas inftitui~'õe!l Ainda niio conClftli,J.dl'. que 
d." or~em. O que me' causou algum tefJar~ ~i,i t) dl!&tJ_ nio \'t'j~ no IirL! tieio rtesc.'ontil1tcs, inimigos, e sr
A'ur:lT-IIC o que ('u dief! ~ PA1'f!"t" qne n nubre Propi- mentu de multiplico discon,\ill? !nU niio se crt>il 
n/lnte n:ill attcndc,,, a minha propl,~i(:fio; o que ~u por bso t::r pro" ".lu. qne o nrasil tstll rf'cbndu d. 
a\"l1l1t.'cÍ c n que elle afacou hc um principio de etl!r- Inimi~ol. Ond,. ('lítio CHC9? Onde as rlcsordclls? On
n3 \"t'rc1l1de t e nl1nca um dtladão livre tctrn duvidA d~ de e.t,ll) os Clletc.'!I ,lf,';fs .1('~C'nnten:t"? Dous dotldn. 
prllchm~f 11. \·('rcl::rle. mormente' um cidaclão honraclo elrlnidoi ,In [I'io jO'o po\,o nraliil,·jro. F.u nio f;UIl 

com :l maior <1:.0; rllnfi:lnc;:1s JubHclI!I, f1 (lArgo de medro"o; 1l!;;:O~ I) tenho mm:frado; mn! tinüdo quP. fotl
rncmi):"1l do Co:-pu J~cói,.lnti"o COI'Rtilll!nfe da Nllç,ío. ..e, nftn ndlO Ta2fio. niio dCII('uhrn r.lf1tiV08 de tf'mer. 
Nill::U('m i~n()r:\ que rl1~:io H'I1'\ fc 1rç3 nr~tc haixo F. tiPo nl(rtllm hflllVe-IIC, por isso "pprn"nf,a R r .. fnrma 
mllnJo !te tralltc~ ~ clue ru~cla Sl'ru'; he impotl'ute con· '\011 Guvurnns I'rnvinci!1cs, quo fi,ancntiio por "Clt .eo 
t~4 OI in~t'rc"!fC~ c p;1i xik·s: nnl n:in S(LmnM feito!! de! flritn r:utlc/al " ,!irccl1'e.tt". que 11". l;()de fllvorecer 118 
fi~rOlcl C1·.P á siD1pll!'~ \'u1. deslis Hllinlla l'l!rvf'm08 o ~llIil;tr3" m/lquin:u;C;C9 dtlt' J'l!rh'gilf'"t,s ~ dOI IlfOl 

coJlo: .l(,i u~:nn~ f:on hCl~ 1l!"piC08, uin/!tIC."1l "rl~ ('In nn. l'lnillsarios. O pr~i,'~tn fI"0- nl>! deve f:ubstituir hc (UI1-
mnl1ccs d·.' SCVM:1!.llt'~: (io\'t'rJllo (I""r tlil .... r forc;n; A clulio nu!'! 1'1il1cillloll Cnlflltitlltionaf'1 que epre«oamoll. 
r~do !te ,qllC'lIl jlll'tili'·IL. c,,'eIU If~itimll R .• 4Irt;lI' lIlas Ju~ nnAIf)~;o li. f.irm4 elo Govf'rno qu. jurlll'IIo8 nlllntt'T. 
".l3zli" S'I n:Tn hc bl/\'trIlU; Il lotÇR de nf'(,f'~!lltlacl" As"\,,, cumo t\ tser.I\c;.ãn he ronfiac'a a Imma .. nitlnd. 
Jle COr.lrlLlIhci,.· In"S"'" cle um ~ov(lrnt) jtl~to; hc "bri- hão /I,', moral. com.' Jlhhit·". lI~rdm a ftd"/ini~tra<;ã. 
g~C;:ío "dI" o f('rvir·r,r t111 r,'r','a todas 11111 "ezr.-.. qut' '1,1(.' ,U~ " metlmB c.'Il'C~l't;rln "l'J'1ic:ada Íl locAlidade t ae 
li IU'('~s~i(lR'lt! II cOlOml1nda, E 'I 11 f! r.fniflt' nect'!llIídade C&Ultia tllr"llt'm a um IIÚ homem, A.sim COMO o t'xume 
cio C)''''! t ela 1II11~ r,i"t.'n('i". C)lIe IlIiu p/"lc c0"linll"" J,:"f! rll 1 h(' confill,tll " llm~ ct,Ue('çiio. nliflim .. Ulm. 
'IU:lIIO" n ",,"I:tor g'p.rul , .. io J1T(·valcçl1 lIohrp 11 pnl'ti- lorlll h~ cOyYlIllctitln f:tllthem I um Conselho. l';u mie 
qll:tr? () Cjl:4' :1 l'!urllii'~Il(I,- de um" ~"çlio Jl!,,",:la lhe auero 111\" uma dllrllç:ill t que n:io comporta a {aI
J~!Il:; ormll1! tt'~if imOR. mcrcc~ o rrNpeito. (' "~··fl!ti. til dI'! (!:t<10l', f't~I cI1H' pCir ora l"hQl'Rrnol: tnlvtJ 
m,I':1!o ela ~1I<'à:. Inl('i: I ; queln "':0 nh:-dQ('c ;, \'ultta,!t' IJt,tn Im" ~ "t' ""\'. mlldl\r éI plano ele lu,hnini"trll~'lio; 
d" t1m~ Saç:io Ip~:I:"'I'/1tC rcpl·c~f.·lltllrb ,,~ l'"h··lde: e JnIlS:t. lil(,1t ~('ri\l hn'!(' fi ('ri r ), 'IUf'f trnha " territorio 
('ontra rdl('Idcli :1(' I(,!!itinll\ 1& "I'plil'll:::lfI cla fhr':Il. i"~ do f rn l'l"'i o • llllll!:\ li'" ,ti\'b!iCl, (luf'r II~ l'Iuhdh'id" It." 

() (~o'r(.'i'lltI. cl'~and() Ihl' f(·"i"tclII mio l'u/!Ílr'II tIO hC'rt;'D f'lIlld/lria,. trr'illrill~:nltt'.. ft,'n'llrp Hf'~\ mistl'r ll?f'"-
li Tf'~i~t~n:!i;t, li.. 11m (;I"'(;rllCl frnt:'ll. f' (1l'14I,rt'i:ivd. tE.' uni,'o ,te f'X("f'l1~·i.:o em ('/lI!:' di,i.ilo. u c:on~f'III11' 
~f' n:ill p,'lc1p h:t~t.11' :í <.'1"::., arn qnl' 1\11 U(·~~ lal"!I,"'t' o U~ f7i:lmt.' rm ('8.,1:, "'''.& tALnlwm. ~(' l~i .. (l .... ,~CJ 
tim:in ,los n .. g(wi(l~: o rne!,1t10 f:,rl'i ("li. ~·;/1(b ('moo f:prlll 11" j'l;to, r". 11t' ('onfilrm.· D(I~ l'ni;ullf'r.t'IS d. 
n.\t'1l1hn .1;\ AI:~.':nb"~:&: !\~ ,'i!"lIe fjU!' 111111 11:Ú> l,IINir_ CtI':.=tir"i,:;in. ti!lt" rreferlRICiI "10 "r .... ~o. 1n1f't,ria que 
(·,;in. 1I.1u ("lll1imt:l~i:a a ,tt'C"rcI"r inutilna.'nl(': H' 11:'" a('J:l IIclnüuitln, p. 1,:,~::e ;. .. q~m~,l, (H"l·':\o~!~o. • 
J)ntl('.~:' ';'õ(::n ~ Ilhl'liif'hch. pnllp:u·""r-hin no fl"d::llI,,> O ~r, .'Il,'C,rr;llz I'" (.·r:",,!: - F" "ijl) (,etNtr. 
I 'n' tI' - d '.. d • • -"'t • , .-f I' "'~"I':!I' r;:!"'l ~"r,"" ~!leaT CCiI a'4 aI> l"i"lI'1 c >'::hIlM, '1:\ ('(,111:;:0, q11t' &','la !:i,n:u f'wt!\ .',~:o:rr: ':\::}. PU" • ..-
H.'l,·", , ~r. f>r-"itl"lil:'. (t\lt' o (;~\"f'rno !>t~ L"tl'f'lt' :W'.: ;:'"/'f'r ohed"?f't"r. e r«'~·r('H.lr "I.i:::; (Ircl('n;;: ""n~ de pro-
~ 1.,lit" .. 1'1"1:, ~;U'l r\,~\·ft tUltl!1I 814 \"tlt'l qll~ a raz:~o 4.P.,o;j1o nio mt" fl.E ~'a!"~" ,te :t iriJil·:r. St-i bc,;r.nteh~ • 
• ,,". 11;',,; h;J·,t'~. i~l!"I h,· o lJII" f'I! t!~('''' (' ~ que -rqlito r ,c>&fiIl s:lhi';'Il. ~I"t" h.:m C;m'erno fr~:o. lIPfn ftJft'-
... 'iIltn4'Utl' .. .\ hlulau(' ~A4,;i"Dlll 0440 dl/ve ad,ar 01;'''· ,i.,. ~ f::-ç.,. para -:. fa;., o~:'. úo a:-
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lere o nome l1cGoverRO:' filas não. 1'08110 concordar, 
ilem jitmais concordarei com o lIIustrc Sr. Alldl'llda 
Jlaclmdu, em nos aventurar·mus, ",em prcssalltc e 
absoluta necessidade, a operações arrillcadas, que pos
sio comprometer a djgnidade, e reilpeilo dCt>ta ,t"s-
sembléa, ou que para o manter seja lIecelisHrio re
correr Íl força armada, que tantos e tão grave. ma
les púde arrasl:1r. Que 'luer clizer - dccliuiio.se em 
rebeldia as !lro\'incias, que rc('us:nclll a elltrada do 
Delegado d~ l)oder J<~"ecutivo, c ohri~;io-I'e a reml!.'r 
obetheneia ÚS deci-~õ.:s desta Assemhléa - Isto cm 
lingoagem clara IItlCl' dizer - mandão-se Tropas por 
terra, e llOr lllar: manuão.se Núos, Frtt~atll~. e 
'JUillltO for Ilcces.;nrio para bloquear seus Purtos. e 
casti~;lr sua out:uli;l. - ~ão sei ('01110 de SIUl!ZIIC f. io lie 
llrolere - dccl:u-O"io· SI~ rebeldes, e se lhes faz .... a guerrll. 
NilO sei purlfuc sê taxll de medrolio, a IJIlt'tn proCllI·u· 
evital' o muior dos mal{·s em' huma Nllnio. a "ucr. 
ra cÍ\'i1: ma~ tOrllLlU o llluslre Sr. Al/tÍrada Jl~dla
da a increpar-me :tttl·jhuindu :1 medo, o que só pro
cede ue prudcnei:l. ~IU1CJ. Sr Presidente, ti\e, 
medo de dizer 1'1':lIICIUIlt'lIlc u 'file elll~lJd(). e de 
olHur conforme a lwura, c li meo de\'cr: laias sell-l
prc f'ugirl'i de opilliCies Hca"':ldas, c p('rtllbaduras cio 
SIII:Cg'O PulJlil'll, e ainlla mcsnw do particular. Por 
tanto turnu a rl'pHir, c a confirmar o 0-;('0 \'oto. 
Em (lUlllllu se n;io puhli('ar, 110 IlJt'IlOS, o ProJecto 
d!\ nosso, J.ei COllstitueiunal, de q:1e se acha encar
l'e!:;ada :t Commissão de Conslitu:<::1u; ('m quanlo por 
ellc !!c n:lO cOllvenet"rem n:íu ill)lilente os habilantcs des. 
fa Provincia, mas os das outra'õ Provindas do Impe
r:o, que bem longe de se entrrnisar o Despotismo, 
como illculcüo os mal v:tdos, gozará o Imperio do 
Braúl de uma liberal Constituiçio. digna d"/le, dig
na do <':hI: fc , que leme3 escul fi ido, e de sua dp.i!
çendellcia.di~8a das luZils do secado, eln que vivemos, ,o:io 
Ilc de pl'Udencia, (lue se decretem meclida.. geraes; 
e que cl,!vcm Ilcr env;üitos sem passarem a sE'gunda 
diseuss:io, os lJr~jecto appresel1lados s ... bre os GOl'er
nos l'1'o\'inaiues fi Commissáo ele Cons:ituic)io, l'ara 
ncllr, Ijer cantempl:dn esle são melindroso ol>jeclo, ro
commcu.bndo-se teda a brevidade, pois que o Publi
co, 'li:(> n:.s galadas nos contcmpla. es JaalJitantes 
desta Pw\'il:cia. e os ele todo () Imp"'rio do Brasil, 
t("u fitl)s es olhos suhre esta Assembléa, c dez~jão 
COrll prdcrcncia a tudo, ver qu:mlo Ilntes a Lei 
ConstitucionaJ do I mprrio. 

O Sr. ('arneiro de Campo.f: - Sr. l'resitlentc: eu 
n;io neguei que :li;; J untas pr~cis:1sscm de reforma; li 

qu~ fiZ foi IIrom,:r ii CI ignn pri/lcip:ll do mal, c clm~ 
duir que em qUlIllt'l se não ntacal.i~e llcla l':tiz ha"ia 
Ele subsiiDtir. Sllp/lllh.HalO~ que!.c manda um Chefe P(4-
litico. ou um p, ~!'idf'lIt;;, em fim um' homem com o 
nome que lhe Gai1.crclll cl~r, se ° Po"o não tem mu
dado de i~lé,.s, " qlle so ,>e~ue he lJue d'4iJui h:l d:~ls , 
8e ni10 ~o;;t;Ío deIlc, gril:ío qllR lIe preciso, atalhar o 
De!lpotisrn'l ,faz.se IlI,n Her::arda, C0l110 se costnma, 
altera-se a onlem estahd~c:da, e lIa uma revolu<:'iu na 
Pro,·incl:J. ( tlj10illl]O,) Considero pois arrisga(I., a re
forma teita ja; e iJor is,;o' jul;o prudcritl! a demora. 
qu~ nüo he grande. até que :;'l\lhe esta Assemhli:a 
a fore:\ moral que por ora lhe falia. Os partidus h~o 
de acabar pda sahcdoria das d~ci3ii~s Jo Congresso, 
porque estas nos graMg~ar;iõ a inteir:L confiança dos Po
vos. Por tanto dizer-se que eu reconheço o mal e lhe 
não quere dar rcmecliu. he atribuiT-8c-me o que eu não 
peUl!lo. talvez me n;to explieassQ hem; mas eu creio ter 
dit~ que o unieo rem .. dio 'Iue julgava por agora conw 

venlf:nte era dar-se Inoltl'uecões aos Governos que mar 
C!l18sem clara e disttnctamente os seos poderes. e Dão 
mandar-lhes um Chefe:, 'lue lhe •• renovava a lcmbran· 

~'IJ. doa .Capit~('g-~enetaes, ~ rOl1ia licn;r de pr('t(!xl" 
p:U-:1 atlçil r suspeitas de (.OV(a I';:: l.IkOlt,h, s·~ F~h:.U 
dt"itt! n:odo tenhu Hol'.cjas 1l1.:t;C" }'Ilftl i'~'J !\l' :t;· dda
de foi voz constante, e etl o "U·· i I!j~~·\" n 1"J\!:!!a .,:~:t. 
te, qUi: li Constituil.:;I!) do !h- ::;,1 j'~ e,i·l\"iI •· .... ~.i. ~ \ne 
ha\'ia de ser apre1>cllt:ala & c,t\, (\I:lf: •.. '~'I; l' ~,.:. lI:U 
me qUf'ria ml)!!tl'al" !':gulIs dm; ~(' .. ~ :;", ~;j)~, Iw J.ili/"
nlO lIC h.L de II r cSjalblll., pd:lo; ~':"in:h·!,t'i: c tan
tu ha~t;a }Iam Íll..li~r.ll' uI! ~l1i:ne~ d(;~ 1'(1\"0;-;, em '!u:&a-
tu se niio dl"s"n!~nl',Ir<'m (11'C (~diLer;I!'i:W; lin/.oS, :-:cln 
oulra l'(llltidt!mçúo Ir.all) ejt:~ a ela ~:I;~ ;~ II'.'ubde. J~i.~
aqui por(luc julgll prrigon :l Hli:rr.:t !l:lta .: i: C n.,.i 
cO!1vl'uifJItc rc.cn'a,la para o tt'IPl'u t-III que ,ivlrlnoll 
adljuiJidu a lIel"f;;\ll:'ia fiif,:a mordI. 'II\~ I,c a 'i 'c n'JlI 
. h;l de SU!!>t('lItilr. (J :lIndo :!sr;;m t1lllo. cliWJ (I liut' ~ ,1-
t~lIdtJ hem f[1\I~ estcja perSlll\oifl., ql1t! h,:i de .iear \'en" 
culo; mns faço (J 11,(,0 dt've.·; l' ~c () IlI:Cts~() nú., cor. 
rer<pclJl(lc.·r ás vi~I:t'õ tlns Ill'c !;('!!,I.I'!n a ú(lllliJ.O (.m~ra· 
ria á lIlinha, kio ~cl'ei rCtipt"lIsa':cl pur Suas m~s con .. 
Sl'I)llCII l."i as. 

O ~r. Rot7,.iglll'.~ cl,. Ca1"i'n!/1O : - As deosor<1E:ns de 
que se (pwixóio .'.!I-:\lI:"I:lS PrU\'itlCias ni;o pl'ú\"..:1n (io De. 
crclo das Corles dc POltu"al (1IIe. ill;;l·tuio ('s Guver. 
no~, prllv·:tn da SIl:\ r',rmcl ~ ·pr,.v':-m fio d~'lcito ilttrinse_ 
co da COltsLÍtui~·ãll •. As (;lIrt:.;S () "Iie fizer.io foi aplo-
var o systclIJa que ,:s Povos ha\+ (I c~IOILido, e niss() 
ohral'óio ttS IlIt'SDlIlS COItes machicY(>}i,am(lhe. Quando 2S 

}>rovilll.'illS a(,rllç:'ir,io o S:lslcma C"ll~ti~lIdoual clltutrá!) 
a cOllSlderar.se issoladam'cllte, e H'g"l eJilc1Rs de \lr.\ r.i-
der sU}ll'emo. e DOlllcar;;o leus (;O~"Ci ROIl PIO' ÍIIÓ·C. ~ 
bcm dependencia. e (.(jf;cxiio (011\ as ulltr3'i P ,ovü:.;l,cs. 
O Povo de cada uma ,e julgou SohE'.T;:n.); n(llnt:::.ndo 
os membrus do Coverno' julgou. qn' tinha (:irdlf rle 
e:uglr o que quizesse, de os depor. e dar 3S iei·: l:n. 
trarlio a dominar p8ixõe~, IJ pSl'fidos fJro}lr~o~ de no
Jlleaç~e!C populares; o tempo era de revolu .?o, em 
que todos querem tudo a um teml-'o; torln~ l5C .H- 'io 
com tlireito de legislar; e cada um. se auc(~ita uni ~o
berano mesmo a respeito dali A lI\h ... ridad.t·~, e da(lt~i 
veio que em geral osGo~ernoi das })rllv,ucÍas fl'âio i'l· 
crepadol, )lelos melimos que os l.om"lIl"iio. Hc nrd .. d-:s 
'lue ('m ~eral os Cidadiios, que ('ompullldo (J~ Go\·tr. 
fiOS cstnviio toeadlis da li1fSnlS epid(,llIia, ma" :liuda 
que fÚ$srtn AlljliS lt~ vião de !;er aculados Forqllc os 
POYII;;, 1l1ai3 011 Oler:os, atrih'lelll aos Goveruos as de. 
zuruells propri;1s do tempo. a .. gmcnllldas por umu for. 
ma d~ eleições, que clando ln~ar aos amhieiozos ele 
intrigarem ou para serem escolhidu:" ou os de S9U l'ar. 
tido, arma uns Cidatl:ins COl:tra outros, secundando 
fações. c bandol. Os EscriplOr(1S qtle· deviüu conduzir 
a opini;io publica, explicando qual era a es~el'da da 
So.herania da Na~ã() c aSila inJi"isibilida,le, entratlio 
a liSUlll,!ear Ó PO\'O, e e.DI brevc tempo furão tantas as 
~()bcraniail q"antas as Provinciai. A!!ora que:xão.se os 
Povos, he nceess31'io dar-'r.es pro\'idcndas, emelldan
do um rl~~imen. (leIo qual conheremus que se não 
adquire a felicidlldl! , e tr:mql1ilidatle das Provillci8ll. 
O meio não dig-o que eswja pn:vcni(lo inteiramenle no 
projecto, tem faltas, mas cada um (Ie nl',s 09 mutil ... 
ri, ou acrescentar,i como lhe parecer, e n88 discusFiies 
IlC apurará o lI1etLnr. Emen<temos f'stafclrma d. Go
verno. que foi fcita no fogo da rno]uçno, que longe 
de produzir bcns, tem causaUo mates, e que o Go
verno de Portugal aprovou, e cuÍlloll em con1!lerval', 
bem certo, que d:1riu larga materia a rivalidades, e 
desavenças. Finalmente deixandól theoriàs, sigamos a 
pratica ,. a mestra dos Governos; que mostra eUa? Que 
taes instituições não tem feito a fortuna dos Povos; 
a maior parte das Provincias, disj~ se queixão; he 
precilo remedio; um dcJJes he o projecto em discos. 
são; logo a lU" materia deve Itr appreTada, embora .9. · 
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se alterem Oq artigos, c lle por isso que \poto que o 
}JNjcctO plls"e a ~," diSCi1!'s:io, 

O ~I'. ({"âus,~ - Tenho ollvido tratar d. impos
.i,el o da\'·~c ;ili Provincias uma n()\'a forma de Go. 
~erno. (: Hll.u Jlor i'Ssa, qu~ IIÚO se discuta o Jlrujc
eto. Da·sl! como rat;;io que'as Provincias dc~cullfião que 
~e . pertl::lllc e!i~lllJelecer o Despotismo) e quc esta me
~i la UU~IllNlt:II'{l as sUIlj)lJitas; nl:1S l'U direi que le Ill· 
gumas Pl'OVilld~s tivt'rão ~~iCS receios, 11 Ininha, pelo 
cunlrltl'io. :s:'I tem c n Junta Pl'ovi>ioria como ICO inimi
go illt('I'lll+: c nll~lca 8u!!lrcitllu que sc pcrtc;ulessl' as
licntal' GorcTllo lJesp"tico, pnr'lue teudo pedido ~etor
mlls 8 pro,·idellc1as 1it'lIIpre v Minisierio lh~ l'eS!,illldeo 
'luC a A:;::;emhl,:a rt:mediaria seus malc:i, Jlllgll por tan
t(l (IU8 uão devemos frustrar-lhe tiS esperanças, nem 
fazer )J()Ul'O ca~o das suas represelltll~'ÕCs, e que !te do 
nosso dever p~lr ICl'mO quanto 3l'1reS ús uesordell9 que 
D~!lão e infdicit:lo os povos, Jlois IIC eslatnos aqui he 
parR curar suas dcsgHt~'ali; e por is.o v010 }l!UR que 
}>d5!1e I) Pl'ojecLO, e t;C "el'iliqu~ a refurma, que jul
go indispenbllvt.::, dos l;ovtn:',s d~s Pro\'incbs, 

O Sr. Costa A!.;:ltilJ1: - ~r, Pl'~lSidente: eu não 
pertendi~ failar, ná" si> }>url{ue a mal cria tem liido 
tão nobre, qUltllto sabiallhmte discutida pelos honrados 
lV{embros que .me precederão; nlll~ igualmente para nfio 
.tpetir o mesmo que já se tem dito nClstc Augusto Re
cinto, o qUt: seria perder tempo, e eançar até a at
tell~'ão da Assembléa: ouvinrlo porém IJqje outra vez 
apprelientadol algllns principios que me parecem pOl,lco 
ou nad:\ exllctOS, ou talt'ez mesmo cont1'adictorio!j ao 
que pela expericncia tem accontecido M maior parte 
das Provincias; eonfeslio, 5!r. Presidente, ql!!e não 
pude resi~tir ao des('jo ele levantar-me para não deixar 
passar em silencio simllhantes pál1cipi.s. de cuja eon
te~taçiio muito póde em "erdltda depender & admillsão 
ou regeição do Projecto em questão. Di!;se um llIul
Ire Preopinante, que os m:l~('8 que tCII.1 afligido as 
Provindas nascião mais das circunstancial. do que da 
tlrma dOI Governos Pr8visorios; e q t:e 81 desorflen8 
occ8sionadas n<lS mesmas Proyincias pro·:edião lia ideia 
da Soberania do Povo mal entendida no !leo vcrdll<ieil'o 
sent:do, e da mudança l'ullita ,lo gov~r .. o arbitrario 
para o livre, Pll;'a e!cduzir OCiltl!li dados qUG o prescnte 
Projeeto el'3 imp",iilico nas circunstancias .:.ctuaes: o 
hom'ado Membro que Ilssim discorre0, confundindo as 
circuDstaJlcias e os tempos, e;stabelece CoJlIlO primeiras 
e prim:ipacs cousas o que l1ão h\~ se n.ío conicquen
eia de velhos males e de auti~n. caUSaS, 'lue sim já 
existindo, (,mIo depois dc'g-l'l1çad,imelltc dcsenvolvidas, 
e p08tas em cff~ctivll :mdameutu pela criação de si
milhantes Governol! l)olli(;<:phàlo~. orgallisados sómente 
parI' prouuzir a divizão dt.s l'rovir,cias, e semear a 
di:ocordil1, como passo a de!llOllstral·. 

Em todas as ltevohl~'ÕC3, Sr, Prcsidente, ha cau
las q;'lC prepar:lo c nntc~cJem IIS mesmas Revoluções, 
e camas e ~fle;tl"!; q\1C as acompanl1ão, e se lhes seguem; 
8quellas já exi.;ti.io, quero dizer () Despotismo do Go
verno e dos .eos a;enres; a corrupção !:'(;ral dos cso
tume!!; e nlcsmo certo pr0g-f(:sso de lllzes! que de tem
pos 11 csta parte felizm.:tite [j<) km difun.iirlo e dt'rra
mado com mais "e!odd;Jl!e pt:lr.,~ tiih:~~S partt>s do Bra
sil. (~I!C exislia :1 \lrimeira Câ\.iSlt, C U;:1l particulllrida:'e 
em algumas P\'úvi,wias deste gnmd~ Impe:rio, la. tão 
claro como a luz do Ill'tio (;;:1; c Sf'i'ia. [ner-me ni
Inlf\:l:t:tltc tediow, !i~ p.:r:endf's'·e n'f~l'ir agora os ma
II'S, lIS \"cxah1CS, e aru; trai i~dllrl('s prati('adas pf>lo8 an
ti'fI)l; Governadores c Cap;t,ies (1cl1Cra~~, dehaixo de 
('~i:\ . Hl'nda tudo tremia. c mai>4 de3hunHI.llO!i, algullS 
ddks, que 06 pl'Opri08 Pach:'li! .b Turquia nas mal
flduda,' Provincias da Greeis; qUI: tambem existia a !e.a cau
~:1 , It col'rnpção ~[al.ti cOltumes, nio(ucm o poderá De· 

gnr; lOllge de mirtl " ideia de ataear em particular 
c1àsse nlguma de Cidadãos, porqm' inimigo dt.'r:iJ.ido 
de Jlcrsol1alicladc~, ·s!', proprias de illl'!lI~S abi('clll~ (' de 
cOra\·úl's ('oHompidos, () mcu (im he aó 1(1I11111'al' qne 
em H'r.lade bClltiamo,., e H?I!ti'y:os (lS drl'itos da I'.ur. 
r\lpç,~" elos costumes. IlUmclIt:.(\á talvez (';)1 m"it.l1 Pl'O
"iuc::!1' pela l~lta de ilhtrucri!n I'llhli('~ e cl(l; meios 
ncc(,·;~:Il'ios, pdos qU:1CS se' pO!lcn, em gr::lltlc parte 
c\'it;;r aimllltantl's ma~e,,: quc du lne"tnCl modo existia a 
3,a fllllsa, c (IUC tambem ('oncorl'co. !te úlll! a yer.I •• 
cle; por quantu Sl'IIl!o inlll'~:t\' .. l clue Il~ )lI~CS :1(' :schão 
hoje muito m.\i!l difulhlitlas nas dive~'sas pAt'tes d() Bra
sil, dll que {I alguns allllos r:. .. ::~dos accontecia t e que 
os Puvos actualmellte ('onhecem melhor os seos lJirei
tos c garuntilts , e ljllC 11:10 são pl'"pl'kdade dc alguem • 
era nat.llrlll ljuc nbml,asscm ('um aliCia c prazer a oc
cllsiãu utlc!ecidll. pelas pClvl'rt'<ls e f/lc('io~as Cortes de 
1Iort tl~al, parecendo aos me~m()s 1'0\'os que I'ell\ mu
dan~':\ das ('ClUSA';, e do systema porqui t'r.ío regldoll. 
)lOlleáiu melhor rccuperar a (k"ida c lC'/~al lilw~'Jade. 
de que eriio privados, .. 

TaO!; timio as ('amas quI'! Ailtccedl'riio a IIOIIS4 ne-
. \'olução til> Brasil. e lllle fí~t:r:i" l,roc:lillllar 11 C'IIl:;ti. 
tUil;ào em J anl'iro de 1 S'il 110 {"\T,í., prím·:i\':l Pro
vilw~a do Brasil, que le"llutnu "fllna e victoriolll este 
grilo, que lItndo ouvido n:l Uahia em Fevereiro, se 
t'xtendeo depois «:om a velocidalle do raio ÍI'l (IUIrU 

Pruvhcias; tae~ foriio pois estas causas, qlle devendo 
de Ilfcessidade proiuzir efeitos assaz variadoij pela mar
cha da Uevolução. e pela nllldançól l}uase l'ep:'lItina 
da. cousas, lem tambem originaüo e feito n!l!!'CCI' al:;unil 
tr~Dstornos, que df'sgrnçlldàllleutt! se tem 8cutido, pro
prlOs das mesmas R~voluções. Por outra parte a pa. 
lavra -. Liberdade - Inal entendida 110 eeo .\'crd2dei. 
ro sentido pelos Povos, e e que be pior pessima
mente 8efenida por certa classe de homens, que quase 
sempl'e appal'eccru em toda a mudança dos negocios po. 
lilicos; a csperança de bens imagillari08, e ao helio 
Ideal, com 'iue se tem pertendido ellgl\nar 08 ine8nlos 
com sonhada. felicidades: e o ehoqul' das paixões e 
de intel'el'ses desencontrados tem tambem sido cm ver
dade o I!.crmen produrtor dlls del!oniens, de que aI. 
gUlH3S Pruvinda~ r::m srdl> viclimas; e taes do a. 
causas e effdtos, que por .i" de re~ra r,e eeg'uelH às 
Rev()lu~ôea, e que produzem algumas vezes males 
imensoll, 

Isto posto vejamos ngora como o Decreto da. 
Cortes etc Li:ib()a da ~9 de Setembro <le J821 , que 
creoa os GOl'ernos Provisorios, veio l)ôr em movLlen
to a maior parte destas causas, fazendo Il\'ivar paixõe. 
talvez adormecidas, e liullcitando interc~st!s desencon
trado!; e inh!ÍrHnlente opposlos uns nos outrol; e he 
elOta lima tarcfi\, á. meo ver. ele pouca monta. As 
Cortcl! cl~ LilSboa conhecerão pcrf~itamelltc que lhes era 
impossi\'(~1 l>oder 11lIsteutar a hoa fe, que dpll~s o Ura
bil tinha, e (Iue cedo ou tllrde :lpparecia a àel'lcon6an
ça pelaIS medidas '1ue Purtugal começ!\va a tomar pa
ra pOI:CO :í pouco !Iludar a f:Li:e cloK negocioll (,Otn van
tagem, daqudlc Reino, • total ilereta do Brasil, e o 
que hc n:nda pior, da sua f.J:IQSllIa Rl'pWsen·.3ção lia 
qualidade I: c:lthcgll1'ia de R,'illO: qlle li1.crão pois 011 

nossol chatll;Hlos Irrn:i08? Lar.nmio Inão do rC'ctll'SO 
uni co, ele qtll' Iiltl ~ervir podi:io' lIara o!lstar. ou Fdo 
menos demorar 8 desgrr.ça que 00; ameaçava pl.'la f>cpa
ração do Rrasil, qUiIondo em fim conhecesse a mald:t
de e perfídia com que havh liido tractado; crearão 
similht::ltC's Governos m?nstruusos, cujllll rC!'l't.'cti"::l~ 
&uthorídades. indep('n<1('ntes um:l.s das olltrlls, ue ne
cessidade devi:io embrulhar. se • c misturar-se em 8uas 
atlribuiçõeli, muito de proposito confullrtidas, ou mal 
eapecificadu; e por uma má· fi. aind& mlli!ll agir.nD" 
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te fir;erão ~xtt?nsi va lIimillumfe Lei á todas as Pro
Tincias cntão D:To Hcpfcscntlldas n' aquclle Dcmagogico 
( ' . . '-' d -,o"gres~o, lnlClr:tmcnlcptl\icl) ou 113 a vcrsade no 
(}11f! diú/& rell}lI!IIO iÍ! lllcalitlud~~ das Provincial; pllrl4 
(,u~m lc:.:i~lavúo, 8 cuja!! ve;"c!ilrleiras l'rec;i!lões ignllrll
,,;''1. 'l~l1tl'ctallto o ~co PI:!II:I !-Hrfio o lim que dese
i~ .. -:·iH, e l'r""inciIl9 qlle at·! cntJo existiiio 80ccg::das 

{.;,_iO bem dCpl'l'~:;~ a prcza 'das dl.~sol'dens, Iju~cillldlt'" 
& !Il!lior parte dc\l:!,; pc"'" prctençr.elt a"sltrdlls dos 
(Jov('rn:.cI,.I·(·!i du'I A rm:t", quc liJaudadl/s de })I'opositQ 
r:::~ lIgrilhtJal'-nos o:, llUllt()s e ali 1111108, mio l,oupariio 
Im-in algum para conseguirem $COS perversos intclltolf f 

aprOYeitl111clll-se al':m disto da credulidade ou impru .. 
dl'neia dosiflcaut,,;,;, 

l"ai o que llcconteCeô nas Provincial! dó Norte, e 
com particularidadu nu ,du l'ítr:, , á quem coube em 
par';lha a tit'Mlllia do Governador das Armas José 
Marill de Moura, elIluhu de Pert1="mbuco pelos seos 
ex('('--tos, (' levado Í1s praia,. do A mazonas pelo '''';'0 
desliho d:quclla amena e ricA Pl'Ovincia! de cntiic:l 
• t~ 1\0 Im"cnte tudo ali tc-m I;iílo dCOõordem, e n08SOS 
J rmi'lC'S P .1\'&:~1I'€'''' \'i \'I>m dcsgrl\çaclas victima.s do seo 
d"tiflOtlsillU c arhi!.nrioade, lItonnentado8 huns C(lnl de ... 
llilm'iRS f,:orj!lrtas lia lillll illi"gin:H;;i/i, sempre cheia de 
ocliJS (' Vil}gilll(:8.S,· c qtla,j tll(!OS am~nçados t:orri pros
crÍl:6,s, e toda Il C,181a de mrlldadci. O mesmo, úa 
talvt'1. pio!" hl\~emús "bservtlllo elll ()I4tms Protincias; 
e COlllf) , Srs. como pnder-s';4hll ainrl,. dizer, que si
milhantclI GOVE'rIiOS Pólicephalos niio são caU!~a de 
tantas desod!~lfS? Como avançar q:le Il:iô clevernrls r'e
forma-105. !In 1',11\ I'uspeita de quo mio !lel':Í talvez 
bem rc('euid" este P[QjPl~tO? COllfellStl, Sr. Prel'idente, 
que mio t'utcndo, ('or.hccer uh) mal, e (\~ixat de o 
curar só pela 8uspei:a de! que ll;\u será b<:m recebido 
o remcdio , ob.ervlllldo.se •• or outra p/lrte qlle el!e he 
tW"€t"$sario, lJecm verdade cousa pll~moza! Al~m de 
que, se a doutrina dc~t(! Projecto n'io parece boa, porque 
os nobres Preopielmtes: que tem votlld~ }lara que e\le 
não pasMe ÍI. 2.a J)iseusÍI:1o, lIiio apresentii:o outros re
medios, ou outra. medidas? Regeite-se tnuito einbora 
alguml dos meios propustQS 110 mcsm? I~rojecto, mas 
não deixe por isso de l'assl&r á 2.. DIscussiin, porque 
então melhor se discutirá/) os artigos, l! poc.ler-se-ha 
emendar' o que nà() parecer acertado; despreza-lu porl:m 
in limine, si) por suspeitas, sú porque se diz nKo pro''' 
r''lzirá o effeito que se .pret.ende, outra vez o dig:d 
t ·~OI\SIl para mim pas111 osa. 

Dice outro illustre Prt'opinante, que os diclamt's 
:ia prudrncia pedi;: o , que para serem respeitados (lS 
Decretos cln AS'i(>mh1{'a se não IO!l\as~elll rlJeclicl:t~ ge
raes; e que Uluito menos SC' <1evião Jnudar o~ actU:les 
GO\', rnor. das Pro\'incia,3, em lltlanto não apparec{,lose 
a no~,;;\ Comtituinio Politica; I" qlle }l"l' bw d~via
l'nO'i cldl, rir para' l'nt:io o c:.taLdeÓrnt'nto da 1lm'1L 

f(:\'I!l~ nos GI')\'crIles Proviuciac!; a('::r<:sl"clltllnd" que 
f'fIt- /Iluito de tNller, rjUZ algt:mas cllts Provincias se 
Jlão RI1\tr·itas,pm á rcc(;i)er (j Ddcgado tio Ch(!fc do 
I>odcl' ExcCtll i vú, em con3í'qu:mcia nos Parlidoli que 
havi,ih &'c, Hem; W~!I livrc, ~r. Pl'ts:;lellte, que pus-

I r' b 8DS!'('1!I tat'F: }JI·inclpiO!;; e011.leç.o per.l:ita:ncnte aa ,Ias 
intencól'i: e ~('lttÍl"wn.tos patrio1 ic,'s do Iwnrad. mei'ri
bro ; '!lia!> pei'rnittn st!·me \J <l:1.~r, que os, i!eo. susto. 
e Tt'l'eio, s1io, li r,1(>() ver. de nenhum tundllmcJlto, 
))C,rqlle rr,l vc.dlllle n:lo FE'i, e tnCI1(!ll posso perceber li 
far.:lo ri!> 'ac!; !llI~toS: serÍl 11M '"Clllwra porque n Pre
siclcll'(' d~", Pro\'incias !te u:i \J .. lricaçiio do Ill'lpt'rad9r ~ 
De cert.o ninguelil tlOje dU\';lb flue ;UI Podei' F.xe
cllti\,() cumpre e pertcncQ nomear wdoH o" semi JI. gen-
1ell, Sc'ril pda~ nttrihuiçiicl', qllt~ porel!te Projeeto se 
cOllteclr!11 a(\s mt'~II1{)S Pre~:dt,~tes: Tambem nKo, por
que não -·vejo n' trilas " qUI pOIi!a tllltlS;Ir tiíU' 'lI'andt-s 

receios. antd observo bem cOnlbm~1I1o-! tod(\6 OI rê
q~isitos, csseneillc:1 em r~l1t(~rias adlllilli-:mlti"':J!! '. pl.rql1e 
IlItO pode hav· r perf'elta exocupo !oCIlI I "Í!'ndatl" e 
IIlIidade de ac(;ilo &l:.; e hl~I:O!; r.ntelll{o (ll'~ rt;le Pro
jecto pOSSl1 promo\'er, ou irritar ()~ .Partido". 

Sim, Sl'. Pr~~idente, cm todos os :emvos, e ('til 

t IIdu IlS [t'-'\!li IIcii~:;; tem h/J\'ido, e lIa de "haver Par
tido'J; porque tll~1Lem em todas aI occa",iiie;; app:1re
cem hOllwns, qUe" (lU ])or maldade, oh pur illusjio, 
ou em fim pel.: esperaJlI;a de l1uimp.ricr.s t'elieidade. 
prelel\{ltml aposiiar-sc ,lu puder e nllthnridadl~ para o 
melhor cO~lplell1enlt) (los _ liell:; illlaginarios de~"JlJs, e 
até porque em liimilil:tntes cdllelS cOllvulsivas u mesmo 
poder llc tl\mbem tlmu garanlia; porém os POtoS, e 
eM particul!u tudlls as pessoas bcm intenl'iunadas, e 
que por (! Xperif'IlCia até propria tem observado afI de
I!ordens OCC:lSilifladas llur talt!l Govern"s, cOl111ccem 
l'crreitamelltc a nt:cessiebde da sua reforma, porque 
,!'oí, 11m hOi;) govl~rno cnmp(l,:to de homens vroboil, e 
e,:nhf'n,(llI'e~ dI&:; circur.staucias actuaes dali Pro\'illci .. 
po!lrr!~ ·(-!tIf!r1iar Os FéOti IIInles, c conter ~!>ses Parti
do!!, que de (.t'rto d"sapparecf:riio, I.·umo o fumo, á 
proporçiio (PW CI't.'scer a cor.fian\'a da! Povos pelo g0-
zo. de illHli bem fU!idadas c!>peran~'as, e dos :;eos di-
reit,.s bllstelltatluq t! det(mdido!l, bem enlen~idamente, 
plJr esta ASlicriíUéa, de bel-ordo C8Ul o Poder Eu
cuti~o 

Em vísta do ~xp(j~to, Sr. Presiden!e, como pode
remoI nós dilJerir a nova f(')rma dOIl Go\'ernos Pro
\'!ncitip.s par" ql\ando Itppdl'erer a nOlS8 Constituição 
Política? J ~nora llor vênturlt o honr:ldo Membro, 
tJne i!;t" 11 vallçOll, que lima tão complicacfs, tio difR
cil, e tAo mf'lindl'O!ô1l tarefa deve cle necessidade cus
tar-nos algum:\ Uellltlra, e que ainda 'l!ais tempo g .... 
taremos na discIIssiio dos artigos da )lÍesma Censlilui
çãn? E ns entanto veremoll nós ( qUa~tocbedoS 
inabalaveis no meio do Occ:.ane! ,I!- tormenta q~le .na. 
cerca, e os males de que !!lO nctlmal *s Pro mellll. 
leAl cortarmos ~:la raiz o ~rmen producloi' desses 
m<'Sm"s males? ~ como, ,Sr. Presidente, poderâ pôr
se el1l ajulitlldo e harmonIOso Ilndamento & nova .. a
ql\ina elo Estado, !Wm q:le com .anlecedelleia, cuida. 
do, e attei1:;:iu preparemos o cammho, 4!llt! eUa deve 
trilhar, e 08 de-grilos _porqne deve pa!!sar?, ])esen~._ 
nt'- mo nos, Sr!!., a COlllltauiçiio niio pod('r{t marchar 
lillifj'l'm~ c regular, sem as rcf4ármas neces!'arias e in
t!ispensavcill. par1IclJ!.lrmellle noql:le dker resp(>ito acJ 
Go\"erno Allmillistratlvo das Provincial d' eli~ vasto e 
rico IIIlPt'rio 

Resumindo puis minhas iMllG, voto quP. G Proje
cto P j,!'é ti !.!.a Di,clIs,,'lío; c para ('mão t! lIardart'i IIS minhas 
observal;õ('s l-obJ'': a tlllll(rin& de n'gulls clol I;COS arti
gos, CIl1I:' _ \J (luat)S me ncin confurmu, 8 EJue f ao meo 
lIelltir ; devel~1 ,.ofrcr i'qlli·Tllls alterações que a sabedo
ria e dl"('un6r~·rc;ã. da _~lI:iembléf\ julgar DeCe3liaria. e 
cOll\·cnÍenh's. 

O Sr. J.'rrr.llut. - Le\'anto-me para faUar 80bre a 
ordem. ,Ouvi (fiz!:!' h:, ponr'o que lie tinha ja decidido 
ne~la Assembléa a ur~f.''I1dr. dl'5fe negocio. para que 
se admitti'he li dis(,Il~~ií., o Projecto de que ~e trata 
e CIII tI.'ICIIl(}e l~;io 11:1 lal. Dua, são as urg('ncias de 
<jue a. Ât-s"-IIlIMa conherc nO cUrso regular doe Sl'08 
traba~l;os; urna tem por tim 11I'Jfecipar a discullllüo d. 
um Proj"'do. prescindindo dOll illter'tido!': que oRe
~imcnt() m:mcla guaróar ('lItre a I." c !t.M leitMra del
Jes ~ e c,;tl& he lIr~('ncía de fc'rmll qoe respe.-ita t:io 
sr'lmrn(e ;l Jl,ioridl&d',· ou prf'fer{'ll!!ilL com que • di ... 
ctni~ão rIu l~r(ljcd(l I'fOptlslO tuRl:t I) h:gar de outro, 
que ali.ls, re1a ali tigu idade rlp. sua propusi .. ;", IIIe de.
via prl'fcrir. (}utrll IIt! a Url.{imda cfa mltt'r':. que, ve
lo DO'5\o1 'jlrramf'l\to QI ~Ol1lpl'utn~tt~m'~1Ii otU.ruir .. 
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'aetura <lall T.eis em, a presente. Legislatura. A pri
ml!ira das diteu lIr~cnci,,'i t'st:t reSolvida, mas a se
gunda nao: salvo ~cntelldendo·se que uma pr~jtldica 
à outra. Malj eu H'jo que se Ulio c,)nchc ser urgell" 
te i1 facturõ& cle uma Lei sómcll!e porque se julgo;t 
que em! lIrg~'l1t;! discuiir o seu Prl~c"to primeiro que 
011 outrl'S i~'illltnentc prop )~tos á Asscmhba, Por tall" 
td n.io c~t:i' \ t::,ciltu, comI,) dous ilJu~il'cs Prcopiu&u
tt8 dicer.io. (Iue s~ tilÇ~~ a L-ci. tllH' he 11r~ente a 
8UII f3('tl1ra; o (rh! lIC "~IICCO foi que era urgcnte a 
dit'lcu8s:1o, e ('s~a pronullda';ão fie,)I' sati~leila c~m a 
antcciplllj io da. meS!IIil disCU:l3ilO na. ordcill dos traba
lhos. isto p:.:lo l{'IC rl~speitit a mesma Ordem, Agora 
1itllltrci sl,bre a lIla:c"ia, ~r, Pre~Ucntc: Muito tcnho 
tu ouvid/ ial!:!r COIitra os Govcrno..; Provisorios ~ e 
eu COIlVCII!W l1a~ II", .. ixas que delles se f:\zcm; 1lI1!.8 

tlié,!'o que se os, (~I\'ernos Právhllrio5 s;io maos, os 
~niigos qllE' lhe precedcr,io crão p,$simos: e estetl 
flue oi'asc orllenào n:io hi'w de ser melhores, Ore
tnedio do m.ll n;io ec;tá na Inll,tan.;a das fôrmas. .on
i!illlte D3 Subst311da da... COUSa1l, Qneix,l'l contra Gover" 
nos hào di! h.\Vt:r 5elllpre: ')lorq"e nunca houve, ncm 
bil'lh 4,la.·'\ v,.·jo que haja responsabilidade' real de 
jQU~9 mt.ll ~er/)<!I;{.t:S. 1\\1'1\ que p:.is se ha de ir fazer 
UMa L(~i pr,)vi,,;I)'~il4, que n'to lilitisfaz á indicação do 
}nat quaml/) n;i:'lsab~m"s qUtl ~:ilotcaB ~c ha de all(lp
tAr 1,"1 Coo~t,ft,li,;:i1)1\ rcs:)dtl'l rlOg Guverni)S Pro\'in
~i~e~, h::i'oa. (fll..!ixa: dos 1)0"03 por ventura contr3 
~) HOV~rl1')l;a,:;tll:l"s um!l indica,ão de mal tão fhr
~eqt1G per;guc a ea'haP~blica ,se n;io se 'lhcsacOItc 
j'acê1ln a lm;::,mça. d"li mt'smos G~)v\!rn()s ? Não; por" 
'qu~cacX~,.~rif:1.:il me teln mos,trll(lo que muito mais 
'~uéix':lS taiwJ. s<.: fi)rm<lrão d{)santigos GovernJ,Juri3 
t:(;aph:ie~ G ';,ill'''~~'S ,a tlIH! o l\Lnistcrio C1Wll'dc

~ia 'c.)n:U-;~~:)(Indo.lh(' tUlI ~p:Jrr.,:ita insensibilidllde }leI .. 
CI)H~'~'V:I;'h :d'os U;JCS1Nt)l l~,o,,~"Utd/HCS nai suas Ver
}'h~Jl~ :a-'!llnbil.'tra:úes ~ 'tOJ~Vi4os P\J"os fie conser"Ol\\'ÚO 
l~a~:i!lk~'d (e 'úh:~;1 ien1.eS!i'I) mando ~'lulm<lo nem cspc
::lil\~'I'ÇI ti'H:b'io '!n'tl'i,fa'S VC1.~i dI! quc cites fossem mu
u:arih,o" S'tU lH! i,;,;';(l 1}(}~' tallt''' In Jtivo de tanta Jn'ml:l 
t:llll'e n.,~hrl:l,i'~~ :l\ :f:I~~r 'L'eig Pf'OV!S3ria:s; sofr·ão mal~ 

'.). ('I.. h" \ml ~)'(i)'DI'~~ .'s , .. ,}\'o;; ! CI~m 'q41'C e.l con cça Ql1cJl. 
ln!t'11It,t) (f'cm slrÍf!fi~b) iP )::-11~1::: hrc'\'~hão ue ter uma 
ÜÔ'Il"!ü:tuii,::ã." 'cm tqu~ :l>ist,::rn,:t!icanwn1~se trate do Go
""":ta'llll, ,Jil~ :suas P.r'I!l'V;in~l.:.~,. K~ n.â'l' :sei mesmo se es
l!,ll'S ')'~:I!l'e:i)i.;:itS ~~\il'l' ~e ::1Ui' ."'\'0 :se ~l().3'cm,rl./f'el'ir iL f!;rma ,I J ") 'I 
d~8 Ga·,\>;c;rin:o-s." 'ou :S~~ :~,; p:'~~;2ItlS l~p''C ~se :ach:'to nelles 
~,Inpllêtgàj,i\'., ~ ~~~::l'S ~'IJ1~h Ilrm ~,)g il\)v~)s increpão os 
G~h':~:t:!nd,j'r,~s ~ 'I! n:r,) ::1 ~,a'"n!\ ~If.(l G,ov,'rnll. Emnquel
m:(!s l;':~::ldil~ (cm';ti,g~iltis ~~'C~~~ 'H 'mal:; c ij:Sl,~ he :tuJo quan~ 
tõ i(!;l~;;~i'!pr'" 'P'(H' I(Pil ihZ'ct[l'tL'r;a 'o\h'iIt'M' ;'t~mC,.nlÕ mal., 
qlfre rr.~::n ,a iUCl 'Ou rCir-esc:c" ~~u ,fd~ m~ll;)S miu se l'e
mrc:(l~l(a" 

i()) :Sr. IC/~;;.~n~(''4nl~ (d~~ ld,~t('lrda. - Sr. Pr(>;;;dcn~ 
\t:c!! 'lR'~I,,,, iln'al'cir:i'il .J~l f5'e :ad~:a rt,ll) }'ll',,,runila '. e ..lI) iidQ. 
iIIàin)rl'iliWe rdiilmnrtii:(l'à re ~n~ii'l!1'c:r:lih ~~reb~ix{)(!e Um't~s <C 
~Ql"i) V:1l'.rii~'S it.ebrç·,iIj'e'9, ifjJil.~:e rd~ ~h::;i~Hl~qlte $;'e poder~l :a:p:re
iJlN~ftii~lt IUllm~l\ ~,lk':a, rqIU',! Ji :n)i/l) ittCnil:ul ~~id'o :fiuscitaJa, e 
ttild·':,1\lvhfl;.'4" '·r,.~'~la'V1i;a Itlm-r:<> (e:l~ ~~:I~bn ~lc vnilm' :"I~hNl teU", 
te tt~(('~'~j~ f~~CI~I}c() ~l~lt:nifn(~if,}~re ~ ~('\'a~~ II1(MTI~ pn:ris9o p~ra 
~~:!IIk "I\' 10 Iln~'OO a~'3~(',~rr ii fta~ lf<l!llpeito. T:r.n'ta~'!!n de dat' 
tl<la:'~;l ~Y()',ia rtil:!' .::~1)i:s':\'<;i;)(/~ :an'S ";IO,,:et,fl~l)g PI1'-0v~nleia'l!ll. ~g. 
~:l.ht·nt'ci'll,)s ~ re il'e$,Ulill~i~" ;pdn m:l)'i~:struo'so n~t:r~llo de 
~~ (d-e Sclr~; ... nb"i:) rihlji (GlOr:t(~'I d'e ,.1~U~t)ã" e~sn, ::1'0 me"~ 
''''~Ir ~ ,~)'il'írNn iMral'llfea'tB ,dl! 'Ilm'll nmii ltl)lIls~de:r~\'e~ rlm'na 
~"':Il m:wle:iI... «(P~I" :t'eA) iamcR'ç:ailc0 10 U'r.a'Siil, e, ~ntTIe 
'lJ:(ra'fl;t1)~ (f,)lJije:é:f~!'9 'se rtt!',ll :l1q:l'li :njJ)'re'Sle:ntad(l) n~nh mn 
~'m ~,~:a'(le Iln-e ;pilirecco hnlll (t,i'(1) (c!I~,g.lli0 da ~nn!Sidel':a· 
tÇ;af(,) rd'e,na Ã:s'SêmMéa. 'Sr., )P,re!i(ilrent~, :sem tCu:t:r;a'fm~~ 
!I"rm~'mn Ifl'O:r (il"~i)r!\na ior,ç,n" e Ito;nvíc:nie,ne'ira d:a:s I'.!l" 
:tij'ei fii)ln 'quo 'tã'o 'evIdentemente ítCltl iJird'O aqrari 'de, .. 

monstr:tdo a ineongrU\mcia desta. T ... oi t parece-me, 
que o simples reCUHiO da exp0l'ienr.:ia seria UI1l argu. 
mento 'mili~ (Jue conVIli\:cntc para flizer-nos reconheccl' y 

que um tal Oecl'(~to dt:v: bC. 'I"l1l1fll nntes revogado. 
Sim d!!! tem Sido o gC\'llleu llltlll tis c1isc:ordia, er 
auar('hia em todns é1S IlV.:.SIIS Provi.!I.:ia:;: embora ou
tr:u; circulIstancias tenh.lo cOllcorrido iplalmclltc pu .. " 
iS~6: mas entrelanto tllas se tem mais ou menos lll'S .. ' 

v4llcddo, c o lU/AI subsiste, e continua. isto 11l:l~ 
que? t1\ln'z que pela JlutureZ:l c cxisteucia de seme .. 
lhalltcs fimnas de Govei'uos; he plcciso lwrlanto mi(t 
SI) c\'itlu' o progresso toleste mal, mas /.\té extirpallo' 
de 11m3 vel á ser pm'iliv,·I, e nesta maneira de pell~ 
iinr concordes me pltllc\'m qUllsi to(\ 11 ,. os Srs. Oellll .. 
toldos ~ que tem discutido ellta materia, ',' n riito 1;10 1;(" .. 

mt'nte em diser que, 8 pesar da exbtcncia do mal, 
que todos reconhecem, e c08fessiio, o remedio, quo 
:te lhe pertcnde aplicar, he )lclo menos incerto, s. 
não tambem pcrigozo; p1lis que na conjunctur:l, em 
que ora nos achamos, hc impossivel de prncr. se 
os novos Governos, que prclendemos subl>tituir MIji 
acluaes longe de protlusirem 08 salutares efFeitos, .. 
que todós nos prop.>moll, levarão IUltcs no contr<irio 
a dcsct>nfian'tll ao seio dc todas as l'rúvincias, e qu~ 
em collseqücilcia seria talvez mais prudcntc o espaçar 
c:;ta matf'ria, rescn'aiHlooa ou p;!l'a St!f tratada defini~ 
ti\'amente na COIIStifui~iio, ou ainda mesmo antes e~ 
m3isoportunes cirCllllstandas. Sr, Pl'esirlellte. eu pen'7 
';0 jtl~tamell!e de uma IlIIUleira bem divel's;\, e SCHl 
me faier cargo de i enl\'81' na dillidl, e importante 
(jlle:it:io, de qual seja a f..irml\ elas adminil>traçõ~9 
Provinci:les mais adaptavel Íts drcunshmcias peculiarcli 
clt) HrlllliI, por julgl\lla insoluyel, e mui s\lpçrior ái 
Iniuhu torças, limitar-me"hei unic:une111c a diser t 

{1'1P. se o mal stSbsiste, e continua (no que, sC6lmdo 
me p:trcec. não tem hll\'iclo discol'tlancill) ncJs (~lja. 
me permittido dizcllo) Inllariamos aus deveres qUtl MS 

ligão a velar pela felicidade da Nação. te o rit') pro· 
curasstmos preveni\', e evitar. Se o receio de ll:iO acer. 
tarmos com o \'crJl1deiru remectio de t:;(·s IfI".e3 he 
que nos deve inhibir de tratar deste objt>Cto ~"I,)r ag()~ 
r.l, f'ntc'io nun('l\ mais se trllte delle; po.s q·.I~ o meg.. 
mo inconveniente cxistir~ fa todo o fempo , e nós ji. 
mais saheremos, quacs são os Govcl'nlls, que mais 
COllVCIM ao Brasil: a expcl'Íencia súmenlt', e nlto as 
teorias hc, que nOl; biio de servir de làrol na inda~a 
{:io delotll ver:l~de. D~m:li~, Sr. l'rer.iuente, por, i~. 
l1Cl'armQS o remedio 'mais apropriado á ums eufermi .. 
(;1atle, dcvcl'~m:)s acaso de todo <1espresaUa? N:'ío 
srgllr.'m~nt('. s'e porem o presen;~ Projecto em htdtt 
n50 satisfaz c niio agrada MS Smhorc3 Deputados. 
~ne st'ra emendado na ~,a e 3.:\ disl!II~~ão. mas nell'l 
lIlorisso se diga, qUE! dsva ~er. l't'gdtaJo. O mal niío 
llC dtis menores, c p:><b as mais promplas c dccisi
Tas pl'ovidencins e Cilm., para conl1ccermos quac$ 
dhs devão s{'r he mister trati~l'-Se cl('ste objecto ~em 
demora, voto l)ara que pali,>e o Projecto ã 2." dis. 
cussio. 

O Sr. illellrnr: - Sr. Pr,>sidente: Como a pe .. 
Itlf do muito. qt\C se tetn cmcr~icameRte fal1l\uo a fa
vor d~l>te Pt'cjccto, eu pcrtendtl votar contra elle, 
he llec~ss:ltio, qne expen:la mirchas HlZÕe!!, a fim ele 
te niíoentcm.ler. que he oll:;tln:sç.;o. e csptixo, o qlla 
me ftl'Z assim ob;a\'. 1)e certo eu st'ria te1lllernrio, e 
i~dill9tY se q"i~csse du\'i(lar dos Pl'indpios de Direito 
r"bUc~ C{)I,[btucl«mal, (tU c 'tã~ t"nergicampntlt exp.n .. 
deo o ,lustre Author de~te Pt'OJccttl, e so'llre que «,I. 
le o iirmou: tlla l'~~ali(lade C'l estou peuuadi<10, que 
assim «mo o deliberar lte obra de nluitos, o t'ltecu~ 
tnr deve ser de um sá: euou cert4~, que silo defei. 
luo~!l.s a. bli'ei $ sobre que Qt.\ Jirr~ado o Decrlto 



(UI) 

flue criou !\S .1 tittt!lS ·Provisnriãg ,hot'll e~istent.~ t mao 
estou persuarlido; que nem semprt! deve elllistir (J ri. 
gor do!! pl'irtcipicj~, ~ milito fillis estou persugdide f 
que não he ê3t~ o témp!) de se !lllr em I)rr.tica al)uel
lC9 priDcipim~, Nlio duvido igualmente da ilccessiU:1de. 
em qll~ estão I\S Prm'illd;,s de que nos l!td aplique. 
RIOS algum reniedio 8tHI males, . (lUI! soffrcrn pela má 
or~tlnizilç;\o ue 8COS Govcrno~ ;nias .duvido ~ que 8~jR 
wllvenicute dar-lhes no tempo presente um remcdio 
geral ~ e deC!iflivo. Deten101v~Wlog a matetia. SI'. Prc" 
ledente ~ que t'~ principills, em que se firma o Pro
jecto são cortos. Iw 111m' verdaJe iriegavcl; mas he 
tambcm lima "énladaJe inega,.Rl. que esses pi'incipios 
.s:io succcptives de !111~lIm:~ modil1caç.to: 85 thcurias 
nem sempre Il'io pratica· .. cis: he uerê!lsario a. Vel.CiI 
morlificaJlls : P. esta modificnç:io dcpellllt~ s~m !Ire dIA 
iado!e -, loclllidacles, c mais circuostancills d()~ POVOS! 

isto 116 () que eu penço f t\uc farcmoll , mas quando? 
qUllildu trati\rm(l~ d,\ (:ollstitui(;ão, pois tlJdu isto s:tÓ 
JJ"'tcrias p'lrllmcAte Conslitucionaes. e de que c:]ui 
.6, por incidente. tratamo!! ngorl\ó A questão poi" 
llão deve versar sobre 1\ yeraeidade deites prindpÍtls; 
deve "im, ao meo ver 4 rolar sóhre 1\ lU~êl'i'!i<idtide f 
que ·ha de ~pplicat' tClJlcdio aos males das PriJfincilts; 
pois quo eatl\ necc~si,la:je he qu~m nOIl ohriga à~()rt. 
a trat<lrmml desta que'ltiiol Exami..,emoli pois HC he l.tl 
a necessidnde, que nos obritrue " aprovar similhállte 
Projccto de um Plano grral de. Gavei'nos .. J.i dis~e, 
que mio duvido da neccslIidncle de algum telllctll() 
aos malcs., que tem su?,'rido as r;fI)VillclaS por c:msa 
d-'irná org()llisação <lOi (!O\'CrIlC3; ma!! cllmpi'eme 1'1'.»-
var, que o rcmedio Ilpprest'ntado no Prf~edf.J Ire c.~ .. 
iempornneo, II coruo tal pC:l'Ígoso i rnai~ capaz de ngr 1-
'Var, do que d~ curar o nia!. A pl'inci;>al COL/tiil; 

CIfI que nÚlI dCVeltlOi cuidar t ~t. l'n'sidl'ntc, parà 
poch,tQm as no.;&<\s deliherações eei'em bem aCéeit:I!I, e 
correspon. i~r\1m ao fim a que n,"9 tiS propom"s. h8 
merCCo'!'rmoH R Confilln\'a dus r"OVtl~; :\té aqui temos 
filmplcsmcnte Uma conliallça prt.'immptiv/l t cst:l mell-
m.\ j:i bem a!HlaJ,~ pol' nail tnt\ljê~ ~ he Ilcl:cssário • 
que ri1Ç:1MOR cffcctiva ('&t3 cOllflnn"!l, pli.l·a. t>ntúll P!I' 
der'1l;'s capl'rnr, que I1IJ",sas délillllra\'cit'l4· !ltjãõ bl~'11 
tRcchl b" 1 C corno adquiriremos essa confiunça t :10 
~)eil v('r tio necer.s3ria? apresentando, . C d_j~cl:,ind() 
llrimt·iw do f]l1e tudo o Projccto da C,Jnsli.,iJ\·ii(): 
t'lit;l n!lssa Grande ()or~ orielltard It OpillÍ<io l'ulJI",;, 
})ro, ou contrlt n~s: ell~ sor;, o thermlll~letro, pt'b 
~ual se medirtLa confiullçn dós PO~'OIl· a nUS$u tes
peito. Sr. ntlla "diluem os Po,·os. qu~ nno oh"ttllít;! 
se clluccclt'rem bast .. mtt'~ Rttrihui,'ões ao Chcfl~ tlP. i\'p.I:,io, 
tudus aqllellas, que Ii:IO ncn!R;;:\ril!~ ptlr:l p:lr em elld::t
Incntn, arllluu;',- ~ orde'" tndjl& âs m{l!as da GI'un .. 
~9 MaquinA PulitiG3 deste V I\sto, e Rico I mpcrj() , 
com tudo HeliO fU;'lemetlLe plrnulidos fodos 09 ilnpre~ .. 
4. .. ,tivds nil'eitos dU14 (;i(!;lcl.10!l, ell150 frearão cllcs 
pCl'su:ltli(lo!i que nó" somos Se(l9 digtlOS RcpresentantCfi, 
<Jue appli,:amos. OR verdlldriros remeMos á SCIHI mnle~ f 

e "lInca df'~cnnfiarão de nossas mcdidll~ Antes po'" 
:r.~I" dil/:o, tudo he e~temp(lf!mco, e este Projocto in. 
<1" mnh;. ~illg\ltnA duvilía. Sr, Presidente. qu~ cxis 
tCtn clcsconfian\'Il!; rdall Provin.ci:ts de qne no Ri~ .(l~ 
.. J :meiru se trab:1lha 1'3rll r('stabelect'r o De~pOllillHJ 
dr.bni~o de certas ma,;cllr:u; tctll .. se Iflesmo dito, que 
(~S OQPuh:'lhll r-,~ hllitd13r:\Ó com es'a &uppo~ta fIlC\'/lO, 
~ue a1gun9 8UCllIllbi .. íÓ ;1(-) medo f (Jlltr~ as promeli~ 
tiólll. S! ftnalmcllte(llW ~c ,ural,jlHil um3 Comtiloic;tio f 
,l\iwl,Ja!l.l ao Dcspoti!l:lto, c inC1pa1. dQ g,U'IlDtlr 011 
Direitos uó 1'0'10) c não ifimnus D!'Ii) t'Om e5te 
))r'~e<:tI.I ddr m~is lírn motivo para ('s198 d con~i:tnr,1iIs; 
:Não consitlL'rariiiu (}s Pt)\'016 na ullill..tle deste PrcI\lden .. 
.., ~ AQ,t4í0 Cal'itãO (Jcuird Ç(,jolll o UOQIO mwbdo ? 

Núo nriãd na tndCtJ~n~cncia do Go •• rna(tor ~Ij Ar. 
ma!! o mlioso da indcpeaclencia do Governado!' das AJ'4 
ma'! do Do/creto d:is Corte:. de Lisboa? Não .,redit.
rhio~ que esteli dol5 gtlWde~ Empregados t unidob ali Se· 
eretario; indo dt} Rid ele Janeiro, e nomell.dos pelo Go
verrio j erã/) Ol2tros tahtos emmi~~ari8s, inamlados daqui 
para preparar o climiriho, adquir partido; e força na" 
l'rrn'ilicias, parl\ fiu:erem accei!ar qualq \ler Conslitui
ÇÜd, qlle por ventura se lhes mande? N:io saltará t~lCl(f 
isto aos "lhos (to rovo f no meio de 1!tl!IS dtllclln6an. 
ç/ls? N,io ter<tó nO!lso!l inimigos estes motivos para fIAI
dOAr () rtl~-O, excit:.do, c4dquirirl'm partido' Ah 
Sr'l. «li} deseja ,'11 que a A Rsemblêa re8etissc bem nas CODII 
I!equericins, ql:e fie PQdc:n &eguir de!!te noslo paliO. 
Ninguém dll~'ida dos priti(:ipios •. tor!lo a frpetilo; ma 

/) Povo ('st:i d(~lIes be:n persuadido? Creio que não. 
Sr. Presidente!, o Deércfo de !t9 de Set('mbro que crioll 
as J \lntas l'rovisorias i·j rMa-se em trcs bases - CorllD 
coll~clivo; ek!çii r) populr.·'; c it1depeticltncia de alltlJo. 
ri:1anell ...... consideremo!! :Jtut1 dOlltos bases tem mais des/l
grúdr.dtl ao p()~,O, e ~ausa<to mais perturbar;õer" Eu 
creio, qlSe as, dll~s primeiras agtadnrã(), c ainda agra. 
dj() , t! &\ i\ltima he qUé tam sido a p~clra de earaq
clalo: em vi'ova c1elitá a.serção eu Tejo. qUI ao traVei 
t1~ (antros pertt!rhações ~ que tem havido bas Provin. 
ôa!!. e de talt~n.s mml:mr.as de GOl'crnos, ainda uma 
~;') Provincia _ não dcilt!>1I 'de UZllr desse direito, qui! 
Ull1lt vez li!) lh~ cOllcedcUplltà eleger o IlCO Gover· 
nu. b menOR sê lemhrou dé elegei' a um só hOR/em 
,,:ml a governar; pelo cont~ario f~m $E'n1pte nomeado 
H·H'UI! .r IIlltas .. c sempre reunit1do-lhel a depeildencia do 
GlJvel'll!'dlll' da!i Arfnus; e mais ihlthoridadcs a" Pro. 
YIIIl'i-1. () })rlijct'to_ em questão pelo contrarie) du.tro~ 
ns b.I~(13 4 que a_~rallai'iia ao POTO, e conselva aqucl. 
1:\ ; que J1j~ Jie OltioS:1, io;lo he a }mlt>ptndt'ncia do 
(;"n'rlt:\tl~r dlls Arinos: e sefá prudtnte hit' as,im. 
tll!lt'lir . ('um a opini:io l'lIblica. (ainc1apor força de 
}lrintipl()!! ) • em um tempo d.d (lescon(jall~as f ~ convul:' 
(,õ:!s, n:',o ten.ln n:',~ "iulta IIppresenlado ao menos o 
('~rl'lê1rto ,tI) E,titkio; qtle Vumos _ ()r~:lt1ilar? CreieJ 
<f'le 1I<l" hd pru i lel1h'. he :mtcs perigoso, :Mas existttl1l 
Ihlll('l'I. gri t'i" m uitdS llIustn's Preopinantt'lI, to ht> ne_ 
écsli!lrio . r~'mt'nillt' com e'óte J)r~jccto. St. l>rcsÍdente, 
eli t~'nh(l oll"ido muitos Srs. Dep!,t:ulHs cJ!!lrtlr::m con. 
tl'a a fi'u-mÍi ~!'I!õ Gtlverrl()!i d:t8 l'rovit1~i-48, como mo
t.era dl'!;I(,!I mlilc~. Eu pena0 pelo confrario: eu df~o t 
q\H! qUI!I'Illltt que f'o~se a iiírms do Goycmo f qUtl ea
tivc;sse cSlaheledclA t ~emt>re haverião éssàs. desor,deDs t· 
ella/l suo fllhól~ 11:t~ cirCl1ri c (Ufici:i! exttl1urdinàtins; eD 
que ~é tem :!Gl1ado o llr:1S11. e d:ls gundl's tnedatiçu 
Plllitiras t que ttln IIccortido, htl sempre no tetn~ 
clc~las murl:mças. que tem cahido as Juntas t e G ton:
tceicJo as cleltordec$ nas Pro\'i"cial;. 011 então quando 
OI! Goy~rtl8dorcs das Armas f pela S{IS indcpell(~enci. 
do Gnyct/lO Civil. se te\l1 fcitu preponderantes: daqui 
por diarlte pois não h:'Yel'o'tó 11lIli!t estas de~ordenl; }lOr':' 
que. !Icm se õpv.em CSperlll' mais mtltlntlçns no ~ystetn. 
l'ohtlco do Dr.~.l, e roem os Go,crn&durcs daa Armas 
CIl,iio mllis indepp.ncl~ntl's; eIs nlalcs p(,i. irio .('(!8San .. 
.10 com qualquer rerr.eclie, tIne nús npJ!<lll('rnoa 1neno. 
gcr:tl. f! viu~'llto do que- npprt'sentll o t)r~it'cto, lUande
~o~ 11m breve' Re:tilllento a ea~:tS niesn13s Juntas que • 
ura exi8tctn. flJO que se IhCfl marque SUAS detidas at~ 
tl'iblli!;õcs:· castiguetn-se nll!uns ;t\Jt'lUb"'li de jt1.tas;; 
q'ue tcm Ut$c:ltadamenle abuzado de: s,m jtHj!l'di~o. 
diga-se encl'gictlrnt'rrte nos Pcwos. 'lll~ ('11('8 011\3 velr 
teudo nemeado slto14 Go\"erno!l t <'amo ii o lir.cr;i(1·. nli" 
te.u ntltltorid:âdc l'IUS OS _ deitar abaixo~, e que s" lhes 
fie 1 o direilo AlIfvo Ele se queixarem «o (;ovt'lno d. 
J'tIp~rio ~~ Abusos, '1lie cometerem. M qutlea 5eracr 
1 •• '0 püWcl\H.; 'j1.HJ ~m M» le8I llepreaeacu.ta, 



fie estão trabalhand. lia Con8titui~ão, que .. fi" fe-
11'"; e flue. entre tanto 8Offrão por maia um pouco 
afli... como tem lofti'ido 08 dc.ofeit08 dessa fórma de 
Go~erno, que ora tem, ficando certos que na Cons
tituição ficaráó bem inltituidlls as base!!, lobre que 
então se firmaríló 08 GO"cmos Provineiarl, d. cuja 
llOA organi.ção tanto de~ndc a felicidade do IlIlpe
rio. Sim, Srs., fà~amos primeiro a Consbtuiçio, e 
entre tanto não arnsqueJnos UM passo prematuro, que 
póde se tornar pior que o mesmo mal, flue ora sofrem 
os POYus. Rczum.indo poil IS minhlls ideu digo, que 
acho utcmpor3nco o plano '-0 l'rojecto, • pelo con
llebuintc ,"otn }lara que não passe , la. discu5siio, e 
sim que para remediar o mal, que exilite se lance 
miio do meio, que acabei d., pwpor, e que já outro 
Sr. Deputado tinha proposto aules d" mim. 

O Sr. Presidente llropoB ~e a matcria estava suf
ficientelllcnte discutida, e decidio-&e que ~im. 

O !Sr. .Andrada 4tfclcT/ado requereo a "otação no
roioal; e sendo geralmente _Foiado, procedeo-se a el
la, e nnceO-8e que pusalilie o hojecto á 2.a discas
~ão por Sti votos contra 19. 

Votarão a favor, OI Sra. - Ftrnnndel Pinheiro-
Se1l1u, Ribeiro - J1!futiNI Bflst08 - ..4nd,·nda e Si/-
t'a - Rodri.!f1Je~ Vcllosa - Couto Reli - Ribeiro cle 
.Andmdtl - Arouclt.e R,."don - ülIt" Agfliar - ..4n-
(Irada iJ'lacltadu - Pinheiro tle Oliveira - Roch" -
Resend, Costa - JV"ia - Teixtira Yoscorlcel/08-
Hoc!t" Pranco - Silr:eira Mendonça - Vdloso Soa-
rta - Calf,ara - Teixeira de (;oua - ltód,igues da 
C08la - Barão de Santo Amaro - P,rnra da Clt-
"ltl. - Arrio!; - Lnpe6 Gama - Caldal - S01tstJ 
Mdlo - Henri'lues de Re,ende - Monist Tamres-
Fl'rrt'Íra Barreto - Cavalcttntc de Lacerda - Locie 
e Seilbiz - Almlida e Albu1uerque - ROOTiguc, tk 
Car'l/al/IO - Nuvarro de Abreu· - Pacheco e Silva. 

\'otar:lo contra, os Srs. - Paula e ltfello - Ri-
beiro dt Rçsendc - Ara,yo Vianna - Gomide - Di", 
- FlIrtado de J/md()nçtJ - Pranfo - .J.~ogue;ra da Ga-
,nn - Carndro rIe Cümpol - Ribeiro de Sampaio _ 
Al/drRde Lima - Fm"tulltl - Araujo Lima - Xavier 
tle Ca 1 valho - Ferreira i.Yobre - C,,,% Gouveu-
Car'XI';'O dfJ Cun.1w - Alem'ar - Orntlltu. 

O Sr. Rodri~lIe.Y J'eltoso, como Relator da Com. 
Jnis~ão de Le .. !)· isl~:'ãu e J ultÍf'a Civil e Criminal leo OI . , . 
seiulDtcs Pareceres: 

Prtmei,·o. 

o Brigadeiro Domiugo" .41-ccI Bronco ~lIuniz Bar-
,.~to, prezo na Fortaleza da Ilha das Cohral, por ter 
lido pronunciado Im uma devassa, a que o .Milliste
r~o mandou pro('(·dcr, requer, que se lhe mande abre
'Vlar a. decisão do seo proCHso, queixando-se .de que 
os JUIZ" pertendão fazc-ll) esperar, que decorrllo as 
atcenta dias, ql:e aEisignar;io para a Citac;ão Edictal 
dos IUlentel correos; e a Com missão de Legislação he 
de parecer, que o deferimento não pertellce á As
aembléa em quanto não mostrar exauridos 08 meios er
din:arios. Paço da Assembléa 26 de Maio de 1828: _ 
Antonio Rodrigncs Vello:ro de Olivira. - J o,é Teixei-
ra ela Fonseca Vasconcel.os. -João Antonitl Rotiriv llC6 
de CanNllllO, - Joss Antonio da Sil'Oa Maia . ...: D. 
NUI/() Eu.~e"io de Locio e Seilbiz: - Este'DGo Ribeiro 
de Reundc. 

.';'egundo. 

A Commissúo de Legislação aefendendo ae cxpos-'0 ne requerimento de Luiz· Gome, prelO na Cadeia 
desta Corte, por ter lido emvolvido em uma devassa 
de roubo, he de parecer que não compete á Assem
bléa u çoahecimento; maa COIBO cona&a de uma C •• 

tidio janta , que flt. Reo li aclla retido DI prille 
desdI! F.ctcmbro de J821, e lIelte car.o , nll qualidade 
de Cidauão oprimido, tflm dirrito ao locorro desta 
AIsembléa, he a mesm:a Commiu:to de llarccer, que 
se expes8& ordem ao Governo para que faça abreviar 
a deciaão tio prvceuo. Paço da .A~llcmbléa l:!;:$ (te Maio 
de IBiS: - .Antonio Rod1'i{J'111'1I .'dlo;.o de Olh.:(ira:-
Joaé Tnzeira da Fonsera rOllcDrlctdlm': - ./(I,t~ Anta-
niti da Silva Ma;a: - Joúo A,tfemio Rudr;guc$ de Ca,.. 
'l!alho:·- D. Nuno Eugenio tle Lodo e Sei/hlz: - E,. 
tet'áo Hibei,·o de Rt8t."de. 

Terreiro. 

A Commi8~ão de Lrai!llaçiio vende o requerimen
to de .Icelo Soarts Li.,lJo: prt'zo na Cad~ia urEtu <':or. 
te, pronunciado, e ja inlimllrlo em virtude de Acor. 
dúo da SupplitaçãoFara dizer de fÍl"('~o, c Direito., 
que pede se faça 'eflectiva R r,'sponsablhdade ,.Ios M I. 
nistrvs, c lIe Ibe conceda A ~rt\~'a de I'er rcmo'lIlo para 
a prizio da Conceiçiio, ou Ilha dAS Ccbraló, l~I~1 (I~ar. 
to scrarado, para podt'r continuar o SCI» Pl'l'ifJdlco; 
he de parecer, que o rrimcil() rpquerimento hc intem
pcstÍl'o, visto não ter ~ido ninc1a j ulg:do j c CIGC a 
respeito do l!irgundo se deve dirig;r ao Guvemn. Paço 
da A8~('mb]éa !Z7 de Mr.io de J 8~3: - Antonio Ra-
drig,lt8 Vcllozo de Oli'i.'t'i,'a: - Josc! Tâ.n'ir" da Pon-
Itca rrasconcclloa-: - Jeão Antonio RO(i1i!!.H.~ de ('ar-
'lI1l11w: - Jo,é Antonio dn .r;,'Ut'fI .lIfnia: -.: Lstel1ão Ri. 
beiro de Relnul,: - D. Nuno Ellgtnio de Úicio , 
Seilbez. 

Q!Jarlo. 

A Commissão de Legislação vendo o rE'qt!E'rimE'n. 
to dos Prrzos Civil!, e M i1it:ues da Provine IA c/c S. 
Pau!o, que requerem indulto pdo motiTo da 1 nbt81. 
lação aS. Asscmbléa Geral Constituinte, e l.egislam·a; 
he de llarecer, que esperem a decizão da lIIeWla As
semblra por haver j:s um projecto d. Decrtto 2 este 
rrspeito. Paço da Am'mblra 23 de Maio de 182'J: -
..411t01l;0 lIodr;g'lfs Vl'llo,-:o dt Olit:cira: - E~'ft.vão Ri-
btim de llesel:tlc : - Jos6 Tri:uira da Fuusem Vas-
roncel/os: - José Antonio da .~·íh·a .M"ia : - .João An. 
tonio R •. drif!lIrs de Carwllw: - D.. Nuno Evgeniu d~ 
Locio e Seilóiz. 

Quinto. 

A Commishão de Legislação via o requerimento 
de JI/anoel Antnn;() Cor.llw cf' O/h'eira, que pedia a pro
priedacie do Offirio de Escriviio da Correição da Ci
cI:ule de Olinda, e "e de· parecer, que pertence no 
Governo o deferimento, assim como todas as providen
ciai rellltivQs ás Serventias dos Ofliciofl, em quanto 
a AssemlMa não estabelecer o regulamenfo geral: _ 
PSI,:O ti" Assenablé3 24 de Maio de 18!!3: - Antoni(J 
Rodril{7t~' I'ellozo de Oliveira: - José An/on?o da Sil-
va Jt./oia: - .10;;0 Antonio lIod, ;!!1JC" de CarvalT!O:-
1), Nu1to ElIgenil} de L()do e Seilh;z: - Estevão Ri· 
beiro de Res&nd&: - José Teixeira da Fonseca Vascon-
cellos. 

Sex/o. 

Requer Bonifocio José St'r gio, que se mflnde por 
elR actual, e inteira observancia a Concordata feita 
entre os Escrivães das ProvGdorias Serulapes, e Ecle
siastica., 8 respeito da!li ContR~ d08 testamentos, que 
foi apronda pelo Alvará de a de Nevembro de 16Q2. 
em quanto se não orgaAiza uma nova Legislação, para 
se evitarem as despesas, os incomodol, e chicanas. a 
que deo motivo a Provisio de 16 de Jaoei1"O de 1806. 

Parece a (;ommiuio de Legillaçie. '.0 'gpea" 
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o pertendente exija uma providencia para cazo parti
rnlar, e seo, vela obrigaç 10, cm que Clitit ue dar eon
tM de uma teslamcntaria, com iudu, porqne esta pro
vide,ncia, quanllo tenha ll-lgar, fia0 pode da:,sl~, se 
não em gencralidade, e por virtude de lima Le:i ~ dE"-
"e dirigirlic a pertenço.o· por meio de rcp:c.:;clltar,:ilO na 
f,lrma dI) Regllliltlltn PruvisorlO da .A!I~t'!l1hL~a Capo li. 
artigos, 6H, 70, e :- I , para &e procder r::t c;Jflf'.1r
midade dos out.ros artigos 7~, e veiuiulcs. Payo da 
A6~emblt:!' 2i de Maio de l~~;t Antonio RQ(I, igru., 
J'e1lozo (/e Olivri'a - Este.':l;, Ribeiro dI: Rt'smde-
J o8J Tár:ri ra d'l FilllsFca ra..~C()lic:&ll,I., - J'oú.o Anto-
nio Roclri,rllr..v ti, C"rt:(l/ho - D. l\,'/(I/II F.uceflio de 
Lnr.a" e ,~;iilJi:: - Jo.;'; Antonio clt, Siwa .lIl.Ci~. 

Setimo. 

A C'~lIl1ni,lj;iCl do I.egiala,::ío vendo o rHtuc;'imrufo 
de Lu;z Tti/t:s Barreto de ~Iencscs, l{ue st! queixa de 
ler perturb:ulo na po.,SI: antiga, f'! pac;ifica da Ilha deno. 
minada do lJom Je311s pelos Admil1htradores dos Hos. 
piral dos J ... :l7.l\ro.'I, que l'crtendem eSll!beleeelo na dta 
Ilho, que alil1li diz o Supplicante n·.io s~rá. apropriada 
para tal estltbelct!Ímcato, hc de parecer, que em quan
to ao esbulho deve o Supplicante recorrer aos meios 
ordinarioll; e que n respeito das vantagens, ou incon
venientes da coloc:l,.ão do Hospital naquelle, ou em 
outro lugar I::;g pode interpor parecer por não compe
tir a esta COlllmi~s!'o. Rto de J anciro no Paço da As
IIp.mbléa em ~(j de Maio de 18~J. - AntoJlio Rod·igll~. 
Vellozo de Oliu;ro. - João A"t.onlo Rodrie:ues de Car-
fla'ho - .To)·ê Tei,reira da FOfw'ca Ftlofrnnrdlo.' - D. 
Nuno E"t;cllio de Lodo '- Sf'iIIJi:: - Estt''Ciío Ribeiro 
de Re.ende - Jusé .Lllllonio da Silve AIlúa. 

Oitavo. 

A Commills~io de L~gislação tendo enminado o 
Projecto de Lei apresentado pelo Deputado o Sr • .Án-
tollio LuilJ I'ert:;ra da Cunl,.a, não pode hesitar sobre 
a neccllsidadc, c urg('ncia da medieia proposta no mes
mo Projecto: he de parecer, que por esta Auembléa 
Ílt mandem conservar em inteiro vigllr todas as l .. eis, 
Regiruellt,)s. Alvarás, Decretos, e Resoluções exi.ten-

tes, qne forfio promult;;Jd::s llelo Sf'nh". D. João 6.
e tieos AugustolJ Predecessores; aN da, Cortes de Por_ 
tugal, que obtiverão a Sal1(i~o de Sua Magcstade Im. 
perial; e todas 88 que promulg"u o n.esmo Senhor. 
em qU&I..w Il.egl'nte, e dcq/t)ili de Adamado Impera
dor Constitucional, até á lliiitr;l!ll~,iio desta ASfembléa; 
l'~r!4 por ellas sc regularem os ntgocilJs Políticos, Ci"is, 
.l\1ilit;l.rc'" c Ecnnomicos de~te" Imperio, em quanto ... 
alio organi~arcm os novos Co,ligus peclllil\retl', ou nito 
fOrC'illl rcvoóadali ou alteradas as sobreditas. Paço da 
AsseID1JIl'a Q.1! de Maio de 18~. - Antonio Rodrtl{ueI 
Vellozo de Olivrira - João Antonio Rotlr;aur, de ÚIr-
'('allto - D. Nun(J Eugrn'io de Lodo'e Se[}bi:r - Este,. 
'!/::4) Riúeiro de IlelJende - Jusé Teu:eira do FOfUtCIJ 
Vnsàmcdl08 - Jo.é "'n/onio da Silva Ma;a. 

Todos este~ Pareceres forão remettidos á Meu •. 
O Sr. P, esidenle pol em deliberação o Parecer 

sobre I) requerimento do Brigadp.iro Domingo, AlveB 
Bmnco A/uniz Barrelo; e depois de breve debate foi 
approvadoõ 

Os. outros Pareceres ficarão adiados. 
O Sr. Prraidente asrngnou . para a ordem do dia a 

deliberação sobre os Pareceres 'das Comm.i"lIões; e a 
contiOl:ação da discussão dos artigos do Rc~iUleDto da 
ASli<'mbMa. 

Levantou.se a Sessão á&.! horas e meia da tanI .. 

J.Vaooel José de Souza França; Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSE)llJLEA. 

Para BernardI) .; &J8J tkt Gama. 

A AlIsembléa Geral COt1~ti'u~nfe. ê Legislativa 
do Impetio do Brasil, attenden!lo ao que V. S.· lhe 
representou sobre o sco máo ('stad" ele saude, manda 
participar-lhe que, lastimando 8 falta da cooperação 
das suas luzes para o de!K'mpenho dos trabalJaos da 
mesma Assembléa, lhe loncede 06 quarenta dias de li
cença que pede para o seo ("urativo, esperando que 
se antes delles conseguir restabelecer-se, vir', aUllilia-la 
no exercicio de suas AU,!..FUstas Funcc;õe&. - Oeos Guar
de a V. S.a Paço da .Àssembl~a em 27 de Maiu de 
18!t3. -- Jo.,é .Toaquim Carneiro de Campal. 

B R R A TA. 

No N.o a;itcccdente pago 1!l9 no fim da faUa do Sr. Cru1: lhuvIa onde dit, e por isso 'L'olo pelo Pro-
jecto, deve J.cr-se e por ;880 voto por algllma protliàlllcia e núo pelo Projecto . 

.. ------.---------------------------------------------------------------------,.-----------------
RIO DE JANEIR0

4 
NA IMPRErfSA ~ACIONAL. 18!.,}, 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
, ,.' 

G EReI1L, CONST1lTUINTE, E LE G JISL.AfTllY.tI. 
DO 

IltJP~RIO DO BRASIL. 
1 823. 

SISoSAO DE !ti Di: ~t.U.Ó. 

l'rfJidolci" GIl Sr. Bi,po Capdllio Alór. 

R, Eunidol os ~rs. D('putados pcll\s lO.. horas da 
manhiia fê .:o-se a chamada CC' achariio-;:e presentcs 5~, 
rallando o Sr. Gama, Sih'eim de Jfmdoll fll, A"dro.; 
da. e Sih:tl, rosttl A~llic.r, Ribâro tk AI/drada, e 
.Ândrada .lJachado. '-

Lco-se li Âcta da Sessão antecedente t e foi ap
prol·ada. 

Os Srs. C08fa .A~uiar, R;!Jriro de AndratUl. e 
A"tirtlda _Va~,,(l(lo comparecerão então Da sal., e to. 
Dl:mio os secs assentos. 

O ~r. Secretario Carntiro de ramptt, lro O ~e
guintc Offido do )finistro dos :\~g:ocios da ~larir.ha. 

I1l. rno e Ex."'" Sr, - Foi presente a Sua ~Iaies
tnllc I mpNial o cOlltelldo nos dous Avisos que rece. 
bi , ~:-rihGS com dat!l. de 23 do corrente. O qt1ê \/Ex. 
le,·:.r"l ao conhecimento da Assembléa Geral Cons
tillcinte c L('~isJ.Hi\'a do Imperio do . Brasil. ..:.. Deos 
G;;;mie a \-. Ex. l'.~'o d~ Assenlblea, Rio de Janei~ 
TO .~-; de )(ai,) d{' 11'\~;t -- Lfli:: da CUllha J/orrirri. 
~r. .!(l.":.,.J,'1Ij1ii,,, Canlc"iro de Campos. Ficou a .-\s
sl'mhl,:a inteirada. 

Pa~i'O,I-SI: oi onlpnl 60 di:t: e o mesmo Sr. Secre
L:l:-io 1(,) ° I"arcccr lIa Clllllmi~~~() de Lt'gislaç.io. que 
fi.:ara :~diado da ~t'~~;;io anteccdente, sobre o re'iueri-
1 •. l'lIt,) lie I.iÚ:: Te/In Ht1 r rctQ de ..llrnr::n. . 

O ~r. All.lm:la _~[tl("wdo: - ~este Parcí{'r Sl) 

n:io appruvo a c1a!1.-ala tinal. A C'otnmi5s:io dividio 
bem :l pt'rtcn~:il) crA dua~ partc~: e conformo. me {'om 
(I "oll' que ~Li ~ohre :l 1.,' : mas quanto á!!." n.io que
ria qae dicc~~e Cjue não illt~rpllnha parecer, por niio 
l'll111pctir o !1Cbl)rio á C'ommis~.io ~ creio que deH'ri~ 
di~c., por n;10 pertenccr o conhecimento de\1e ao Con
~r(,~.'ll, (' ~illl 'l\) {~(lHrnC'. ~,"S erdeTlllmos es cstabe
'lc\'illH'Il'.os. mas ni'io nflli metelll~S com a ('!'colh:l dOIi 
t~rrl'\lIJ': lura dk", E5tC, que he l!1ll estabcl('cimento 
dI' cili"ida,k, sc Il~ora Se' tratasse da sua Qrgallisaç;io, 
Sl'rla \·.l~l'("o 11(' I ci, (' 1l0~ pertl'l1ceria; mas elle cst;t 
t'"it.,: a fJl\C~t;'\1 ,ersa !=ohre' o Ingllr ser ou niio apro
l)ri .. ,lo; i~~I' ·I,.t':l au E:\l'cutl\O e n:io á AS~l'mhil·l!. 

() 'i- ... Jf,I:,I: - ('01110 lia U!!l:l l'ommiss;io ue ~;lll
de P .. hlico1 ,i,.dgou~sc que eHe objecto lhe pertl'nl'ia 
p,'" "l'r rl'l:ui\·o ao trat;\n1cnto de uma ent~rmitlnde: (' 
llr-te ~elltidu $(' fi.'z a dl'claração tin<tl de que tàl1:1 o 
l;:,.~~rl' l)"putado. 

() ~r. J',Tt'irn d,1 C/ll/ha: - Eu tambem iul:!o 
nH::tu ~C\'ri;l\lo u Pllrt'.:a da Commissiio q\lantll 'á L' 
l',UUl; t' rdo qUê pcnence ii. ~.a, "ou di:ier e qUf' 

sei para m~trucçâo ia A '1!embl"3, EstCC's de!lgracarl~ 
l'sta\"iio aquarte'lados '10 Ht>!õpital de S. Cbristorio. 
~as por motivoll que parecerão justos 08 OIudarào pa-
ra a Ilha das Enxad:l.", o qlle custn\'3, a Fuenda 
Publica a despeza annual de perto de quatro mil cru
sados que pagau de aluguer, all'm de outro, gL'itos.· 
Procurou-se depois outro sitio flue nlai~ conveniente lhes 
fasie , e achou-se que a Ilha dos Frades podia bem 
sen'ir ao dito use, até porque ali não ubtião mait 
de dous Religiosos, e porque era de t'sperar que estes 
gastosamentl'! se prestassem :\ um tal acto de caridade. 
ToJ,,,,ia ellee tiserão umar('prHentação, e não lIendo 
attendidos , ordenou-se a mttdança. Como pois jK!rtendeDl 
agora 08 mesmos Frades privar os enfermos d' aquel
te abrigo, que talvez: sua'\riSard de algum modo a sua 
triste situaçílo? Eu não 111('s r('Conheço direito algum 
para esta pertennção, e até por lhe obstar o 'Vot.o d. 
pobreza, que implica com o dominig de predios ~ e quan
do tivessem direito deveri;io recorrer ao Poder Execu
tivo. Demais, lembra-me que le Ih<,s reseM'OU uma par
te do· Convento p:u-a podert'm guardar as suas alt.ias; 
tudo isto fez o GO .... lr~o de intelligenciA (om os mes
mos f'rades ~ e por tanto considero indeferivel a per
tens:io. 

() Sr. lam('iro rir Campo$: - O IllustrE' Preo
pinante t'sti l'quivocado; niio s:io os Frades que re
querl!fII. hé Lrúx Trll(',~ BarrelQ de .l'm(;ões que '~e 
diz senhor d' aquella Ilha; mas qUinto ao mais que 
disse sobre a aaudança he ,-erdaol?: o q'~e afirmo por~ 
que este r.e~ocio passou pt'las minhas mãos. Os laza
ros furão mudados de 8. Chri5to\"iio, pot' srr nquelle 
lugar rr.ui proximo da Cidade, Qndl' alguns delks mui
tas vezes chegarão a vir em fllgasque f_ziãll, com o 
terri\'el risc(\ de se CQmmunil:ar aquclla mnle~tia ~ e 
tambem porque .se jllllgou aquelle Hospit:tl muito ac
commC'dado para o ao,uar1Clamcnto ele Tropa, (' tanti) 
qut' para ali se Jl\andl)ll lo!!o ir o Batalh:io de Cs
çadores de P(lrtugal ~.' ,').Q\lanOO se!r:\tou ~Il mu-
dança dus lazaros era da inteo\':lo do Go\"elllo d·lr-lhCC'1l 
Cl'l8S propria, mas C011\O nã@ ~t' :u h'm np('!~r d:ls di-

. ligt'ncias (Iue se ti1.l'Y'ão, fo .. io p:lr:l. la Ilh:l da!O Enu
(hs: ma.; n;io havendo Ali ll:;"l\ q\:e ·lle tu cri,a "m 
ahund:mcia p::r.'\ os S<?09 h:mht's" ncm p:'l~t(lS }Mra tlS 

gau1l5 que t:lmbcla são iftdi!=p<'ma\"l'is para haver \) lei
te. de que f:uelll uso, m:mcll)\l-~e de Li ~ran:,!X\rtll-los p:lr& 
a Ilha do§ Frsdell, onele terião m.is commodícbdes. Sl'U 
p"is d~) mesmo p!lrecer.: nús nada tc;mo~ CC!":l este ne
gocio ; n !lua decÍ!..ío pcrtenc~ ao Executi\"o. 

Depois dt' 013i" algum:\s Jigdras obsen~ções. ap
prO'·Oll.H' o Parl'c('r d(\ CClmmissão qua:lto á 1.- parte 
dcc1:\l"RIHJo-li(, n~o 'competir :1 A"~mhlea ~ C'C!1hedmen-
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to do fslmUlo; e qUAnto á 2.' mandgu.st! remetter ao 
Govcrno 110r Sl'r de S~ cargo ~nbecer da conveniente 
a~commoda\'iio dos ditos luares. 

8uccessivamcflte foriio lidos os mais Pareceres da 
dita Commissão de Legislação, que lla Sessão antece
dente ,vierão á Mesa; a liaber: 

1.-, Sobre os Presos Civis e Militares da Pro
vinda dt ,S. Paulo em que I'edirão perdão geral por 
occasiúo da instatIa\':i" da .l\ ssembl~a. 

~'oi approvado; delermlllalldo·se que ~speraslem a 
Resolução do Congresso sobre um ProJecto de llecre. 
to pe~dente a ~ste rrlifcito. 

!. o Sobre o rrfjliet'imcnto de João Soan. Li .. bofl 
que ~dio que se 6tt.'S~e ~ftectiY3 a respon~at.ilidadc 
dos l\lini/l'otr6s qll~ o linluio pron lInciado c preiO, e 
quc se Jhe perrnilisse o pas!.ar para a rortaleza da 
t:onceição, 011 Ilha das Cobras. 

Foi al!llrova.'o ~ rCs(ilven~l()..se que a supplica na V, 
parte era lIItempestl\'3 por (kpt:nd~r de sentenca final, 
e na t.a pertt'ncia' ao conhecimento do Gover,;o. 

S.:l Sobre o reql1primenta de L'/.li= GOTIIPS que se 
9ut'i~ou de estar prt:Z? dt'sde Setemhro de l~~l, por 
lmplu:ado na pronullclade uma de\'aSlia de rOllLo. 

Foi .pl'rovado; mnodanclo.se (>xpedir ordem ao 
Governo para sc abreviar :'. dccis.lo do Processo. 

4." Sobre o reljuerimento de j,i/ol1orl All101ÚO Coe'" 
lho de OliT.'e;rtI, que pediu a prnpriedade do omCio de 
Escrivã'o da Correiçiio da Cidade de Olinda. 

Foi approvado; declarando.sé pertencer o deferi
mento ao Gove rno. 
" 6.° Sobre ,o requerimel'lto de BoniJacio Jos~ Ser. 
g~o em que pedlo se mandasse observar a Lei da ai
tel'ilati\'a "" conta do!! lestamcntos entre AI Provedorias 
~ecular e EccJesiastica. 

_ F~i approvado.; resol~cmdo.&C que por ser 8 re ti-
çao.obJecto de Lei, deVia proccder.1Ie na fórma dos 
Arllgos 69, 70, c 7 J do Hegimcnto da Asseanbléa. 

6. u Sob~e o Pr(~iccto de ~Jei proposto pelo Sr. 
Pueua da. CunM, para a conlirmllçii;J geral de to
das . ali Leis, porque até ag-ora le telll re1{idoo 
BraSIl. ~ 

. Foi appr~vad,), depois de algum delx1te. deci. 
dl~do-se que. tmha lugar a approvação indlstincla de 
tooas ,as 1,t'IS, (J~I dias fossem publicadas pelos Reis 
de Portugal e A 19an·es, qll~mdo l:tmbem o erüo do 
Brasil., Oll pelas Cortl'$ d: nqud!e lteino, ou depois 
po~ ~ua Magestade ImperIal, tauto na qualidade de 
Prmclpe Higente romo na de Imperador. 

O Sr: Rod7'i~'II.h,~ de Can:allin: - Por occasião 
tieste PI'(1JCCt~ lenloro que l'J ~r. ~Vaia appresenlou 3 
ftita A_!:semolea UI1~ Apnlltilmen10s para bases da Pro
clam~çao ql1e c~te Congresso deve filzer aos Povos do 
~rad~11 ; :ll dcon $1I1ero a matcria ur;ente" porque n/)s 
alll li nau . emos p;trte aos r:osso~ Constituintes de 
qu.c eSIA.\·alll~s. reunido:;', c além disso podemó'I assilll 
(~~cr:lhes (,Ull~k~C( flS nosso)! tJaballlOS, c até di~pó-
1~" ,Jara rcccocrtm UC:T! ~s rdormas que fizer-mAS. 
l,or lauto raCj:wlro, 'Jue s~ vote j;oore Il I1rgen'cill, 
Jl.Ira q/,c ;e, trale l.r rl'fc,rJtl!\ Proclamaç:io, cllcnrre. 
~,Hldu-,<~ (,~"Ia U~i1a I.'OmmiS!i:':O , ou por 'lualquer ou. 
&1'0 mor,lO (jllC I'aroça C()!l\'c!lientc. 

.Foi apoiada 11 urgen.:ia; e fez.se ~.a leilura dos 
refrI'Jllo,. Apo.nta'll~ntos dv Sr. J{fI':n" (Vej. N.o 4 
uo })tarJ(l) Vene/'':He flue fo~sel!t remettidos á Com. 
lllisli:io de Co~stjtui(:ãc pa~a f.uer a Proc!ama\'áo. 
que ,Iit'ria dCJlliIlS pr6bente a Âssembléa para ser ap. 
proulia. 

O, Sr: ~ccrctario ~~I"rl1eiro de Campos, em ntme 
d. Comll1lSs.lc d. POhCl& leo a liei"inte 

P R O PO.S T A. 

A COlRRlissão da Policia da Assembléa l})'opoel1l 
serem necf'Sf!ariol para o servi\o da melSlJia ASlIeulbléa 
os 5rguintes Empregos. . .. 

1 Porleiro 1\1l>r- 2 AJudantes do Porteiro 1\1or-
2 Anumlldores para as (Jllleri_3s - 4 ~unt~la:1J!1 que 
dever.íõ 6ubsliluir, por nomcali:1O da· (OIllIlIl:,'",W, os 
i'l! peniml'ntos dos uitos .A rrumadol·ci. -:-: ,I l:'J)OIjO ou 
Empr,!ado da limprr.a, de t9t10 o ldlflclO. - I ~ljo ~a 
Assembl,;a ~7 de MaiO etc 18i3. - blsfo tope/ao 
:U6r, Presidente"";"" Jos~ JoaquimCa' nci7U ae ('",TlljJCUJ-
MfI1lOtl Jn~é d, 8otl3" ,Françu ~ LUc10 ~OtJl /'S l'ez-
.'l'r.1l'a de Gouvea - .José ClI.stodio Dias; J ulgou.se 
urgente, e fez-se ~.Il leitura. 

O Sr. Ribeiro de IÍndrada; como Relator da 
Commissão de Fa:r:endo lêo Oi seguintclS PAl'eCeres : 

p,.;m&iro. 

A Com missão de F.'I1.endn en!':m'('rrada de emiUir 
I!ru TotO SO!)f(> " <l':nntj'!nde c <.jllalic~~de de. indera
nl~a\:ill , concel! ida vpla .-h!'(m~ Lléa G cr:d ('on~t~í '.!lnle e 
1"{~~I~lativll clc~te Ir.ircrio fi ,ft;,,/ Vi;',,-a t./c ,MfI!.'J,) Pro
cUl':1<.lor (~J Pr~Yi;Jcia d:) Espir:to :~:ilito, he de par~cer 
que ~e deixe ao (3overr:o ° pllner de Rl'hill'ar a reterlda 
indernliisar;iio com t:mto <1uc mio C:H',~<lil á qllll'lila I:on
ceclil:a /lO Prilcnrador Geral ch Prü'.':n:-ia da Paralbll t 
ror ber ellt' C o\'t'rr, o qucm 1l1','\P,~ll' l':'):!c aHllj~r o~ ser
vh;os prestado. a' c~s. 'Pul'JIj,ca, e ° \crc..ÍltdcirC' es
tade de IH~eE's~iIJatlr em que ~e tem ai ha(lo ,o ~ llP
Ilic3l1te. Pa(,o oa A 8S'rr.bJf.a27 '(le Maio de l~~~.
BI/rão de .ft,'anto Amaro - AII/riim. F"J7Ici.fro llilJeiro 
de .Audraria -,.,Jlanot! .• Jadulo ,iYoguei,{J. d<" Gon,a-
J",'~ Aróurbé de 'j'ólédo' Rt:ndon - Jo:,é tk Jle8/mde 
Costa., Foi approvado. 

Stgtrndo. 

A Commissiio de Fn~enda l'ncul'e!:sda de dar o 
seo voto sobre a P. epreselltilcriio d:t .J 1J~lta da Falen
da da. ~rovincia fl.as. Al:lgcl1s .re!ati\"a ÍI arr',f':ufação 
dos DIZlnJOS, dos flelsccnlús r':IS ~~(,r arroha 110 al;;u
d:io exportado da "lesmA, e \,(,1I:'a do Fão Brli~ll; 
!te . de parecer que nii'A t(,1I1 lugar }JlIr ha\'er uma 
]\ glsl~ção em ,igor que regula a arr{,cllda~',l~ dos 
prlmclros e a' "enda cio ~e,!.!:I:lOdo; c ~er 11&1> ClrC'.lIlS· 
lancins artuaes extcmporHm'~ toda ~ qualquer "Itcra
çúo particul~r n~ sislt'ma. geral das illlp"8i~ões. 1'>,"<;0 
da Assembll'fl 2, de MaIO de 1823. - }Junw de .\U:1t.-
to Amam - JVor/im PTtmc-i.1ro Hillf:iro de AnUI'a-
da - IVaIlOf'/ .I aánlo .VO<rUeirn da Gumu - J (),~é .A71JU-
de d" Tolf'do Hcndon.:2 José de Re8f:f,de CosIa. 

O Sr. Souza e ~"tllo ! _ 1\a q"alidlldr. de lJepua 
tado pela Provincia <lu AI8~(.as tenho de fallar "obre 
o F81't'Ctr lIa Cornmissiio ele Faze)~dll, ele que hora 
se tl'ata.A ,junta da F3/erl<Ia da rcfi.'rirla Provincia 
das Alagolls, dirigio :í ~sta·~ ss.mhh;a a rt'presenta~llo 
TI que se Tele,re o par61cer l".r vêr illtri;'umente elltra
gados e arrulHsdosos 1'l>nnil'1entos p;'luiico. que Ibe 
compele fiscal.isn!: a inge,encia vas J "n:;iS de }~azen
da das Provlnelas limitrofes eu a facilidade da ~x-

. - , 
portaçao', e ccrnmercio cosleiro tem ocasionado ex-
traordinalies extravios dos direitoi est~ucleéidoll, por
que por um, ou por 81t1 bos os motivos sehreditol 
os subEidios do algud!i'o e assuc-ar que aquella Pro: 
vi.ncia produz, ou desaparecem cOlIsideravelmente, 011 

v~o s,er _ 8rrccadlt~os, e eOlll!umi<:los aonde ()s ,eaeroa 
nao .lorl1o produsldoli, e a nada disto obstão as dili
genClas, e os Procuradores estabdecidQà. Per outra. 
parte u fiaaçal coordenada. para ie,urança dOI tlirei .. 
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toe 8. ex~rflÇ'o eo~tetra telll sido "AltI!lteme.fe pe_ 
lida. elpeclalmente 1& pequenol lahador.; • mUito, 
donol . -deitei- b~nel'6. -&enl lido ~ de--dÍl'eÍtot-
d~plo. ; porque apetar d .. fiança. prt.t"dAI nos por
&o, do. emunrque nas Afagou ai quais .sô obri
,ados I á li<plÍ.lar t ou refundir no periodo ~"mpeten
te. r,rio t e aiio obrigados á pagar tambem no perto 
d. Cids'le da Bahia fluaiido ili vão tocar, é de8~tr'lar 
ICm IC attender ã. guiaI de que do munidol. ;rodol o. 
JDoti VOI exposto. 61e1'10 na, Al.~o&s dinilnuir lliuiso 
.. renda!t publicai f fizerão estagnar o Commerclo t ê 
fi~cn'IÍo o clámor d08 pOYOI por .-eio de repetida. re4 

preaentaçüe» ao Oo"ern() da Prowincià. Ein eOIl:e&· 
quelteiil t em Agl)~to eu SclclIlbre de 18!tl, eendef 
ell Se~retari() dA Junta (hvernitivá representou • me ... 
... Juata para esb Corte á Sua Ma,gectadc Imperial f 
então Principe Regente dGate Imperio, tudo qu~nw 
circuD.laneiac1amentd occerria f pedindo. providencias t 
GOmo hade con.CAr n4 Secretaria de E~tado rellpttcti
~a. SUA Magf;;àde Imperial houve por bem determi
mar que le dirigisse. iüelle. negocio ú ~orte~ de 
Port .. gat • quelll ate anpe!lo estava entao unido; 
em c'lllequencia do qué b Goyerno úa l'rovincia IM! 
tiecidio ;\ encaminhar. COJr;O encaminhou, 6UII8 rc· 
peaentações para Lisboa. donde liunca (eve soluçãd 
algulIIll. , . 

A' yi.ta poi. do expendido, «llt requ.iro que ealà 
Augusta Alil"liIblé4 não deise ~t' rsta of!ca.ião de 
d.r providencias á tantos inCOnyelllentel, atê mesmd 
porque a Província du Alagoas ohelada de despesas 
eoulderav.is no seu, elhdo nllcente f não poder' 
l'ubsitir privadõ\ dos reditos desuai producçãe.; em 
cujos '''r!n~s prOJl<!nho qllC se "p8~a ao M.irii.terio ~. 
lÃ r'p:1rtIÇIlO de razt!nda a. Copiá (la reprellentaçao 
drcun.c:mciada á quê rne refiro, e 'iolte n. COn1miasio 
pà'l'a indicar algumas l}ro~id~nci4., &e bê qúêpor ai .. 
aums falta de do::umentol, ou noções, julgou pru. 
dente não ddibt!rar )Jjr hora soure «!stã materia. Em 
qUanto á lIegl11llta parte do melll1U) parecer da Com
mil.ia relativamente á .cnd.\ de l'áo.Brasil, el1 ,0lÍ 

conró'I':1\'; mas inst;) que I' não dé~preso, para que 
em tempo competente se tOrilC em eoncidcraçáu (01110 

B\erece flclite Impcrio o ramo de Páo·Orasil. 
O Sr. Lopi:.f Gama: - Não he sem I&lsul!' f'ún~ 

damento . q\le a J unta, d~ Fa;;grtda _da P'rovlOCU& du 
Alagôas. t)crtend~ (lc~t:a Asscmblea protídencii&S ltgia;
litivas pars a arrecadaçrío do imposto ctue- f.u ohjecto 
dI) ~tesente P~rccct da CO!,lmi~,lo;, e 'CI'<1 não. menos 
precIso estcRder eRiaS provldenCIl\~tL ôulroll ramos da 
Adl1liniatràç.lo financeir". que naquel1a Pro,·iReia encon
trão nlto peql1~n(l8 estorvo!t, c obstar.ulos (>!II sua. arre
ca1aç'10 t do aue tUllo esl.oll ao faeto p.'r ter ;ih ec~
'rido t il clt' I residente tia. mesma J unt.' dlt Fazenda, 
Como Ouvil{'" da Comal'~l&. e Ji de Prcsidt!llte do Go
verno. Mas to:b; tIlI- Leis. e rC3ul~m_entos tcndêlltc3 á. 
tlaes "~íet:t()!; dcm:1l1d:io apuradas inforluaçôes, e cir
eun'ltaftci:das instrucç5es I'ara que o Poder Legi~l!tivd 
tcnd.1 as~im o deddo esc:larecÍD1('!.lto procf'da co~tI :lccr
th subre t:io importantes mstt'1'ias. Hc por iss6 que lla 
rlii,rma t;arttl, 4le que elisl"ncialmellte carece o S} 3tem~ 
t4e Finanr;:lldc todo o Irriperio, t\ Pi'ovincia, que In!: 
honrou com SC9 "ato pat:l ucrupar e8te lugar, nifr~· 
terá um~ particular nttençiio mio s!', sobre a tcqlli~i. 
(,'ii" de que lie trinll, ma. t:ltnberri sobtf! rr.uitOlJ otitro9 
OltiCCto8 de maior monta. Entr9. tAr-to que esta refórm:& 
se 11:10 rcaliS:I, e lIen·~ se cuida, a Juntll ds Fllzenda 
,'a~Alagl;4S JWIlha em prattC's [farrc a J'ec.-cpçiio do 
jln po.to de 600 ~is em arraba d~ algodiio o n1esmo 
~xpediente com que faz lCOS os diziltills do assuc~r ex· 
portlldo p1:ra Pernambuco. ou incumbilldo fsta arre· 
ft~O ao me.mo agente, 4ue reecbe UI .ea-

~onad03 di" .. ". f na IUMnundo Obtro;. o qtt' ttldd 
póde tcr lúgar a respeito da Proyincia d. bahia .... 
ra.()flde 14mbeDi _dAli .B esp-ort:iv &aes ~nerol. Oeat. 
sorte sê e\'i'a o vecame que ~ofreri:i. 08 !avraQU1'e8 em 
levar. o .algodão & um eertef e determinado h1&&r Ja 
l'rovincia IÓ pnra a solução de ~m lrabuto, pala de
poi8 irem procurit d mercadcJ á alguma deiS Provindas 
limítrofes, visto que naquetla a e1tpdrtafão di_la não 
tef!l proporçãll com o producto do genero. Em qUaDCO 
pcri,s o Commcrclo das ~tagôas hão tftelle OI ntabe
leclmeritos de que ita mister t seu do voto que te pro
e~& na arrecadação cios ~ r~i8 Jpt .rrobla. de algo-
dao pe~c) modo, e operaçao ~lIrDd,da; e a18lm appr~ 
vo o Parecer d. Comli'liuão, cerca do CommerclO 
d~ }1ao-!JritIiU par.ce-me ac:erilhlo, qu, por uma Lei 
edengivà e ger.l Í\ to.bs as Proyincias enriquecidal 
desta .prodúcçã~ sejá regulado. 

O Sr. Ribeiro de Andrada observou tIO pri. 
niéiro lugar que era !lcmprl! mais çonveniente e acer
tádo ntío lesislar em p~ticUlar sobre materiaa d. ilD
posições, c muito princÍpalmente quand9 b. lt>gí,lação 
ptopria seguida e observada f como no caso presente; 
e em segundo que le alguma J unta da .·azcnd~ niB 
executava as oMen. ,lo Goyerno devia este fllle.l •• 
observar; mas que de aeniu;l1D modo se legi8lasse ~ 
ra a respeito dOIl nisimoa do algodão. ~ venda do 
Pao-Bi'usil de q\t~ tralava a Re.J)res.elttaçio da .'alco
dil das A1aiô", pois o que c.inha era obaetvar CJ 

que est"ia det.:-rmíoado, até sc regular pela Auembléa 
edi F.ral o que se julgar util .. 

(1 Sr. .Accio/i: - Sr. lirestdento: NilO posso dei
""r de . approvar a l. 3 parte do Parecer da Commis. 
aio á vista do que acabo de o"yir ao honrado Mem
bro ó Sr. llih~;ro de Ãndrada, c estou bem persulldi_ 
d. que llS providc~cias diubs para a millha Provincia 
á lIimilhante respeito tcrilO posto em socego OI seo. 
lanadoresdo algóc!.io. 'f04ayia nio dc\' ~ guardar/ sí .. 
lencio quando m. lembro dos incommodos. que ell~s telli 
&offrido no pagamento deste. impo8to. Sr. Presidens. f 
ngricuUar u~ çcnero que faz um forte·C.ommercio na. 
queIla PrOf'mela; e para o expdrtar, seJa, o lavrador 
seja o comprador t ler obrigado a dar uma fiança, alera 
do preJuiZo que muitas Teaes .eIles t~m expeai~entado. 
trai comsigo o estorvo do Commcrcio; e isto ali() 
abusos do velha Go\'t-rno t que liil9 actuites eircun .. 
bneias ellíigem promptamelite remédio; e o maia he_ 
que este impoRto passava a utilisar a outras '·ro"in" 
das que mlO o tÍnbio p:'ldllÚdo, Quanto á segunda 
P!~te ,lo parecer. como ~slou :crttl que. eata Assem· 
bl~il lia de toroar ~m conslderaçao am ObJCClo de tanta 
importaneiíl, e do que re.~uHa gr:i:~de irlteresse á ~F •• 
zen,IIl N!lclond, per :,liSO iguâlmcnte o approve; vistIJ 
sei" cOllfoi':nc ~ razitó que par or. se nito dem pro .. 
videncias uniCAmente para aqudl •• l'rQvinciu-y quandcJ 
Cn'1S (]c\;cni sergetaes a tOllas que abundão de se
mcliiante gen~ro, e do qual :tO púde fllzer .m bellcJ 
e interes3o\:lte ramo cIo nosso COlnlDercio. 

O Sr'. $imsa e ftfello: - ~u jiÍ dice que me 
cénfotmava com a scgümla l,arte dd Parecer relativa. 
mente o .rúo-Brasil, e diee como em telflpo competen. 
te!!e devi,\ olhar esta ma(éri.: ,'Ol" tanto mio 11, ne
cé?S!liuio qu~ !':e expfmctão doutriRas á e~te t!speito que 
nirtguem combate; diso porem novnmt'nte que não sei 
~011l0 se pM~'~ ci.mseRlir que se não trate agora mes. 
mo de pro.,-idencialt, ou jnlltruc~ões _ sobre a reprelen~J 
ção da Jtfnt:l da Fazenda das AlagoM que (U ob.1e• 
ctl) d:l l~\'imcira parte elo Parecer d. Commi ... io; h. 
rteces~ario attelUler que tal ncgo\!io j~ (oi r~l"resenta
dn á SUIl M*g~sc .. ule Imperial, Úl CorteI de Li.boa ., 
e agora :l Cita .tssembJé:a. que etle tem por óbjecto 
&rafiUae de povos que se queWio; 6:UIItO ea te~ 



( 148 ) 

exposto, e c:dr.n·ios de direitos. Bc CCl'to lJuc Itá Le
~i!'lação eXi,.lcl1le bobre o. ea"o, 110fl-lII, O.lI IIIL abusu , 
uã iUCüllVClliclI'Cli na próltiu, e he pO!' 1~~O 'lul: Ii,e 
l"'dem pro~hleneias. Se casos _dest.a 113"II·\.'l.a ~1l'\'cl~ fI-
~I&r csp<4ssa • .\os, au menos nao fic~ 1 1:~1lI fiçarei cU 
j;~ maili SIlIn cy.pôr tudo 'lul1lllO estl ver il meu alcance 
pelo lJem dil CIU~~ Puhlica., . 

O Sr. Rjbúru de AlIllrnc1/J disse ql\e o .lIustre 
Prcollillante o uão tllt('utlera; UI:':S (IUC ~!lc dcclamra 
'4UL' lit: ti/ilJao expctlillu. c ":.t(\\·:1u c~pcUl\ldo, aI! <.\'11-
\'(:uientell orJc~:i {'S di \'l'rlias Provincla!! par~ a oblicr .. 
,'a~ão do que' cslava dNcrminado pm' Lei; que pur 
t,lra nada mais clillll,ria f.zl:r-lic em q uallto 1If! não Ic
giSlalSli~ 010 ~t:l'al; e que I~t() er:A o q:JC linha entcudi
do " COlllmi.& io c Q eXl)oscr:, no seo Paret-er pelas 
r~1SÕe8 ja oCld .... adas, e que· julgam c\'identes. 

J ultSllu:ie 1& luateriM Ij 'jllicicnh>mente discutida; 
e' prucedendll. Se ;í \·uta';.io. foi apprl)\,:ad.) I) P~re('cr. 

. O Sr. l'd.n~ilU ,1.< "./,\1'11'.'('/ !los, em nome da 
. ComlDilis;'iu de ~ilulie PuLIi~:t 100 a Sl'gu:llte 

}) R O P O S 'r A. 

A Commissio < de Saufle Publica nomêa plTt. 
llembrol d:L Com:.nissiio de J1~ora os Con!islítciros Yi-
c,'i'lCtc .;.Ya,lurro dI:' 4-l/1tl,ada, FrulIcslc-o .Manoel de 
PoJula , c o Doutor .4I1!u/lio Ferreir" França. Paço 
da A"cmbl~1l ~:3 de 1\lain de lS~3. - Antu1Iio GUIl-
fU/vel Gomide - JIJS~ 1'ti.rcita di, F()"~'tca Va.ycGin-
ullo3 - Canúiúo JIJ$~ de A./tJujo Vianna. F'oi appro
vada, 

Passou-se, spguntlo "ordem do dia, á discussão 
dos Artigos do nl'ginu:nto da Assetnbléa, c entrou 
crn .. d,:ue o ticguintc : 

Art. 3. ~ O Presidente mio poderá fazer moção, 
dis~u:jr, nem ntar. 

O Sô, c',me;ro de Campos: ...,.- Sou de parecer 
que 5õ:! ,1!!ve loudar estc artigo e fundo-me para isso 
n' UIIU liilllpfell rllzão. O Sr, Presidente he um De
pUlail!) da A:>st'IIlIJL~3. um Represctlltante da Nação 
ddto por ~cl)s Cons!ituintes para prof:umr o IJclR .;e
ral do Brlt.:i1; o nwio que tem de satisfIzer a esta 
ubriJotu'iã<J I!~ propondu, di:,cUllllUO, c ,'ot:mclo; logo 
• e uramus ao Pr,~sifl~llle csia tiu:uldade t pri\'l!.1Do-lo 
do! ri6;:~l' I&quillo p:ara que a ~ac,:ào o nomcou 1 e eu 
CrCil) flue n.lo I(,III\.IS :l:.l t!lOrida.Jú parol isso, Neln obsta 
o dizC!'.s;I qdé! (" .. ;:c in::oll\"enicnte dura um Dl"Z t pois 
p:',dc 1.1 mt!SlllU U,~pllt;!J'J deito no primeiro m.::. pa
n i'rrsi.lclllC 1 scr rc;'kito alé ao fim da L<-~:i3!atur,.; 
tiC:l:lIIv assim li Assc.mhh\ priy:dl\ da cuop~~· ... ;:i,) (135 
2IU3'" lu~('s t elll:mJI. p/,de IIIlCCI',lHr 'lue se di!'euliio 
JI~'r.f)ci .... .; qu~ nillguC'iJI ('onhC\'3 melhor uo que fIle. 
) ulI,latlu IlC!;1 :\s rl1z~rs--"\'l)to contra o A rtif!o. 

Oulroi; :Srs. sustelltiÍl'ão o J\ Iligo rê/orçando os ar
tum~lItt.' .i,i fdt·)s lia Sessão de 21 d' aquellc mos' 
Jno mal. (X," l'i do J)jario.) E ft fil11l1 foi 2pprovatlo. 

A 1'1. 4," O Prc"idt.'lIle IIcr.i eleito em cad:! mez ; 
po .. lr:ri bcr r(~c:eitll; e ter;j" o trau,,·nelllo de Excet· 
It' .. eill n~ comm IlIIicar;ão oflicial. "',,1 nppr:noado, 

:\ n !J,. Nh· po,h',·:, !ler MC11I1)ro de Commi.são 
,lllràllt~ a sua PI'e~i,It)IH;iil; eli~"llIlo porém j:~ f::mprc
"..:d" E!11I alg'lIm~· ('ommi!lsãll, fincI" a Presidencia, 
"/llt'\r~ [,mesma Coml\li~s~o, ficando sem eft'cito 1& 

l!lUhslit.ui<;iiu. 
O SI' ('ar/lr:',·O d,' Crrmpo,t. - Eu apl>rovo 8 

,lou1rj,,,, (111 a~·ti;1;'). ma'Õ Ui'" me parece bem redigi
,1 .. : eliz.se illi '111(' o Sr, Pl'~sidente Ilão pelde ser 
1\1"mhm clt, CnmmiSIi:lI) ah:uma; e eUe he Membro 
Ilutr) da de Pulicia Por ~tallto julgo que devi& de
ç)arar·'i('· l'wt!\ e:xcúp,:áu, 

O Sr, Pcr,i.l'u di' C •• ul,": - Como eDl ou~r" 

parte dCJ Rc!imcnto, olll~e ~e trata UI! Commissõei; 
lIe diz que () Pre~idente he 1\IcIII1Iro n~to ela de 1'0_ 
licia, lIa claro que Pl.r IlC)IIdlc lug-:tr I!:': tlf!ve enteu .. 
der este .ntigo; e p()r j~Stl tnf! parece ue:lncres:lllria 
3 declllra~~lio. . 

O SI', Ámlradrl .tlal ",''/(1: - A ('vmmissão yio 
a relaçi\o (}ue ha ('ntre ('sh' .\ rlign Cl \I H6, onde 
:;8 diz que o Pr~:shielllc IH' ~l~lllhr" lia'" da Comn,i~
~;:IO de Policia, mlls julgt1u (k:.ll(·l:o!\ario fallal' l1is~o ; 
com tudo ('U lIpp\'ovo a CIMlhl.. l'iU'a maior dllrez". 

O Sr. n,rllclm (Ie Ctllnl'()$: - As l.dl! tlen>clI 
ser c1.:ras; e a l)ropo~i~'ilo d" Artitt'0 (omu t!stá he 
falsa. ~clle se diz il1dctclluinndamclnc que mão pód9 
ser Membru de ComRlissão 1 seja el!/l 'iHal fi,r; lugo 
p;ll"a que niio haja contradicção entre esee Artigu e 
o J .1-(;, deve fazer.se a excepçãn ~ltlC rropuz. 

O Sr. Ribeiro de .Áttdrada: - Eu crdQ que o 
Artiça devc passar como cstlÍ. Toda a CommisiiÃG 
quando appresenta o seo plOrccer, tem direito a dis .. 
cuti-io, e a vota!:' neUe; ora pf'io Art. 3,° que já S8 
"cllceo niio póde o Sr, l'rt'sidente nem l>ropor, nem 
àisl:lltir, nem votar ,logo não pôde Ber Membro de 
Commiss;io alguma, que he 'I que di1J este artí~., e 
por isso c1UCl p3S~:l.r curA0 elitá rt'digido, 

F.izeriio se mais algumas breves retl~xõt:'s i e por 
fim fUI o Artigo appru\'adoo 

Art. 6;° Na .f.,llil do Prcsidente, ch?gada a hora 
apralillda 1 o Vir.e-Prcr.idente tomará a cadeira do Presi. 
dente e fará as suas funcc;ões, Na falta de :lmboll ser:' 
virei o Secretarin mlis antigo. 

I~(;mbroll o Si', (àrueiro de Otmp:J-r que não de .. 
,'ia d:ler-:stl Scr:rct~l'io mais antigo, }J(~I'que OI Sccrc~ 
tarios crã~ e!"itos ao mesmo temeo; e qu(' por isso 
lhe parecIa. flue á" VKlavr~s - iJ ,"eerila.'i 'r.1{~is flllti ... 
f{o - se SUlllitituisSCltl ai s~guilltcs - o pri:ndro S(·cre ... 
lurio. -

Foi aPPl'o\'ado o Artig" com n reteüda .meRda. 
Art. 7." Na elei',~ão de" ice- pfl'uidente, uooeiVar .. 

lie-ha o disposto lia .<\ rt. 4.° Foi apPl·ovaclo. 
Art. Soa O Vice- Pn·~identc pu Jer:t ll('r Membro 

de qual.Jul.!r Commi~são. e poderá Clllltii1!l&r no excr .. 
cicio d' ilqudla~ 111\rA qm.' ti\'cr "ido c1eitn 1 excepto 
qua.ndo por illlpcdiment(\ no PI·e"ident~. océ'lpar o seo 
lugar; ~ neste caso obs('rvar-sc-h,& o disposto no Art • 
5,° Flli II.ppro\'ado, 

Art. 9,~ JIaver;t dous Secretarios eleitos em c:ul. 
mez;. e &l\lUS ~upplentcb; os quaes todos l,odem ser 
recl::i tos. 

O Sr, Fnmça dccInrcu ql:Je o trahalbo ia crcs. 
cen~1() e que era HIUito pezado a dous Secrttarios, e 
q!\~ }liIr j~so requeria que fc,ssem (Iuatro, Depoil! de 
hreve discussãu "llprllvou.se o Arligo com a emenda 
c1~ - q,~nfro Secrt:turius, - em htrrar de, - dtJUJ Se-. . ~ 
crttr.rlO.Y. -

Art. 10.3 A ambos os Sccrctario& compete assig~ 
nar as ... \clas das SassiiclI, as OrdtmG e Decretos d& 
Asftt'mbl(-a, conjunC1amt'nt,· ('om o I'rf'sitiente; acom .. 
panhar u hlperador. Principe R.cgente t ou aRe
gp.llcia, ()(,cllpancio lIe~le illteC\':lllll 'IS dou:" Suppltn"; 
tes o:; S('()!I lugares 1111 l\fcll.a; dirb:ir tojos os actos 
$olenmc~dc Juramento 1 f! o 111 ai .. " que neste Regi. 
menlo se ('ontt~m; IIcomp;mhllf aos Depucados que de. 
novn e~trar('m a juraI' na Asscanll\(;a, saindo a rece .. 
be-Ios na purt.a ,la Sal". 

l'cndo fatiado algl1ns Sil) •. Dapnla,los sobre a in .. 
telligelH'i.lvcrdaddrs da .. palavr;lIi O,.ckns e D~frt'fM 
que o P/C.'~idente e Secretarios devem as.igl1ar; r~sol
Teo-se que em ruúo àa alleração que til·er~ o AJ'&i. 
,co antecedente, fosse eite Art. lO e ttlUI1' os mais 
do Capo 3." nOV&Pnt'nte redi,tdos pela CQtnmili:!ão , para 
RIGIU depoi, 4jscu.\idiS. 



rr~ ) 
o Sr,Prosidente aS'iignou para a ordt1a di' dia: 

1,° • :J,' dbl:USlliitJ d:) Pllúecto sobre Sucicdades Se. 
...crc.tas: ~,u " dillcussiio lili l'ruplllita do~ lllgare.s UIl :;e-
cretaria da. Asst'mlMa: :1,- acolltillllaliuo da di,eulf-
8;i~ dos Artig()~ ,do lteginulntg, 

Ltvinlou·sc a lienàu tis ~ horas da tarde. 

JIItmoel Jos.: df: 4~OIt.9(J P'''''ÇR, ·Secretari •• 

RESOJ..UÇÜES DA ASSE!,18LEA. 

Para Caetano Pinto dt Mil'u"d" ftlo'lltltrtgro. 

1111."" e E:t.'"° Sr. - A Aasembl':a GerAl Cons
tituinte o Ll'gislativa do lmp~l'i/) d·) Brnsil"ando-lhe 
prcit'lltc . o rl"luel'imento de LI/i:; 0""';/11 em qtlC IiO 

IfUclU de Sl'r f(:tidu em pás,IH tic~lie Setellllwo de 
j~!'ll }lur ~cr cOllll'rchl·n.Tido l:1n UI';," d()"a~3a de I'OU

ho, tem l'csohit!,) (lU e bC t"XI'C<;'I" U .,r,leil~ IlcccslIa-
riu 11111':1 SEI ahre"br a dE'ci~:ãu ,h l'rocl."~'. (lo SUPi>li
«!RlIlc! (l tr.l'.'iillar-~e ." 8pp"e>~s:'it, de (IU~ He 'l"ciJo;a~ 
O C\Ul' .... t·:;,;. Ic\·u.\ ao cClnheciment;' de Sua ~la' 
gCSb.dt:! llllp\!rial, - DCOH GllIll'dc a V. E~. l""-rl, da 
A~temhl:'a em ~!8 de )laio U" '~.2:3 - Ju"é JJ(I.ql,l11l 
(,'a ri ad , CJ de ('tl/'" l);j·y • 

Para .. lJar:i:n F,.allc;,sl'o R!~,.iro de .!mll'tJdA. 
I 

JII.IQO e l~x.lI\') Sr. - A A~~em')J!'a C:~ral Cona
tituintc e 'J ~~:~~':'il;I:ha do r 1ll1'.:'I·io dlJ Ur:lsil, totnaneto 
fm cf)l13icleroll\':io C) rl"'lllftrimi:\Ito rle ,TO,1r: Vit'ira (l~ 
.\latlo.'t I'ro;, lua:l.,r Gl'ral da Prm·incia da .:~pirito 
~t\l1t() em flue )l8Jio algu!n ~\l'Jliidio 1'/lm ItUIl liubsis
leneia por ll'i() s~ aac!ur cmprc;a:lo. em ~el'\'jç. pu~li
ftO t e rcconheccndo quI' o GovrrÍlo be quem p..'ldc 
Ilwlhor avaliar Oli sCi'viçus (li') SlIPillicante o conheccr ~IS 
8\l&Fi circ\lll!lt:&ucias, tem l'~,whido deichar ao 3rb~trio 
do Governo o l'~f"l'ldo subsidio cum tante. que mio c~
ce,tn a quantili c.nced,da ao Procurai.lor Geral da. Pro
"inda dll l\Iraitll. O (lue V. Ex. levará no conhe
cim 'nto de ~U;l :\ ía:;esta,le I Inpcri&1 - Deos G uarilc 
• V. }~x, Pi&Çf) da ASII,~mblt"i\ em 2S d. l\1aio de 
1825. - J08J JOIUJu;m Calne,rQ de' C»'1IIpfi8. 

SESS.\.O DE !iO DE MAIO. 

Presidt'lIciCl do SI'. Bispo Cap('llád ~'[f:r. 

I{ Emlic10s os 8r8. Dl')Jutac1os pelas 10 horaR ela 
mllllluia, t"'1.eSC a chilma"a. e 3char.io·se pr«.'sentes 56, 
fltltfln lel por ellfer~·n():s os Srs. Jl(idri6'II~s (la Cusl" e 
C;Clfna. 

O Sr. Proitlf':/te ,loclaroll aberta a Seasão; e len. 
elo-se ft Actll da autecdenle I~,i appw\"lda. 
. O 'Sr, ~Oll.t(, c J('I/o IIlllndu\l li ~leS,3. a 8eguin-
te dC'c1l1rl!ç:i'o p:l.ra IiC inserir lia Aetll. 

. ,. Dt'c1l1ro' (llW na ultima S.:ss;ÍI; fiai de "ofo (1\10 
" o Presidente }l0dclIse votar. O Del'uta,lo FranciJlco 
" de Pallla ."t·OIl.'W e J.1J~lIo .• , . 

O ~ ... !'adra da, ~'/ln.',;, como Membro da Com
mish;i'oda l~cila::,·.io de I:l'giHlellt:> da ASKemhli;a rc
querco a tlfllUt;,\'Ú'o de outro :,Icm}~rn par;, Cilil no i:n
pl'tJimt-ulll .11\ :'1'. Cilma, para se pfoi.'dcr ã nO\'1& nc
dl:<.'ç:io d,) Ca:)it;:ln j.~ doc1ito . HtgtlíiC'ntn. como se 
tinha vtflu:iti,1 11" S;.!,:;.,;iio :lhtl~':t'll~!lte. Resolve0 'ie que: 
Il lIim}Jl~!i H~Ja_\'i'ío -,!e CUiltcxto p"dia licr f cita pdos 
outros l\!embms d~ CÜnlmi:;&:;o. 

O ~?r. Secr(·t:aio Carll~ii"iJ I]c- CampQs leo umll f~
lidtação da l:íUU'H4 l!a \-"i11a d<: llirõilcca& ~ A. .. ~&emc 

hlél; e outrtLdo O;Jverno Provillorio da Pt .. vin::ia 
de MiliaJI ~erlles. l·'or,'\) a:o~,'1 r~ce'Ji:l:li CJ:B l&4,{r.d I • 

.0 SI'.. Ve!!tJIlO Sur,rcs ~nallJoll li )lcn trc8 ·.\1,
morias soure tlivcrlio'l I&'isumpt\)~. 0:;1'. Secn·tarl, l<"r.an't& 
in. umbio-lie de as apprUl.ieml&r na l;c/J.llllte :;C:l-i,lO. ';O:U 

a summ:l d", seo couteullo parl tiC lh~~ dar a uirec-· 
çuo \.")mi~etente. 

O ~r. J'wdu 8 IIlelle: - Antes de cntrar na or· 
d~'Il1, ,1:1 dia, pllÇO a l)(!rmi.,siio de dizer duas .,ahvr.s. 
N:I S':SS'ju untc.:edcnte rClIoh'eo.se que .e fites"" UlRa 
l)rot:lamé~f:llo ali! !'ovo'!, e""cncarrcgou-se elite .tr"I,.lb .. 
i\ (.;l1In~i~!\ão de CorÍlstituiçãu. Pl&rc:cla~101! tl&mbem jU!J
t~ e 'cOnVt'llIentc, que IiC ,:on"idane o <.:.iu\:crno li 'IÚe 
'jzu'se um M.wifellto ás Naçüelt, nu qual 1I~' mostraS!ie 
a ,h:lIt.iC;1& (I" COIl lucta du lirallil, e tJs gCllerosos sco· 
tilflcntu:I que AOS animâo para ''''llItentar li L:auII8 da 
11l>lI;,& Lib(:I'Jadc e lndepcudeucía; e pur iltso tragu pa
l'a cSle fim a ieóninte 

I N D I C .A ç 1 o. 
Proponho qne se cimvide o GoverRo a fazer um 

Mallife to ás ~1l,·Õ.:t:, elD que sc dClhoitre a justi"a d. 
Qonduc:a do ll .. a~il L!I! 1 ~ du OUlLLr,;, em O"Ioltc, II':ID 

como 0$ SI'UtiUICI1toS de 'lue se. adu, animado. Paço 
da l\SSI'lllbl,!a ~O de Maio de l::';!tj. - O 1>eputad\» 
Fru11d3l'O di! Pllllla. 

Bcsolveo-Ite que se Offici5~!le ao Goyerno na fór. 
ma indicl!drt. . 

O lr.t'smo Sr. Pmt!lfe 1.1/""0: - Nc'ts f'atamos 
diseutiado (lilfercntes l'f(~ectoll de Leis; ~ aJ.iun. del
Ics Cjcriio approvados; mai airlda se não determinou a 
maneira de: 5Cff·m rcmettidoll os Decretos da Als('nlbl:-. 
a i. l\J. J., nem a formuta para a sua p!'flmulaaf;ão. 

A indicação que sobre este o~.iecto of!creceo O' 
mesmo mu:õt:-e Deputado foi remetida li Commiltsáo 
de Consti,ui~'íio. 

O Sr. Srcrt,tM'io CllrJlcirn de Camp08 leo 08 se· 
~uiutes Omeios do Ministro de Eslado do. Negocio. 
do Imperio. 

lIl.aao e Ex.me Sr. Tendo levadO' a Augn8ta Pre
sença de !ua l\Illgestad" o Imperador o Omcio de 
V. Ex.- de 17 do corrente mez, em que participa 
que a Asselllbléa Geral, Constituinte e l.egislativa do 
Imperiu do Brasil, achando legalmente eleito o Pa
dre V~"aHcio JIenriqut"$ dt: lle$e1U1e para Dep'dado 
á me5ma AliSemhJ'~a. pela I'roviocia de Pernambuco. 
e não r~conheceD~o a Camara da Cidade de Olíncla 
})I)r Auctorid~-de. competente para Inllullar aquella le.
gitima elei,:io, )'aY:a ordenado que a mesma Ca~lIlr. 
lhe tr:msmitiise, com a maior brevidade p085ivet, O' 
Diploma do 8Obre:litO' Deputado "enancio- Hmriqllu 
de R~se!lde: O :Mesmo Augusto . Senhor me determina 
que )isrticipe a V. Ex.-, para o faz,"r pr.elellte Da 
referilla A~l!mblea,. que fica illteil'ad~ deste objet'to. 
Deos Guarde a V. Ex a Palacie do ll.io de Janein~ 
er.. .23 dG Maio de 1828 : José Bonjfilrw de An-
tirada e Siloa: - Sr. José Juaqll;m Carne;TfI de 
Caúlpflll. 

. 111 ...... e Ex.- Sr. Tc~do levado á Augusta Pu. 
~~ça d~ ~lla Magestade o Imperador o OfficÍo de 
V. Ex.á. de 10 do Corrente lDe~, em que participa. 
'lllC a As.'1embléa. Geral, C,mstitoince e ~isJatiya. 
do Imp';'rio du Brasil tomando em ooru.-ideraçio a 
uC<.·c8Sidlt,l~ de Livro:! paTIl iUustra';iío dus. negocio. ~ 
que !ie 'Fatio n&~ &U'15 ~~E's .. r»e~, e querendo. anlttllat 
a F:uellda Nacional & db}Jt'za .. flUe faria na compra 
deUcs; &l'naF:t l~tl~~() ~'tJD\1et~i;;!,Qte que J" obs'ida a U~
Ct sS:lli:l Licl.'n~":l de 8H!l :\lagestade o Imperador ~ • 
11ill1i.otcca Imllerial e PU.hliC'L dc:SI. Co.te tl1meccs!a 
a JI).~~U1a .o\tiumbl~a. os l.ivre!' ~ die 'UI!' ~s.. F~ 

••• 
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• _ dftu!'So de .. trabalhos: o Mesmo Aaglllto 
MOUOI' w.! OrJ::Il:1 que parti d [J'=, a V Ex .. ", para o 
.: .... er pt"t.'lI.:ate Dôl rc:feriua AlaemlJléa, q!Ut ai' .ta 
Ilesla HuuY~ ptlr bem P.rmiú~ que o Blbliotecario 
cl.:a "lUl btilLiolutl:a tilciliL. OI Lin~ de J urillprudell. 
.:Í&, uu iuú& al:;1I111 outro, qu~ Lhe t~)r~lD exi,idos 
por parle li. W~"iUa A!!serAliJlé .. , coacorreudu AlI ela-
rCl.old e 'Ollllllil1uk;, qU8 ~ achão el"ltlJelecid<AII BaqUt't. 

ia lt.parti';"J. - Heu;j liuard-= a V. Ex.1l P;aJacio 
do Hiv O~ JlWeiro em ~l3 U~ ~l.io de J~~j: -
Jna.j B.m; ,ilá) lU Âfldrad.'I C Si'~'a : - Sr. JosJ 
Joaq'IJ"';, Ó.mei,o de Ca'illp:;,;. 

.1'a!!lfOu.tlC: á ordem ~o uia: e undo lido o Pro
jecw du Sr. Rodrig'l\:s de t.:llrv:i!ho sohre as Soóe
tládcs Sect'ttóls com .. li sua, r\!!:pe~LiYa:J emend:u ~utruu 
e:A dil!c;a:,:/II) (, .Ar;;. J." (pt: UI' 

•• Fll'. Jc;:;d.: jú cas:;;t,b c re\'o~:lllo o A lVolr'. ~e 
:lU uC ) ...... y/} de i~l~, ~c!:l lúro:A,'id.'\dc d:u ~.,;u 
imp'j~ta:; u';-,tr:\ aa SI/C;\,; 1:~C:f!' ~t:creias. " 

() ~'r. l't:,'ei"" ti't L·;~II,;' .. l: - H~ c1" maior ni
.. ?ericÍ.l 't"c o ;~ L" i.l~ste D;,:~r~tt) !lio deve pas,J~r ~,:-o 
't'l!ti t!ntln.:ia'.!,), p"r iDIf !"\~C~C~· l.'po~t() a~). prmc!p!');S 
de JU3ti,;:a ú;s:.'::):!t~v.l ijUe d::\'c ,i-'lf)i;lm;lOtJ;~r ca~r~,;Ol! 
aos Cnll!'::i.., a~."H CO:IOO o r.C;:':il 1l;J.boflló ~r\·H,:t;8 
ieitws aO E,11:!t>. !\'ctJ havel1do n~ 1:11&:':<& Lcg;:~la.,ão 
a!gu",~ l'ruvid-lllCia a r"''-el'!to <1.1S SOj:i'·~3delJ St!crc!as, 
e !lcnd., de ab~I,!ul:l n",:L';~;l~.:.Je pr~ve:l:r os wõllelll que 
dc (;lei cOI!'IIcm:'~lIlo" t~m r~sdtarlo ii IICgur2r.ça pu
b1ica, era inJi:\;':l1sa';el tlllt.1iJd.'ccr penal ~'iI laes de. 
lictv8, c h. pur i,;iio que se promulgou o Alyará de 
~~) de ~Iarco de 11' 1~. Confe5so, • reconhl'cro, a b'lr
b ... ridade de' sua di,;posiç:io, cbssi6cando como crime di: 
Lc.a i.\hgestade a simples ::lSOcillçãu Il'creta par-.1 ser 
puni·!a com castigo. tiio aeerbos; l'D1l! lambelll direi 
'fue D:ilJ devem licar i;upuoidOl; 03· facto=- deat:l nlaturtt. 
u, dos quat:i podcrn rl!sultar iucalculavtis male. 11 
Socil'dllJe maXiill41. P"I(} f!U[! cas5;1i1d~ae & douerina dI) 
dito Alvar.í. pt:lft;; moti'l:li expendiltc.s, elle Ut-ve ser 
.ubnituidu For dispI)8;cr~!S qt:.it co:-respondão a aeos de
termillaUo.. fjlh, c ne por ili.);) que nü() conçordo 
igualJllentl! r~:n<l I\.:i etllelld~ Gl4e se Ih. tem f~ito.De 
du&.'f inaneir:1~ tL','e:I\IlS . cfmcider:\r &li Suciedades Se. 
crctólS, o:.! ~I~:- r(Jr"tl:l~ .Ilas n~o teohãoo cunho le
gaI, is'u he q:lle Be façilJ taes reuniiies se!;) licença 
do Govenao; ou st'j'ol porque niio obstante & legitimi
dade de sua illstiluição ~ eUas tem ullrapasliada seu. 
Jimilts, ingerindo.se nos neg-ocoios politicoa do ElItadO, 
ou callipirar.do contra elle, li maquinando a sua ucs
trui~;iQ. No 1." l':lS0, se .6 aa~hort:1I de taes institui
ÇÚei n;;o arp:·e,~c.lti., pcrmiss·;'o tio Uovt' .. a.> COlll aquele 
la. filrl1~;llidatit!:i q\.le p.ueccrcm con'~lli(mtei para se 
fi!.'('~lillar !Wl1 conllncta, dl:verl1 .St'r c:L~tigauo3 por e,te 
a:·t) ilicito, b;:e·ntlo-stl plJr i~so :c;us peitll:'o~; 1Da:t este 
simpk!t fado no:" ...!e'··e seI' logo c1i&~:iL:ado em Ctm_ 
ju~a:;;io, ou ~ulil;:!o, púrl}ue o seo cri.lle con~istc me
J'amenlc em !:::io ohll'l' uma lict'H,;a par!l põr em P:·:.l.-
tim, ~I'nl:l n;"rc:cic ... tra:.:.t=:cdilluu a LeI que assim o 
ordcl1ll; e t::;l~ rle,;vl)ed;'~i.::i3, f~clldf)·se (jig'na de al
f"UIl1.l ci-:rr.f~:~!:tr,I'''lt>, nilU he tildav;a tUll ddi<.:tfl Je t-t 
i:l ' 
Il.ltllrez .. COr.lO aqHell.!> li~e inH:,l.:m. e atado a ordem 
Social; c jU1" i",,") he ncccsr.ari. "'Ib!!titu!r uma t:!~is
};;II;:~1l propia, Utili& vez G!I(! se c1crro~:!. e.ste .Ah.u':i; 
n;il) pnlic:l.lo e,ti~nc;.!'().:i(j rc:r.,:tcr-se :1::1 C~j~ :mtiJils do 
ImjWMO _ t:, ~tan::')-':l.! .m n~a! cor.l .utro ainda maivr. 
1\'.) t'U:Õ·1l cl\II, J>I'i{~;1I ~e dt!\:('!1l I'"r e;1l citectiva eJ.\:cu-

... RifiÍ- pemiaPd8, IÍII ~ ....... G
nad() act~ au'bnniTCIS coa ataque lD3JIues&() da pl&
blica aegufIlDça;·. flue de.. Nr puni_ COID • .lIWlvl' 
HYeridade. r.-Teoir OI crimu be am dos mais IlDper 
&ante. dever~ do Legislador, para evitar a perda do 
CidadlLa 'tue aedlUido pormotivoa Ilparen&elt le aba .. 
lanf;a a pratitar excellli08, que te Wmão rujn~lio~ a 
Suciedade, para cujo bem todOI devemo. C0ntrlbuu'; 
D1U UUla Ytl e:ometidol be de I&bliOlllt~ necessid:tde qu~ 
se siga, o usligo, que devellcr proporcionado pí!loll 
sráulI de dul6t, e malicia que lIerve~ de bas~ a II~" 
lIDpoJw.:iio, pela n'grl& bean CI.abelectda, de que - 'u, 
RW I'jic i;" "Qulu IltaJ , 1tOll j,'.t:'tu8 'p.:r:lalllr. . . 

U Sl·. J),IU: - Eu propu. qll~ .e prohlL.416'1D 
todlt~ lU; ~ociedadu S.cn:'iI~. ~d 'I\le u l.omem sente: 
um impuliO irr(';IÍ.liY~l, 1& cu:n'lIl111icar a09 Dlai:i homellJ, 
o .,ut: s:IM, e elih:ude ser yer4ade. O d,'spot;lõulO abso • 
luto d~ U.tl hUUltlD, ClU du puvo, por 8UiU pr(ocupa
\~Õe8, dl:Q origem aa ~o~.-.l;;;dcl ~e~ret:1!i: ent.:li> ob:. 
úect',H!o o hOnlilm á imj:eriul:&, ld Ja L::1t\lr~U cadeo 
tiO imFu!so do per.!llmentf.l, qU;! IJU'iCl IU:1 lIul?nbdc; 
• :!FUõlr .los calauoll<;oi, e dOi! IIlfllie:"" (,5 l~~!:: p:u
t:t::pln~o dt:s mt"smos Sl:lItilan.ns, se jurarú() :;r •• ::;.~J.>, 
e nde!ic:!de, enlll\·::lrão.~e com o Vi.!lUiv i!\! n,,;a ~ldec!:L" 
de ,St'l'rcta, • IC fizer..o prr::&ditos ,ce &::/& ~cu~riD=. 
!<;nl:ontro nos \"cltigioll tia antiguidllde l~:;lS !lSSOChr,:;Ci 

Sceretaa iI dI! Heliapdi;j no l':gipto, a d.. E:'~asi.s 11;\ 

Grecia; a primc!ra iuvt:utad.:! pelo ~)di:r dos ~Ilceruo:el 
do Egi pto para terem o povo n:l ignor:mci", e os ltci~ 
n~ depelldc~da; iato qU:1ndu não se ercia qu~ os a:,. 
tia ores de taes ~soci.:!\ões mlo se Rtl'evenio a chocar de 
f~nte o Puliteiamo Nacion .. l; a segunda, assim como 
ignalmente a primeira, tinha por orige:. a neccai
d •• de ele cUlI'lmunicar pt'nsam~ntos sem perigo. Os mes
mos Reis se yirão na necessidllJe dI! obedecer I e.bl 
Corporações Secreta, religi.,stlS, e dd.>aixo de !US di. 
l'ecÇào duminuio o povo Mmpre illu.Jido, or:1 COIU 

ea preatigios da ruj"wlQ~., ora com a explicnç:io d~ 
gerogliticoi; e nãv ,'i,jria segllro no .hrono' o Uei 
que não respeilaile~tas corporaçõe., pois armas ill';' 

,i~veis tinh~ a combater. Se pois a3 S.x:iedadel Secre. 
tas he necesllario' que durem em qua'lto d~lra a opo
licrrto do peder absoluto da qual mesmo. e de sa" per. 
seCuição se alimcntão, bem como. her"isnl!" doa l\'hr
tires se aagment3v:L' Clom as liran!l!as do ~1U6teatro; ao 
c?ntrllriocahindo, e merrendo o uispotisroo pdo espi
r:to do 5eclrlo. e peJo imperio ua rl!s,io ja n:;,) são 
uteiiõ. antcs pr.judicia:!s, as Socierladclt Secretas. A 
lih::rnade de pensalllento he o primcii'o elemento GOS 
Governos COlIslitu<:ionaes, e 3 lIua publicidade, o seô 
priJ'Jleiro ef\;ito. 1\ •• 0 conheço actOI! indiferentes nOI ir.di,i. 
"uo~ ~ lt.lgll:u ~od~rlad~ 8ecrctaiJ; nu slie lieltat ou ili., 
cita,:;; os jd~:L:hre.; o de\: ÍlIi rfio. Qu:&ntIJ ao Alvará de 
3(),h ?1.Ht;O de l.'n [1. como nos achnIDoi .qui para 
I .t·~:,lar, e a barbaridade das peMI !lt'il& abuso GoL;:
lF~iaüu.'; 1I~!II .. ref.ll.lle lIlU~ peu&:t ~gul~dv {l ..:.&ior, (lU 
W!('nor gra~·ldade dos delicto8, e aUendamos li salvação 
pul.llica. 

O Sr. Rvdrigut~ de Carvalllo: - Sr. Pre~iden. 
te. Ninguem disse ainda que dcyiáo haver Sociedades 
~~cret:1s, a~ltel o que ~e. pertt,!,de hc que as nã~ haja. 
J)1 vef.Sa. CIJ1l3a he a.:lnultlr Socle(ladci5, ou have .. las o.:. 
cnitas. AdmittcrH-~C; logo carla um tem a faculdade de 
.Iedar .. r ao GO\femO a a!'sociai~õio, que llertende o 
( " i' '.' 

t; 10 ~,; pt-r •• 1I que ;.: 1.('is irr.J!:io aoS cunspirado:c!, 
c ÚCll!!:!!('S fJl!e. r.t.u,.;:;.:;::o d;tS ~ocieJal.bs Secretas, 
un!:;:lillt:nt~ ill~tituid:!s }i:ua tin:; fila:.trol'icol!, e uelft 
,1/& hlliTlaniJ.d:: em g-er.ll, Ii<! atr~veHl nio S;) a inge
r!r-.,~ 11m! ncóo~io:l polilicos do J';slado. tumamlo me
WW wiui~~;;;i_:~, ::'Ja~Q i~ ó1liu~i.Ila~(;~1ài ih\;. fvDH '4 

.'OVCrlll> :& ,a.~~lt:" e e~tão lIe -esliõ& :.l5liOCiação permi_ 
lIda e reconhe~!da, c nal)est~n;\ c!;.Ui;ic das occu!tas; 
suponh:1mus portm que s~ Ajo padt' licellça, he o ajun. 
t:ascllt,") v.:d1ido, e he ~ecreto; te::'10S por tanto que 
se uão pt:l·,.l;tr.:1l ~ocieda~e!l S~aet.18 antt's se f:asligão. 
Quanto ao 1." Art::;-o I.!.ll u::ia t:,tava lOui pre~cnte nl) 
1l.r.;i~~t:), e F01- l_:i~ !lei i.t c~u·:\l~ud.A qu~ brev" 
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procldia I n~ão dá re'rogaçiio, • da 
doutnl~a I!' ,. Arllgo. ,0 ~'. Artigo ali da que nau 
lIe le~I~latlV() em partlcu ar, com tudo dellt: lIe clln
~llle que não I~O. per "hid"8 1&8 assoCla~'ões ~ecretal!, 
e no caso d~ exl_stlle,n~ill de!oll~ ProJedo, eantell 
de. !",va legll~llç~O, :, ~onsequen~laerll que' fica v:' U 

'tlJe~t!" taes Socledadel ? c~'cça(), e .Yig,lanna da 
PubCII', para. ~ercm ca~tJgados os cuml'h~a:lI, cunfll' me 
GI aetos cr,mlnoSO\! pr.ltl('ados pel08 kUII ~tlemIHolI. 

Fallarão depois alguns oulrU8 ~rli. tanlu a ta\'or 
do Artigo como eontra ei:e, qutrendo un8 que pali
a_ tal qual estava, e \'otando outro. pela supressào 
indica,la pelos Sr:., .A 11 drada. "Indu/do, e J.'IIJ/iça, 
JlU suas respcctivaa ~lnel1da .. , propostall na SelllJao de 
~ de '1:,io. (:'11. 0 11 do Di,trlo,) 

Julgall.lo-8e a rnattfla IIl1ffi .ientl'mente dilcutida, 
pU-Ie iÍ .01 • .;.\.,; e venceo-lIIe que pa"lava ° Artigo' 
cem A tlupreuão dai palavras - pela hsrbaridade d(1IJ IM"" imp 8t(,8. -

Seguiu.se o Art. !.o, que he do teor 'f"guin(e: 
Todoll o. Processo" I't'nl~ente~ tom virtude do mes

mo Alvar;, fic:io de 111'11 hurn p.11t!ito, e se p(\ráo em 
perpetuo silencio, COIDO ,e Dão tivessem ui_tido f ten
do para ,,~se fim o prex"Dte Decreto o efteito relro
tstivo. 

() Sr. ~/meida e A!buq7U!rqrtC: - Este para~ra
(o he a meu ver, inutil; par:'ce-me que pl',de ser :mp
primido: revegaJa " 1"'1 conlra as ~(Jciedadel Secre
til I! , daru e~lá qu ~ cessa lodo o seu ell eito; então o 
jtJil njo tendo m"is ehrll 3 fllzer por eUA. tiC'.io ne
ces~lIr amenle sem v,gor qaae-qlPr proceS8f1s pen.lente., 
como 8e nllnca . tivelliem exillti.to. De mais todos .. -
bem.,. que es~e f'ci:::b,:.: Alvara de :jll dp. Mart,o nun
ca teva execur'iu;' lalvl"l m,'tlmo não fossft feilo se 
Jlão para IItt"rrar; C01ueque ,temente nlio podemo. 
luppor pruce~sos penden'el; n m lJe neeelfsario aug' 
mentar entidAdes, e fazer as Lei. difulIU, que /te 
o q\le de ordinario as tll~a obscuras. Voto polI pue 
Ie supprima este 'l.- paragrafo. 

O Sr. • Rc:lri.!l,'UCI dp (arrnlho: - Se o 1.° Ar
ti,~o p:tlsaqlie CORJO o tin'la redi",riclo, não teria lugar 
e:sta uue.tii9. S«'rido a Cli'isa da der:Jgaç~ do Ahar.t 
ft bal·j,ari,.Ia.le da pena que !"n!e de ~uardar med.da 
e pr9p8r~!'io enlre o fll«,to praticado e o castiio ,al
hC"U 011 pri.acipio~ de JU~Ií\'a, he con5e\jucllc1a qye 
tud,j quallto se livellse fei[o, tu,io ql1e .etitiv;'ssc pcn
.dente <fe\'ia llU delilazcr.se ou CCEsar; o cljutrario lõt!ria 
c!mfe~~ar que se havia .Iuó&:io r..or uma Lei iniqua, 
que pt>r tal era rp,," nhecida, e ('r,b,:u que- con:inll3sse 
o cidacHo a I!oll'r·r e~,'i! i, justiÇ.l e iniqui.tade; o que 
n:\CI PtJ!IJ!l1) a«lmitti r. ~ul'Fonluli1o~ q lle e~ta Ahsembl(ia 
dechra o Allur:t em qu."s"tO b.lrbaro, que he o me,~
mn que desu:na:lO. !eIU!, cruel, e que hi~'ião ci
da·:t::illol prezos !'c:" :lisr 'leiç'io dl~lle, e outros St'ntell
cea,l"s; O!! pr;meirus, dcvi:io ~er ~oitll", 011 sf"gundos 
1l'il1te~ arlos em 8/'0'1 direil"s, n:ia por via de per
dio, ilIa'i' por l':stiça, e df~er, ::-Olt o per.ho, he a 
ah!C, Ivi~'io da culpa e remis'l:1o da p<!lt:\ merecida, não 
quaJr.l ao que e"t'1 em prores!lo. onde r.·i'o 1:& cer
teza rle CU.lpl, nem· exi:.te a;.:ld,,· pt'l1" infli,!ida; não 
quadra ao Cj'lC ft>i ~e'lten:·e,dtl. pO:'Gue '" cú.till cul
pa, nenhum,\ tala<;:Io teve C"!TI :1 pt'!1a e port:\IItll 
não foi m~recida; e tudo quant,) ile ..leH. f,'l4er he 
restituir a I.b 'rdade e os I)t'n~ liSllrp:'lJo~ pnr uma 
Lei que ;n!l,~i" Ulllll pena t',o dl':;prnpoc!nnarla. q~le 
toi reconhedth por buhara I' cru..J, pOli o pc·rdilo 
assenta sohre a penl\ dada por um" Lei justa, que 

. conveio ao '.-do iIlicilp.. He por iS!\8 que acho o ~. 
2. ~ concebido n~lS t 'rml'!8 e"ll que deve p:tssar. 

Os Sn. R;h,.;ro lU A"Jra,['I, Pntira. d" ru",h" e 
~ndr"da J/lJçhaúg .usteDtarão eD~rgicamen,e a :aupra-. 

.lio do Artigo, já come cJmwetario já como inc:nm. 
Pltivel com OI D.elhure.. Fr,nc 1'108 U. lJireiltJ }lor I., G 

~(fer admillir·1e u efli ilu ruruactÍ\tI I!U L ill, p"r
que e8'as 1'" resulúo .u acçüet h.luriUI du l.idllQitU, 
e nunca ali FreLeritall. 

.., Sr. (ur,..e;1tI de r'o,,'po.': - F.stou persuadid. 
'apc'lar da" r~õ' S ,upenoida- (file Cl!te ~.u Arl. liOo!oÓ 
deve pa~l'ar, mall (ll!t: te indh.pem:weJ. ~âo UU4 qt e 
08 ~r". (Sue o tl:m aI8(,'a'",0 queirao qlle vS II1Ji~iftl.O. 
Vrt'ZlIs '·u rroleslliadtls, po~lItrUD n,ttr,olOS da: ~o<:ie
lIi.dt's ~el·.tta~, sollao as pen;11I ~o Alvará de 1818; 
~ali il' núo querem ('omo votão lie!K .upre!s:io do Ar. 
tlgo? O 'Juc e:.ta prt.'So, ou em procel!so, em .irtude 
~' aquclle Alvar", A que pt'nas t'stit sugeilo? AIt aD-
h .• "1I C/U ü' LIa IJOVII Lei que ~e fiz.? Nin~uem du
\Ida que Ile i1'1 ant gHII; logo ute Art. he indispen
sayel pur lier, co.IJU ja dillai!' em ol'tla ,seit'Ílo, u .... 
t:specie ~e an:Dialia "ara I1quelles in{eliz~. T"dflll ~ .. 
bem que ('m taea prlll'ei60h lIe n:lO o/'tervâo as formu. 
I:1s admittidatl a favor da innoceuc'il, e 'iMe IlIdo i,eI. 
lell anima a calumnia e A pt'rvt'rsiclad", e lhe fadli
ta os m.'ios ele H.iticar 111.&:1 \'i .. ~aIlC,1l1l Pllltkul:.rt"l'; 
e por huto, longo., de Ber abaurdo, he jl,~tu e ~an. 
to 311:t .. !lar pro,e'!M)s tuo monstruosos. peiolll quaes ai. 
~uns ('iJad::Olf I'tlller. Õ ~I r vic,imall de s. nten~it. dad .. 
elta virtuue c!lUiuelle encravei AI~ar:l. ~uanlo ao dei. 
to retr:'dcti vo ql.lc leu Ir'; tlU vido ttn:!urar, , eJigo que 
R:\O ~e tira por e~tI' di!lp.lli :10 direiio ne:, hum arlqui. 
rido, nem lÍe inDo~ã" obriga<;íJell, "onde se s.rgt.e que 
se não veritica inJusti\& alillma Do rl.'fendo efit'Íto; 
lIu,icameftle 8e Allnulla e 'lhe por ~u:flt propr.a natl:reta 
nio pudia :.cr valioo: resti,ue,oI-se a., Cidadão dllt'i. 
tei de que a illju"ti\'a o tinha Jllhaclo; e por i ... , 
voto felu Art., e e considero fundado em prindFi_ 
de ras:io e de humanidade 

O ~r. .Araido Ll"," defende0 a d"utrinll do Ar. 
tigo mostrando c .. m mllilo~ l' fjlrfel argumentos, que 
uma vez rel'onilecidil a. iojusti\a da pUla, de r.tnhul'll 
modo se podia CODselltir em que a .10l.rea>em os rrciUa 
eu I roceslilldos. 

() Sr. Rod, i.!!;".,. de Ca'ITft"I'J: - J ,', d:l!!le que 
qnalluo concebi o P,oj,cto ::~~, t: :l~ei de !c,,:;;!',~~r !o-
bre liocieJadl'!5 Se;. rct~s; foi a minha intel!~ãu que na 
Ctlllstltuh;ão ~e f'rdlÍhi~"e In!!i ~ilull,,1D{,n!e to ali ai 

assodações scclt'tn~;, qu~ 'en(lt'~s('m s dt's()rp-'lJnI~ar • 
nIlS~4) i;ilitem,1 pniidc:l fazendo IL $te O~II lIm i:rt:go 
comtitucion ti. U1'I:a Lei ma~. alia as rena~, p trata
ria das o:llriUI Sodcd:ules. que t\\,{'lscm fins ioncro
(es, ou danosos; mas entrar :l!cra em If"!iislll~ ';1\ 10-
bre Sociedades ~el'retas. per~\ll1lo estah .. ll'('C'ndll-lIe 
penas contra ell!as Suciedllit·,. ()ll C:(~:4;:ão~ 'lue se :seliM" 
pr"zos nc'sta ('orte, ou na~ Prllvil,ci;:s (aonCle flli: !1t~cf. 
havt'r emvirtu,le do Alvar:í) nl'ilO livr~s das }l' rll" ful
n.ina:1all, uma Vf'J quP. ,,~ r,;io ·fa, a algumll r'.;cJan
çit,) , a respeito ddlt's? EÍli o que n:iO ~nlt'ndo. A lei 
fica cOl'prehenlendo l(ldos Oi HC'(;;i, t' aqui tem",.. 
Qlle IIqudlcs. q"'" j:i eshio presc!!. e flUf" lem ~orri
rlo p: izõell ri~"'ro1.:t!l. ~ loll"s • 'o; t4 l TmenlO!l. CllP aR
fec rle", á ~f"R!en( 11 dll~a I'm virtunt> d" alvar,'· Õ .. :]O 
re Mar(~o aillch '(il'úO ~ugcilos a Eoofrt'r uma !!('rtf'n~ 
e Jlf'nas. ,!uanllo o facto d€. serem socios I\e I:ma ao
l'i~dadl' _ lIecr('ta. Frm oul'as circllnstancia~ a!!r:.vantet. 
,i'í ('Iitá hastantt'lInl'l'Ite 1'lIuido rei .. dure1.a r(\m qUf' 08 
Rf'oll t~m Jólido tralnrlos. Não se r1eclaranrlo estel 
i;,: .. nt"", ainda que niio srj:io julglldcs n3 flÍrma do 
Alvar:í, tf'm fie serl'm julgftlJoI arhitrariamente pf'las 
I.i" de Policia. l'Omo correc~ ãtt, por s(' c1assifil'ar 
c:onnnticuln; e ~hi lemes os Réos sngeilO!t a ma 
novo proces80, e Fuhmetidus a uma pena arbitraria 
corrrcional, a que I:avião de prect'der li. del0Dfra. d. 
&aeI proCeHoa i ora teDclo-se .u~o J 'lU .. IÜD~ 
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t: durezl\, vem a ser injusto esse novu pllocesso, 110· 

\'. ~·It(.··II·l:a, e nOVIl PCI'S: c he I'ilraevilar cs~e uno 
vo lIa~,I.,. que IIC )Jrec:i~1\ fJllar nos U~Oq 'Itle se 4chiio 
.,'CZCI/Ô. afitn ele nÃo lic:trem sllgeitolJ R nOV3'1 pt·~(,
Muii:CÍ<.'Ii, c III! p"r i~so fluC volo P."ra quc~ se conll,'l" 

. \~e R dlllltriM, c lei ,,\ dI) pnrllgrAt\. 81·,.:undo. 
Julg,'utic a m"lcri.- 6l1l1kicn:emeilte flisclltida. e 

pr pnz o Sr. 1'1'c~ic1rlllc íl vol"~'ilO: 1.° Se devia IiU-
• . , • .- U ~ !oi prllllu.!le c, ""rtl~ .. : \·('uc,,;'·sc tlue n.to. 41:. ..e pa!l-

• UH·i! crinlo l'!ltllllQ rrJióitlu; vencco;sc que n:ao. j." Que 
el1lend4 Nn\'Íl'in? . 

l'r0l'lll cntliu ., Sr. l;;'lll/fll qut'! come algl1m Sr. 
D"n"t:ull' lX"lc,·jL '1'''1(('r fU1.cr alguma t'n\6'nda de\'cria 
ellt~ rICcre\·"r·sl' e I;cr rr,,,ettilla ;i Mesa l,ara clltrru' 

. rn! dillcU!:9lio nll 1'Ct!II:iO IK'gnillt4', dando'lic l8uim tem .. 
P" para ,,(' pCllllar melhur ~ohre " ~sc()l ba da clDen
ch qu" de\·cri. ler o Artigo. 1"'" geralmente apoiadu, 
e ad;tlu, le a diecu!!\Iio. 

l'ulltlou.,se "O IC.'gundo ot~jecto doa ordem do dia, 
que tt" a Pr4lpost" UIII SI'1I. Secretll,ios sobr~ o n"me· 
f"dU'J Emlll'cg3uIJ8 dA ~ecretaria da Ihuembléa. ( Veja.. 
M! o· ~.ol~ di' Dillrio) 

n .~. Amlrwln ,l/m'/'ntfo: - Pcnlo que 8e cortou 
com . miio lar/t:l. l~t'l' or:l f:u:·se o ~rabl&lho CUIII 4, OffJ. 
",iRI!!!. ~ o Otlidal·1\laior; c PO\' ISI\'1 euiclu que:3 Or
,lillnrillo (' ti SUl'r.snumel'lÁril.8 s.iu Aullic:ientclI. 'fullo 
" q&IC ''''~tllentll\' de~pe~:&s, não sendo elltas, nece!.a
rill" ,n.iu me agrllllll: e conlo est"u llcrlluudldu quo 
o Ir"halho !i~ filll ('om tne!llde do numero pro.,olltlJ , 
"oto 'lu" fll-,iiill' ~i!l Ofliciac!I. 

() Sr . ..Imlrlld" c ~ilt'f1: - Tambeln me pcraYlulo 
.que h:t.tiio Cl~ !lris, 4 Orclin:trins e ~ S"prnnumerl\. 
rios, ou Am:utucnl'lcs. ~Iio julgo que sc precitle maia 
Gcnt. I'Ar4 ser hrm s"r\'icla ,. Sccretllrill. 

O Sr. Omitira (le Ct'In(l99: - Sr. Presidente: 
Cnmo fni Ollicial !\lniur dói Secrrtaria .te Estado d,u 
N~ocios do Reino muitO!t aunos, l)Os!lO 1àllar com 
e~pl.',iCnc1l1. Nftquelll& Secretaria haviA na "e,ruut~ mui. 
,~ I!cntp.; e a~!;itn mesmo IlpClar do mco dl'&~jo de 
niin ch'fllor:r (I e~pediclltc, o de mt It:COlll1'r di, Se
(':,eldri:, )lar.a ('ata l,e!~'l '1'.latro hOTai t!n tartlc, an\OD
tmm'-Bc n trahalho mui~lts Vilti mAis do (Iue eu que. 
ri:!. I'Clrflue aduC'e;i.io 1\!~lIn!'l, c o.; uulros l1;io basta· 
,'oi .. }'fl'l\ l\ rrc.lIlpt:\ eXJlcdi'iéio, l'ara .sto Pwposta eu 
c"m:'lII~i cm .. ., Sr, l:ruII\'v", e L"Om;itltrlmd" totlas es
tn" .·""j;es. aS!\~n'allll» ,!!.II! C:.tc "'\lucro niio era de
nWlIi,ldCl. 1-:11 v('.io qu.:' 'H) })"b~"lhargo do 1'''\'0, e 
ftl,lIilf . niin Ial' unl'l lh'purlit;,;o como t~ta !S~rt:lari:I, 
:l\ull1 u pXf'cdienlp alral't"li~flii",o, c por f:lha de g'!lItc. 
.13 11(1 'rla,'souro Puhl Cfl ",·,roi" a1(tlllls Ofliciaes. e Ilpe-
lar Ili"!ltI "li I'arles qurhiio!te das dl.'tnorlll! flue 4li 
ti' rt'1n 011 fie"" pftll"i.~, gll n:'io quel'o mett"r IlfilhllUO 
n:·nhllln I\wn. mmca 0'1 lin' nem tenho •. f!'icolhcrãol~~ 
O" el'1 tnl'lIwr JetrB, e ele mclhllres iut~.rma\·õe8; ~ ellll· 
cHclan\O:; liI.'"t~ \H.mero 1'1.,,1'''' nO!ll 1,,,:,·(.'tll In'e,·il'io. 

(1 Sr. Fnll/!,II: - A ..r\s~('mIM:L peJ.lc cleh:rmilltlr 
q':c "'j:io8 011 ti. \l I1l.1hu·w (Ili,; lhe r3fl'el'r; mal 
IiC!ltlpn; ctir'.!.i '~1lI clt'I;'·:~;t dil PrCl})Ohtl1 qUtl lambem ".1:& 

.' ..,.. 1 (I O'ti C.·xl'l'r\fOn':'" q~lr t'~IHl&t .I""!<'I l,rcclsos ClS' 021.!. . • 
di' I :\llli," lll! sempre ctltwth'o, porql\~ qll:Ulltu fhlt!\, 
oul,., eleve ti'1.cr ali !SuaR - Vt~(,s pura a ui~tl'thlli'ílio ,Ioll 
.r"hl&l!\lII .- hll' "!lÜ IIccllpndo J,O reaist" dUlI A,~ta~. e 
lia.; I' mlli!ll ,,:,de fUlcr. outro 111) da~ I'ropCliltl&tI; \lUC'O 

no dUK Oaici09. JI(, pl'l"l'is;) IluJlois 'luem f:'ça n ex-o 
p.'di,'nt8. quem tirl.' copias das Actas, c de tudo o 
"l:,i" que .{' manela imprimir; em n.tla 11:s1s\'r:& ti !ler. 
"iro hl.' cli:ario e ,h~ ir"l'l.'l'tincncin. e C\lnl l)CI\lCIl !CC"
t.~ • n;l., IlC ;n;,\. 1'''I'q\l8 lIn" ti,lt:io hllje outros an'lulaiia, 
e o "U~ rl.''Iulta ,ti.,lo lI\' lI:iCl podeI' (l~scmpcnhar-8l" 
l'orélÍa ICOAi •• 'l"U na_ hei de aer per~t"o Deace lllpr. 

I.i 110 4Y31'1le~ Nm • ~ere(3ri., qttem tiver de l"'Pf)u. 
dt:r pelo tr:thalho deU •. 

O Sr. Coltla.: - O qUI o rtobJ'O. Dep\1tado o Sr. 
Cttrllcira diose do expcllienti do Dcsemb&rio do Paço, 
pt'nsu quu uiiu rr'lVl'lI\ da falt!\ dl'lI Of6cincs. As Par_ 
t\~lt li" nmlalle CJueixao •• e das demora. d' Illltcllc '1'ri_ 
bUWLI; mas; eu rreio que o OfUcia'1 lla'.r :')'ilt',,;ra as 
pr.mO\·l' mui de prul'osito. I~sl!letl mesmo. ORic:iaet que 
paria ali furüo de Thcliouw }'ubliuu eU. fea COlO que 
IUljR8cn~; l'0rClue mio llle liaz contA a brevidade da ex-
pl!Cti~'iiu do trabalho, nndimdo at.1'Q8ado, aU«Inent.-• 
n dependend., preti'rilUlo o que nlaia tOl\Vem para 
ulilidade particul.u. l)or tl\nto o exemplo niio iene; 
rois 111"0 \'em as ueanorAS da falta de OIlil!ÍacI; mal 
do intt.:resg. 1111e nisso leva " referido Oflicial Maior • 

O Sr. llih,';',,, de ..4ndr.(I'l: - Aind" contande 
com 18 falu", d". OfficiacH qu. n:io vierem a Secreta. 
ria por jUllta eaUlla, c:reio que nomeando •• e oito lierlio 
eshlS sutficientt's para o serviço eOecth'o; o eu flria 
quatro Otftciaell Oruinario., dois SupranumerariOl. e 
doi.. Amanuenlles 9 ou Praticantes, para com a cape_ 
rança de aCt'esso procurarem os ultimOtl habilitar-.. 
por mertcimento a pltlRar a Offic:iaca Ordinariol. M. 
1tO" ao lDesmo tcmpo de pArecer que nlio di,." por 
ora aer prllvidos C!ltC8 lugares, 1JIa8 aim servido. ~. 
..o estlio pur Omeiaea das Scc:reIAri .. de E.tado , até 
qne pela rerormA geral se cOllh,ça se h. EMpregado. 
súpertluúl eln algumAS n,,}).niç()fl; pois em tal CAIO 
elfjes devedtt pauar para a1luellas que 0110 tiverem o 
numero ncc .. s.rio ao sco respectivo aerviço, sela .. 
augtnentAr a despcl:!. cle nuv~1I Ordeaados, que cum
pre evilar em bene6cio da l-'uenda Publica. 

O Sr. Carm';"" de Cat4pns: - Muito teaho o .... 
yido f!tllllr de ab&lIldancia de EmpreGados: Dl" veja_ 
RIOS .e i,to he nrclade. São, soia as SecretaTiu . de 'Es-
tado a saber: Imperio, J uuiça, Marinha, Ouorra, 
NegociM Estrangeiros, e Falenda. N. d" Im~i. 
miu ha 011 .uflicien.IH Offici .. 1 para o f1e"i~o que he 
lmstantemente grande porque alguRI .. ttio impoaibm. 
&&dOI por· mole.tias ChroDleAS, um no GabiDete do l\Ii. 
lIis,tro , . e dons aqui. Na da Justiça acha-ao o 0.8. 
dai Maior quasi semrrc COM dou. Omeiaea unitalllen. 

t~, o 'tue de ccrlo n:io \nsta pIara o cxpod.iellte. N I' 
da Mnrtnhll I Ou;rrR, se nilotem falta, não cem d. 
sobejo. Na do" Nego cios ElltT:lngeiros creio que IÍiG 
tres. Na d:\ )t'lllellda não ha nenhuM, de aorle que 
quando nM Portnrias nprdidas por aguello lleparti
ção .c lê .:I\I.nlla Sua l\Ia~.tade o Inlpelador pela 
Secretalia de HSlado dos Negocio. da Fazenda, fal-
13.ae 110 qUI .e, esiste nominalmente, po~uetal Se
cretaria ,,:io ha. ~este!'; terltl~ come te pu,ltl/ esperar 
que dOI Emprl'garto'i . actuat8 . sobejem hom.nl na ·rft"r. 
ma paril "ireM lI!'r\'i.. Da Assemlll~A P Ql\anlo ao nu
mtro M:' o de oito .e julgm sufHcieDte, c.n.onhn cna 
que lOCjüe {li~o. mUi entendo que devem nomear-se, 
até ,",1'3 que vollem ÚS 811:18 leS1K'Ctiv:lS Secretarias '01 
Ol1icil\"S qu.. ellt.liu aqui trabalhando. . 

O. Sr. ('od{$ Agtl4ar: - Sr. Prftidente: CODlG 
eston Jlftrt;ultdido 'I". 011 Offi"ia('-., que lIe nomea""" 
cumprir,iõ. com" elevem, us fitos de'·cre.,. IOU tam

. bem da 0l,iniiio que allio ba,la"tt·s oito, e que co. 
eate. ml\me:fO a S,.rretaria firar.l elll v,'rdAdehem ler
villa; por quanto srgnmlo o 'Ine cu tenho obserndo 
"nl Offidal lae ., eIU~arlT:rAtln do regi-tro das Aetns, 
outll) du dus Proposlas • Sllll ('OInpetente. enlebdall. 
e oulrn do expedicnte OIReir.l. e ,lOr eale modn ain
da restão cin('o parn "li outro.) Ir,,}',.lhOl, e .. "ml). 
par... .upprirem 0lJ f.ltAS que polAib haYer por 
molestia, ou oulrol qUl,~uer molivos justificld.: ni .. 
IleDd() pt,r tauto .de ret'f'ar at~\lIn tr:aR.~rno ou dfln,,· 
r. lIe .1l~lDeDto doa nt'gc)ci\l. da tIl""'1 Seerecafta. 
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uma \'11 q~e' o~ 'Officii~. aati.raçli., «,mo já .cJiue t 

jll lual obr!~aço". o que he de t'l!}1t'l'lr du ~" ie .. 
lo, e até",u cuidado e fiscalisa~i" .. este re.pvito 
dOI Sra. Secrt"e.r~o.. '-.}uaR~(J portall, AO q"" PU'IUta'tu 
o Illulltre }lre:oploallle o 8r, Jitlm,'c, ele .IlIIurudll, 
c:outoruu-..meintetrAmente cum IS ItU'I~ rctl""õu, pur 
me vareeer mel/,or ,e até ue clJ"idude, t:llrerar re-
lUII rt'tõrmas, flUA ae querfl'n llAB ~('UClal'Í1l8, purque 
calvos fl'l~\elft algunll de fura t que l<tJ" nrl'tlisllflO eal. 
pregar; e }i.rtil:ularmente pur mio ,ht'r jil de: .,bsOlula 
e immediMta ~ec"'~liidAde a 110ll1taçio d.,1I OfkÍlu<, pa
ra a ::;;ecrelllflcL d", AlIsembll'A, por i"lIu quc eblaDl0S 

bel11 lI~rvil.1~11j '~Oll' na que act\l.hnentu eli.te:m t pa". 
08 qUDCS IIUl'em:;n it:dlfuenle tu;balltat 1111, uu 1:.' 
rC:ll'ectlvas C:llflCjÕC8' ende clta'tll'U, vialo n"" Ult" ro .. 
Illltif pr('jui~u algUM em aeil! illtérulliCI por n (itivo 
d' esta mu,lança: .cmf()rnllmt!u.m,~ l"HI, n(.1llaa })lirtc, 
com I) que diS!:It! o tr. Ribfi"ll clt Altllrmln, peig'o 
l!CC melHor cz>}Jf.rnr, quanto oi UVnlfl\(.;ttl rlol1 Oll.ciuc·. 
0:\ ~c. re~ari" tlR ABllclllbléa, l,arA (!'.ando so (liáctar 
d.~ re/úrlll&lS ela" ~"t'rc~aria1 eni gerai; 'l\lIllltO !J'uém 
nu numer" df)~ melinrus OIHci"Cli, ,le que de"c *t:r 

, ('onlp68ta, c d!~ 'Iue agBra se quCr,tit:I1:l, ""tu (Iue se
jão oi~o, la s:lbr.r ',j, ol'uinario8 t~ ,! ~tI)ll'ImumtrArio •• 

O Sr. Fmll'i fl : - Ncula In:'lis dIrei .()bre o nu
mero de ()lfic.actI t pcus, CO!1lf) j;; disse, sina.fJe " 
tccretnri", cum C1it que qu'zC'rcII1; u,!'!!! lS.mpre "b~l:rvllrci 
quo ,.. acaSn lIe (h<ddil' l!Ue a n('mc':çdo dus ORiciacs 
fi'lue rL'llervalÍ:l 'pnrll 1& retormn ~cl'al, a do Official 
1\laior de\'e ser exc('pllla(~u def;ta f('ga; porque he de 
nccelJlid.de (iue a ~el'rt'tIIria desde já f8tejí t'ncarrela. 
d. A quem !C,!:\ Ofticial proprio da Casa. O Orneial 
l\Jaiut he () ~lIe sabe mais dOI dc" NfW,d". da As
st:milllc:ia; IH!. por assim dizer, o verdadeh'o Secreta
rtu deste t:ungrc~II(), purque he fixo no atO lug"r, e 
pela lIua mio pltSliitt todulI OI negocio.. Por, tanto "010 
qU(! IiCJ& aenl dcmdra Rom"lIclo, .inda que le demo ... 
a lIomelll;:to dOI eutrolJ Olfidael. 

O ~r . .Á.mlrad" t Si/VII: - Sou do mesmo pa
rteE'r; e ao que disse o Sr. França açreSCênto qua • 
Olilcial Maior que f':.t:i, servindo aqui, he I» da minha 
~ecrctariR, e que llcrciliodclle para o expediente, no 
quul me ClIt{1 fll:l,cnrlo muit" faltll. 

O Sr. J)i;l.~: - Não ff\ço distincçiio d. N.~oeies; 
011 :Empregl\ltos d\!\'em 8CIII'lre ier ftIColbidol com. a ca
pad{:ade nccessarill pllra • ~" satisfação <lu su •• o~ri
g:r.ções; e OO!l,r> julllCl que o Itniço da Ãuembléa h. ° mai, impurtante dIA Nação J pareceeme que &llDbeJa 

-

I,ara O desempenhar .. de.e neolber o maia habil, 
.em n~!I. impo!tat que, eUe perleof;a IÍ esla ou aqueU. 
ltcpIlru,-uo. ~Jrva aquI e. quUlto for ,p.etiIO t e vol
te d~llf./i. au 1e0 h'lSar. 

lJepoil6 de brev\: debate, jul!Oll-ac a máteria lu6. 
den&eincntt diacutida;e fOI apluovada a Propulita 
tuna A ('ulendA d" 'II(lltro OjJiâtltli U,'r1i"u";~ e ,,,alro 
."illp,'alib"ir"",iuI ~lD IU!'1f dUB flCi. l"uIKl.tus para ça. 
da uma de.taa e)a~e.8; C i'~I!f))vco.~e: 1.0 que .. Do-
u.'ca,'uo do", .utre. Uti;tl"es ae re.erv.1I8e I'ar. a oc:ca
SUI9 da retuln.a seral dai ~t:cretari81: ~," que en~re 
~Ilt~ ,"onlillu"litlD a tet\'ir OI Odiei.el que ~rio 
lníc:rltlAMoImte enl):ltgldoll: 3,- que se UOIl1CUle .m ... 
di8tal .. ~nlc: um Ufliclal l\:aior diée;tivo para o espt-
clIente da ~ecretari. da Awmbl ..... 

O br. ~eer~tario Franfa propo' que ConTiDh& n.. 
C'.nrregar.",e li luanmisMaio de I< aunda t ou tal." 101 
Srfl, ~l uelari.a a l'ropIsta- de Ulft orçamento dOi or
,h'naúos udli,·i.ntes a OI'" EmpreglldOl; e falland. 
Illgunll SCI". ~"i.re a conservação des t'molum .. nlol daa 
I'Cl'p,·Cl.vU 1,erArliçÚCd AUI OtliCluel aetualntellle Em. 
pJt'~lldl)ti Da ~ecrchtria daAs.cmbl~a, in\eff('8IptO-" 
a di~cul!liio For scr dada a hora. 

O br. ,l'rnidente anignou par ••• rcJem do dia 
J •• a ccntinLlllçiio aa dilCulliiÍlo do Proj"clo IObre So.. 
cicdaclei :Se~rela8:, 2.:' a da di~cu.ião inlerrompida tO-
br. oe"encimento8 UOI 1.:tnpre~adol na Secretaria da 
A.&eWlhlé,,: 3.0 a discuesão do Rtgimenlo Intfmo • 

.LevAntoU-Ie a Seaaào ãl ! horall da tarde. 

Nanofl Jo,é de SOU," F"tJflf" ; Secretari •• 
" 

RESOLUÇÕES DA ÀSSEMBLEA •• 

Par. J~' Bonjfocio de ...4ndradIJ , SU_ 

111. e Ex. ~r. - A Aaembléa Geul Codlitituiae .. 
Ltgisl.,iva~ do Imperio do Dra.U manda' participar 10 00-
..em. qu\' julga con.eniente que ~ ~aça ai Na .. _ um 
Manife.co em que ae dt'moDstre a ,1".11(;-.' da l'ODduct~ do 
Braail desde o dia I ~ de Outlibro de 182i .m dlaft
te, e til ""enerosUl Ifntimcntol de qlle le acha ani. 
mado para ti defender e SlIltlf'f1tar á causa "lorioa. da 
n. inaependencia c liberd.de. O que V. Ex,~ le ... 
rá ao conhecimento de Sua Magntade Impenal.
Deos Guarde a V. Ex.- Paço da Alllel11bléa em ,SO 
de Maio de 18i.S. - Jud JOGf"'''' C"rntiro • 
CamJ*. 

RIO DE JANEIRO NA lMP&Et'CSA IfAQIONAL. 1 ... 
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DO 

IlllPERIO DO BRASIL. 

J 823. 

SESSAO DE 31 DE MAIO. 

Presidencia do Sr. Bispo Capcllão M6,.. 

R EuniJos 08 Sra. Depufados, fez-se a chamada e 
ach,u-;io-sc prescnt('1j f H , fidt,mdo por enfermos OI Sr~. 
Gama, J/a,.ti"., /Jastos, Rotlri."lIc8 da Costa, e Sil. . 1 ~ 
'í.~tlra de .J. hndonça. 

O SI'. :Presidente de~larou aberta a Sessão; e li. 
da a Acta .ta antecedente-foi-approvada. 

O Sr. 8ecretluio }',-ança deo a 8ubstancia das tres 
l\lemorias que na Sessão antecedente mandará á l\lesa 
o Sr. Vello.\'o SoareI, dizend" que cllas conlinhão • 
exposição dos malcs que sofre a Provincia de Minas 
Geraes pela vadiação e ignArallcia de grande p:ule dOI 
seus habitantcs, e pelos' aIJuso8 dos Escrivães e mais 
O/liciaes de J llstir;a u fiirma dOI Processos; apontando
IC Ha terceira, qv.e era. aS8i~lIa(h por Antonio Jos~ da 
Co.,!", alguns o!.,jeetos de L('gisla(;~. 

Not:lU o mesmo Sr. Secretario que ál .luas pri
meiras falta,'" a a6~ignatu"a e o reconhecimento que 
exibIa o Rt'gimento para serem admittidas. 

O Sr. J' e//:JSO Soare.. otiereceo-se para as assignar , 
e a~sim o tez. J. .... orâo remelidas á Commissão de Le
gislaçiio. 

O Sr. .Vaia manelou á l\Iesa uma felicitaçl0 da 
Cam:ua da ViIla do Sahará; e o Sr. Td~ei,.a "as. 
cO/u'e!/os outra do Corregedor d' aquella Commarca Ali. 
tonio de _L:t:Vtrlo .l/ello e Cl,rvalltu. ~"orão amba8 re· 
cebidas com 8"rrado . . " 

O Sr. Secretario Frallf" leo a seguinte Represen-
tação do Cidadiio José. Simplidalto de SOKsa Barre-
to, da \'illa de Barbacena; 

Senhor. - Como chegou 3 epoca em q\le o me. 
recimento Ju~ reconhecido, e aproveitado, eu me ani. 
D10 a levar ;t Presença de Vossa :\lagestade Imperial 
'Im Projccto, (JlIe pàrecendo nntajQso para a Tl'Opa 
deste Imperio, !lel'virii ao IH~smo telnpo, de animar 
a i'Hlulltria Nacional, e de dcseHyo!yer 08 prodigioso. 
talentos, que t cm até aqui estado sepultados na obs
curidade, e no clespl'c;;o. por f.lIta de esl imul\), e de 
recOlllpeulCa. Eu tenho) eslal)clecido nest1l' ~obrc e mui
to Leal \'illa de . HarOaCellll , mna Fabrit~1l ue Selins-R:,. 
:to;;, • qUI! cham:io vulgarmente Inglezcs, por serem 
d~ cUlIstrucçiío e túrmato siluilhantes aeli fple se f~lbri
CdO naquel!c 1'llit, e de que I:lziilt gt.'r~ll1)cllte as Tro-
11;.1.11 de CavlIllai'ia deste Imperio; e ie bem lJue e\leR 
jo'l. tenhão merecido algum c'Jllccito, com tuuo esta li'a· 
I:nca estit apenas na su:\ il1Cancid. e Clt e:ipero ICYar 
• 1. ohra a um ponto de perfci'iio qU8 tàça Itonra 1\0 

.ltH!O l)ait. l'orém cXi\ul'ido de reCI1r:iOIi IJara filieI:' um 

estabelecimento em grande, eo1ll0 poderá este arbitrio 
prosperar? Este he pois o motivo de. procurar a Im. 
perial Proteção de Vossa Magc!lla<le Imperial para que 
Dignan,lo. e atender á va.tagem que re8ultará necetlsaria
mente de se fazer no Brasil a remonta de Selins para 
a Tropa, e de n~o sair do Imperio a sen;ma de nu
merario que por siMl'lhar.te objeto he exportado ince~8an. 
temente pelos Estrangeiros, se Digne de olhar par~ 
este estabelecimento, mandando·me dar uma ajuda de 
custo proporcional la , com que eu pos~a entabolar uma 
FalJrica que servir? nio súmente para economia e ),om 
arranjo das Tropas, como mesmo p,.ra credito da in
dustria deste abençoado Pai2l. - Deos Guarde a Vos
sa l\Iageltade l:nperial como hão mister o. Drasil .. iros. 
Nobre e muito Leal Viii. de Barbacena 22 de .Maio 
de JH2S. - De Vossa Magestade Imperial subdito 
obediente. José SimpUcianno de So",a Barreto. 

Uemetida ás Commissóes de hdnstria e Guerr&. 
O Sr. Paula e Mello: - Estamos no ultimo de 

Maio ~ e Terça feira he talvez um dos diàs de maior 
cclebridade no Brasil , por ser o da convocação desta 
Auglolsta Assembléa ~ parecia-me por tanta justo f:Jue se 
tlesse naq",elle dia algUMa demonstraç:'io de jubilo, e 
se mandasse a Sua l\1agestade I mperiul uma Deputa
ção felicita-lo em nome da Assemhléa. e agradecer.lhe 
o prcei(l~o beneficio que fcz ao Brasil com o Decreto 
da referida convocação. Espero que o que proponho 
mereça a consideração deite Congre8so. 

Depois de fllllatem sobre cite objecto alguns Sra. 
Deputados, reso}yeo,se que se mandalise uml1 Deputa. 
ção a 811a l\lagetltade por. t:'io solemne luotiyo. 

O Sr. Presidel'lte nomeou para Membros della os 
Srs. Paula e' Mello - Andrada e Silva - Barão 
lle Santo Amaro - Nogueira da Gama - Camam-
Perr;ra da C"tlta - Furtado ele J.lfmdol1ça - ~Yli. 
v;lr de Carvalho - FcrnaJ1dt'8 Pinl,eiro - Act:ioli-
IImriqlla de Resenr/6 - Ribeiro de Resende. 

O Sr. Arar',jo Vianna, como Udator da Commis. 
são da Redacçú" dI' Diario leo o segllinte P.reCler. 

A Cóm",is"ão dã- Uedllct;:;\o do Diãrio, queren. 
do conduzi",se com acerto na qu.lliticllÇ80 do mereci. 
mento dos Taehigrnphos para 3ssignar-lht's os ordena
dos na forma do Hegimcnto. julga indispensavel pro. 
cede.' á um cxamct. ao qual ~t'jiio admittidos não só 
08 Tachig:ral'hell, que tem trabalh:ldo nas Se~súc., mal 

lambem touos os !{ue de tora quiserem concorrer.' Para 
esse 6", propõ~lII: 

1.0 O exame terá logar 110 dia Domingo 8 de J u-
nho íl~ onze horas da manhiia, lIa Salla dlls Selsões. 

~." . Os Membros dA Com:nils!io prezidirió a • 
e~am(': ao qual aasiitirá t .. ~beJJl o Otíiçial d~ Secr~ 
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una dOi N~eio. Bmengeiro! i l~n ,. Co.tIa , 
Olit:eira Jl&D1Ur, l\leaJre dos Tach:graphol. 

3.0 Os perfé'ndébtcs ie apreJentarão A hori indica.. 
da; e antell de tudo se formará uraa Relação doa 
leOa nomes, filill~'ÓCII, naturalidades, e resideDciu. 
notando-se OI fttud"" que tivcrt"m. Depois tomarão 
aacnto :' 'RtilO o :\Ieaire de Tachygraphia lerá em 
~OI alta e intenL~iYcl um Capitulo de qualquer elas
.ice 1".rtugúcl á c1ciçiio tia Com'!lissão, e 08 candida .. 
&oi tomarão as n(ltill Tachygraplllcas . 

4.Q Ali me.mo dCl'ifrarúú I1S notai repectlTaS sem 
le eommunicarcm, e as paa;saráõ a IimllO t auignan~o 
cada una no fim o .eo· Dome, e (.ntregaado-as dcpOls 
a Comraiuào;. a 9ual comllnranclo~a. com? original, 
e auendcDllo as Clr(~UnstallcUUI fara' a ))fOp;lst" como 
Ibe parecer justo. Paço da Assembléa 31 de Maio de 
J8!~: - ClIIdido Jo,,: de Artll-!io Pitlnn« - Auie)Jl;o 
GonçalviI GU,/I;c1e - J()(i,o "'/ltunio ll()llrigites de ('tlr-
,,111"". 

Foi approvado: auignaml~se porém o dia 5 de 
Junho para se proc('der ao exame, e resolyendo-sa que 
p.ra tsse efl/ito •• l':\":Lntaria a Sessão á uma hora d. 
tarele. 

P.5snu.~e á ordem do dia; e continuou ),or tan
to a chl!r.u!õ:w do ~,e ,\rli~() do Projedo lillbr. Sucie
dadcs ~crct:O!l, cora as suall re!lpectiYas eMendas. 

O ~r. ~'Ind'atl" }.iHlII mandou á Mesa a stgllin
te elntntla ao. artigo ~~gllnl!o, 

" ~uprim;io'5c as pal:t\'l'as - tendo porl e.se tim 
o prtsenle !)ccrt'to o cllcito rctrotractivo - 30 de 
l\laio de ] S~.J J.uiz Igna:io df! .Andrada Lima. 

O Sr. Pr.uira da Cunha fundando·se em que 8e 
'tiaha "utada qu(' o Art. mio devia 1)l98/lr como es
CAva t e 6ultc!:l!!ln·lo ao mesmo tempo que não pudia 
'admi/lir-fj(l R :tnnullat;'oÍo cios processos pendentes, co
mo iDconlpllli~'el com os principios de direito, offe
rec:co tanbi."1o a emenda se~uillte. 

cc Aos n~os dtsle crime se dará livramento 
ordinario, e I!rráo jnJf:i1'los pelo presente Decrcto, 
aeaim os prcsentes como Oi futuroll. Sala da Ahem
bléa 51 de :\laio de JS23 - O Deputado Pertira da 
(,unhn. 

O !'r .1ltlifl: - Nã& pIlS.O concordar ... qlle 08 

pruo. por .'\lClflb'tl5 de ~ó)ci('fl .. dc!i Seaetas fiquem 
sugeitos ta }lrol:tbi!lO t t!clJi,is dI! ter deddido a AlISem' "U·" que niio sc lfuprirni,se I) Art, '-lo o do Prc~j(,clO 
do Sr. RlJdl'i;.:m'., ('"rvlIlI".. Quando a Allsemhléa 
diz (1111' lUll 'Arl, nib l:~'·:;:l l'(lmo se acha redigido, 
fjUer cJizl:r li,:I! se h!l de altcrar. mas que. passa a 
Inateria 113 $:.:\ ~I'llt:rõdlfhl~'; or" sC1:tllld~ 11 materia 
de.tc IIrt:ri0 u,; rÚ'lI, j:'1 JI:'CSOS flU processados, não 
fic.lio lIul:.:ito8 ,I 1JCn;! ah~lIma. IO~ll nio pódc ter lu
gar o h\'fam~·.llr). or;lir.:!rio quc "}llIota a emenda do 
Sr. Pt".;m 1/,' (.'II.d",. c ",,;' isso Voto contra e1la. 

O Sr. ('.,.",;'" ti,. CIJ""PfJ.9: - O ll1u~tre llreo
pinnntc u ~: . • 111:',,,;,, ('",10. fi,i mais teliJl de) que 
eu; purT'I' cL :'flii dl~ tn~ ter canl:Nl,) " prol:urar e 

. a l'xar.Ú:I;~:' I:.!t!.. ar Íl~i slI:.rc S,,:·it'(lacJ(.'~ Secrctas, 
aSl('s:sr cf.: I~r (·.·.,;.ul!atlo l\l:'RHcl 1"t:rlHulfl~s Thoma1., 
JIl~() l'etlm UifJdru. C l'O'enal J~I~ d~ ~(ello. Em 
unu pahvr;" IlImt'! na ni'",sa l ... cgillla,,;io bOllV{' I.t:i 
al~rllna Il .. stt· ff'~lleit!l. n~,n ptlftia lIa\"I·.la, porql1e 
• iutrmlucçõl\' de..:I:"" S",·ic.hffl's E'fII t»lIrttlgal hc mni 
motlc',u8; e C:II: .. ,;(f!) mai. ~'.~ mntiptíc-:sr.'i,) foi depoil 
d3 entrada (Im; J'::nigr;ld'Hi ri·r~ncc7.u nllqu"lIe Reino. 
Agan q"au:.) au .\la,;l \.'/lU drzer o que sei. Quan
do· os (;oY"flwll1rc'f tio I~··b,) ele rOftn~ltl ~ r"presen
canflo que SI: viiio (,l:1ltitrm;:w,.-. lJUf niio haver I .. ei que 
pod8dt'1D al'pliCtllr a,." l·cih'""í'us·J...ivres. requcrer.io a 
!iua 1l\lsgestadc: J<:J.Jtci Dom João. 6," alguma que 
probibiue Q' lUIS IiSOCflaÇüca. tlatO\l-ae üco: lDI8 

acbando-It 'eDQO 110 Miniaterio o l\farqlu!J cf' Aguiar t 
que chegou a Mostrar-me já fdto.· o AIvar:'. conse .. 
guio que aio .e ~ublicalfte, b.~1'It t,"e tivesse .lUlltos 
motivos tle recear, pur não e al'rc;lIl~llt~r .• a El. Ut'i. 
O Conde de Linhares cr~ da "Il~ma "PllUllo. eomo 
muitas feles lJIe disse, e cu cl~d.to em hObra d. 
Buaa luzes; e por tanto ~ll~lppaf(!ceo o Alvar'. Po
rém no ultimo Minislcrio pensCI" . .e di!ferenlomente. • 
mandou-se publiclir, 1 (" poi. elite Alvará a primeira 
ll·i Portugueza 11Ibrc .Soc!cdades Secretas., porque a 
Ord. no L,o 5.° t.o 4:> ~ que trata de aJuntamentol. 
ou ('onvenlÍculo8, não te,n applicação ataca Sodeda. 
des; e portanto sI, por este ~h'.rá. ~ode~ ler julga .. 
dos ()s scos Membros. Posto llllo, nno tel que possa 
ter lugur o di~er-sc- fka em seo vigor a probibi. 
çlio Itue IIS· Leii antigAS do lmperic) fazem da~ Socie
dadcs ~ecretas.- tomo se lê na emenda do tSr. .An .. 
tonio Carlo.,. Alem disto o diyposto no Artigo ,'st' 
vencido t porque somente le decidia que não palls",. 
tal qual estava rcdigido; e portanto só póde admit
tir-se emellda iu, reuacção. que não mude o essen
cial da IlIa materia. 

O .Sr P,'tlnç(l: - Sr. Ptesidente : Verdade 11. 
que as Sociedndt's becrelab se não aebio prohibidaa 
nem nas Ordenaçõts nem Mil Leill ERtrnvaganlC8, pe. 
las q.ules nos tinhamos regido antes do Alvará eAl 
questiio, como diss" o Sr. Carnei.ro, mas estão pro· 
hibidas pelo Rcgimcllto do Santo Oficio, e este cons" 
tituia Lei civil ebTigatoria pela aprovação. e confir .. 
mação que tinha do Imperante da Nação; e em Cltll
formidade dellc he que se praticarão a8 perseguições 
criminaee contra os Nembros de taft Sociedades d. 
que temos noticia. I'orlanto voto pt:lo artigo, como 
está; pois que a pasllar a emenda do Sr Nogueira 
tla Gama ( leo-a) então tido 011' ltoos no caiO de se-
rem jldgados por aqnella Lei anterior conteuda no di-
to Regimento do Sanlo Omeio, e he idO couza eal 
que eu não eonvenhe. 

O Sr. Noglteil'(I da Gama: - Ainda que não 
haja no 11011&0 Co(lilro ~ ,ti alguma que trate em parti .. 
('ular dAli Sociedadea Secretas; tfOmos a que prohibe. 
todas e qua~ql1er Sociedacks, Confrarias, ou Corpo": 
rAçõc9 com Estatutos sem apruva,ão do Governo) 
temos 8S disposições e penas corrt'cciollaes de Policia 
e ficando estas suscítacl:\1i e em vigor, oDerece
tle um obstacu}o á fiml1:1çio c existencia das Socictda
des ~ecre&3S, prllpndollido ao leve crinta proccdent. 
da falta lle conS,'!UiRl<:nto tio Governo e da appro. 
vaçtio dos 5C09 E:slatutoll. ))0 m(.'smo modo suscitando-
6e a ohs(.'f\'ancía das l.eis anlcriare,. ao Alvará de 30 
de Mare;., dc '~lS. em quaRto a AssemlMa não pu
blicar a competenle l..cc:isla<;úo i' c"lc respeito, ficarão 
pUllidl)g os l\JC'mbros da~ Sodedadclil Secret38, que per. 
turbar~m o iOC·?ó.!;' puhlico, attcna.ando ('onlra o Go
Terno fllCaudceido, Oll contr3 a Religião dQ 1m. 
pcrio. Pcnliu ter Ils9im l'l?i:lpOlldido cabalmente aoa 
ilIustrel PreopinantclI, que I~m comhatidu· a minha 
emenda por nfio haverem Ldtlll"" privalivlmC'nte tratem 
de Socieda:lcs Sccrl·las. Qualllll )iurolm ÍL incrcpl1~ão 
Cltll! f,~z um iJlu!tlre }'r~(/pilll1l4te á minhll emeDda 
t:lxando.a de cruel. c ainda mais do que o mesmo 
mo .Al"ar:a (Iue ~e .I",.,'ten(b dcrrogl&r, _ por il!so que 
SIIIlClta contra ai S"c,;:(tat.l~s secretas 019 barbaras e 
s3nguinarias Leia d" horroroso 'l'rihunal do SaDto or-
ficio t s:í tenho a dizer quc eu júmais ml! poderia 
I~mb,ar das Lei" de um 1'I'ihunlll que não exilltB 
neste Impcrio, c que at( foi aboli<!u pelas COH'~ de 
Lisboa, sen,J() de &dmirur que o llIostre Prt"l'inan
te I!e persuadisse de 'l',e tão sanguinaria.q e b:arbara. 
Di!lposições ainda eJlistissetll. e pocl«isgm tc:r lugar 
entre . DÓS. 
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o Sr • .IrtilrtJdfl , Sil'tJlJ contrariou o elitenno . do 
Sr. C"rntl,o de CGmpol, lembrando "UI no tempo 
em que "lIe edudava em Coimhra ja havia Pedreir«'l 
Li~re., c quo por iRO nio erl I sua iDtroclucc;iio 
emPortultal tão moderna C'OIDO pcr&endia o ilIulitre 
PreopinantC'!: "lue no ])ircitu ROmaDo b.,il legilll •• 
\«0 "Iat; ... " ncw ,'O/l\'"nticulos ou Soc:iedadCl Secreta., 
cujo Direito nOIl "1Iha regido na 'fiAlta daa Leis P •• 
'rias; e que eZlsdão 010,0 disto 18 0,.,101111 e Uegula
mentol do P,.Jicia, que lambem lh.~1I en\o applicavd. ; 
donde te le!{uia que nito podi:. dizer.ae illexactidiio o 
fiUar.1e de Leis anti~Il!l rc};;.;j'As a 'ICS ~ocicclad4'8: 
Ql,e finalBH'tlte 'luaulo (l 1 lill'O,il do Al\'&rá, uno' 
duvirlcndo d:& llt·prcllcn!I1':.~o dll8 Governos do Por. 
tu&"I, Ipoucadl pelo ~ ühre D,:pulado t com tudo 
podia dizer que .lle souber:, muito tempo anCes, do 
\lma delluncia f~itl a El.llti J). JOIio 6." de U10/& 
l!iociedade de Pe.lh'iros LivreI!, em CUJI denunciA erãu 
aeeusadOl de Conlipirzufol'" os ICO. l\ll!mbros, pela 
m4ior parfe homens dout~s; e qu!' o l~!r;:r qu~ C;\'.l· 
IAra esta lista produlira o dito J\ i, .,,;.; ~up. cvr.ll!. 
,~il& OI Conaelhelro8 que 'inh!lo feito a o.i:tuta, e q:l8 
.. té .. virá em LisbJM; mAl 9ue nunca ~illila dito ot 
",,-li Domes 110m diria. e que ISSO nAda importava pa .. a 
o arguIn6.1tO. . 

O Sr. Carn,Zro (Ir: (,'UII'POI mur,; 1','U, r~~im:)(1\};1-
elo ao Illt:!ltr~ Preovinllnte, que P,H' iS8u (!UC c!l~ só 
apontava Direito Ro,.anu " t:ccleai~uticl), c nenhulIIA 
Lei J'"cria, longe de deHtruir a lua O:'llli~" .. con. 
firmava; e que 9uanco ao ~ue o Nobre Dtputado 
tinia. dit" di elmteneia de ~cdrCirõs- Livre. fi. tam. 
po ~lft • 'l~~ . e~tlldiu na U IIh'criiid~,de d," Ceimbr~, 
IIÃU dllYHJavâ dl'so; mas q"d eUe 80 (alb.ra de IOJ" 
estahetecád:as, e nií., de um ou outro Socio, e quo 
a propagsçi(o d' nquellll' dalava do tempo que tinha 
apontado. 

() Sr. Rod,.iguu de C"r"ClIl1w: - O A.lvará de 
que falamos deu Da.,)tivo a ata disputa. Refere-s. o 
Alvará <=111 81'I) preatnhulo Úl J.~i8 do Ruino" qua'ulo 
.,e1148 r.!l.c!.t lu de l)()âitivo I respeito tb Ssciolladcs 
&cretu; e deste roelllDO sentir hc o lIlu,tre PaJc!lOa/ 
José do: .Vctln. f::u não fl1l1o ~ia8 Soc!eJades. quo 
t~lI' un~ li!o conhecidMmente nocivo, porque e8ll1S cn
tri!) nos plilld"iA' de J uri'lprud:: l1cla Univ.:re:II t f;t.. 
lo dita sim),l\;smc?IILc l'\c·crCtd8. A Ord. d.o Uv. J.0 
Tit. 62 ~ 39 e 42 dilltillguiu(10 as Confrarias, e ou .. 
tns Inlilitniçõe9 I,iall I!;, lcsi .. ril.!i19 ,e Só:cularcli, eAt:lbc. 
lece o r,u:io elA llIlt})ecWn, Dias Jllie, trata dc' licc,)(' .. , 
e D4:111 e~tflb-Jleee pens li. qm: a n:l" til'crem, e' o 
mesmo P.:t~(.b:lt '\hndo ,la flAcIll.!ade U~gj" r~!'8. I.lCS 

A ~SOCillçí;I'~ Id~rlt Si; :: ' .. j':,indpillS geracl; rlc Hndml~r. 
Fala o Ah'ar;'~ em cl)C\'~lIti\:all'" e (i' nos::, Pclcir • ." 
~ SII/!a os cbrsi6cl 118 ~ , •• ' do 'l'it. 6 d:1 Ord. 
do Liv. 5.", ~plican,ll' as P&IaH;.", (;'hlfed.'i·llç:ieJ, e 
(~Cll!ienl() cl.,~. ao c,~rmo .:';)nv,·nlieu~t); ma .. ,'él;no c:,ss 
('onf(!deNção, r'l conv(mt;;!lJlo ke js t.mmico ,te mui"; 
"'S hJIDtnll ~"r.tra o llllp .. ran!e e o l::'.t3Jo, 11:l fuI'· 
Ina d,) mCtlRlO ~', n~io dt','e ter 8ulb'l"l.) {oi;. 8ocitd1-
dcaq li:> porque '~,in S~rl·til'i, poniue he (hi' :ao "im. 
I)k! sei!re.;\õ o ultimo gr'::o ,le cr.me :be"e' barhara 
4JUO torr.~l'I A ~\;\·~l'l\. He l-~i ..... ui f'1uo (tUi' nli() 
temos k~i,bç·i(). 'f,,'ruo.. Q ('onecç.'io ,lotidal, eSlla ho 
.d~~, ft .. t.rhitraria. e nã" se pode dl;!~n3r It~i811SÇ'Í3. 
li f! ,·~rdidr. f!\l('! exi"t;:\ par 'Bulhl!! PonfilicÍAs n aucto
ril!:v!c n.l 'J'rihlm11 d" ~nnt'" Oftido CClntl'a l\h "8on li , 

ê-'Iuc....npi> Edit:uos eolloca:los; n!l8 Pa1TOehi.~ vinha um 
arti;;", CilitimpUltna-&-..'-t};ri!%3di" de os del.lar, nllUl 
aq:lt teMOS .ia uma desi~nada Sociedade. que n;in be 
o nosso uQjer.t'.l • t'! sim a gtllcraliflacle: e nem rase 'fribl.
ui. de Sang...,ia relismente exi.te. Foi pois di ir
• SelÃO do AI,." e iu&acticlio do ICO pr~ • 

que auceo • i.h de. 'T· .!tçlo Interior, • qui " .. 
fere a emencla.Quaaco ml,eria do Art. 1011 ãa opi-

. Dião do BODr. Membru flue nae prec'fd4:O, pa'''' 
rem OI Cidad.o». qUI.,iterem pran. a um DUVO 1'100 
ee.IO .. relinari", icl·, que I ,meuda Iae ~r. ),:D'. 
O. prelOll epa n .. va. dclon,.. iueparawi. de ta". I ro-
ee&800, I CtlIltinuão a .ofier um. priuo clellOia de 
terem ja ~(,f'l'jrio tndúll o~ t'.-gelo., que 1I''6l1ncl., ° AI
".fI& preced"1n I ~cnllmça; e fOr fiDl inRinp" 
uma pena mmrcadl , ,em 61 Ih,· lo",r tiDl conta CII 
padecimelltt)1 Interit'rcs. Ife Yt'l'dnd. 'lue, c:vmo dice 
um HnnrRdl) Membro, h., se núo d~ .crieta ju.ti
ça, do. "1ft,, I tquidade. que 10 compute o 11101110 à. 
priziif), ma» .e esta Lei o não determinar, " u J u
ia "não fi" .. " IInA elle i"'ru'lt.vel ~ A~m di .. t 'lu. 
diJercn~., de ~na ntre .qucolle, que se achão preM, 
e Oli qu" de Ik' .... ,'~ I.@licat;fo do AlviI" ("rem pro-
ce8l3d"8; aqudka vem a '(.IfrCl I~.rr, dos f!lIgt'lul ,cio 
Alv4rIÍ que ae revoga, e a rena .In ~\ Ivara que .. 
Ib lIl\jC'tit.I·~. e ('.t08 lofrem a pcus sc).ente dft'a 
I.r.i; 'c .lll~ ll.:.nn. deliiSlll&la!adcIS de p"nas era dife
r~ntes j)Cb.oas cr;rninO&lls do 1D~IDO df:ih.lO, e jllJP. 
das pela mesn,. Lti. 

() Sr. Per";,.,, da Cu,,"": - Corh'IDOI jIOI' c"ta 
c1\lVidlll P11" ev;tllr.mnl illut~l' di'lcUIIIÔeI. Pera .q~ 
h.\'mos ::6Or3 ~!I'r:r na grand" q\:C:ltiio • n.". 
ou nlio "ls·.nr.1I. Lei que rl'ohihine li Soci,"dldft Se-
cretas, IIntel' ~a Jiromul~'!&Ç:io do Alvará ele 30 de 
Março d: 18/8? O' q_' teme. " Crntar h, da Iep.. 
laçio que a ,-I rell}JCico o hl de Il.blu&uir. Eu • 
duviqo, antell he bem natural que elle tiV.1O • lua 
origem DU Repreaenta\óc' t'icu ao Tbrono 1"l0l aO. 
vernatlOred do Bc:no de PortupJ. como lembr,u o 11. 
lusere Depu"ido, porque jUIIlame.,tll, n:c.· .... io CJue .. 
tlca asiocaaç~tenclJroll4s .rClulwtenl .,aleR flUl" ~ ",o 
podessel1l tilCllmrnle r.mfdllr; o faelo co""~dlO • 
aeos receio.. He poi. iadilpen.vel qUI ,,~,opndo.tO a 
dilpolliçtlo deste Alnrá, li! ,,,,,hele~1l uma Lt~"~io 
c'pas d~ pr.·veuir OI erin1C~' que p1H1'Dl reDa-cer (lu 
St)CÍt'daõles Secretas. Minha opilliio seria Gue ,,1!1I1I foil
sem ahtJolnta'l'CDte pf"J.ibidlll l'el08 jl1~t ifica.loR muth'OI 
que tãCl ju,1irj:l":\m~nfe ,.. ttm ('~l'~r.(lj;}c. r~ct" A '1. 
gu~ta. AS8fmh!,~It; mil" q1Ian"n p •. ft·/·:,\ q!!tt ~ pr':u. rle. 
Vf coarctar 11 té ." te pnntn a. J.j1~rl'la<1e (':"U do Ci. 
dad:io ~ t.'davi3 nin~ucm l)(),lc'rá De!'{ar que a lQa 1'"'. 
mil!illl\o R(jm precc-aiJI de cÍl";unslandu, e medi,l .. 
a(\c.jU:I'~.! JMrA cvihr o ,,'O .buN, dt!vcn.lo ta" la. 
thcrc~ /lPI're:;cn~l' sc:t('s ~;lIta:Ut 1!J ,0 uttme:',?' to ro. 
nlp.8 de 5COS SOC:OI, e' oft tU(lIr de IU\t~4 remlllel' rnr• 
que se eU .... io ·inltitui".s· para ° bem da hu.,,\~i.· 
dlulc .~m gew:n1, e. dOt indiri,luoll q\~~ as compoem' 
nrnhu"'a dU"ldl prldeltavl'r em DlI')":"lItar "" .,r.a
DOS para que o Governo, e' I P~:i(:::\, pouio 'lItra. 
J)uloaarnl!nte fise.li.r _um colldllcta: oecult.r estll clr
cllnscaneias he f.,da. 'UepeitOll.l. e tou:o (UI Inti ~ 
dites, e oppo.ll' ao. plano. de fillntropil com que .. 
pertendem pretutar "imilbantt.. Ajulltam(tD'~. D:p·p .... 
tezur, Sr. Prfllicleate, porque a maior l!fllie dos cnn
frm:Jee tem por fim o seo proprio il1teres. t e I~qui .. 
rir por elllel meiot dinl.ello, • ~ot'l'mlr o. outl'Ot 
Ilomenll. Sejiio &auCos, e Dlostrem n raee do Publi4» 
qual be' IUI CODduc&a. e.nt:io l'wr3'3 .a"lHlitadOl' de 
outra maneira em quanto e·tuSodedAd" .. ('(Inm" 
\'Arem DII creVII., devem encaritr-se (Omo tedicioeaa. 
e oppoatos 4MI &eOI fins IClbem pqJ ltOEat!.o. Se. 
pnil I Sociedade Seneca n~o Ippr~nf:l; •• tOI F..st'.tiJ~ 
tos ao GOY('mo, nem pr.tuear as furms.a!;ac'.et ~t,tif" .. 
IMeI", rara prOlE'guir 1e0B t,.ab;t1bOB. tn&ão I'm pu· 
nida pe. Lei qóe· • ., deYé I~er/, e .. , do peJa. J .. i. 
.ntigucomo lIe propoe-.. DI .tlDtDa.. d.qj~).tJe·' D .. . 
..... Ma Ó .Ir. l!,,-artA.a..a; 'JlM,. Jae .. .. .--- ,. .--.. 
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S3rio ,uhstituir mnn J.p.gi!illaçãn cluai6nd., uma VCI ciu em qqe se acll. collocada I lOCiedacle, -logCJ 
41U~ l!e dero~a o Alnra de :10 de Maio, e não pó- que se rr.ostre que aqueHas circunstaaci .. tem ....... 
de remeleNIl' (\ ncgot,;io as Leis geraes do Impello, do, e nlCl),nO dl'sde o temp9 em que elle foi pratica ... 
ponlue a.elia :abrir a parta a :"bitrariedarte contra OI do, a revog;ação, 110 mC(t entender. devo ler o mea
prillcipios de julgar. e UPI'9S(OS ti segurança intlivi- mo elfC:lilo;. o bcto, tcndo cessario ai circultiltancias. 
duw do Cidad;w que.' rl,.ve Sc~r respeitada. que o fizcr.io prohibir, já erll :r.n"cp.nte em si 1DeI-

O Sr. A'(llfjO L;It/,,: - Sr. Presidente: Eu já ruo; isto recollhecirll), Ite uln at~urdu diter-se que 
dei hontem A razão por'luc \'lIlava por e!1te artigo. c o seo auctor deye sel' C:l9tjf~"I,.; A lcv(l~raCjiio elalio, 
aguu f;lrei mllÍ:i alguma:; oUail!r\·i1\'ôe, ... 'l'cnbo ouvido nao he maili do que UUla lcstillli::ite, 
dizer ,olltra o> artigo que ji t'~ vellCCIt que dlc n.ilo Em quanto á 1erceira hipotht;.;e, que !ao • dé
p~)lIAsse, e daqd se dClluz li ;,ua rejeiçü su_tent.~- uma lei, que ill'lpõe pCIlas rua:~ "r;a .. ~ do 'jue pe. 
do-~e que com aqlldla yotMção rel"'(tvou-lIt: a doulr.- de a nllturesa do dt!lictll, ,iir:~i qt.e, UlII& ~cz .qlÍe o 
Ria do paragralo ~ poSlO qUI! ainda posu lulmittir-.e prece~<ro e~teja de modo lig!ldo com &~ penas • I 
outra legislaçifl ~hre a mesma mate ria • maa nunca c);t!lSiti('açiio do delicto, que uma bup;.JtlnlJa sempre a 
a mr.~ma disjI(,lÍt, .in, Respondo que e que se veftceo Outra 'luaJi,lade, a revogação neste ca\o deve ter OI 
tOi que o paragrilto não deve p~s,ar tal qu:tl se acha, me .. mos e#feitos. Ale" que lIe quer re'Jogar, olha,.. 
mas isto n10 q lIer di,,'r que lIe repro'" a doutrlDa, para o lacto debaixo de certa rela,,:io. cullcidera "a~ 
v"r~lu ~illl 't"e (h:\'c! haver algul1l:' a!t.('ra\'ho; e csta de um mo:!!) particular, e dan-Ihe um. naiuresa V.r
}H',J. tcr lugar ou em qUllnlo á lioutrina prini.ip"l. ou e:!l ticulAr e tinba-o per isso classificarlo de um (;Cito 

ftuante ás proposições ill('idclltes, ou em q.,nRto {I redac- modo, esta classifiC'ação tinha penas ll.rticulare&, 
ção: por tanto, taU:lo aqnelia vo>taçiíl. U!1i poucos de ob. e um proceno particular, q.., convinha li Ila'u
ject08, não se p.',cte condui.· IIl'ecs~arialDen!e que por ell. resa que se lhe tinha dado: reeonhec:e-ae porém 
Ie rt:ieita • doutrina do §, ""0 he (.mto as!!im (lue aponta- agor~ que aqueJIe facto não dcye ser colloc:ado na 
rei um exemplo br.m r,,:t:l·te no~, )." Vence<l·se naquelle ordem em que le acha,.a, que eUe bede uma 
JJtu'a~lafo que elic nito p~ssasse tal qual se achava outra naturesa, e que por isso deve ser elaui-. 
concp.bi61o; Blas pOl' Yelltura clltendeo-lIe por' isso que ficado de outro modo; • em coa8equencia tracta-ae 
ae re~rl)v&\,,, 1& sLla dOlltrhlll? Não; clla paasou, e o de revogar a lei , coJlocando-ee o faCto na sua clu. 
que se que,·j" cu a suppre5lOáo das ultimas' palavras. se pro?ria. Ora eemo he poui,.e', a q,ão 18 querer 
}Jortantt> de se vencer qu~ não passe o \. tal qual se cair em absurJo. le\"ogar a lei e. qb •• to á impoei
..,"n. não ,. "g"e que .. teja repro.ada a .ua doutrina. çio cIu ....... - •• .......... .... quanto - s;:
pode S~ qa:!:'cr '!a!noz a ~upressão de algumas palavras, 101, os quaes estão ligados com a BltUlel& uII
e per esc" rado Il:í.) it>!D t:,rça •• nhuma este argamento. Ias penu? Se • impoliÇ'lo daa renu se recp" ece 

~m qll'Jllll' it loateril devo dilcr que a disculiSão hoje inj1Jllta, como não o aerá IItaalmellte 1\ fOnti
tem v~nada Mlhre uma toda alheia do ~., e por nuação de Um proceao, que he uma eonsi'quencia 
issCJ te •• sid.) inutil tu cio que se tem dito. Senhores o deUas? Se o Cacto, porque se reconbece la .ua na
que se deve aqui examinar, he, se 08 llTOccssoa peo- ture .. , não deve ler castigado com M ptna., que 
dentes era virtude da Lei de 30 de l\Iarço de 1818 exi~tião no momento em que foi pnticrado, cun:n hde 
d(!,elll, depois de revogada :!quella lei, progrc,lir e continuar um processo, que, ja se l'e('onltece nio 
se Sl devem coociderar de npohutn efFci.... Para bem convir á sua natureza? Se c anctor (e rep4"e-1iC hem 
jato examinarQlolj, be pre::iso que ve,iamos quaea são nesta reftexão, e r.a ante~dcllt~) já nã\) loffrc os 
a~ QIIO~~en~iu da rf'v"ga~'ão de urna. lei em matl. penas cia lei que c1.i~t!a C1) tem!~o em que prdicou 
ri,.'; rrl:nli,aes. e. para i:'~ll figurar.mos as I<'guillte. o acto, p'né::l sim as dll It>i rcvogante, conl r!c que 
hJ:-JO'!~~s~: ou : b que ': ~ '!~It!r re\'ogar, prohibe, co- hade continuar a s~r processadO por um prntt:ç~\) co
mo cr;.:!ln~so, um ado i",locell!e ellt si mesmo ,e nexo COlO aqucllas pellAl, quaatlo "tas já. não nj~
Ldto (!~':'3ixo de tCl,ia~ as luas relsçõe~. e que he t('lI'? De ludo Qoncluo que todu .... "(,';1.'. ((\lE se 
\Jl:l:: 1'····!~i"FI:.!!lci" dJ!I clireitos ess8n.:iaes do hORl~m; trata de reveg:.r uma I~i crimin.1 pela clc;,proporc;í.1l 
ou a lei proh~bc um ad,) inllocen~e em si, porém de luas penas com o delictu, se acaso IIqlH:ilcs t.1'~
qu.e as eircllfl~ndas,. ~m qut: se acha a lIociedade t zem eom sigo um processo J-rlic111ar, a rev('g:.v;ão 
eXI!!eIQ que B~la prohlbldo; ou flll'.l,uente a lei })rohi- de\'e tarnbem vrCNlusir o etfelto de luspendrr 08 pro
benio ura acto em si mCS!DO cril~linoso, lbe i:'lpõe ceslOl pendcutes; porqllc estes nem convem com as 
pE'nas, que nenhlllD;\ prop:m:ão tera com o mal que penas qu~ já não eJlistem. e nem se conf:lrmam á 
elle caUllicl á allciecla;le. Na primeira hiJlfltbese a re- natureza do delicto. que já he oufra; e lucederia qoo 
vog:lc,:ão deve extctlrlcr ~,n!l elleitos áquell&8 qne se reconhecendo ... injustiça do procHlO, ate se IUI-
8r.1l1~m comprehelJ(f!,lll!l na disposkilo da lei, que ago-tentavL 
la se 1ll'!'S revtJga\la; a lei condenAva um acto lici- Ora appliqnemM eataa hipotheltl ao nollO eatIO; 
10 t1d"i '(!. de todai as suae r,'lações, e como conBe- qualquer que se applique, o multado be 'avoravel 00 
que!lcill ,lo exerci cio dOI dirr.i(os naturaes do hom.m. paragnCo. Algon. Senhores duvidarão appUcar • "ri. 
e"tt:' direitos sito ianprc8criptiveili; logo pois que aqu~l. meira, pnrque nio 8UPi'(le o facto innGC:ente em si 
Je; n.rtrJ, que a ignorancia doe tempos olh .. a como mesmo; outros não querer:íõ applicar I aegunda. ptr-
ClUlllnoso " sc reconhe(;oa ser da naturesa daquel- q_e jul&ão que circunst.,nciall ha. que o tomão cri-
les que arabo de aponhlf, deve aqueHe, que o I)r&- minOlO i porÍ'm toei. hão de cunrraar que elJe .. acha 
1i.~(J1l. ser relllituillit aOI seos .direitos i.aJienavei.;. eomprehendido na terceira. Sem entrar na qutl&ãO. se 
8Cri:l um ahsurdo dizer-se que deve o auetor de um as Socied.des Secretas do ou não ianoeentea, con. 
facto , ... r cRS(i~~~f) , a'J mellmo tempo que te reconhe- cordão todOl que .s penas, que Iba eram impostas, 
("e este cnmo JICltO: e neste' C&IO hf! uma conHquen- não tem proporção .,.. OI malel qUI eU:'1 cantão. c 
eis (/ne dev"m per de nenhum efFeito OI processos, que por iaM devem st'!r de differeotemCklo claaifics
(lI quaes dirigindo'8'} ao conhecimeoto do delicto, e dai, revogando-.e ~uenal penas i ora coniO o procMl-
d., seo auetor, e não sendo o facto considerado co- 10 nli marcado,. está intimamente ligado com 8'IUMl cu 
.,"', criminOlo, torna... inutil. e até injusto que el- penas, lae evidente que .. paragn~fo "sá eomprehendi
J~. continu::f1,. S. ""linda hipothese te.do o facto do na tercp.ira hipotbue. e por ialO tacil ja he tirar 
ÍIulUCCUIte.eqa ai. l1l&I .6 prohibido peJa. eircIauta.·· ,I conclusão J i.t~ Ile flue OI proceuea Dão a.VCJla c:oa. 
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tinuar. rara col"l'Oborar In,i. ..ta icléa aeere!Ulentarei 
que, (l1)DIO este crime cstava classificado entre 08 d •• 
leM )\(ag.slade, o leo processo participava da me.ma 
IIAturCli&' ora 1I0to-sO, qua.s OI acto. de que he 
acompanhade entre 0,"8 um processo delilell; o r(~o tem 
IOffrimenlos, c HoflHllIcntlls mui particul3rcI· em con .. 
H'l\aencia .leste I'roces!>o; e ú vista dilito pergunle, 80 
Jle judo que 0. réo pa~5e por eatee lIollÍ'Ímcnlol, que 
.,{io coDsequellclal daquelle processo, o qual estava 
ligado co~ l'Iud1a cla8~iticaçiio t quand. sc reconhece 
.Iue eiilllJa nua tcm lugar? Em unia p:'1lavra, Senho .. 
re$, ~ os réu:; nliiJ devem flotTrcr RII peM! que cxi .. 
tiiio no tem pn ('In que commettl'ram \I d..Jicto, porque 
IC couhe"", que cllad não conHllI á nalurcsn deste, 
tamhem uiio ~evem continuar a p:mar por una proces-
10, q\:c crn <.'(lnnexo com aqtlelJl&K p('n:t~ c que por ino 
prOllu:tÍl& c/Ji!illlfj propriol! daquella clalilSilil'açiio, os quae.il 
repulllãu com a sua nature .. propria. A' vista dillto 
coocluo (JUt', ~/ltrando n.tl nOI eftêitol da revogação 
de uma Lt'i criminal, deve~o8 dizcr 'tue, no caso de 
'Jue tie tracta os processos pendentes devem ce"ar; 
l1ãtt tendo 'im:_ nenhuma contra o pArngrafo o argu· 
mente que 8e tirou da votaçiio, que houve, como 
mostrei /10 principio do meo di6c~ur8o. 

O Sr. Ribeiro de .J.HclrtJcla ponderou que visto 
estar ja vencido .que o Ad. pn:flllile com alguma 
alteração, lhe parecia que só p"deria haver duvida 
IObre o effcito l'ctl·o.:;:ivo; e que p:or isto julgava que 
le devia pôr a votos fie havia ou não lIuprimir-le 
aquoUa parle do A rti~o que fallava do reC.,rido efreito. 

Depois de discorrerem mais alguns Sr.. sobre 
I materia, julgou.se eala sufficiantcmente discutida; 
e p$ndo-so o Arligo á volação venceO-8e que pauasse 
com a emenda do Sr. ÂlldrlMÜ Lima, iato hI. co .. 

" 

I IUprnlão d.. patinAI ~int. - Tndo para _ 
fim o preaente Decreto o eWeito retroactivo-. 

P&88ou-ee ao Artigo S.· e ultimo do Projecto de 
Decreto, sobre o qual rall .. rão alguns Sr •. Deputad08 
e tendo.so julgado " materia .uflieientemcnte diacuu. 
da, venceo.se q.e f085e suprimido, aubstituiDdo..ae-Ibe 
ulguma das emendas que depois de discutida. obtiv. 
se a approvação da Assemblél • 

O Sr. Prelidlnte alsignou para a ordem do dia: 
J.o a continuação da di8cussão do mencionado Pro. 
jeeto .obre Sociedade. itereta8: !.~ a discul8áo adálda 
d08 vencimentos dos Empregados da Secretaria da AI. 
sembléa: S.· Regimento loteme; e em ultimo lugar 
a homeaç ão da Meia. 

Levantou.se a Sessaio ,. I horas e meia" tarcIe • 
. "tla~l JOI~ de Soum Fr,,"fG, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para J D8é Bonifacio de .l.ndrtuÜI e Si/N. 

m.mo e Ex .... Sr. - A Auemblfa Geral CoDld. 
tuinte e Legialativa do Imperio do Br .. ü tem relOl. 
vido enviar no dia 3 de Junho , Pre .. ~ de Sua 
Mage8tade Imperial uma Deputação . parI lhe espri-
mir 8e08 puros .a~ecilllfntol peja magnani... Rao. 
lução de ordenar pelo Decreto de S de Ju.ho do 
anno pasll&do. eonvocação d. Representação Nacional. 
O que partici~. V. Ex~ JMf. que Determinando Sua 
Magestade o lugar e • hora em que ba de ncebe-la. 
V. Es. m' o commullique" para que eu polIA 1 .... 10 
ao conhecimento da meama A8Iembléa. - Deoa Guard. 
a V. Ex. Paço da ÂllleJDbléa em SI de Maio de 1818.
JOIé }0II9"i",· Carneiro de Campol. 

• 
RIO DE J4HEIBO. NA IMPRI1NiA .ACIONAI... 1_ 
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DIARIO DA ASSÉMBLEA 
GER..4.L, -CONST][TUINTE, E LEGlISL.Al.TllY .. 4 

DO 

IJIPERIO '00 BRASIL. 
1823. 

SESSIO DE 2 DE JUNHO. 

Presidenc;a do Sr. Bi'l'o~('pellão Mór. 

R Éunid08 os Srs. Deputados pelas 10 horas da 
banháa fez·se a chamada e acbarão-se presentcs 6~, 
faltando sem CAUSa mOll\'pa os Srs. .Â ndrtu/a. lJolo.-
cl,ado', JblJci,.o di! And;'ada, e Colltll Aguiar; e por 
etltermO! os Srs. PtJfl/lI t Mello, Gllma; e Forlu'fUI. 

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão; e li-
da a Acta da antecedente t foi approvada. 

O Sr. A"JrtJdi:J e SÜVII: - Não tendo sido pos
eivel communicar hoje Oftichlmente (como (3rci) a 
esta Assembléa, o resultado tla participa(f~ão que se me 
~z t para eu 8llbPr tie Sua .Magestadc o lugar e a 
hora em que havia de receber a DeputnQii'o dirigi:la 
• felicitar e agradecer ao mesmo Senhor o a('to (11 COI1-
'Vocaç'ao dCllte ('ongretlso, o fa~o j.' vocahnel1tei:izcn .. 
do que SUI\ l\la~elitr.de tinha determinado f('ccbtr a 
Deputação no Paço da Cidatle depu;.. do meio dia t mas 
que t a6~istindo a um exerci cio da Tropa, pnr um fa .. 
fal accidcnte se ferira gravemente o' um }k!, e po':,
isso me ordeno!! ql~e fi1.csstl prc~nte (l Asscn.bl(·" que 
l'0r aquel'e mo1ivo ficava c.lit: rida " recepção para quan
do estivesse livre do reterido incomAlollo. O que cu 
partieiparei por Ofticio 1)3 fiírma do e~tilo. 

Ficou a Asst'lI'Ibléa inteirada significando o seo pc· 
lar p! lo incommodo de Sua Magestade. 

Os Srs. Amll'mla Machado, Ribeiro de Andr.h "11. e CoRta A{!l,iar, comparecerão na Sala, e COIII 
ellcs continuou a Sessão. 

O Sr. 'Andrade Lima mnmlol1 li l\ftsa a seguin. 
te declaração. - Declaro que vt)tei peja suprp.ss:io do 
todaR as cmenclas addiccionacH "O l·r~iecto do Sr .• Io:io 
Antonio Rodriguel de C~rvnlho sobre as ~1li'Íedades 
Secretas. P4tf~O d. ,A"lIembl~a ~ de Junho de ]8!1,~. -
Luiz 1~lUlCit> d,. 411l1rlulc Lima. 

O Sr. A :,dmda J/IJChano m:md"u il{lwln;enteá 
l\fesa a sc,!!'uinte declaração atlllignada tambem per ou-
1rl)& ~rs. Deputados. . 

Deduramos que na ultima Scs"ào fomo8 de opi. 
'li:io que nlio pa~sa!lse o ~.o Arti.;co do Projecto de 
l.ci (10 Sr. Ro,lrigues ,foJ Cllr~·nlho. a peiar dasu .. 
pre~são das ultilll(ls n:lla\'f~s quanto {tfor<;a retrotrncti
,"a. Paço da A"s(lmblf;:~ 'f! elc Junho lle 1823. ~ .An-
,/.,;1io Carl08 Ribei,,'o ,!t~ "llId".lila ~:atl,ntlo e SilvlI-
.Jo.,;' Jo/:y:tim J.a Rorlltl - I.itrio SonrM Tei.1I'irn 11e 
G()uv~a - ltrnncio Ac.'ciuli. "e V,,~c,mrcll08 - Be/clt'inr 
.Pin!;ciro de Oliveira - .\/l1l1wl ('rtetmln ile' Almeida. 
e Albuquerque - ~Jlitu"io da RoC'llll Francn - Frlln-
euco }'erre;ra Barreto _ FrIJ/Ic1'CO JlIoni~ TIJflarc,-

D. Nu.M EII!f(!1tio dt Lodo eSeilbiíl - J{unoellG"Q'~ 
Cavalca"ti de Li,.:e, dn. ' 

Os Srt;. Pad,cfo e Si""" e ;'yrtTJarro de ,Abreu tlm. 
be~ ~andarão á Me.a uma dcclaraçlio do tlaeor 111-
gUIDte : 

Declaro que t na SesAão de 31 de l\faio do cor· 
rente, fui ~e, voto contra a supreRsão das pulavraa' 
do Projecto do Deputado o Sr. Rodriguell de Carva. 
lho - Tendo rara esse fi .. &c. - Fuço da AnelD
bléa 2 de Junho de 1828. - JOlt Co,re" Pacheco, 
SÜVII - .Antnnio Nal'o.,ro de ,AbrfU. ' 

O Sr. Ca,."tiro da Cun!11I mandou tamhem par. 
a l\leaa • seguinte decl:lf~'lio: 

Declaro que votd eOlllr8 OI Artigos adiccioaaes 
ao Projecto do Sr. J<,ffo Antonio Rodri,ues de Car. 
valbo. Paço da Assemh)('a ~.dc .Junbo de llj~:J. -JOIIe 
Ijuim J/anoel Curnei,'o dll Cunl",. 

O Sr. Secretario Ca, neiru de Campo, len o seguin
te Officio do Milliltro de EíiladG ,los N('godoH da 
Guerra. 

m.mo c Ex.IDO Sr.: - H~lvenc1o l'\"afln a Pr~('n .. 
ça r.~ Sua l\fa:;e~ta(lc o Imperador o Officio qu~ r. 
Ex." me dirigiu exigindo em. lIome '~!l Ar.s:~IlIh!':. 
Geral CODstitu1ntt., c Lel-!illlativa do Imperil) do Bra
sil t que lbe Sf'j:l'o tran,mittidlS 18 inf,rmaçõel ,10 
elolaclo actual dcste Imperio em todos os ramos da. 
Ad .. inistraçHo Publica que maill carecem de reforma; 
tenho de pArticipar a V. E~," que achanõu-1Ie j..i 
expedidas as ~onvcnielltts Ordens a tlll rcspeito;' 1Ie:'~O 
opporCunamcn1e commnuicadRR aIJ "reci~a5 no<i.e8 pua 
c~nhl'cimento da AS8cmbléa Geral f'tiDo;lituinte, e Le
gislativa. - DcolII Guarde a V. l!:x.a Paço ('11': 31 d('! 
1\laio de 18!!3. Joã, V;t'im de rarvollio: - Sr. J';SI? 
Jnaqrlim C.QTnt'Íro tU Camrna. Ficou a AI!Ecml!éa b· 
teirãda. 

O me9mo Sr. S~tAriO --leo ttlmbl'm a se.lt"int" 
Carta assignada por lJomin!ro$ .lflt.ca Brr.nco .il:m:r. 
Barreto e outros Prcs'.)8 da Ilhll das Cobra!t. I. / . 

IIJ.IDO e Ex.mo Sr. - Bopmos a V. Ex:~, que 
pClr especial favor, flueira 8ervir~se de fap."r dcstrihuir 
pelos Ex. IDOJ Sra. ()PTJl1tad08 i da AlIsembléa Ge:al. 
Constituinte, e Le~i;iilliva do' Brasil 03 cxen'itiarel 
'inelu~8 do papel t '1110 flz"mosir,-.p~~frjir t par:t I ,!;te 
fOlle publica, não E:) a nossa innucl'cc:ia t 1:-:39 tatu· 
be.ri os jUst08 Jno(h·o.. (,Otn que 1\1g\1(\9 dos Ex m~ 
S"9. Deputado. tem dC'clarado, llCtnnte o SoherlD(l 
~ongres&o, ser monstrllOp.3 a Deva!~I\, eom que no. 
achllmos pronunciados RroB. Com os ~ffttif("e~los .10 
respeite, e alta estima nUI hnnrames em ser: ~ n" 
V. Ex.- Muito attentos Vf'neudores e certo!! CTfAdoc ~ -

JoIio da R~1ua PViIo - .Dom~np .41t" •. Br'"fo J/".,. 
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fiá:: BtI""" - TAoma: JoU Ti-oIIJ • A1'11~l(a ~ 
L"iz J[a"ocl AI .. ''''" • ~:et'e. - .J4ttg.WI "(*";0 
'J'a:.wel - JO$é .1otJ~::i.llC de tJowwa. Fort ...... 
Ilha d.u'Cobru em o 1.- de JUD)U de 18!3. 

l\1&ndou..so que se disaribuineaa pd- Sn. Depu
..... 011 rf':erido» W!'tCUOi'lutL 

O ~r. 1'dzei,,, f" IIItOllCtlt08 em Dome da Com. 
.. i~10 de ~aude l'ublica leo WD. IDlIlcação colu,:cbida 
IhIS tieguil1lt!a termcs: 

~\ CumUlinio de Saude PubHca propoem t ata 
AI&Susta Ant!!Ilbl~. o leluiDte:· . 

1.- Q"e ie or1~ne • &cMIIa iII CaJlllftS ao I .. 
pnio, q"e rtFfe~cr:~e",' a e.ta A\ellllabUa, 1O.1l DalI 
IIW&S rai-~,i\'u M, .. ,idp~lidadel Iu,"f'a iUlalubrn, • 
decrus cll! eafclllt .. ialks ~lideD',ic:as , ou e(lidenuce3 , cons
tautt.os, ou per: .. 'tlia ill J itasim D4I bomem, c,:"mo DOI 

oulrl)s anirl;õõu. 
2." Q,.:,: so up"nbão n:aeb, c trJDeill1lle.... • 

clesci'iP':'l\' ·roflO;r",fir:t, (:tugrlustit. .. , • "rdroardca 
de ar.~ l"ga~, • lll::toria Jliaguostica das referida 
l:·bt'~rDlida.h~, a.:; da'cI de lua appariçio, a Pftcedrn
('ia, CiU cQn(,()ll.i&a~cia de fellomenos atm_r~, • 
aUlas & que ,,'! Iltt.1buem, e OI .etboddS de cara, 
ttue a upt·ritn,,·ia tem 1n00lrado mais efiieuel.. Paço 
üa Autu.u!"a ~ de Junho de 18~. - Â"i",.,,. GOII
F1ht. Gomitle - .1ruJ T&';zt'irll ma 1'1;U«a Vuscon. 
t·~U(J8 ~ f..ànd!:" JIJIi~ de A,lJtYo J, .... 4. 

Fi:.:crã.sl: ut.t1fl!!S breves 1eAe-õe& 11_ .. im
r'lII.ihHidsde em ,tlje tetav&Io a1r-u Ca_ .. 1& .. 

ti~fd~ ao pedido pela Coolmilliio, aliai de ~.o ia. 
t.;~, e por fim rnolveo-se -rue • "C1_ ao 
Couro., pua h:l\'er d. ClAma'as u iadieadMial'wnMtçÕls. 

n Sr. Secrelario ]·"'1I1I.1J p&!lieif*l á A_hléa 
trr rtt:ebidu du Sr. A,~!'"(,, e SUrJa qm aen&o inli. 
tul:ado - Aponlanttll&OIl pua um PlUlO de Colellisa. 
çã., .. ., IlI!p~io du Braail, - q"r. por H~ . .,.1o J~ 
PCTÚllJ da Cil~tiJ FurltJ(1o de MnHlo_çlJ r.a ~ell1. 
cio ao l\'IiillSt:O e Secretario de Eatado "08 N~i(ll 
Ebtr~ngt:i",~, e que esta.. eobre a Mesa; e iDdienu 

. que eampria fc's~e remettido á '"l*liy& Commi.io de 
CC)lonisacão. Assim se resolyeo .. 

O ~r. Car-:~;rtl U C_H IffIUHeO qae a .A.IeIa
h!éa vo~asse sobre o mudo de receber a ofterta que fi-
RI'& o Cidadão João &ares LiMlntt ch sua F()lh&-
CG1'1"f!iC' ~I) n~o d" .i aileiro - eujavulaÇüu iicara adi .. 
da na S~o~ão de !:!6 de Mltio. (N." 15 do Diario.) 
Veoceo-~ por mera wucaçãe a ,~~.ã~ simples. 

Pasiou-Il" á ol"dcm do dia: e elltNU-l:t: a discutir 
qu:: e~cu~ ~ull~iai.& ilub.li'uit aO .r,ujetlO ~ So
~iecbde!i Se~ret:ll, em conseepencia da IlUpnuio do 
Artigct 3.° dei!~. 

U ~t. Rue!.1J FrUMo mMdou , Me. a ...... 
te emenda: . 

Art 3.° Não he comtullo da int~çio tia A ... we. 
'lU. )'1,10 pr~SClOle ~relo se enteodão permiltidu • 
Sch'ic<ladcs Set:l'du, antes. ~ npro1'a, e ele DOVO 
prohibc tleb:aixo ela peaa de degredo para tõra da 
C.,m mnrca pato tempo de leis BNrIeS - ~ FFt/Uft:O. 

O Sr. Pill!'l'irode Oliw;FIJ matldou ipalmeate 
á ~1ce.1 nO'.:t emcmlll eonCtlbida 1lOS ........ • •• : 

P:'o!,unl'I> rara ftd"i~enlo .., Projecto-
i\rt. 3." Ficàu pOJé .. p!'Ohibidu ...... • S. 

\:lt.'\!:a(it':i Sectttu. 
• -\I"f. ·tll S;:o s.'~retaa toda as ~~ ~f' ... 

participarem 10 Go9t:ruu 1& .... nialftlClia. ._ 
fi .. geraes, 08. Jupns e IIImpGI ... _ .... Idies. e 
os numH ia. pt'SSOM que ("rma,.,., o eea Ge ..... 

Art. 5.- A fiimplts reu"ia.. em Soe .......... 
f:a Bel'Il Otlt.~ qualili ... ac;ão, [eM pauidta pelal.-ws 
('.lm la· ·pen3 de .... por .. .-tI ..... . 
f.~'OIUN .. l· ",lia j.- ~ ......... .- ... 

da Piivi~.d&; t ,. s.~ ~ a..t1e ..... ,.. 
't:rt ., J~i~ 4 

Aft. (i.i A wn ...... · ........ ~ 
de cujus fina Ile proYlr que filo aubverB'.t\II da Ore 
dt:1II tiecu.l, oppostos ao G01'I'Tno COWõtiluciOD~ • 
á lle.tiiifi, .0 t~pI!f". aeoá ,uDid~ ~ ~. ill!l' 
I*tu aos Cocspúiulures eootN o t:: ... ao, ..... .,.. 
'lae lenha ha\"i&10 pI'OIDcs!t solemne, • preaisleaeia 
~lla. 

Ar&. 7.- O p~ t"Om~ por deallllda c:on-
. tu pe.ktOIli tCt'WI e delermioadu. - P~ço ~ ~s.. 
l!tlDblé. SI .. ~ • Jti*l - Btl.rtor PinJcei,. 
clf Olil1f!i,.tI. 

~guio-ae a ilto um porfiade dtllate lObIe • mo. 
d~ d~ 'r."r a qUetltiÃo ti" emenda dQ Projecto que 
Gcna seguir"e 1«' .Are. i.a delle, pela luprnsão vea· 
cicia do ll'O Are. 5.° ,AI~~nl dos ~ra. l)eputad')I fo
ra.. de pa:~eer, eendo primeiro C'ntre _ta o Sr. 
!t/illfl, que tot!os os Arligi)! cstranhM da proposta 
or;,! !Ial eolltinb:~o no'!» Proj •• :tu de Lei, e por -

. dtivL..(l p&SSõAl ,. .dlleUfsle. ....~. •• Regimea .. 
to; outNa dofeuderio que "isto IDcrarem na ordt'm de 
.ti. urt.. ementa.1I derio!o tl'tte at., já. lia clilma· 
.. a~, aiada que fcniicm adtliluoeatol 1& maleria do Pro
jedo origillal. 

Veat:eQ04e a anal 4" .• .,.i_ • ., 11 
daa ........ im~ na coajO .. i ..... de , ...... 
mareado .. DftIa. do d~ 

Pa.>.-sc poftaul. , ___ do Sr. A.'. .. 
1111«1", • ... r·. 1. .......... ·.Íllpee~ apre-
teDlaçáo; e eballdo ela ~ o· 1.· Bl .eIa. 
(V~j. _ N.p 11 do Dia .... ) ......... , quaato· i 
I.IS pule, que '- pala1'r. - IPIca .,. lIIO ' ... 
a , .... l.ibiçio que .. Lria'" cio I.,.n.- ... 
cW. ~ied!ld~li S#cre(as - • aubsti'.ia.ea IM tcg"" 
&eI -- I~;~ p.,ohil)iJas .. tiociec, .... , Seergt.... -

O 81" . .A.J,.. e Sw.. ..... a paliá'" pua 
IeIIIbrar qdl' era "rwiso proeede,... , ..., da '1 .. 
.. ; e ~!!d~ .... 'QJmnt. apoiado, iatenorapeo o zw • 
Pr.tidV1ile a diak:~o pua • p-.. á h6ricla .. 
8leiição da Mua. 

"r,l""lf'."'~ 1.);n '\'''0 ..... irlo "ai .. t Pn-
li"-. o 2Sr. J06é llallifWio •• A-',IIIM • Su. ema 
SI "!OS Vi~ Presil1~b&e o Sr. JI;;'" F.,....,. • 
c...rll ~~"'F' • Si; por ... ieria absnI".. .. • 
l'OtOl, tendo ob!ido 11 o i'r./'e,"" ... C ..... 

Sega .. a ... "ação doe {fWltlft ~emtariea li-
tecti1'OI • duu. -rrltatell,. na eoo .... Wa.le .. qee 
.a . â1Iha yt'lleido .. 6euaio do Aleip Q cio n .. 
R-- da A.tse.blia, .. &e.lo ct. • de Ma». 
(N.o 17 do Di;!,rio.) 

O Sr. Seemario t.,RIÍI'tI ti'- r..-.,.,., pernJ '!ue 
CGII"i. dclibero&r ~ antes deata DO~, ~"f: • 
doutn... do Artigo 13 cio .... R~oO ~ ~ _bléa. ,... tipçSo .. ut &iaha ... • o ... ...,. 
.. Secret.ri •. 

. () Sr. P,..,i,lcnte ,... :i Y~O • ,...,.!~: _ 
"'1~ ftu&: devia det ........ _!- odibG ~nip 
do .......... que fie do aJae. ..... ; 

Artigo 13 a sorte dt'cidir4 q_ .. " o ~ 
e qui o ..... 8KMano;e .0 • _"""10 ele .011.... _ c.-lIIunicaçilo· 0Iicia'. 

Depoi8 de mui breve ... .,. .. .. ~.: J.o q .. 
• "na guaao SeeNsatiOI ...... ~ .. peJa i .. 
6Ii~ .., 1.·, 1.-. 3.°. e .... > leDI10 1." • I1!Qe .i~ 
.. .iora1l8tft'O .te yN(II; o 1." ... i • .miAto .oufllle 
........ IUior ~ . &' lI_m pordiat.: 2.- fi'''' • elC'ÍÇlto 
• ........por lida de qUltl.ro iadi .... aoe ~ tloe -.t!!a.' 
_ ... r~ '-'0 eh_ Sen. .. rios t6c&iVf Oi 
..tto pai ................... de __ J'tIbtiYO • 
.. l8I.hl ..... 40lIl .......... _ .r.,· .uoeiIr 
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~1a&i,,: se que 110 eaID de obterem dOUJ' dOI eleitos 
ip8l DQJDeI'O de YOtoa., a lOI'te deddiriil.o em".le. 

Procedeo-se neata conformidade á votação, e lõai
.0 .w... para Secretarioa EffeetivO$ OI Srs. Carnei-
ro • 0...,. COID 4Q VcKolf - C'lSta .Aguiar cum 
i9 - FrafliÇII com !U - Moni;c Ta'OaTe, com 21: 
Para SQP1)leatel OI Sra. F,rnande, P,nluiro Com 17-
.A",.,;o li",. com 13. 

O Sr. Pruideo&e .. sigoou para a ordem do dia, 
1.° a ditcuIião da emenda do Sr. ~ndrtJdq. Nacl~ 
do ao Projecto sobre Soeiedadea Secret .. : 2.:1 di 1-
cuuão doe veocimen_ d.. Empregados da Secretaria 
da A __ bléa: S. o Artigos du Regimento I nterao. 

LeYDtOU"; a Se.ão ú ! hor.. da caru. 

SESS.to DE S DE JUNHO. 

Yiett-Pr,ridmcia do Sr. Andrada e SiZ ... /tJ. 

Rl:UDidos OI Sra. Deputados pelas 10 boras da 
.... la ... , fel-se a chamada, e acharão-se presentes 56, 
laltaudo por mouvoa de 1I01es&ia OI S... Paula e 
M~/Io, 'e Gama. 

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão, e li
da a Acta da aD&eCedente foi approvada. 

O Sr. Secrewio Carneiro. M C.mpo.' leo o se
guinte Ofticio do MiDiatro doe Negooos do Imperio. 

lU. e EL Sr. - Tendo ontem de manbãa Ie-
• ado a Augusta Presença de Sua Magestade o Im
pendor o Officio de S I do mea pro1imo passade , em 
que V. Ex. me participava lei' a Aaaembléa ('TeI1lI, 
fjooltituinte, e Legislativa desae Impeli. 1't!801vido 
dirisir. ao ~ Augusto Senhor por meio de uma 
nep...... .o. puros &eu&imentos da lua gratidão pelo 
Btotiyo da CODftC8ÇãO da Representação Nacional por 
Elle ordenada DO Decreto d. 3 de Junho . do auno, 
PASRado; esperando .. mesmo tempo laber o. lllgU e 
J.ora da lua eolemne recepção: Sua l\Iageawie Im~ 
ria! me Ordenoa . etão qne comunicasse a V. Ex. , 
para o (&1ft presente na mesma Allt"mbléa, ter re-
8OIvido receber DO dia cf amanhãa a referida Deputa
ção DO PIÇO da Cidlde á hora do meio dia; mal 
,u~Ddo de tarde ferir..-e D' um pé, o tine emban-: 
ça de atisfuer aquella naolução, IÓ poderá ter o 
prúe.. de receber tão diatiDcta Depuuçãe, quando .., 
achar ratabelec:ido, • que ~ na Bondade. Divina 
.1ICCederá em breve tempo. - Deoe Guarde a V. EL 
Patado do Rio de Janeiro em 2 de Junho de 18!5.
J06i &.ifucio de ~ndrada e Sil'Dll. - Sr. JOIJé Joa-
,..;". 4·al"Jltiro tU CtJlJlpoI. - Ficoa a Assembléa in
tftradL" 

IM mais outro Officio do mesmo MiDÍltre coa
eebido DOS term. -imotes 

111 •. e EL Sr. - Sentia presente a Saa Map
tade o Imperador o Officio do Governo Provisorio da 
Provincia de Minu Geraes, na data de 9 do corrente 
mrz, acompanhando as respostas, que recebera dos 
Deputado. J08é ~llJaTe, do CouJo Saraiva, e Theoto-
,.io ..4h./are, de OIiwir. JltJt:iel -aotJ Offici08, que o 
mesmo Governo lhes havia dirigido, em cu~primento 
da Portaria de 12 de Abril proximo passado, e em 
que accresceola que já fi_ra expedir o cOlRpet~nte . 
l>i1,loma a J08é tk Abrto Silva, que deve sopprlf a 
falta do Deputado L~ ~"Ionio MonJeiro de Barro&: 
O !\lesmo A"gusto Senhor me Ordena que h!metta a 
V. Ex. o mf'Dcionado OOicio, para que, fazendo-o 
preseule • Asscmblé. Geral, C~tuiD'e, e L~li.~ 

tifa deste Imperio, haja I .... AaelRblfl d. .. 
_Iver a este respeito o . que julgar couetÜ,,:&e. _ 
Deoa Guarde • V. EL - Palacio dn Rio ele .Jaia_ 
em SI de Maio de J82S. - kli BoniJ~cio d, A __ 
tirada e SilvlI. - Sr. JMé JOG'1'';1II Canae;ro • 
lÀ",/J08. . 

Hcoa a Assomblé. inteirada quanto .. dou 
primeil'Ol DeputadOll Couto SaTa';t1/1 e Oliveira JI~çUl: 
mas IObre. a e~dição ~o Diploll)& do Supplc.te 
Jf6rllO e Silva IUIICltOU-&e debate. 
.. O Sr. ,A,.drada Mac1llJdo: - Requeiro quele 
diga .. Guverne que sc-ja qual for • Commisaãó de 
que se acha incumbido o· Chancelln, deve este vir 
ara ~emora tomar auento aeste Congresse. lAtA DO
m~o pela sua Provincia ; veo". desempenhar ... 
lIeOS cley~ 

O ,Sr. CtJmt';ro ie CÁmp08: - Sou do meinlio 
parecer. Bem sei que o Governo de Perusmbuco teJII 
!nstado ~ra 'J.ue não, uia. oChaaccller, porque o 
Julga precUIQ ala. e alelD disto como o Sa. l;aflla ji& 
yeio. e ba de vir o Sr. Faria LobaIo fica a ReI.ção 
sem gente; In" cumpre ao Governo nomear os Mi. 
DÍatl'08 que forem para lá precisuli. . . 

O Sr. An~adtJ Machado: - O Goyerno dne 
.. ber as lUas obrigações; se ha falta de Miniatroa 
nomeeie, OI que forem neceuarios; com taDto que o 
Deputado venha, . porque Dinguem tem aBthori.lade 
de Ínutilisar a Domeaçio que delle fu a loa ProyiD
cia. Tambem tenho lembrança de estar ~bado 
para a Relaçáo .de Pernambuco u .. que creio Ie c .... 
ma Ovidiu, e foi Letrado aqui, e já foi JDis de 
Fóra em; Santa Catharina,. ~ qual ain~ nio parti0. . 
He preCIso que Ie úça partir .uem ~ despaChado. 
Estes Sn. requerem OI desp:sc;lIol e depoisficio ~em 
uma perna IObre a outra .e:omo P~..,bUco aiDdá 
Dâ:o ea&á aocegado, quer e~r de longe o r~ultldo; 
poiStenba padéncia; alá deipacLado vá para o ieo 
lugar. . 

Depoia de mais algum.. reflexões, e julgada • 
materia s\lfficientemente discutida venceo-se que &e n
pedisse ordem ao Ministro da Justi~. p3ra a Domea
ção dos Ministrol daquclla R.I~ão, V"to q~e al-
guns d' elles estavão eleitol Deputados pus • A .. 
IeDlbléa. 

iieguio.se a leitora de Oltro OfIicio do Minish9 
dos NegociOl da Fazenda, e qlle era do tbeor le
guinte 

lU. e Ex. Sr. - Levando .. Conhecimealo de 
Sua l\Iagntade o Imperador o Offici.. que me foi' 
expedido por V. Ex. em data de 2! do corrente, lÁ 
eerca dOI. Colonos Alemães, chegados á S. Jo~ dos 
Ilheos, Comarca da Provincia da Bahia: Foi o l\fes
mo Senhor ~nido Ordenar-me houyesse de participar 
a V. Ex. pera o fuer presente a Assembléa Genl, 
Constituinte, e Legislativa do Imperio do Bnisil, 
que fica iDteirado lIe todo o cGDteudo DO Parecer da 
Comroill8áo de Colonisaçio, • Fuend.., por.. EU. 
a,prOvado, e que na mesma conforlllidade se do dar 
as provindencias DeeeII&rÍas. - Deos Guarde a V. Ex. 
Paço sr de Maio de 1828. - Marli. Francisco 
RiMTO de 4nt!Tada. - Sr. J08é JOGqflim Carnn,o 
de Campos. FicOa a Asseabléa inteirada. 

Antes de entrar na ordem do diapedio a palaona 
o Sr. Dia8, e sendo.lbe eoncedida disee o seguinte: 

Como a Deputaçãe destinada a felicitar S ... Ma
~stade Imperial fica por era ~elltOnda pelo accidente 
que o impossibilitou de a receber, creio que ata As
lelDbléa ~everá fuer-Iheconbecer pela JDaDeira CODve. 
niente o nosso sincero .... timeato pe101 _ Miau. 
incommodos. (Foi geralmenfe apoi.clo.). 

~ Sr. Prtlilkftle fe. a profO'ta i c yeaceo-ie qw ., 
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_.. • .... por UI Otficio ao· Ministro dOI N .. 
,GCÍOI cio lnapnio, ficando este Da' intelligebcia de 
eommuDiar , Asae.blé. • OC«:l18ião e lugar em que 
S ... Magestade dek'rmilllS8e receber a Deputação depois 
• i mtabileddo. .. # 

O metmo Sr. Dial: - Como esCou peI'Inac1icio 
que debalde le fazem I.eil! ae 08 Poro.8 litio ~elR be~s 
COIlumel t sobre os Ciuae5 tem grande Infiueilcla o Cle
rO , yroponho que fiO nomeie sem demora uma COIll
miuao Ecclesiastica hão só para tratar dos objectos da 
~.priv.ti,o conhecim;nto, mas aw p'ara procurar ~2r 
mel08 adequados, des\'lI~r todo o mouv:o de desunlao 
eDtre o Povo e o Clero. poiá da lua armonio depende 
muito a boa ordeM do E~taao. ( Foi geralmellfe apoiado. ~ 

Feita a proposta pelo Sr. Prelidtnte á AS8(mbléa 
.nceo-se que se nomc~sl!e a referi<ta Commissão; E: 
pro,PODdo-se dCJ'Ois lIe deveria ser leio nomeaci., de. 
c;idlo-se que p:ua niio i~ter~onlper ~ ordem do dia fi-
asse reaerv:lda p:na a SeSStlO seguIRt •. 

Por tlta tlccasiiio lembrou o' 8r. Ribeiro de Ân-
tlradlJ qUI falta"a nemear um Mcmbro para a Com. 
mi.M. de Guerra e Marinha, e deddio-se que se no
meaase. 
. O mesmo Sr. Rihe;ro de .Andrada disse que ti--

aba para ler um Parecer da Com missão de }o'azenda." 
O Sr. PreJidtntt ponderou que era ruelhor «uar

dar a leituf3. doe Pareceres para o fim da Sessão. 
O Sr. ..4ndradd M (/thado: - As PrOp08tas dos 

Sra. Deputados tem lugar Antes da ordem do dia; 
lSas os' Pareceres ,levem 'er UM dic c:.rto na semana, 
ou dous, confhrlf.e a abundancia delles, ou ... rcar·se
l1raa horA certa para elles, mas sempre d~is da or
..tem do dia; p'''que sendo, lidos Intel della, póde 
lucceder que se dilate a discussão ~bre algum delJei 
ao ponto de niio h~ter ordem de dia. Pareee·me que 
li hora mnis conveniente seria da uma plna as duas~ 

Fizeriío-t:e algumas breves reflexões; e o Sr. Pre
.idmte t depois de se jalgllr & meteria discutida pro-
1'01 1.· se 08 Pareceres de CORlmissiio serião lidos em 
di. que ~ara il!so se marcasse; venceo-ae que não : 
i.o eo serlão lidns tedos 08 dias da uma hora para as 
duu; vence0· se qu. sim: ~.o se lido um Parecer e 
lIavende quem se lhe oppozesse, ficaria logo adiaclo, 
r.'ss&ndo-se aí leiltsra de oulres; vellcee-se tambem que 
11m. 

Entrou.se r.a ordem do dia, começa.oo pela !. a 

parfe do 1.° Artigo dl& emenda do Sr.·.ÂJId".d. Ma-
~/latlo, do qn:11 Artigo já ficara decidida a 1.- parte 
Da Se88ão antccedE'nte. 

O Sr. Gumide mando" li Mesa a seguinte .menda 
1.8 Na pl'iint:ira VGZ deportaçiio por um mes paria 

ires legoas fóra do 1 ligAr. , 
2.0 Em l'einddcncia dépertAção por trel meles 

para filra d:s ComlHc3. 
S.o PéL1. terceira 'fel deportação por tre. annos 

para f,)ra da Provincia. - Ântonio' Gonçalv;I Gomide. 
O Sr. .Âlfdrada Mtw:/.ado mandou tambem a se

pinte. 
" Os q\\e forem Membros de taee Sooiedades sim

.,lelmente Secra,ls seri:o' pela 1.- vel degradado. por 
um mez paro fi'mt do Dc.stricto~ pela' 2.6 Tea por tres 
meles para fúrll da CG11ltrca: e pela S:- vez por um anuo 
tar. fúra da Provincia. " - O Deputado .ÂntoRio 
Carlol Ribeiro de Ândr(J(IIJ. 

O Sr. Pereira da Cun,~IJ. (Não o ouTir:io .. 
Tachigrafos. ) 

O Sr. TdreulJ fIe Gouvea: - Todos aabemod 
~ue I'rohibiAde.se qualquer aelo, se deve estabelecer 
pena contra os iofrÂctorell; m..a tambem he evidente 
flue o Legislador na imposição das peo", deve at
teDdéi" le· a ac:çãó he ele sui J\a(lÜéiá JAá • ou ie he 

incJiJFeretlte. N. iegQlic1o· eaio det! .. mui brinda _ 
pena, parque a probibi~ d!l a~çio já he uro ~ol.' 
pe sobre a liberdade do Cidadiit" R não só seria abiur .. 
ao acreScentar.lhe a este mal o outro ainda m'ior d.' 
)!iunição severa, sendo a acção aómente má rorque • 
Lei a prohibe, mas 'aria com que a Le sCt nio' 
executasse, como lucced" 'requentem'ente nlS do DO ... • 
lO Codigo Criminal. Se applicarmo. estes priDcipiol 
,eraes ao caso particular das Sociedades Seeretai, 00-
mo o simples fácto de taes alsociaçóee he sem dUTid.' 
UMa accç:io illdifl~rente, a Lei qde illlp-leas8 'a este 
facto penas graves scria ama J .. ei illu'sorla, come telll 
sido o Alvará Cle 30 de Março. Outro he o meo mo..' 
do de pensar quando estas Soeie61ades tem fias .inia .. 
tros; pois se e~tes fins se encaminhlio I c8Dtrariar de 
qualquer modo a ordem social, a pena estl1 marcada 
na Lei; ma.s no caso proposto em que uaicamente 88 
trata de .eclarar a pena c:orresponcieDt8 ao simples fa. 
cte da associação Secreta, nãG. posso deixar de apoiar 
a emenda UlJ Sr. "ndrndG ,MaclMJdo porque a peDI 
que estabelece he 1Il11i.. que 8ufficieDCI para punir elta 
illfracção. . 

O Sr. Frença: - Sr. Presidente: N«o. posso 0011'; 
Tir nem nas penas moderadas que 'se perteJidem teta.. 
belecer contra ns Sociedades Secretas. Tomo por funda
mento da minha opiniúo, primdramente o principio geral 
'lue tenho adoptado, e por outras vezes expendido nesta 
Assemblta: isto he que as Sociedades Secretas são en. 
tidades inclifferentes por sua natureza para o bem, • 
para o mal, a não podem por tanto ser c:ohibidas por 
&leio de Leis penaes, ./quc as reputão absolutamente 
Criminosas: e em segundo lugar a razão particular de 
que as penas apontadas para se e11as impedirem dtf 
exercicio, vem a ser de (t)n~içã~ i~e~equive,,; porqu. 
em regra comprehende a mUitos lDlimduOl 8lmwtanea. 
mente, de sorte quc na pratica se ha de Ui8I' de. uma 
coDivencia forçada para declinar a execu~o.. Um 
exemplo pôde servi~ ~e illu3tra~o. ao que ·digo. S~ .. 
ponham08 que o MlDlstro da PoltCla de 9ua1q.er Cl"; 
dade, ou Villa tem noticia tte que ahi lia uma SOe 
ciedade Secreu, a qual por veDtura não 8nnuncioll 
.0 Governo a sua e~islencia, COIRO deUa oe exige; 
e. que veriticando o Corpo de Deli.to respectivo t'em 
de impor~lke a pena (que ell reputo, no caso correcio-., 
nal, e de mera Policia) que se legue. O numero de 
Membros da Sociedade póde ser indefinido·: p6de ella 
ser composta de 30, 40, 50, e mais individ"os: e em 
pequenas Povoações podem esses individues ser as pes-
80aa' muis conspícuAS, ou de maior monta do lugar, 
pelos seos estabe!ccimentos OQ Emprcgvs Civis ~ Mili
tares, EccIesiaSticos, &c. Eis pois o Ministro emba .. 
rat;ado: porque ou h:s de extel'DlÍnar a todos segundG 
a Lei; e em tal ca80 despovoa um lugar por mezel 
iftteiros : o fiUe vem a ser impoli&iee por mUitas ra
zõ,s; e a pena mui crave porque ataca simultanea., 
mente a muitos iiuti.idnol.l con,isinhos de uma Povoa. 
ção, ou alias deixa de a,plicar.se a pena, substituiDdt) 
10 riger da Lei o arbitrlo da equidade, o que nem 
menos he cODveniente pela im.oralidade que nisso vai 
li Sociedade, emde se deve manter em virginal pure
za o respeito da mesmã Lei. Não approTIl por .tanta 
ai penal iadicadas cont~ o mero segrede) das Socie
dades; sendo· ellas corr(~, ionaea e de PGlicia. cumpre 
que sejão mui moderadas, e ,ab graves, C0100 iIldire. 
ctamente 'em a ser pelo que acabo de expôr. 

O Sr. Gomiíle: - Alguma eouaa me ãesviarci 
da ordcm; ma. rogo se me permitta a digressiio. 
porque applicandb, a. consequeilcias que dodu~ir con .. 
ver~rei ao eitado d;, 9u,:,tão. Tem.se dito.' qne as 
SOCJedades SeeretU MO 'lDdifFaen~ Sr. Preildei,te, 11& 
beY1l diftieil em MOlal, • Leplat;io, dét-!r •• r-Stt 
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edcti, e de6r.i!ivsmente uma loçãO indiferente. In
diferente hc &!juillo, de que não resulta mal nem d. 
ptimeir. , nem da segunda ordem. Nas Sociedade. Se
cretas não ha certaulente mal da primeira ordem, 
pOrqu~ ~ have-!o seria apparente, o por consequencia 
in-.dmlsslvel a mdefercnça. O mal da segunda ordem 
.e! compocm dcnlarme, e de perigo. Nu Sociedades 
S~eta. não h:r. aIaflue, porquo ninluem o concebe 
por. aquillo, que ignora, IUS ~e. illegavel ~ peri~o 
pO!llvel c·mtra. a ordem, e tranqullhdade pubhca qu,a 
(' colno diz Cic:-ro, sine socii.J nemo quidquaf/l tale 
Icnatur. Note~~c porém que este pt:rigo lac unicamen
te possivel, pllrqu:! ::;e f"s!le real haveria já facto, c 
Iliio contingencia imaginaria t ou mctafhica. O Barão 
de B~e'feld aconselha., que a Policia não pcrmiita 
Asaembléas, e certas A8sociações, dali quael ignore o· 
Boa, os principioi t OI estatutos t e I' convençõcs t 
por causa du que se póde tramar nestas congregações 
.enebrosas; mas exclue decisi~amente delta regra a 
Maç0!1aria t por~ue ha RelIa, cont!núa .0 r~feridoHarão, 
PriDClpes , Grandes Homens, Eccleslashces &c.; e 
H entende, q~\e a excepçiio be motivada em não .er 
clandestina 1101 Governos uma sociedade composta de 
&aeI Membros .. TeRl'I~ ar~u,!,entado t que o abus~ h. 
que tania pengosal as SOCIedades Secre.tas, e nao o 
~ innocente. Be um sofisma, Sr. Prelldente; quan
do se calcula a utilidade positiva de uma cousa, d.eve 
e.trar em desconto lua tendenei:. nodva, para aer 
prenDida; mu requeiro ainda que se no~e, qu.e tan!o 
o. p'!rigo demonstrad? ' como . a . tendencla IIOCI va. 8ao 
entidades ideae!!l, conJecturada. IInlC~amente ez. OCClUl0'!l.' 
ci que por ta!lto apenas e.xigem ~eves remedlos prevlDI
tivos essencialmente m:.I1to mais moderados que o. 
"upp:easivos. Sem ~dm:.ttir distin,cções de gravi~adc 
Das linfracções da LeI, a morte t a morte escrevena. a 
883g\uinaria mão de Drawn; mil no aeculo 19 h.e 
pfec~so ,. que se consulte as luzea ~o te~po, a luaVI
dade dbl costames, e a 1'01 da humanidade; &d.pto
mo. .poi. o preceito Horaciano: 

••..•.••........ ,..... •.•.• .••••••••••••• adlil 
Regulo, peccatis quO! p~"1U irrogal ~q"tII 
Ne leuttca dignum horribili insectere jiagello 

Po," ta nto nas Sociedadel Secretas a Lei só deve 
nC2utelur, e prevenir a tendencia nociva merame.!lte 
possivel; "eaviar, e desligar, poor liua desapprovaça~ , 
e pela dl\ ol'illião publica o. ,bonl daquel!as _Assocla
,ões, que forem iIlegaes., e a que a .amlsad~. ' e a 
condescetldellcia 03 sedUZIssem. DIZ o clta~~ CI;ero-: 
Pr~cipic...,.dum e.,t igitlt; ho?"i,-, ~t, II tn fJ.ft~' 
àmiritin8 igTilue caau allqUO tncldersnt '. ne ez,~hmefÚ 
ita "e alli gatns, ut ab amicis ~usgn8. allqu8. re t? ,.em-
pttbl;cam peccalttibus , non d1.8C1~tJnJ. - Em s~mente 
posliibilida.c le de crime., e fim UDlCC) de precau9.~ot o. 
meios de·/.'m ser m\ulCJ brandos; e he por liliO que 
l~ropuz a I ninha emeada. ~ _ 

Drpoi; de varhlS observiçoel que fizemo alguns 
Sra. Depu.tados, e princip!!lm~lIte o ~r. AndTflda Ma-
f-luulo, IC13lõtoU.sc de 11070 o Sr. Gomldc e declarou q:ie 
cedia da ,sua emenda c~uf~rmando-se em tudo com a .0 
Sr. ÂlIeI,., Ida Macllado; a qual julgando:se a matena 
suficiente:,] lcnte di8cutida , fOI aprovada so com a mu-
d:mça da palavra. Deslricto, para Termo.. d 

Foi depois lido o $.0 Artigo· dG Addltamento e 
mesmo ~ .r. Andrc:da;~i(lchad(); e tendo entrado em 
discussão lenlbrou o Sr. Prellidente que havendo uma 
emenda do 8r. Pinheiro de OUve~ra so~rc o mesro: 
objecto julgava mf lhor adoptar.se o § 4. deUa t PO 
lhe parI! (Jer redigido com mais elareza. e nexo, poden
do tambem es Srs. Deputadas servlf·ae de alguma 
materia dodico ArtiaoS: do .A.d~_ellte .do Sr. ·Â1I-

drolk M.eluldo para· s.· uDir ... -.cioaac1o I ...... 
emenda d. Sr. Pinheiro de Oliveira. 

Decidi. a Aa.lUbléa que ... im se 6_; e __ 
trou em discussão' • IObrcuito § 41.-

Fallflrão alguns Sra. DeputadOl; e loi mai. par
filldo o debate sobre a parle do Art. relativa 'decla
ração de que taes Sociedadei não tem fin. op~. 
. á Religião; querendo uns que era hutAnte daaer-•. 
Religiãu do Imperio, . e outros que era neceuario 
dcchtrar.se Religiãu Christiia. 

O Sr. Diall propos que convinha especificar .• 
Religião Catholica; mas esta opinião Coi combatida> 
pelos Srt. Andrada Machado e Carneiro de CamfD'- .. 
que mostrárão qne devia dizt"r-Ie Religião C briltãa. -

O Sr . ..t1nàraiUJ Maehado requereo que na referida 
declaração se fizease tambem menção e~reaaa de aio 
haver finl oppoato. á lIoral. 

O Sr. Maia propol que em lupr de Moral • 
dicesse bon' roatume, para evitar a intelligencia qua 
alsunl davâo á palavra Moral, querendo que por 
eUa rigorosamente ae eatendesse aó a Relisioaa e Di. 
a Politic~. . 

O Sr. Presidente declarou que se não hana maia .... 
da. a ~izer .obre o § 4..- da e_menda do Sr. P;nht!ro ~ 
Ol,veara, o propona á votaçao. J ulgou-.. a m.tena di" 
cutitia, e foi approvado o § redigido d? modo seguinte: 

" Ser'do consideradas, como SOCiedades Secreta 
,. ai que nli.participarem ao G.vemo a lua esis. 
" ten~a. OI ftins geraes da aS5OCiação . com prol~.to 
" de que se não oppoem á Ordem SoClII t 10 SIIte.
U ma· Constitucional e.tabelecido ncate Imperio t ' • 
,. Moral, e á Religião Clnutãa, os lugaret;' e. !em
" pOI dOI &e01 ajuntamentos, OI nOlDes do Indlnduo 
" ou iudividuol que composerem o gOTerno da Ore 
Ie dem, Oll sociedade, e 08 que depoia se Hpeaa 
" DO mesmo Govemo da Ordem. " 

Ficou adiada a discussão dos outro. artigos pa-
ra .e pasaar á 2.& parte da erdem do dia, isto be, 
áo debate IIGbre • .encimento dOI Eml'regadoa .. 
Secretaria da Assemblea. 

O Sr. França: - Sio duas a~ classes tI~ Em. 
pregadOl da Secretaria ela / ASlem blea: os OftiClaeI de 
pluma; e o Peneiro e seoa Ajudante.. Quanto 101 
Ollieiael já te venCe0 C)ue 'por ora se conserv~m, 
08 que estão servindo lDtennamente t até á. refo~. 
geral das Secretarias; ma. q~anto ao ~Clal-Mllor 
Porteiro e Ajudantes he preclio. de'-:rmlnar.lbel " 
eompetententes Ordenados; e. ~r ISSO Julgo qne COIl

conviria encarregar a COmllllBi&O .da/Fa~enda elo ar
bitramento destes Ordenados t p~~/ depoll a ~. 
bléa dicWir q que lbe parecer Ja.to. 

O Sr. A,ulrisda Mac1Kloo: - Os Sn. lecret .. 
riel DO de faeto OI que conbeeem R1!lbor o traba
lho por isso· DO a meo ver 08 mais competente. 
par: marcar estes Ordenados; servindo-lhe tambem de 
regra o que, ventelR ~ Empreaados nBS outra ~ 
partições. Sor.1en~ qUls~ra que le tomasse em CODIl 
cJeração se o Offietal.MaJ~r fica sem trabalhar o rea-. 
to do tempo em que nao he occupado na. ~~
bléa, ou se vai trabalhar para alguma repamçao pcua 
não póde ter em all\bN Oi casos o mesmo Oide-
nado. Ofti-=_i 

O ir. FraflÇ4; - Eu . entendo que f! ~ 
·Maior não· deve trabalhal fora ,'da Seereta"a ~ ~ 
~embléa. Se quiser dar boa conta ~ IUII obrlpç0e8 
tem muito que fa .. r ~ ~r~to sou· de P.8lecer que 
.1Ie seja sómente OfiClal·Malor da Secretana da A. .. 
sêmblêa, para. que tuha. a Seczetaria na ordem • 
... ranjo gue he indispensanl. • ..... .. 

IJ ::tI. C,rltli.,o di Ctunpos .agwo .. ~ 



do Sr F1"Iwçit; Aer~aeent4nao _que ~? O~cial-~~a~or quereria ser 'l'heso\lrcir~;. ~. 4utroa Inllito9 .. Srs. ~41l 
da Serretaria da Asselilbléa, 11ao poUla ficar sUJelto do mesmo ~arece!. Nao BCl porque motIvo os Sri. 
a outro Odieial-Maior sem igual, como succederia se - Deputados .nao hao ~e t~r o lleo. Procurad9r eOlllo 
"olUa,;sc a servir em qualquer outra Repartiçã?; eeem _toaos .os Funcclonanos Pubboos t porque'll 
que posto se tivesse decidido que .r~ se trataria ~a ~an(tao reo~ber 0.9 seos Ordenados ~ Mas "'p~ndo 
nomeação de Ofticiaes para a Secretaria da Assemblca alOda que. l,stO. nao agradava: festão outros lDel~; 
quando se tratasse da reforma . de .todas em geral, faz.se uma Folba de todol,. e DO ~besouro se paga 
comtudo eUe julgava -que devia .propor como urgenle por eUa, 6U se manda. aquI .-" FIel r&ler os CO.RI. 
a dita refó.lma vara -se cuidar deUa quanto antes. peteDtes ~gamcntos. A respeito dos Subalternos flU. 

O Sr. llib~iro de Andrada: - A Assembléa já. se outra Folha, e recebem DO ThI8OUfO. Assim 8! 

,pedio informações ao nove~no sob~e as refür,mas que pr!'tiea com todas as Seer!tarias de Estado; e ni«i 
fossem neccssarias; . e por 18S0 creIo que sera melhor sei porque a da A~mblc~ b~, d~ ser exceptuada 
Oll\'ir primeiro os Ministros de Estado sobre esta ma- d:sta regra: Voto POli., CC!mo Ja disse., pela 8Up1'ti. 
·tcriA, para se tomar a resolução I:om melhor conhe· .&ao do ~rtlgo, e dos mus deste capitulo. 
cimento de causa. (Apoiado.) , O Sr • .An~,ada _"'/achaclo; - Eu llunca .ppro. 

O Sr. Carneiro. de Cilmpoa; - ~a ordem. que ,:e.ieste Artigo quando se }'edigio o Regimen~o ~ mil 
Be expedio . não se fez me~lçã8 especial d,a reforma hu vencido em votos. Nae/ gosto desta distlD8Ção. 
das Secretarias; falJou.se somente de reformas em que .parece separar-nos da claue dos outros EIDprt. 
·geral. gados, quando não somos outra cousa, apesar de Re, 

O Sr. Andrada Machado: - Eu tinha propos- }!Ct'sentantes, pois nos susteatamos dos Fundos Pu 
que se fiRsse mençãoparlicular desta refúrma, p"a blioos: eu não quero ser mais do que Cidadilo Br •. 
&e saber o numero preciso de Officiaes; ma:J al- 'si1eiro. Os outros Empregados recebem do Thesouro 
guns Sr.. disserão que isto se entendia comprehen- -por si ou s~os Procuradores ; não acho inconvenieute 
dido na generalidade, e não se ve~lceo B que cu em nós pratlcarmo~ o mesmo. . 
propuz; c sem termos estes dados nitO podemos ,de- O Sr. Nogut.,ra. da Gama: - Conformo-me In· 
liberar. teiramente com o parecer do Sr. Ribeiro de Andrada i 

O Sr. Presidente perguntou se estava a materia e 6":Olno já. fazia tenção .de votar pelo mesma modo, 
,lisculida; e decidindo-se que sim, propoz a urgen- fi. uma emenda a este Capo 4.D

, que .mandarei á Mesa • 
cia requerida pelo Sr. Carneiro de Camp~8, e ven- e be concebida nestes termos. 
ceo .. se '1ne não era u:rgente; determinando-se sómcnte Pr~ponho como. e~endaBo Capo 4.- do Projeeto 
que os STIJ. Secrctarlos Bpresentassem a proposta dos do Regimento Pro'lsorlo da Assembléa. 
'Veaeimentos do Ofticial-Maior, Porteiro, e Aju- Que le baja de supriRlir este 4.-, falcndo.se • 
dantes. competente emeuda na numeração dosleguintcs Ca. 

J)cdarou o Sr. P'nidente que se passava á s.a pitu] Olli, e accresc~ntando.se no fim do Resimculo o 
JlIlrtc da ordem da dia que era a discussão dos Ar- seguinte. 
tigos do llegil'l'lento; mas refletindo que tinba a pa- CA'PITULO IS. 
lavra· o Sr. Ribeiro de Andrada para I"r um Pare-
a-r da Commissão de Fazenda, fell-se primeiro a lei- Do pa6lJ7Iltnto da, despuaI do, A8Itmbllll. 
,tura deUe. 

PARECER. 

A Commillsão de "'nzcnda enearregacla de dar o 
~r." voto sohre 011 dois ltcqneri01entos dos Amanuen
cu, PrAticautcll, e Correies do 'fhesouro Publico, 
)'lOS qnaeR perlendem augmento dos Ordenados, que 
~ctuahHeutc perccbem, he de parecer se reserve o 
"eo dcferimeJltlt para quando pela Assernhlé" Geral 
J .. egislativa e Constituinle se tratar da organisação 
do mesmo Thcsouro, c mais ol~cclos a elle conct'r
nrnlc!'; Paço ela At;scrPlulé" 2 de J unho de IS23-
}f.rti11l F,.tmciu, lIibr.ro de Andrada: - /Ja1'íio de 
~t",f() Âmam" - .'Jlfl1l0el JnC'Íuto Nogueira tia Gil· 

• '}'Ia: - Jmlf: Arnurlle de Toleclo Rcndon: - José 
,Ir. Rr.'l(.fule Coa/a, }'oi aJlprovade. 

Passou-se pnt:io, scgundo a ordrm elo cli., í, 
.1i!;cussão do Itcgilllento no Capo '1.", e fui lino o 1.° 
~:'lrlig() dcllc, que he o 15.0 aa ordem d~ bua nu, 
me ração , C' do teor seguinte. 

Art. I.t;. Nomear-se-lia por eserutinio sccrc1o, lo: 

'I pltl1'l11iclnde rclati Vil, UAl Deputado que 1:i;C"ilL de 
Tlw:lourciro NR cada ugislnhtr"; o qual de\'.:r;', rc
r.'('h'.:!r nos ultimos dias de c:llla mez uo, 'l'hcsourciro 
1\ror a som:l em que importarem as diarias (los Ue
)lUtados actun('s no mez subseqllcnte para as di~lri
tJuir no primciro dia deste na Secrelaria dl\ Assem
lJll-a; e assim mais a importancia da "'~elha dos Su
h:!ltcrnos, e das d('~pejas miudas do mcz antece
dCI.le, 

() Sr' Ribeiro dI' Allá'adfl: - Creio qUE' este 
_.:\rt;!:o U("H' :-t'r I-lIl'rimidll. Jo:m 1.0 lugar julgo inde
coroso 1I0Ilil',lr-bt: um J)c}tutado p"" este tim; Cll uão 

1.D Na Sccretarill da Assembléa se rará • li~ta 
de trutos os Deputados com declaração .dos scos ven· 
.imentos mcnsacs; ~sta lista depois de assignada pelol 
~ecret:uios da Asscmbléa será remettida ao Thesonro 
Necional, para por eUa se fazer o dev.ido .pagamcn· 
to ~,á' vista cIos recibos doa Deputado •. 

2. Para as despezaa miudas e do expedif'nte 50 

entregará no 'fhesouro. Nacienal ao 'Porteiro-Mor d() 
Paçe da ASicmbMa a quanlia que se julgar neeesal'Ía; 
li sua delipeu sendo approvada pelO!! floum SecretariOl 
da Asselnbléa Rerá abonada na cont:l aberta ql1e o dito 
Porteiro-Mor deve ter no '1'he~ouro, e só enlão 1'8(('

ber:l nova quantia adiantada para ns futuras deapczas
Paço._ ela Asselnhléa J~ de Maio de 182:3 - O Depu' 
tado jlhmod Jncluto NOl!.llri7'ts d" (;ama. 

FizCI ;~Il"e algtlPllas breves roflc .. ,íes sobre a flUpres.. 
~d"o do C:tp. ,1,.° IHí p'1sta no l)rincipio d" emenda; e 
-: "'il!O o Sr. Presldtmte Íl vot:1~'lio se §eria suprimido 
,; ··'iu.I C~p., v('n(~('o-se qlle. sim. 

.:~nlruu .!~,pnis em duvida 8C a (fita emendl' do 
:- " l\·,).~llâm t.'a Gama seria logo discutida, 011 Re 
p .. :meltl' F"ria ill1prcs~a na forma do elllilo; e dccidin
do-se qu~, ll.t~i~ta lA sim:'lioidade e clareza da. mate. 
ria. fi.sse .Iogo (l~ba!ida, entrou em discussãu o 
Art. .]. 

O Sr. Nngllcira (1" Gama.' - O quP. eu propo
nho ne:.te A rt: /Ie conforme ao que se pratica em to
dóIS as Repartições; e desejava que fõe u.1o usasse de 
p3rticul:lridadcal!"uIJl3 com os Deputado .. da A8IleDlOl,~a. 

,como acontercri:t sc'viesloe um l·'id do ThcSOUftl p:lgar. 
lh("s no lH'inuij,i8 dt> cada mel. ... (O Sr. I)rt:.~idl·nte 
o wtelrQllll

'
t'1J diJcudo 'lue falUu tUra da rluc!)~.iu.) 



o OraM ... i ..... _ Fào. I .... ' .. __ que ti-
w para .pntpor a -.da, e ~ que aalto dir.ito • 
...... ; di~o pois que .-.atei AJ- oIUW deriuoGl .. 
,l*wilor-nOl ,pua nOlsa coamoclidaü, e por .., 
adeptai " 81&lIo t propondo .que 10 ...u.. ~m. F~ 
doa,.euimentull m~lI.ilall doa Sre. Depu.udot pela qual, 
lendo ,lIIignad. pelos Sra. .'e&afl&l t .. ra,i_ ai 

.pec&i.voI lMIjamen&GI no ThclQuro Pubüco. 
Ãlgunl ~r.. Dcp.u&ados de.cw.r4ra,õ que puto DÚ 

qui .... m cliltiDguir~6e das outru· clAuu dus Udadioa 
lbia era quui iliolpoaliyel CQbr.r porque QU pudião ir 
,.loaI_ola por se ,úur o palalllelltQ dem,aDbiia; 
.. tambem Dão couheeUlo aq.W IlUJ8ueID a quem ÍDcnm. 
biIIem a ,'Obran~a. 

. O Sr. Jl,be.r,II de .4ttt/,:adG d"RI que eia 8~. 
~ão a .'et inçonv.elucr.~~1!I tlQha lembrado oexpediea. 
• e ele vir um .,lcl fazer ~s rag,OIllCtltl.ll ~UI 81 me-
.... 08 Sr.s. Imil~t:atl\l.a,' e teq\4!:~'j:eO qt" 9~. Pl'1:lIi" 
dente quando p·J .. esse 'lo vot:lyão .. Ar'. ptÚpOletlst 
tambem aquelle ad;iittlml'ntn. 

J ulglDu-se n materisa dhcutida; e propondo ° Sr. 
Preside'nte se o '\r:ig:' l,:\,:!a\'a ('rn gf'ral, e com o ad
ditamrnlp do ~:. lW.(Í,o· t1e Andrad" vellcco-aC que 
Iilo, acrescellt<lwlo se o Reguinle - qu~ depuis de fei
A a Fdha e rt'mcttiJa cOlopett'ntemeute ao Thesouro 
O Prcsidellt.~ do Il1Ci;mo m'an.lará por um· Fiel a im
portllncia dali rnrllac'ail, p"ra ser distribui da depois 
pelos Senhores Dcp:lta:lO:i. 

Passou-se a disl'l·tir o i\rt. 2. da mesma emen
da, e foi ItllPrrtvado sem 'lbjecçiio alguma. 

O Sr. Andrada Maclu,t/o: -- Lembro a V. EL 
o ,"'por ~ a doutrina vencida ela ('menda. do Sr. 
Nfi,..,lI'1lti(a d" Gi'"," passa para o Sm do Re~lmelllo e 
forma o ultimn Can. dehe, ou ie fica neste lugar 
lub!.tiIUit.1do o Cap.' 4. 'lue esta suprimido. Eu IiOU 

devote que plll'IIC pr.ra o ti!'" l,~ra ~elhllr o~dem das 
materias. e :.:t6 para que seJa o dlnhelfo "ultima causa 
para q\4e olhe.mos. . 

Feita a pi'OP()~ts~ pelo Sr. ~relllde1lte, vence0-se 
que P,I&811~8e par," o fim do Reglmenw a formar o 111-
timo Capitulo. 

Se~u ''-s~ o CAro 5. q'le traIa - das forll'lalidad~s 
que se II/i.l de gU:1:,dar nl.l Assem"l .. a -.; e o Sr~ 
Secretario Cnstfl A!Iuiar Ico o I. Arl. (lo dlw Capo 5. 

Art. 19 No to~a d~, S!ila da!l ~essões e!itar:~ o 
Tbro~o Im',erirol, e

l 
no primeiro de~r,;o Íl direita eita

rá a Cadei~a do Presidente da Assembléa t quaado e 
Imperadur "ieor as;,h'ir. 

O Sr. Fr,.R.ft;: - A m~tf'ria "elite Art. ja se 
discutio pC/r IiCr aSllim neC.18Rarin p~ra. o di~ ,la !ns
tallação da As~mbl~a, e a S·la. materla Ja esta vencida. 

O Sr. Ândrnd,l J/(J('l",do: - Discutio-se; mas o 
que se venCe0 foi provi8oriamente. delorte que todo 
este Car,itulo se p(;:le _ debatc:r co~o qu~I~l\er oulro. 
As reso CÇ[)f1 que enlao M lllwanto servlrllO somente 
para aquella occasião. 

O Sr. Cnr71t'iro d~ Campn.,: - Eu faria de~te Capo 
dOlls, porque niio JII~ 1I,~rilda" esta mislura. dc ~essêes 
ordinarias e extr"orrh"MlaS. Em nm trat"rlll fIe tudo 
o que rcspeita ã. or:~inarias; e no outro das Se!>:.:õea 
a que assi"te. S~I:t l\'JElgf'iitad;; e. quand.o . conservasse 
todas tiS materias em um IC) Capitulo 'arla a mesma 
8eparaÇl~o, pari\ a boa ordem dcllllll, comcçando pelas 
OrdinariR!I. 

O Sr . .Ãndrnrla Mfldulllo: - Como o Capo trata 
das formaH,bd~s que iC Mo de guardar na A!lsembl~a, 
Riio sou de par~cer que se scp~i'em p~ra .lU" Capltn
lo 8S que (,e tlralidio nas SeSSM!I ord:nana!l, e ~ara 
QWrou .daB ex: uurdi nari3S , pois tudu lióio furmahd •• 
4es; mu não me 0jWlh9 • q~. .J~uQ8 ~ ., 

que .......... _; ,.a .... 1"--.. " •• 
mo Capitulo. do qu. per&ence ál .utral. . 

O Sr. c.. ~1l";Gr: ..... loa 4t OfiDile '0 Sr. 
~"t()"Í6 Ca-/o.: aenw .,Ia <;apiaule .. tr.ta el.feI. 
aaalidad..lIelJe 18 devem Q)mpr~I.u.. • .... 
JIe p,aticarem Da A_mbJ"., .eJão 1-- 'm ... ,U ..... 

SeMõeI ~ porem quaa\Q a dividlr • .- .. t..:apiwlo C&&l ,,~ 
parcea para ~11ud' qrde. ~ IDllte". a~bu ~1Utp 
.... t.do; • lue«:euio "'" Antl0s lJe~te lUl§&r nlto lU 
.paq,; porq~ da.tia e,trIUJÜÍIl.ri... pataa... .. 
ordin4ria:l t • YuJta-.. de nav~ &tI ,rUoelt&!!. o qUl: 'I' , 
em verdade úlc. 48 _tlaudo. ~.,r &a!IW',l'."&~" 
o CnfÚuJo 'elll dual .ti~çQe., p*ta. &Ir.... • CQII~u,ao.; 
... cu •• en..... um 10 pula rallAo JA ,.h~. (,lIaa" .. a .. -
do-ae .pnalNo • tratar da. Seuõu or .. iiM,rlal 1'111' ~rdl 
.. propl'ia. dOI trabalhoa d. Auembl.:a • 

JuJ·"llDllo.1e • m.teria. discutida, propo. o Sr • 
Presirlel~~e: 1. so ° Cal). devia aer dividido .m dou.; 
• vence0-se que não: ~. ae OI 'ArtilCol relalivol ã. 
Seesóel Extraordinarias aerião separados dOI das Ordi. 
nariaa, Cormar.do-se dual divi.õt:1 (lU Secçõ .. 110 m ... 
mo l.'ap.. e venceo·le que tiim: ~. te primeiro lIe tra
taria das Sessões Ordinarl8li ou das Ex,haordinariu; 
e yenceo-se que le tr.~asse primeiro da~ Ordinari ... 

Por ler dada a bora ficou adiada a diecuSlão da. 
Artigos. 

O ~r. .il/on;z Tavares lenlbrou a 2.- leit"ra de 
alguns Priljeclos. e o Sr • .Am';ads J,Vnclt;;do requereo 
que se d~sa. para a. ordem do dia o Projertu da abo. 
lição do Conselho dos PrcJcuradorea de Provincia., e ° dOI Governo. ProvinciaeB. 

O Sr. Prl8üknte tomou em consideração o tine 
se lhe requereo; e aSlignou para'. ordem do dia I. 
ali emendas ou addiçóel ao Projetto sobre ~ociedu\Jes 
~ecretall: !. • 1.- ditiCullsão do Projt'cto da abo!i~"o 
do. Procuradora de Provincias: S. o Rl'gimen'o; 
e por ultimo a nomeação da Commissão Ecclt'lIiaa;tit:a. 
e a do Membro que faltava para a de r.-'arinba • 
Guerra. 

Levaotou-ee a Sessão ás 2 boraa da tarde. 

JOIé Ricardo da COlta .Aguiar, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para J olé Bonifacio de ..4ndrada e SUtfa. 

111.- e EX.IIID Sr. A AlSerubléa Ccr:l Ccnstituin. 
te c Legislativa do Imperio de Brasil, ttndo appro
.. do o Parecer da Commissão de Saude Publica lo.. 
bre a necessid3de de procurar ai noções precisas pars 
conhecer as difterentea molestial que afhgem os Po
vos, e minorar ou atalhar 8ual damnosas consequen. 
cias, manda que '.odas as Camaras do Imperio rf'llre-
I€ntem a esta Assembléa se, ha nas luas respt'ctivas 
MUAicip!&lidades lugares insalubres e afecro! de enft'r_ 
midade. endemicas ou epidemicas, constantes ou pe_ 
riodieas, Itslim no homem, como nOIl outros .nimn~ , 
e que eJ:ponhão exncta e concisamente a dClcripçã'o 10-
pografica, geogno!ltica, . e hydrogra6cs ele tac·s luga_ 
res, • 'bistoria, diagnosli('!\ (las referidas enfermidades, 
... datas da sua apparic;tio. a precedenci. ou conco
mitancia tIos fenomenos atmosfericos, as ('ausas • que 
se altribuem, e os methodos de cura que 11 expericn
cia tem mostrado mais eficazes. O qu~ V. Ex. levará 
ao cnnh.cimenta dc ~ua M~elit&de Imperial. - neo. 
Guarde a V. EIl. P.~tt ~..SftIItb~.· em fJ de .f.,. 
~~ ~.It. JiIl.J l_fI_ (Qrnâre d~ Campole 
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Para Caetano Pinto tle Miranda l.lontentgro. 

III,O,mo e Ex ... • Sr. - A A.liemblJa Geral Cons
tuinte e LC!!lslativa .do IMperio, . tcmando cm consi. 
deraçiio qu; alguml dos ,\linistros ,la Relação de. 
lJ~rn.mbucu nomeados Ueputadus para ~ nu!:oIDI& As
sembléa, não vem tomar lUAr'. nos S(;t)s trabalhos, 
por não estarelll llrovidtls os lug:ucs quc dtvem dei
xar em virtude das dilas nomeaçúcs, lllan,la rccom
rnl'ndilr ao (iovcrJlo o p;ovilllemo J' aqucHf8 lugares, 
4 fim de que se cumplete o seu numero, C possiio 
08 referidos ~Iinistros vir qU8nt. antes tomar aSlieme 
ne~te A ugllsto Congresso, e ~lllrar 110 l'xercicio de 
lUa. {unc~,jes, corJao l)eputadfls da meima ASieDtt,léa, 
U 'Iue V. El{, l.,vará ao Coah<,cimcnto de Sua Ma
I!estadc Jmpcl'Íal - Deos Guarde a V. Ex, Pac.:.t 
da As<;embh:a em S de Junbo de J823, - JO!cJ Joa-
lJ.uim Car "eiro fie CQmpo3. 

Para J(Js~ Rimifario d, ·.A.ndralÍtJ . e Silv •• 
111."'· e )~x.r.o Sr. - A A'l:.emhléa Gerlll Conlti.; 

tuinte e Legiblati\'3 dI) Impe:io do ilrallil, lendo-lbe 
presente p"l'. Otiicio de \. lo:". d~ ~ do corrente It 
'1ue Sua Magcstalle t) Impelador n;i" podia. por mo .. 
Uvo de molesLÍ.l, recel;cr hc~e TI" Par:o da t:idnde .. 
cunlO ja tioha determillado, a Ut'l'l1ta\!lie destinada a 
ngrade~er-Ihe a Mngnalllma Rcsdu~;,o que lomou de 
cOllvecar a HcprClielltil~·a() N.cionat, !1('lIctrou-se dI) 
mais vil"o Sel:tllllento IlOr tão desagradavl'1 noticia; 
.fl anciosa cipcra pelo momemoc'm '1uc Sua l\1a«ellta. 
.lle dcsigm~ dia t:ara ouvir 1111uellcs puros yotos do se. 
agradeciRlellto, com os quaes misturará ai expre)tiõel 
SIlICt'las do seu jllhilo pelo re:.talJclccimento da prceiesa 
saudc do mesmo Augusto Senhor. O que V. Ex. le_ 
var!. ao <':onhecimento de ~na }Jage~tade Imperial -
Dcotl Guarde a V. Ex. Paço da Assembléa em S de 
Junho de 1823. - JfJ$_ .Toaquim Ca"nliro de Campo,. 

-----------------------------------.-----------------------------------------RIO I>E JANEIRO. NA IMPRE~SA 'NACrOSAL. 18U-
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GER.4.L, CONSTITUINTE, E LEGlCSL.4.TIY.4. 

DO 

IMPERIO DO BRASIL. 

1 823.' 

SESSÃO DE • DE' JUNHO. 

Pr,Ji"itJ .. Sr. ArldrtJd4 , Si/fllJ. 

R EunidOl OI Sn. Deputados pel.. 10 horu da 
lIIubãa t f~J." a cbamnda t e acharão·., preaentes &6 t 

faltando por doente o Sr. GamtJ, e MIO caRla o Sr. 
CI.I""*tJIIli de lAcerdA. 

O Sr. Presidente declarou aberta • Se_o; e lida 
• Acta da an&eced.ate. foi appro .. da. 

O Sr. SO"14 ~Vello appr~Dt.u por a.ripto a 
c1eclaração do leO TOlO IObre a pena determinada na 
Seaão antecedente contra OI .. qe pela primeira VeI tranl
pediaem a Lei relativa ú Socieliadea Secretas; mas' 
porque não estava na fórma do Recimento t restituio •• 
.., mll ... o Sr. DePlltaJO para a redigir melbor; o 
qual • tornou a appreaencar depoil da nova Redacção ; 
e ._li. le mandou inserir nelta Acta : 

" Declaro que na Sessão antecedente votei c01ltra 
• pena de 30 dias para fóra d. Tara" da Cidade ou 
ViDa, estabelecida na 'nova Lei lobre .. Sociedadet 
.Secretaa. Paço da A.nelRbl~. 4, ,te Juoho de 18i3. " O 
Deputado JOIé de SlJlf8tJ ~Ve~. 

O Sr. D;.(J8 appresentou tambeJa por cscripto a 
.guinte declaração: 

" Dcclaro que &obre o tmno - Rf'ligUiI'J Ch,.Í8. 
lia - fui de TOto que se declaruse - Cal/wlica - na 
Acta de ontem. tt 'JOI~ Cuatodio DiGa. 
, Alguns 8rs. Deputados ponderarão qne não ha
Yia IDOti vo para a declaração. por se não ter votado 
.obre ° termo ~ Calholica; - e decidio.ae que loss. 
reptada. 

Diae então o Sr. DÜJ8 que feliDlente ainc1a ti
Dha de apparecer o MO modo d. pensar IObre eJ&e 
Gbjecto no Di.rio da Aaembléa. I 

O Sr. Cnuc GouflelJ: - Sr. Preaidente: e1ll ullla 
_ Se.1ÕeI pauadu fallei da adhe&ãe do Povo Paraiba
aoá Causa do Braail; e y. Excellencia t lende or
são delle, quando aJunta Provi~~ria teve a feli. 
lembrança de o eneurepr: tle certificar a Sua Ma
cestade IlDperial o respeito. amor que todo Iqu.lle 
P.vo lhe protestava t di8se na lua .Ioqumt. Falla
Sr.! A Prorincia da Paraiba não he co .. o oatru, 
'lu tem. Santo Da boca e Diabo no coração; - e no 
mes de Março pusado t felicitando V. Ex. por parte 
da Camara de ViUa Nova da Rainha a Sua Mageatade 
Imperial pela lUA felis Acdamação, e leTaDdo'ao conbe
cimento do IDeamo Senbor oPatnoti •• o do SarJtento 
Mór PtIUlo de .4r.,;o SOtJrll. ttmbem ...... dai se
pintei eqretlÕea- A PreTincia da Paraiba' t Senhor , 
.... ~uIIa 'lu &ela lido jlnM, ",., • ,.,.".,., •• -' 

Será ,falllO ° uPftldidn P Certamente nlo. enio peit 
.ejo no Di.rio, eto Governo, de 27 de Maio, uma 
Portaria illcrepando) a J uuta de não &ti' mandado tirar 
a devas.. que I~e fora urdeaRda pela Repartição dOi 
Negociol do Imperio P Sr. Presidenle Ie a Provincia 
da Paraiba t não merece titl1ln!l nem honrlls, eomo .. 
do S"l, apesar de ter adherido uUlnima.ente ai Cau_ 
.. do Brwil e de ser tão firm, c,,,tlJ e con.tta"u, 
.. ue por uma 8implel requisição do GOTCroO de Per. 
nambuco mandou 200. Soldado. para a Bahia, e a-
perou o inimigo nOI mais arriscados ponloi para àe-
fender a 11Ia Independeneia e Libndue, e o ThronCl 
cio Seo Augusto Im}Jerador t menos merece flue _ 
mande proceder a, lima dC7assa de simiJhante uatureu; 
por lanto cbamo a attcnção da AssemhMa, e etperG 
o 110 apoio e justiça sobre a IndiC'ação que appre.a&o. 

I N D I C A Cf Ã O. 

Rogo que a Soberana Auembléa participe ao Go
ftl'IlO que atlenda á. lupplicu da Junta da Provia. 
eia da Paraiba, exprndidu no Offlcio de 10 de Mnrc:o 
proximo pauado. - Paco da Auembléa .. de Junho 
de U123. - O Deputad" .Io.,~ dA Cru;: Gm'tJtoJ. 

() Sr. A,.drQ(w MachatLJ: - Sr. Pr\.'5;,!rnte! 
Não entendo isto: o nobre Preopinan~ t18l1 de m·; i. 
linguagem que até IDe pll1'eCe potlClO COHtjr~d~ :: , 
qu~~do se dirige a() Sr. ~resid.ntc B'1 q'l.Il~;.i,~â~ ;ló~ 
Ab0l8UO de E8tado. Se o JlloRre Dcput;\.-I" t~·:::~, .. : 
diser a respeito dOi ~imen~s do l\Ii!lis:rr> >, 
Negocio. do Imp!rio, p·)de "por o qlle Ih~ F\l'.,';:" 
ju .. to á esta Aasemhléa ,ou f"ler a IUl& 1I\d~cll:;~f> ~ 
mas dirigir seos, discurlOS ao Sr. Preeitlentl! u': ·'i'" 
Ministro (Ie Eltado he inooberente. Quando no!!t",'::. 
gar se r.Ua eom V. Ex. he na qualidade de Pr~si~ 
deate deste Congres80 t embMa ocCupe qualquer ()l1' 

&M cargo elll serYiço do Estado. 
A Indicaçãó do Sr. CfU GOlnlttJ ficou para 

i.a leitura. , 
Paaou·se' á ordem do dia. prineipiaq,Jn • disMls. 

são pelo Arti~ 4,0 ela emenda prOOOllta peJo Sr. AII-
drailiJ Macl",do ao Projecco aobre Foc.iedadea Sacte
tu cuj\) Artigo he do lheor legninte:' 

" A particip..çiio deve lei' feita nesta Corte , 
Intende.cia Geral da Policia. e IlU Otlt!'u 'partes ... 
Authoridadea Policiaea dOi lu!aretonde es:iltem .. 
ditu Sociedadet~ " . 

FaUario alguns Sn. sobt'e a maferia e a final foi 
approTado o Artiso com o &Cl'el!eentamentt) da ~lavra -
ri .. - depois de - Polkiae,. -

Sepio-ae logo a dilC:Ullão IObre o 1.- dOi .toa. 1CIdi.... Cl'" ao I8amo Arüco ,,- Sler, • Se.' 



(nu, 
•• rá Ü $tllllD ,A""": •. depois de· alptl de"fe.t 
"'0 á votação.~· n~o "~I.a t~ Cl~.~esta,~.re~do~ 

O ~I'. .A"tlrtlr'1I JfaclladD re(1"uereo que se nozes-
.. ú fUlaÇ"" ~'la •• aeguinL •• r.1~vrae ';';"'",e formão 
• OO'Cf,,!,n ,,·'I.'prf'rf!o 011 Leca da Sodid:.<.~ ou Or-""t. -: ll)i r,,~.·;!ildo.. . 
. . (>' Sr:. (.'''~'4.·iro de Cr·",,~()., lambem req'l'~ que 
.. \'!·C ... e ft)ure o ,"e:;mo "jlJic.mento 'Coie' .. ; pilavr .. 
~uilltCll - pelfl.. .1/~"r()s 9"(1 n8 ji:r.,."n por COtlZ:' 

. -.u,·io dfJ Su";t·dudt; - e r,;i igualmente r<!geitado. 
l)ropul enti" o Sr. P, e"'Ça a emenda.eguiDte : 
••. I'npOllho ao A rti.co 1.- da emen~a du Sr. B.a-

rão O. Gddilamell~u - ~n;~,rregudH (In' pfJriiciPQç8-4J ~ 
em ... ! "im~ntl) ds (1:ll."ra - declarante';....;, ·.·aço da 
Aeae,.bl~a 4 ele Junho de 18t:J. " O Deputado E'ranffJ. 

Itelj.lveo entiio a Assembiéa 'lue o Artigo junta.. 
mente cona a emenda do Sr. Frallça fosse rem.tido á Côm.; 
mis..ao. e que hta redibi.lle a 'inal a .. auria . dos Ar-
til'" v .. neidCl~. . 

PÀ~"'II-lI. I~ A:-!;go i.- d, melmo addicienamento 
do Sr. Bariio de S.l.;tn .JmaTo; e (azenda.ae .obre 
elle alzum.. o!'l!ervaçik,. fui approuda a .1 •• parte ~ 
i .. to he,. (jue a l:erm;aeín <la G."erno (os .. :dada por 
e.eriplo; ma. a ! .• , a sab::r, .H ella perm!ss5o seria 
ruN,~--tf!!"", !-:':,:~, (1,,\ G'J \'8!"!'J, f,j! re&('ítad~; ente' 
Ll.ujú til ISl\) r1~!lmO d.~ q'.:aJ·ja~r outra F Q~~" Publica. 

. O Sr . .hr::;IJI,: - A lei qu. nãopre"ine ,todu 
.1 cir=lo:n~tknd;.lf (I~!e p~de:n 'occ."i,)nar ef".~io8 para '. 
I.,a ü:~i~~i.H;,loJ he' ce~'ei:u6I1a ; . ob,er,"o pois que e Pra. 
~~t~ ~.:. ~i;~ PJ~ :rll~~ imp.)udo' renas. áquelle. q~e nüo 
J:,er~[Q' as r*rtlclpaçoes da e2:!tlten(,la dllS 8o('ledades 
Se{,l"et.lll • mio dedara ('om tudo o termo dentro d" 
~1"11 .e dev..::n fa.:er .imilhMnt~ deelaraçõe,; ; e para 
evitar' CY:i ralta que lO meo VIr poderi~ elcudllr o. 
transgre-lIC1l"tA, lembrou-me flller a' n&e Artigo o iad-
dillm!lIto at,uinte:- . 

ti E e.t" ,declaração dtTerá ler feita no. praso de 
80 ,li.s dep~il ia primeira reuniãe. Paço d. ~Hem
l»lb " de Junho de \8!S; ., Ig1lncio Adoli"úe V,IIrOnrtl08. 

Alguns 'Sn. Deputadoa julgariio largo o praio de 
'%0 dias, e ,ultentarão que ode'15 era sufficiente pa
'r. • declaração da f()rma do que já esta.a ill.litllido; 
• outros def~nderão o pralo marcado no additamento 
por lhe parecer ntrcmamente aperrade o de 15 dias. 
. () Sr. Preaidenle propOJ Ú votação 1.- te deveria 
estlhflec~t.te algum prasD, e decidio-se que .im: 2.° 
Ie el!le pralO leria o de 15 dias, e 'ltnceo·ee lambem 
'que lIim. 

P .... nn-Ie lU' Artip 5.° da emen,l. ou Idditamcl1to 
do Sr. Amlrarla Alacltado; mas qllando começava a dis
cUlsão o Sr. Presidente propoz, por melhor, qlle o 
'Inelmo' Sr. Atldrada Aladuulo de acordo com o Sr. 
jJinlteiro dI O/iteira que tambem oflerecera um Arti
go lormü •• em um .ó, e o appreaentallllem; e nisto con-
'cordnriio OI tloul Sra. Deputado.. . 

O Sr. }'residente )tropo% então o adiamel'lto da 
dilclI .. :io t porque resUnão ainda outros objectos' dado. 
pn".R o~dem do dia; e foi. ~ppro':.ado. • 
. Segul0-'O port:uadt. a 1. a· darcusS80 do ProJecto do 
Sr. ~l1d'tlda ftfarkado pAra a revogação do' Decreto 
'que criou O Conaelho dos Procuradores de Proyincia. 

O Sr. A"dradn Mnr./tnd,: - Sr. Presidente: Eu 
ereio que ninguem cluvida da Ilccessidade da m.dida 
que propf)nhu. Sabida he a cuusa e fim da convoca
'çio do CelO3elho de l'rhcuradorc. de Província. Erão 
~ dcarío preciso para cbes.rmos ao que ora . somos t 
erio os andnimt"., sobre que·.e devia, co .. ~eito le
"anta", n ediAçio representAtivo; tudo ne.ta Convoco_ 
çi(o ti!1ha a .. natures:t de próviaorio ; ,,,r.. P9r . em quan
to, nuo para '~II'II"e. A ~Çilo t~m ~or" ! ..... ~s 
·BepreM:Dtl.Dla fi. ... JepâmoJ" UJUCOIo .Procu.ao. 

tes;· nã .. ··~8t1 IOf Iftti~ ., infttet .... ftr. ...... arar.; 
se; ~e~Sárilo a. suas funçies á tlte l'Cspeito, . pUSOII 
a .neressidlide. !te 'Ôliste"r lambem que dcaapareça • 
ins~i!uição. He verdade que tntre lS attribui\óes dOI 
.Rro.e~:rador.es .e cc::ntavlio a. de 8CUnselhar a S. M .• 
u.quaci· podia.se diaer qu,: ainda àuray~o, e ,bon,,
vão a sua duração; mas advirta.s8 qUilo anomalas. 
f'~ütiC(lS, e viciesas e"io ali formas exar3du no De
cfeto ~uc parece de propolito confuDdia AS funçõef 
de Conselheiro do l\Ionarcha, cOla as de FI'ocurador 
~a Sl:a respe~tiv8 _ Provi~ci.a; em ~a:-eir~ que podi.ã4) 
ler tudo. ou nad3 &.0 arbltrJo do MlIilstttlO. De maiS, 
tendo nó. de ~stabelecer, C()nforme as verdadeiras 
idéal Const:tucionaes ,.um sistema que faci~ite a illus
tração do l\Ionarcha, robore liua Influ.ncla I?bre • 
malsa do Povo, e dê á lua acção a força addicienal 
(109 que a promoveriio. seria loucnra conservar IIt1l1 
instiluit;ão,. que mirando a Ot:troi fins, nada dilito til'. 
em vi .. la. Há alem disto uma terceira razão pata 
abuli\ilu' deste. Conselho. O Decreto que o instituio 
não declarava ind.mnidade alguma aos Conselheiros: 
e o s~rviço gratuito em lugarei de reprelentaçn.o he 
sempre gr:\voso t mormente neste pail, onde abando_ 
nar ud: •. um a sua cala, he eondemna-la a. ruína in-
1.Ili'él. E' aiora nem ao menos tiRhão esperança d. 
gloria. eomo tivl"lão ao começo; pois'inutiJisados pela 
noss': convocação não são mais que um pêlO morto ~ 
q~le não in8ue .obre o and.lunen:Lo elas co lUlas. Por 
fodas' e.tas ralões era mister abolir-se o CORstlhe; 
IDita .endo criado por I.ti, só outra lho podi~ tirar 
a existencia. He o Itue pretendo no' Projecto, qll8 
offereci. Mas a justiça pedIa que a Nação fosse K"ata 
aos serviço. prcstadolpeles Cidadãos que servirão Des
te hOllroso emprego; eis e que sc declina no 2.-· Ar
tigo. Na 9.- julguei preciso dcelamr uma verdade d. 
que ninguem duvida, he verdade; mas que sempre he 
bem inculcar:e . repetir a um pOYO : tio noviço, COIIIO 
nós, em materias politicas. Nu 4.- tive em vil.fas du/W 
COUBal: 1.- que se não fizessem nomeações anomal .. 
de Conselheiros de Estado, antes que a Coastituição 
declarasse se l,avia de haver CODselho de Estado, 8 

como .eria· composto; o que tudo 8. Dlio pode desde 
j t clec~dir, antes d. ler bem pensado, discutido, • 
maduramente decidido nesta Assembléa: 2.- que se 
elpecificasse a responsabilidade dos Ministros de Esta
do. He f.trto que parece da essencia da execução a 

. responsahilidade; mas como não havia regra. de rea
ponsabilisação tinha o nome ea cousa cahido em de. 
8UIIO; sei responsabilidade niacia em alguma parte. 
.ra 80lllonte ao Monarcha e Ilão a Nação. Estas são 
as idl~as primarias do Projecto que concebi, o qual 
me parece util e vantajoso. . 

O Sr. Pereira da CunlUJ: - O •• tado conyulci
vo em que o Brasil te' ilChava na epoca em' que Sua 
Magtitade Imptr:al promulgou onecrelQ de]6 de 
Fevereiro de 18~, exigia imperiQ.amenle a. mais 
cnergical· providetlcias para atalhar os malel de que 
estava ameaçado, como conseqtJencia Ilecessaria dos 
erros commetidospelaa Cortes de Lisboa; Então tomoll 
o Ministerie como medida política, !':prestant. • 
convocação de Um COllselho de Procuradores Gcraes, 
que consultando o espírito puhLllo de seoa Consti
tuintei .. podcuaelR -lembrar os meioa mais proprios e 
pr.porC1or.~dos para' conloli<ilat a união e tranquilida
de das Provincias do Brelsil; fucndo comrnuns lIeos 
hlttresael , . e contribuindo todas para o mesmo firo , 
queet. a prósperidadedeste Vllsto Cont\.:ente. 'fio 
util foi elta deliberacoQ que nclla teve origem o de
aenvolvimento ' da . epiniüo geral dOI Povos deste Im
perro a reRp.,ito.de eeo fu~uro destioo pois não só 
u lI·rOfaclll.bra"rw ost. ,Si.'OIllI, ;roc:edCDdl im~ 
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• Commiulo de Marinha e Guerra; 'e ubio eleico 
o Sr. NOif'ltira da Gama com ~J voteM, 

Tendo chegadu 1\ hora determuuwa par.. leitu. 
ra dOi Pílfeceree de Comrni~s pedio a l'ata". o 
Sr. Rodrigut:iI t'elluzn, COlno llc:i4cor ria (.,umlDÍiliãG 
da BedacÇio do Regimento, e leu o ieguinte.-

Parecer. 

A Cominissão encarregada da orpniaaçfi'o do Re
gimeD&e illterno em ob:tt:fvullcia dll ddiberaçlic desta 
AS8elllbM. , e,cre(.'C rdOI'Oludo o Capo ~." que trata 
dOI Secretariol, e 8t18b Ktribui'rõe!l <;om as ,.Jtcra\,óea 
que a>.ret~el'ilo cunvellicutt)lt Jlar.~rem discuticLa. li 
~lIe DItO tinrem jíl lido aproV:lidns. ~alão da A~m· 
hlé. 4 de J ullbo de lS~3: - Állton;o Rod'y:ue, rei· 
If)~" de Olivâl'lJ. - .. 11Uc.II,:" (''arl08 RilJâ,'o fie ~ndra· 
da .. JJt;,dllldo t: Si/i,'a - .4'.::111;0 Lui;; P(:,â,a ti", Cu-
,;IIu, - ",lJa'wet 1'11110 lli/;tc"u Pt:,ei,'u, de .Su.INpaio. 

CAPITULO 5.-

DoI Stcretar;OI. 

" •• mentl por IeOI l:OlegiOl Eleitoraes' Domea
ção de seus Procurarlores;, OI quaes turão eDviando 
para ell. C<lrte, li propoll.ãu que se hião elegenctlJ; 
IDas até cadlt umli uali Camarall em particular, em 
Dume doa habitante. .de !leo. rl'lIpecliHls De .. ti"ictos . 
lPandar:ão . 8UI&IS ~elicita~õe:., e llroleslos de respeitu: 
e obedl&nCl& a ~Ul& l)laóestaJe lnapel'ial, mnnitclltan. 
do-se chnamentequaes erao IS.Uas ttm\'õcs para se ·IiUb. 
'rahirem ílli inju~tlls pertell\'Õel dltlS Cortes cf\: Porlu
gal. Pet110as hou \'e.·ão que pert":ulerao nOlar de ilte. 
gal esta dispalliC;ãu minislerial pela simples razóio, de 
que l1t;lJando-se prucllllllALlu um Govern\J RcnresERta. 
livo, em que n divillâo de l>od\:res tu A "baze du 
.i8lema (;ousli~ud9nal, parecia 1IBllraticanl aquelle 
meio para o qual eru IU:ccbsArio o uerciciedo Poder 
Legisllltilo; l'0rém alelll de muila~ rll.lOcI que 110 nttO 

dev-:'m agura repetir, e que ,JusLitieiJo, e SUbtCUUto • 
Jfgitimidadc ,leste procc<limcntu, La~la lembrar que_a 
Salva\'âo do }:!)1.&do be a Suprema Lei; e 'jllC nas 
àrcunlltuncias tào criticus , e Arrtscudll8t'm q',c o Ura
lil sc ac!ulva, prollendemJo para umA guerra Civil, 
ferciso era uzar c;lo· rel'ursO flue eHlava ·ao a!crmc\' do 
G.vcrno; porquc Ile nào· deviit lIobrcl>hlr Cltl llegllcios 
da mai.,r impUltnucia dos quael$ del'wdia a nt,~sa cAi ... 
'eneia pulitica demaHdllndo I'rolitifmcins ,!c OUL:O llunia. Artigo 9. Haveria quatro Secrttarios etTeeti'OI, 
ferio. quc ou não "pareeião, ou vinh:iu tarde, C! ruius., e dou supllntes, eleitos dc entre 011 DepuladOl em 
Assim veritk'!da A instala~io delila Auglllila ..l~~em. cada meoz, os <iua~1l todos pcorriu ser reeleitos. 
Jjléa, duas COUlias havia a delibcr.r a l'\;:;I'l'itl) 00 di- Arti ... u 10. A sua p,io,ióacie SI!rlÍ regulada pela 
&o Conselho de Procuradores 1.- era a .ua existen- maioria de votos da sua nOlDea~ão, de malieira que 
cia; a 2,a o mocio tie despedir '0011 il!ustrt~1 Membros. tcrá o lugar de prialt:iro o que outi"er na eleição maior 
Quanto a I.a p:trte he c\'idenle. que achalldo.~c a . DtimerO de votos, e assim os dc naais 2.", 3,0, e 4~o: -
Na\,ão reprellentada }lor leos bonradulf Deplôlados ne~. os dous qnedcp<Jia destl's 5e seguirem em numero do 
ta Assesnhléa, dc\'ia cessar o exercicio dos Pr.cul'''- votos scrJo 8uplenlt'lI; gUl&I'dando entre ai a mesma 
dores de Pro\'indas que I" leve lugAr na situac::io norn:a 1)IIU Il llfernCtlC'Ía, e IInti!'.uidaàe. Nu c:uõ do 
em que nos :1Ch:!V.\OIOS, e pelos Rlo~i\'os p'lnderados: etnpatc de I'Di, e oulros decidi", a sorte. 
quanto á. g,'utiticaçües cum que 08 rne:;lJ)üll Pl'ocura- .Artibl'O 11. He da eoml)ell'ucia do primeiro ~ 
dores devião s __ r aontemlll:.dos Cllpor~i (lS mco~ lienu- cretaril) tiazel' a chulllada ,1<.s Deputados; ctar parte á 
mento!) oportunamente 'iurmdo le dl'liberar soLre a As;;cmbléa de tod(ill UI; OtliciiJS que o Governo reme
rneterill rie cada um dos Artigos deste Decreto, Por ter; ler os l)areceres dàlf Commisilócs t e Propostaa 
tanto voto que passe o Projcctó á :oe~II"da Jiscu8lião, d\)J Deputatios; dirib';r (/ éxpcdicnle da correspondell
para que, tendo cessado ai> fun\'ões ~e~tcs illustrei cia 01licial, e Min'sterial; e assi~nar as Actall du 
Varões, voltem, (c lIão he cedo) 1\ 1'1('06 I.ares, 8e;;sões com o Secretario que a lançar:l6Siul COulO aa 
d' onde muitus dclles tem e~IIHlo a:.: .. t'ntcs, com iucu- n(;:).,lll~,(jes, Ordens, e D"cretos da Ass.:mbléa COD. 

mouos pe~:;oaes, e de sua falcnda, junctatnl'tltc cmn o Prelo'i,lede. 
O Sr. Puair!t'lde lle~larou que, n:'io havendo Artigo 12, Aos outros Secl'et~rios compete lançar 

, J!" I as A ctas ,las Ses~;ões, DelJhcrurrõe-s, e Decrl'tos da quem m: .. & llH asse sobre o Prniecto e:n a-=ral , prupu- 1\1 
h OI ~ ASM:IIIIJI~a: receber todos os Projeclos,· 1 cllIoda.. e n.3 se pa,!S~vi á ~,a disca~l'ào; e venceO-$C que sim. , 

() ' I r 'p Reprt'''l~lItAcõ~S a eeru dfls obiectos prÍ\'aLlvus da A .. -~r, _ ~ ulIiz ~ Ilt'UrC,y requereo· que se pas!;nslIõe . T OI d 
imn~l'(:iatalllcute a esta 2," disCllSS:10 I1ttcllla a clureza. scmhléa, e d,ir-lhcs aR CIIlIipctentcs in,~õetI, com arre-
da nll'tcrill; ma,:; " As~ellll>Jéa rcslllv('() que 850.· VtHiáo dellr.: o qi:e iarüo alteruadamenle entre ai por 

ulua dist\'ilJu~âio t:iari .. , 
P::lldcl'lIlI ellt:Io o ~k Presidente que ja n<'io ca- Arti;:Z:'I.l.i .Fic3 [, (';I1'ml do.' dous Secretarios 

bia JlO tcmpu n dhuussáo do Regimenlo, e a nomea-' 'l.'- , 
- de' mais mCJdenos dco:n:n'.lhur 9 Impt~rltdor, Prlncipe Re-çay II Ottl;nlS:;iio Ecd!':)ia:ltiea. c do l\lemhro que • I 1 

faltaYIl na de M arillt.a e G uerr!l. como se tinha as- gente, UlI H('lo:!'fn.::i3 , /to,: seu", repecti "O" '1gar,'s; recc ler 
, ti d . , á porta da Sala (h Dl'pUlanC1I que de I;('VO entrarem; 

algna () paí3 Il ordem () dw, ,c qlw }lUr ISSO julga- dirj<rcr os aNos !oIe!cm 1I':.s ele .J lalimentos: ti finl&lmcnte 
Ta mais accrl;ldo pasi):u·se tiS relv"i,11\S Com missões : aco~pllnhar W,"l1 a res~o3 que llOr l:ulllqut:r titulo IJaja 
a ASiembléa deciuio que assim s~ fizesse. "l 

de apprl'l'cntnr-lIe li Asselllhléa. 
O ~r, Pa"la. ~ .lfel/,,: - Como a .Assemhl~a re- ,Artigo 14. Noitnpedimenlo do primeiro Secre. 

aoh'eo quando ~Ó IlilVi:.& do",s Secl'etMios, (JHe p.Rtes não fario serviri· o St'gmltio, e al>llim os de mais sublti
elltra!'locm'- em Cllmm!ss5es, e ;l~om se trata <la nOlnca- tuindo.se uns aos outros· peia ol'dcm de liuai antigui
ç'lo de UIna, des\:jo :saber le Ilínda sendo quatro regu- dades, entrando nel<5e caso em exercido os 8uplenter 
la para elle~ ~ misma reg'rll. para ill!cirUH'IU o numero dos qu~ {faltarem. 

O Sr, Pl'csitl,-://ü offereceo esta pergunta á consi. . . ..hligo 15. Os Sccretarios. ua/ (:orrespcndencia or. 
deração da ·Asse:nLléa; e decidio-se que Ict6los os Sr:1. . Cicial, t(~rão o tratnBlellto de Exc,lIellcia, e. proporia 
Secretarios podiiío ser eleitol para qualquer Commissão. o numero dos Orfidaes que devem ser empregados na 

Proeedel)-sc logo ~ nomeação da Commissão Ec- Secretaria, e seos ol'dlrnados para Bel'Cm appl'ovad .. 
c1esiastica, e iairão eleitas os Srs.,.- Bi3po n .. ptllão pela .\s~emhl~a, 
Mór çom 54 votos - lloclta Franco eom 27 - Pi. Depois <la ltitul'a propoz o $r. Pre8i~1e se de-
"'«ira de Oliveira coai 25. v('ria imprimir-se cste Capitulo 3.0

; ~' v,cnceo:se 'I_ 
~uio-se R nomcaiãu do Membro que faltava llua pão, a fim de entrar quanto iUlte!i tDl di~ussaC) • •• 
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. o IIMIIIIO Sr, Rotlr i/{Ill' Y,ll".", tambem como 
&1àtor da Comniilósão de Le,ililação leo um Parecer 
eoacebido Doa seguintes termos. 

Pareeer. 

A Com missão de Legisláç50, ;l ,·ida do reque' 
rimento de Domiciallo Pinto Durmond cirur~i;io. que 
·foi da· Sumaca Elisa, vinlla c1!! (';tbinlia em ~('t~'I!\
.bro de 1818, e que se quelx:~ dI' se lhe não h!f 
~o a gratificação d~termillatlal'elo ~\Iv:\!:i dc 21 
de Novembro da uns, a qual o ::iupphcante 6upoem 

. ter merecido; hc de parecer que n;10 pcr~cllce a 
Al8embléa o I!eo deferimcllt.). de"~ndo o Ruppli
~nte recor;er aos meios ordinarios, que ainda lhe res
tão. Paçu di' Assembléa 30 de :l\!llio de 18~3: -:- . 
.Antonio Ri.iJ,igue8 Vello.<o de .Olheira - E~/crl;;o 
Ribeiro de Rc","nde - D. N/iIlo ElI{;'Olio de Locio 
e Seilbiz - JONe Ttixcirtl da For..fel'a 1'()8ron('~/lM
João A1,tnni~ Ruc!'ig"r:s de Cnr'l)alho - José .4n:o-
não da Si/.!a ,.1!f,ia: I,"oi appr,,\'sdo. 

O Sr. Pinlteim de O!i'i;e;ra.. por parte la Cf)l~'l. 
missão de Legisl~:;~u, ko uma prop0sla em q'!C ~e 
indh:avih O~ 1:'.:iOS de estimular os Geniow Brra.ül\:il'oi 
a forl"",' \:êl\ ti Jtacl'l completo clc: edue:'..;;!o. ' 

O Sr, ~·:m/;·,.da Jlaclwd9 lcqUl'rf'O qUI! se decla
faste me~!lIC a m:l!.tria; t' ~endo spo:ad3 a urgcllcia, 
Ít'z·;e 8í:'::;:.Ill,b lei: ~i!'a, e dctcr;nino\l.s~ que volta"sc á 
Cor.lliàiés:i: " p:!r!l a .efligir em firma de Decreto, e 
élitrar r:n di'cilsl'fio depcis de impres8o, 

OS .. , N:.'{:·;u';' ri dI] ôama,: - Como !\fembro da 
Commiss:'lo de Marinha c Gltcrra, cumpre. me repre
Rntar que c1e\'cllllo esta oflcrecer á consideracão d~ 
ASfleDl!.lléa divcrslis Projcctos de importantes providen
cial, e scndo somente tres (\S l\lembros de que elta 
Re compocm, he iIiJ;s}M'ns:wel q'le a mesma AS3em
bIl.: a authori~e l':lr" cham:lr de tiíra a .. pessoas que 
por lU.. luzes a poderem ~uxili"r DUi trabalhos que 
forem da sUa (!ompetencia. 

UelOlv~" a A~::;embléa que R COMmissão podia 
•• colher 4 l'.!(:~~·,~:·ro~ para os N<>gocioa de Guerra, e 
.fi para os ~!.! r.hrinha, lia conformidade da referida 
Representa ç~o, 

O 5:,. Prc~id,~;:lc Ilssigaou para a ordem do dia: 
1.° dj6cu8S~? d.ts emenJa9 ao Projecto sohre ~ocj!'(7~
des Secretas: !".!,O a licgullda discuaslio do Projecto pa-
1\ a rC\'llg'<lçáo do. Conselho des Procuradorel de Pr,l
\;illci~: j," A .. tigus do Itcg:mento; e segundas leitu
ras de Propostl\li pela ordem da lua antil(uidade. 

Levantou.se a 8csi:'io ás ! h?ras e meia da tarde. 

J08é Ricardo da Coa/ti ~guiar de Andrada, Secretario. 

Sl~SSXO DE 5 DE JUNHO. 

Presidencin do Sr • ..4ndrada e Silva. 

REunidoll 08 Srlf, Deputadas ás lO boras da ma
nhã., (ez.1e A chamada, e acharão-.. presentes 55 , 
f.ltando por mOll'flto8 os Sra. Gama, ePachuo; e 
sem caU8& motivnda o Sr, Ribeiro tU Andra". 

O Sr.' Preside'1te de~!A'ou aberta a Sessão; e 
lida • Aetl& ela aR~tccedente foi approvlld:a. 

Por não lia\'c,' c4pedientc passou se logo a 1.
J*ffe d. ordcin ,lo .,lia, Gue era a ditcUlSão da emen
das ao Projecto ~ol,;:e Suc1edadea SeereIu. 

O S.... And,.t!da JlacJwJo Ieo e ....... ie· emenda 
e4llldi .... ~Dtu i iDa em .. que ata •• _ ditou""', 

O! qual era tambem assignadG pelo Sr. PillAdr4 u· 
Oliveira. 

Arl. 5,° As Sociechdea POTÚIl 'lae, th·cl'em prin
cipios c fins subverbi\'os da cl':bn ~o:::al, c elo Uo
gime Constitucbnal deste Jmpe!'!o. serão Ct)oliiuc.a. 
das como cenventicl\los de con~pi'Adores, ou náote· 
nhão. feito ao Governo participaçies, ou as teu hão 
feito falsas. 

Art, 6." Os membros de semelhantes Sociedades 
filie tiverem prestado juramento de seguirem aa ditas. 
doutrinas, e persistirem em adopta-Ios c.:omo regr. 
de c(\ndueta, uma ,'cr. que tellhão eomeçado a redu
zi-los a aeto. morr"rão por elle; os que porém Dão 
tivereíu encetado ildo a1r.um subversivo, além dos 
primarios e remotos, serão degradados por toda a 
\'ida, 

Art. 7,° As Sociedadee . que tiverc~m principi~ 
t:10 somente appostos à morftl c II Ucli6:ião Cluistãa., 
são seVeh\!11cute pruhibidas: os seN; lvlembroo um. 
vez juramentados, pc.>n.istindo, na atlopção d~ t.&C& 
(blltl'Ínas, se as ti VGE:m reduzldo a acto, lICrlto de. 
gi'lldndo~ por dtz annos; 8e alio tiverem praticado 
outro t\ct~1 mais a!í'1Il do juram\.oto e a adtlpção dos 
principios, scrüo degraclados por cinco AO nos. 

Arl 8,° O Proresso começará por denuncia file» 
Sflmento ('outra cenôlS c determinadas pcsscas no eaao 
das ~o(:icdadell liimple~Ulente ~ecreta8 e por delluneia. 
ou dcv88sa nlls ('a~os dos Art. 5.G 6.° e 1." - Anl4r 
fl;" Carlos Ribtiro de Amlrnda Macll4flo , Silva -
B,,/clliQl' Pinlteiro d,. Olivei,'a. 

Comparece0 entiio na Salta o Sr. RilJt:;'o de ..4n-
drawl, e tomou o aeo assento. 

O Sr. Secretario CtI"lltiro de Campo. fel a 2.
leitura da .uhredita emenda e additamento, e entrou 
em di~cul8ão o 1.° Artigo deUa. 

O Sr. Per~i,·tl Ta Ct",l~: - A materia que a-
tA em discussão Ite· asss. complicada e iopcmalt&e; e 
para deliberarmos sobre ella mnrre " cada um pôr ~e par. 
te OI sentimentos de Ima parbr.ular Filaatropia. Traia
se da emenda que o Sr. Antonio Ctlrlol oderece agora 
a 1.- que tiDha apresentado; e pareciame que leria 
bast!ln&e diser-se qUQ as Sociedades que prufeasarem 
principios 8ubverllivos aerião consideradas como con-. 
venlicutos de conspiradores, e então I~unjdaa pel .. 
Leis existentes. Para 'Iue bCebtar qU3liflcando, • de
terminando especil'8 como se estiYE'ssemos iazendo uma 
IAi geral quande pôde o Juiz, pelo cOflhrciment.o do 
mil! já resuUado, ou do qUE: lia. a recear, ~ra,'uar a 
pena eorrespondeRte entre tletel'lílinadas para taes crimes? 
Eu considero porém a materia de taol," IHI'H'erAçiio 
que elltendo que deve ser rellldida a emenda a uma 
Commiaiío para a redigir, 011 imprimir-se para cada 
um de 00. I»CD&ar IObre ella, e depois entrall' em dia
cu68iio. 

O Sr. Cnmeiro de Call1pna: - O nobre Depu
tudo, o Sr. Pereira da Cunha, pertende que ~f'jHO 
reputado. Conspiradorel de ft!do, Ó,. Membrol de 
uma Soeiedade de nn" flubvenh'o!'!. Rcmprc me oppo
rei a iato; nunca confundirei a intC1J~~o com a exe
cução; nem o principio delllo com ta sua consuma· 
ção •. A Le::isla .. ão que oito distiogoilisc estas especies 
não Ie ~ntorlDRria com :la luzes do 8eculo presente. 
Em tal CI\80 C8mo O!f \ Memhl'O!' doqucllas SociedadeJ 
enio coosiJeradOll conspiradores, e portlluto. r~tl8 d~ 
alta traição, ou 1.C8a-Ma~';!lde, &ofreriiio as pen:w 
crueis do Livro 5.0 da Oidenl1çib ~ e· eo niio t'ei rC). 

mo . iato lIe eombina com IJS priDcipio~ da sãa lilllso· 
fia que todos ahraçamos, e de que llio de:velll\1.i at~ 
tar-gos, .priucipalmento l]uando se tra"~ dói nr!wn!S{I
çâ() de O!D cs(adô. As quali6caçijel das ESI'Jciea dct 
arÍDlel, 11'"'0 o Illtlstle Pr~fiullltc reputa oÇ4ii~ .. eu 



li tenho rol' milite eoll\'eni~te~. ,Prua lO. Ceol qtie 
J,ooes8~1ll0S em qUl11que~ Lei ermnnal determinar com 
... 1 nHudel& li!! dl\'erIlB8 Graduações dI) crime que 
apresellza~emn» uma escalla per/l:it./l das sual diver.aa 
CI8~cies, porqlle e:ltão 11:1111 p"dcl'jllrnos appl!car com 
JQUI exacta propnrçíllt as penal! c(lrn~:'pond('r.tc!l: Estou 
('(~rt~ que ~litl\ C!1lprf"Z4 III~ 1l8~a.z diticil, (lira 14110 di
a!!r Impollslyd, mas i1f!1n por iSIO tr:tll'I':r'lI c~ta matf>-
ria com tanta gencr.ilirlatlu, flUI! dcixcmoJ de marcar 
c;omo actos de l)'1aiiliear,iio diu!rlia (I ::<t:f l\1t!mbr~ de 
.ma t;ocied,~~lle, cujlJli fins ilejão Hub'lUiivo.s, o l'ro
jt'ctD .. (le lIi~la ,.'liSpit'Il<;ào, (' o havc-la.vl realisado. 
~a nao se i'te,,:;,) I.'SlaR gratlll;}~·iícs. fical;i ao arlJi
trio .. d., ~J ;:i~: elmo. (!ucr o lllu~t't: ~~rcopiuallte, a 
flllluhc.1~"w 1:~~1'!J8 cm.e!! e Cflll~t:,p.\cl\~~·nl(mtc ,,&S ,l~_ 
111&. CII:II qa::: tkve:n !ler }lllllid,)oj. ();\ I:tr) Iw 1/ ('u': 

d · • ar C';C li~jn;}lC entiU' nllirmtlltc: em um Gtl'o'cl'au 
livre. • 

O Rr. .A.,,!'!,·ad'l Machado:.,.- Sr. Pl'e50idenfe : 
hto he f~l'!\ da o:'dum, So ,h/, G. Q • ou ti ~,o UCiita 
tmenda, iH! qlle ~e truta da i,npor.!'·:'io da.s pe:,atl; 
I,or or~ CI;L,i \.1Il .. li ctl(;iú, o Al·t. 5." que diz sú. 
Jllelltc: tlUC ,; .. ;.:,: it'da,ics qal! ti\"t'[(';;1 11 .. " llu!.)VenivoI 
Stl'L\O cd:lsillc;'é)lh, l~omo conYelllir.<u!os tI., cUIlRpirado_ 
ft:J, li\! )1;~1J ~:.:(,f.;:ll as .J.:vid:8 l·'ih·tl(;i:.ll·Gell 1&0 Go-" . I '. r • 
\'Cl'IlI): 011 b: <11 lJ~ercm ta ~as; p;r tanto rcfenll. 
d,,-~..: o i~;,!,~"~ Hl'~opll:1llle ás 1)!1rta'l r.t.:lf.ra tae .. S,,
C;CJ!!oI!:-.Z. I-::L: l'nm d.i or,1em, cjUi:tllt() :i. I\ec~~!!iclade 
,. I -' I . ~c ser LVP" :;1;" 11 C Itll' 11 i a llao Vi'JI) que a )~Ja: por 
que na .'.~cnm~iidadc 1:" .. <lu: o qlHI " i,.;,i í, pois a ma
teria Ilt~ .. mc;ua. na pri,,;t : ... tlue oticl'eci; o que 
fi3 ago: a f(li qWli :~.;ar I Ir..: .. car (hflercntt.'" gráos, co
mo em Vi.'·,:.,iC (::a 1l.,·;.;lI~~:!ri~, liran~io I1s.i:ll do ar
bit:io do .)1I1:1 a g\':d~ll;::'O lb~ pemts, nistingniudo 
Cl3 actClS ti (!t:t(,l'liõ;l1:ll:.lr, a cada um a pp.nl1 ql.e .iul
gllei Ct1rrcspo 1Il1tm te , ti\'c em VJ<;ta obl.'igar o .Juiz li 
uecucão litterai (Li Lei; quando 8e deixa no arbi
tl'iól du J ui]; li /!l.'ldllêlçnU das penas, filZ 8lIte de Le
giílJ&dor, "l.egi.lladlll'etl 800101 nl'II'I, N, o dt'icllemeJ 
esta porIa aberta pa! a o J nizel ahl!Sa:-I.'UlcolUo tem 
feito até n;.;ora; t:UCIl n::o devem faz~i' mai. dn que 
diser - o crime Ile elite, e a pena qL1C a Lei lhe 
impoelu he esla ~ ~j!i o que eu pcrtendo que o.' 
Juizes faç50, e nada da applicar penas pejo .co ar· 
hib.'io. 

O Sr. Ribeiro de Áíicmr!l!.: - Por elite Projee
to 4IJue eltá em discu3&ão 1)Líter,.1::!mos Tivogar o Alv. 
de 30 de Março de J81~, (;ljas I,~r.118 consIderamos 
barbaraa; mas pürque as, Socied~de .. Secretas se traosfor
.no em 80citdadea COlltlpirlltoria8 contra o Eltado, trata
M de Legislar para ellail IlCllt~ (~élg0. e hc 8 'Iue liAz o ollje.. 
eto do Art. 5,0 que está em rlieeUtLio; p(.I,·em eu direi que 
contra conspiradores tClnotl :.Ltgisbç.io; c ncs.a Assem
~éa 8e assentou que D08 uevia.H>s rcgerpeiall :Leis exis
tentei at~ (, f('I'mac;ão de n'JVO CoJigcl. 8e a Assembléa 
r,econhece b!1l'OIn'iJatie nas penas, eatiio {~-se uma 
!Ai Dova sobre con~t>irad\Jre~; c não estí'jalllol a le-' 
gislar contm est!l cáme lli.i4nJo .. e tl'ata IlÓmeute de 
&cietladea Secretas. J uigo. pui. <j\:e • dito Art. 5,
úelTe ser 8I1pri&Jlido, porque Dão llw ,"cho relação aI
suma C(',m '.es Soci~iades: o crime de conlopirar 
contra o Eiáado ou contra a Hdi5ifo be mui difte
rente, e le a' Astl.mbléa o ql!er ter; lr cm ~llsidera
çio apnllentu·se um Projecto separn(! • é dUicuta-se; 
JIlU tratar delic no Prcjcctll do· ~uci~Jadea Secretu i 
bie conveuho. . 

O . 81. An4;'ad(J Machado: - Br Presidente: 
Um. CQUIa. bo cOllSpiraçia, iste he, o projecte de 
d"r.lub&r. o Govemo., e outra he a adopção de dou· 
t,*- Mlbv .... i".. q1l9 . podem tender .. ".lIm .. lo. 
~ • ..,UU>I· o ..., ...... OI lUbn f,~ClPíaua &e-ia. 

Rem pena· alfJUma eu. perigoa a&JpçIo de doatrin .. 
l)or~uc nada lia na O,denaçã. a .te respeifo, EiJ • 
JnOh.,o .. orqua be preciso accl'esseatar-.. a Lei. P ...... 
c~o-me que os que jUfI.;li'4enl ellte8 prh:cirio' .ubTer..; 
/iI\'Oi. <'a ordem lIocial, nellcl pl'ell'ÍstinelD. e OI lomu
scrn 4:umo rebPl'& de eonducta commettião UID c:riMe •. 
e que CUMprIa .pplicar-Ihe penas, suprindo _ilD o 
que fa~tav~ na hOlsa LegisJ~io" St!. acaao Ie julgar 
q~p. nao úeve fallar-se em ConspnadlJrea, ember •• 
nau falle; mas hc indispellli&vet tratar do ('&lO eaa 
q,ue u, Socil~dlldea Secreta adul'tão principiol aub •• r ... 
~IVOS ainda que os mio tenhiio recluaído a facto, ,.,. 
prcvcmir (]os p.ftéitol da 8ua damnosa tendenei.. Q ..... 
professa dout rinas oppostas ao Si.tema Con.titueioaal. 
á 1\lor81, e a Religião, a. espalha, e. ai .eoueIh. 
c:nmo .regras de r.onducta. não deve ficar ilDpu", 
~em que não fitl:;a no caIO do verdadeiro CODIpira.-
,In r , do que tem praticado aetol para a ruiua cio ~ 
tad?; e por isso e~kndi, e entendo, qo. ~ ..... 
leglllJar n esto respeito. . 

O Er, ,A,-aujo Yiatln(J: - Apena lancei ..... 
.obre o Artigo 5.0 du emend.. primitiva do Sr. 
.Alldrart" MacluUlo aI) projecfo do Sr. Rodrigw • ... 
CarvIlJiU) , C)ccorrel'.~o·lntJ &I ralÕes que acaba de a_ 
por o Sr: llibeiro cle ..4ndraJ(J; por conaequencia .. 
t:'va deli1~rtl(lo a votar p<'la lU pressão do m ... ar-
tlgo; DIa" depois que e'le se res()lveo no. u. al1igoe 
(~. el~enrJas pOlterinr:?.t, fI()fl'rl?ndo nova redacçio. con
liderei, que eauvio buu graduallall .. pena, ... 
na8 anti~'i Le:!I, .io inteiraruente deaproporciOll ..... ,. 
harbara, aiuda DieSIIlO contra o atroeillimo erime 
de reu,Ú.lo. e cur.sph'açiio ~ CI4 que pocIeaa .......... 
rar as ~ocic:dade. ~ecretas; por illO 90to, que .... 
e .5.0 

:lftit(O das 110\'al uJendos, cuja diJ~QIe IDG 
pur~ce bCcel!I3Tia, ,em atlen~ão á petllim. LegialaçiG 
antiga • tste respeito. 

U Sr. Go",ide: - HSYelDOI _detetminar, • dei-
finir " que be conspiraçio, e Conspirador; por ... 
~ueDeia deYe h.ver uma Legialação eeparad., • que _ 
refira a Lei d .. Sociedades Secrt.taI na parte em que ...... 
tantbe. se determinar, e deftinir con.pirAÇlo. I.. fie 
a!t0ra portanto muito extemponneo, e destacedo .Ia. 
gar em 'tue se deve arranjar. 

O Sr, Co.ta ..flCt'iar. - Eu "",o perteadia .. ~ 
lar desta mat.ria; mas como o que se yellOllt ... 
s\lbsilltir, e está veaeido que ao Art '.- da 1.-
emenda . do Sr. ~"to"io C,,,1011 .e lubetiea. .
novo, direi que &lido o que· he faltar ('ClIItn.o .. 
contn • urdem. Qlllntoá ~I, .. :;::í •• aaci .... · • ,.... 
}leito do modo de I~~illlar -.obre mll'Piradora-,." 
be este' ou não 9 lugar de lJe Ira_ cIell ........ 
lJIe que o mais acert:ado he suprimir-Ie a palaV,. c..... 
p;'adrm.>,; e eu poria em seu lugar - co_ • .,.... 
ticulci p!'obibidolJ e p~rigui4l1t - o que f'ani .. 
uma em"l!d. se for preciso. 

JuL~óa-.e a final a n",~ria diaell.ida; • o Sr. 
Prr8it'Wl)t, pnlTlM fie o dito Art. 5,- w l.- da ~ 
teraç:'io dos Sr, .~udr'" At"clcrultt e IV... * 
Oüui,a, tida liUp,imirlo. e Ve\leeo-te que alo; ..... 
po" ela ~.o h!f:·\r ~H pa.fl&ria como ata". ~,. • 
venero'If!. qt\t nia. Convidou cnaüo oe 8n o.pee.to. 
a mandar ~ MCIi:! :-.~ cmem!ltt;. que julsu-- ..,.., 
nient~., 

O 8r. P~, .. ,irQ di. (..:"nlu,., ~;;Il(lon ., ~ 
., A.' ~OIt'd.dt'1 1*"·tn ,q". ".tu·e_ pa~ .• 

fin. lIobvert.lvus :tia· erd'Da h),:~.l. e do· .~ c.,.., 
,iluciollal deste' Imrerio, Mláv· ('{I~rl:t .. : ....... 
waliculOl de· eo.pirir."' .... 9 r. fa"" &18'. pu~ 
.,..llfórnle. ai' bis ge_. do E~t •• · ~ .. .a d 2 , 

Wú 5 lIe J._ ... )_ .. _()i~, ..... ~ .... 
1:. .. 1""4. c:.u-..' . 
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. o Sr eMIII .46u;lJr mlDdou tambe. a emenda 
.. pince - Cumo cc.Dycatieul1l8 prohibidol eperigola.
em lugar da p&J&vra - (;oPlil)iraoorea -. O Veputado 
C(,,'a .Ali""'''' 

O. 2J... Ganuiro de Ca".pn~ , FrlJllflJ mandórão 
~ualm.n~ o"tra cORl:eblda nestes k:rmns: 

" Em lugar de Col\tipiradqrea - COIGO convt'nti
,. cnlOl de I"!rtubadorea d ... bases da ruellm.a: Onlem so
" àal " - CtJlllt~iro de CampOl - /'rllftç". 

O 8r. P~idente propos 11. eAlcnda' do Sr. 
p,,.,ira fia Cunll4 era objec'to de VOlIÇãO, depoi. 
d;. que acava vellcido a ate mpeilo, • decidio-s. 
que D:io. 

Propos elft i.- lllgar a dG Sr. OMiti A g"u.r á 
qual aece~eo o Sr. Ándrad" Alat"llllllo, com a IUbe
&nUiçiio da pala vr. "diôlJ'OI Ú. palanu prohilJidol 
• per'gOlol; em cujos termOl a apoiou o meslllo !oir. 
Co'lu Aguillr e .ccedeo a ella t~lIIbe.. o tiro Car-
.. ir9 ,I, Campo. t permanecendo o Sr. FronflJ Ila 8U. 
que primeiramcnte ussignár. com o dito Sr. Ca,,..;,.e 
ti, CampOl. 

l'oz.ae elta ultima primeimmeote 'yotaçlo. enio 
,a •• ou; Begt,liu·se iI do ~r. CodtJ Â.!r";'lJI· redigida com 
a Iub'litui"uo do Sr. A7ItlraJa Maehado t e concebi('a 
por ta .. to nllij lerm08 seguiu," - Comu conve~ticulo8 
Me,licioS08 - em Jugar da Pillavra - Coo.piradol'es -
• foi I\l'prov~"a. 

Yassou-se ao 2.- nbjecto da ordem do dia, isto 
.e, la .,rglluda d~,clOss:io do Projeclo para' a abolição 
do Conselho de PrOl;urauores de PrOVInda. 

011 Sr8. CU11l1ll'a, Jiodriguel Yel08o, e Ribeiro M 
Relelt/l. retirarito.se. 

LeU-loe o ,. o Artigo do diCo P~iecto e pauou sem 
impugnação; e por i8so se scguia logo o Art. i.-

O Sr. Pe,e;f" da Czm}u,: - SÃo Da verdade mui 
lisongeir81 aa exprcssões em que be concebido este 
Artigu t ainda que me lIão parE'çiio propria8 de um 
Legislador; mas apelar disto quaudo con.,idero quão 
.0nrolO lle o cargo que estes consl'icuo. cidadãos vie
rio esercer, nüo }'OSBO convir em que se r~lirem dei
l'etlid08 com uma RijO sob:-e a oulra t por 8115im di ler. 
Dp.pois de ter~m feito grandes uCl'Ífieio., e de serem 
elc\'ado8 30 maior cargu civil que se conhece eRtre 
DeJ., que be o de Conselheiro d. Eiltad.. mio \tju 
r.&lio plua ae lhe negar alguma gratificaç:io que oa 
iDdemniae du despe.as que De~essari.I.,,~nte fh:erüo. 
Embora alguo. a não queirão; eaBeS, cede. do de!la, 
f.rão mai. ura serviço li Nação. AjunlemoAa illto que 
ellea delempellhár:lo a. fuocçóel d' aquelle ele\'&do 
Jugar em circunstancills arduas; e só na' Repre3enta
ção que dirigirão a Sua Magc!>tatle, então Principe 
Uegente, para Iconvocayão de!t" .~ugusta Alisem-

. bltõa. entendo eu que elles fizerão uni dos mais im
)lortantes serviços que podião fazer ao Drasil. 'ralves 
.e I)()deris di.:er qlle lhes competia ficar com o Iralamen
to d .. Stnlu)fia, por terem senido com o de Excel
lencill; port:m ao menos s~iiio attendiclos com a gra
&iíieaçiIo que ja outros acceitárão, e que eu julgo até 
divida pelas despezas que forão obrigadua a tilzer t 

• . com que nlgun8 mal poJião. 
O !Sr. A;.dmda Mllchadu: _. São concordo com 

o iIluslre Prcopinante;- não se dá dioheil'D doa fundos 
"lIblicol1 lie nuo (Iuando a Lei o determina; ora • 
Lei não d~tlig'lIou ceusa alKuma a9s Procuradcresde . 
ProvID('ia, l~go nc.hum direito tem a gratificaçúes. 
O. exemplo» a que 8e refere o. Nobre Deputado de 
ma". eerVl'm; para as gratificuçúe. que se maodárão 
dar a dou~, hOllverão motivol e circunstanciu parti
cular .. ". Para com mn dellea, O da Paraiba, até a 
i41.ia Pr<»vlllçi. e~t .. a. compromeltida t porqu~ eotenlleo de,. auxilia-lo visco não ter com qUI luprllH li clta-

puaa MCeIIaria.; • eatl rttJuilUo part:~lar di neee,,= 
sitado Dão 18 wrna geral par. todOl~ ElO uma pala • 
,'ra a Lei não lhe IDarCllU bOHorllrlO; e por t&lIto 
lIenhum lhe compele. i ~u~nto ao tr~lall)ento ~üo DII 
o'll,orei bem q .. e me Mi10 fonvenc:llo u ralioell do 

I t \,' I" - I:' - C Nubre I'reopinartf'. ~~tes ,-,onse IlelrOll nao lOraCJI ou .. 
t'clllCiros de t:allldo, -f,Or'1l8 o (;unielho era de. Pro
curadores d. Provinda. 11: verdade que 6e lhe muu_ 
dou da.. Excellcncill., m~8 Ilno poretó. Jhe cumlletitlsl 
por l.ei: lemLrou.t.t' ~lIa l\Jag(lIlade de the f.ler elita 
"i raça t igualando-os nisto 11.,8 Con~dhe~roa de t;st.do, 

. bem que OI não chaM.asse ceDlu 1&('9. ~Clm tuuo, lur

DO á di ... t não me opporei fl. 9u~ fiquelll: (;Um o li: .. 
to '1'ratamen'. t ...... Itmp"/~ GIrei que Jul,o millS 
nobre o recoDt~cimeLto ela ~ .. tria; .lélU de liue ~ble8 
luvi\'OI atistm quaUfir.dos er lra~'ilo n~. c!Il!l8C dos r~
MIUneraftia e por e~eII te J:odl. ~llllmllm("nte l('(hr 
a rec:nmpen':' ele que f.,.. .. di8""08. l\elu se diga t elc.
Ix.i8 dilCO t quo dlea dO dea~itl~. iem. IJll"l'r ~(J1.1I'
derãção alguma cum ieOS IiCnlçol' m.IOI'CtI IIno 011 

DOSSlltl; e caela um volla p.ra casa com o f).'rAtamen
to COllt flue della "hio. Os 8crvi,,01 de rel'retellt:\'ão 
"unc. sepremiiartio se nãff COIU o agrad~(:('oolc;8, .. I:un
ta· los ; e os d08 Prócurlldote8 SRO dessa natureA; elo 
1c8 niio vier;lo exercer um l'1Dpl't!gO proprialli(.·me til 1 ; 
li lua t:ommislião t.m origem ~Iplllar, cada um foi 
eleito pelA sua relipectiu Provlllda; e quem Iller.çe 
a confiança da Nução lIiio aspira a oulro )llt:i\lio que 
hiio I~j. o do reconhrcimento de ter bem suvidC/. As
aim ("01110 n/" t acabada a 1I000aa commissiio t ,oh.mol 
a coniundir-nos com 08 OUll"OS cid~dãoii, confulldio.se 
ellea t&mbem; nüo he tão pOUl:O lIoIi honr0818 graça. 
que Inão. 

O Sr. DilU: - Eu sou coherente com OI mf'OI 

)lriocipiCl8; (lu/melo em outra ot!cat.i,"io se tratou aqui 
de recompensas par. os ProcllfaUortS de Provincia, 
fui de opinião que se lhe devi:io pagar se08 IiCrviçol. 
Eilt;~ talves se ilCháo impossibjljtado~ de ./tti&faler 
oi vidas rOlltrahidlls para liul'rimento das despezaa que 
fi.lerão ; e OI (l~le estiverem neslas CÍrcunslancias eslão 
perdendo a .ma reput:lção, estão a deIi8creditar-!!e. 
O .. a nao me parece j 1Isto que seja e~:ta a recompensa 
dos seus servi\~os. priuc:ipahucllte n80 sendo c~te8 doe 
oner::!cit!os: Jlois ainda que nenhum delles ~t'io obri. 
ga.:!o t cllm tudo não poderia IICIll desdouro C6CUWlr-~e, 
pm'lue o homem 0(; hem, a qUl'm li Na\·fto honra 

. c;m a sua C6tulianp, ' .. m pC/r seo primeiro de\':-r, dl'
se:npc;:har t a:nda com foAcrificioll t ali fllnc~'õ"" dt. cllr
go a que a Plllria o destina. Por tallto GOU de \"oto que 
:se arbitre alguma g:-atlticação. deichllndu.noll por m'a 
de f('(:om}lcnsas lJonori6clIl, pois me parece que ainda 
Dão podemos graduar honras . 

O Sr. Nogu~ira da GoI1"': - Já aqui s. venti
lou esta Clllestiio dos Procur:adores de J>rovillcia. e SI 
asse_lltou que Benhllm direito tinhc\o de exigir grllliR. 
caça0 alguma t porque o Derreto que os conVflCUU • 
niio estabelece0; mas estoll persuadido que apf'zar d. 
não 1~l1Ver di,re~lo ~e pedir, ha d3 lIossa parte uma 
cspccle d~ olmg:.lçaO de dilr. Quando se prestâo seni • 
ços _ \·ant~Jos~s ao . ES~'ldo, as w~mp~nsa. Oll gr8ti6-
caçoes IiaO hLerahda(les de qUI! multo Importa "üo rrew
cindir; lervem de convidar os e:mprchendedorelJ • en. 
trar em prnjectos c tl"l1ualhos que lIunca tcntariüo 18m 
• esperança de reml1l1craçiío. Ju~go pois que hão obe. 
t8nt~ não esl~r Dlarcada por ~ei paga alguma aest .. 
srrvJç08, daria esta Alilicm~)~ea _ \l1D p~s~ mui digao 
deU. t decretando umll gratlhcaçao. Nmguem duvida 
que e.te. Procura~or~1I tizeriio umimponante fJerviço, 
e com grande aacrlficlo seo t porque vie .. iio á lU ... 

ta • ata Corte; ora se a NRÇiio recrbeo utilidade 
com .0 aac:ri.66:io flue eU. merdo, porque nio .... 
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,rlltif1el-to~? N,:). tAm1gem lIôMOI nOmatc!ol pe1s Na
ç'.1\)"', e c:)m tll.lo lIo:nJS gratiticadoj; . pllis fJça.sc o 
mesft:O com os Procuradoreg; a quantia de du!!ento. 

. Inil rels Dlenslcsnio 11e tão grande que exceda UI 

'forças de uma Naçsio como B nelSI. e do moJo que 
eu proponho na emenda ,q'le peço lice,nç:s ,para ler. 
aanda menos pelada fill& elta libcl'ollidade > q1l1 tem por 
fim io1emnisa·los de illcommodol ,e prejuiso9. 

O mesmo Sr. Deputado lto IL emenda segunmte. " 
" C,>mo emenda ao Projecto de 21 de Maio de 

~823 s0bre 08 Procuradore. das Pro,incial. " 
Art. J.. O mesmo proposto. 
Art. !Z.- Este,a Procuradores .erlo ~atificadol 10111 

• . quantill de d Ilsent?s . mil rfi~ por ~ez;,., o_esde que 
Anã.. de .1111 PrOVIIlCla1, Gil quo prmcl'pllllllO a aer 

• 

e:<erdcia " àtJ á dats do preltnte Decreto; te~~ ... 
em COllt<l nesta gratificação o. vencimentos d~ qu.lqu. 
nalurc1.a quc tiforCIll tido par 1ie01 emprego •• 

Art. 3.0 e 4.° suprimidos ., . 
Paço da AlIsenlhl~a i. de,Junho de J8!3. - JI .. 

noel Jacinto Nogueira úa Gama. 
O Sr. Pr .. ide"te interrompe\)' • GIICUI8ãÔ para 

poder &ssim ter lugar o' exame dos Tachigr~ti), COtllG 

se determinira na scsio antecedente; e aS!ljh~ua par. 
a ordem do dia: 1.-0 Pr~jecto sobre Sodcdades Se
cretss: !l.0 o da abolição dI; Conselho de Procurado
res de P:-ovincia: 8.° Artigos do Regimento; e res
bnd. tempo segundas leituras de P,rojectos. 

LevantoU-se a sesllão á 1 bora da tarie . 
J Ol~ RicQrd4 do COIIcJ .AguÚJr de .4rtdradtJ , Secretarid .. 

RIO PE JANEIRO. liA IMPRENSA liACIONAL 1_ 
• 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GEReI1L., CONST][TU][NTE, E LEGllSL.;1TIY J.. 

DO 

IUPERIO DO BRASIL. 

I 823. 

SESSÃO DE 7 DE JUNHO. 

Preridlncis do Sr. Andrada e Silv!l.. 

R EunidOl OI Srs.' Deputados pelas 10 horas da 
manhãa 'fez-se a chamada, e acharão-ie presentes 58, 
faltando por mole .. tos os, Srs. Camara, Gama, e Pa-
~,uco, e sem causa OI Sra. Sella Ribeim, e Carnei-
ro tia Cu,,,''', 

O Sr. Presidente declaro 11 aberta a Sessão; e Íida 
aActa da antecedente toi approvada. 

,O Sr. .Ale7lCar mandou li ~Iesa para inserir-se na 
Acta a seguinte ieclaraflão de voto, assignada tambem 
por OUErOS SI'lt. Deputados. 

'&C Declaro que na ultima ~essáo votei pela su
pressão do artigo 5.·' das emendaa do Sr. Antonio Car-
106 ao Pr~iecto de Lei do Sr. João ..Intonio Rod~ 
8w. ck Carvalho. Paço da AS'embléa 7 de Junbo 
ele 1823. " Os Deputados Alencar - Cruz Gouv~a
X.vier de Carvalho - Henriq~' de RClende - For-
'UM -.Alb'UJuerque - José Custodio Dia.fI - Anio-
.. io G.mçalvu Gomide - Lopel Gama - José de Sousa 
J.l1eUo. 

O Sr. Secretari. Cllrneiro de CamEo" leo um Of-
i;cio do Ministro de Estado dos Negoclos do Imperio 
concebido nos tt'ml08 seguintes 

111. • Ex. Sr. Tendo levado a Au~usta PrcseA
ça de Sua l\1a,estade o Imperador ° Officio de V. Ex. 
da data de hoje, em que participa ter a Assc!Dbléa 
Geral Constituinte e Legislativa de~te Imrerio proce
dido á nomeação de Prelli"~nte, Vice-PlesideJlte. e 
Sec,etariOl, 9ue h;io de ~enir ~ ,1urante o mez, 9ue 
decorre do dia de amallhaa ate 3 de J ulhu ptoxlmo 
futuro: O !\fesmo Augusto Senhor me Ordena, par
ticipe a V. Ex.., pl\ra (\ fazer pr"sente na mesma As
.seUlbléa, que fica sciente das Pessoas eleitas para )8 

referidos car~08. Deos Guard. a V. E~. Palado d. 
Ri • .ie Jallelro eAl 2 de Junho d. 1823. José Bo-
'IIifllCÍO de A.ndr:rda e Silva. - Sr. José Joaquim Car-
"tirD de Cl'NlpO.'. Ficou a AS~(,l'Oh1éa inteirada. 

O mesmo Sr. Secretllrio ~. outro Officio do mes
mo Miuistro. 

111. e Ex. Sr. - TeMo lcvado a Augusta Prc
a>ença de SUa Magestad(' o Impcr..dor o Officiode2.'J 
de Maio prox.iml) pa"snde, em que V. Ex, participa 
ter a Asscmbléa Geral Constituinte e Legislativa des
te Imperin julgado necessario, que lhe scj;io remetti
das regl\larment~ todas 'as noticias do dia, talilto in-
1le1'n&s como externas, que inleressarem a seguran,:a da 
.N~ão, e estabilidade do Imperio: O Mesm. Augus
to 'Senhor me Ordena, que participe a V,, Ex.. para 

o fazer presente na mesma Assembléa, que fica intei. 
rado do eonteudo ,10 referido O ticio. J)l'!U8 Gaarde a 
V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Junho de 
1828. José Boni/acio tU Andrada e Silva. Sr. José J~ 
'l'sim Corneiro de Caml'08. }4'icolI a Assembléa inteirada. 

O mesm. Sr. Secpetario leo finalmente o &epnw 
Oflicio do mencionado Ministro. 

m. e Ex. Sr. - Tendo levado a Augusta Praen .. 
ça de Sua l\'Iagestade o Imperador o Officio de 26 
de Maio proximo paasado, em que V. Ex. participa 
ter a Assembl.!a Geral Constituinte e LMislativa d .. 
te Imperio julgado necessario,' que lh'! sefão traosmit. 
tidas as queixas e represintaçócs d:rigidaa das difr .. ' 
ren&es Provincias para a refúrma dos !leOI rospectiv. 
Governos, e os Planos oft'erecidOl a este respeito 
para que Assembléa possa fórmar juizo seguro des~ 
materia, e relOlver o qlle for mais util: Sua M ... 
gestade Imperial me Ordena, que participe a V. 
Ex. para o fazer presente na mama Auembléa' ter 
já d&do as convenientes ordens sobre esteobjecto. 
De. Guarde a V. Ex~ Palacio .t. Rio d. Janeiro 
em 4 de J unho de 1823. J 081. Bon~facio dI Jlndra-
da e Silva - Sr. José Joaquim Carlleiro de Campos_ 

O Sr. Presidente - Sua l\la,estade Imperial teDl 
disignado o dia Segunda feira ao meio dii& para rece-
ber no Palacio da C.dade a Deputa\·ão, que esta Au
~u8ta Assembléê\ dcterminou en\'iar-Lhe pe!o fausto mo
tiVO, da sua, convocação; e como tu não posso fuer 
parte d~ llIustre 1~(,p\lta5ão, nomeio em I1lCO logar 
o Sr. BlIlpe Cftpellao 1\10\'. Apresso-me t'm faz~r eata 
participl\ção vocal para inteJligencia dos Srs., que de
vem fOl'mar a Deputação: depois "irá o competente 
Oiticio na fonna do C\)itume. 

Palsou.seá ordem d:> dia; e entrou em discus
sio o seguinte Artigo das emendas dOI Srs. Andrll-
da JllIChaoo, e Pillhcirode Olivdra ao Projecte do 
Lei do Sr. Rodrigue. de CnrNul,fJ. 

" Artigo 6.° os Membros de simnhl\ntes Socieda_ 
des, qlle tiverem pre"tadtl () juramento de seguirem 
as ditas doutrinas, e rresistirem om adoptalas como re
gra. de conducta, uma vez que tl'nhão cl1.neçado a re
~uzI:as a acto, morreriio p(Or t"tIo; os que porém nio 
tlvc~cm encetado acto Itlgum sub\'t"r3i\'o, Itltim dOI pri_ 
.arlOS e remotos. .s~rão dC::Çr .. dac!os por ,,>da a vida 
para a Ilha í1e Femando. 

O Sr. Gomidc: - Sr. Prc .. id!'1~tr.. " pena de mor_ 
te em hFerd1 be um aclo revo::ante ;i bmnallid3de, e 
repugDl'Dte j, lIaturou; he Um assal>sini., com metido 
pela força, fria 1'iolencis, e milito rrcmrrfitndo. O 
primeiro ho'mlcidio, ~ muito atroz. rerpctradv !'Obre a 
terra mio f(li puaid~ .t 1I'\on.. pelo Eterno e Supre_ 
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Il1O .r lIiz. I,oprirai\) tu. fcm'U' ,. um Itip' do cr:me 
• e rratrid.la, e' u ab:\oi101ftllr tbs ""or .. til ..... -
ma, e á execf:iÇ:t6 do •. Ó-U.cllC bc\iiiél'l.. ~ ., ftm da 
~na de morte hlt t'lrl~r o (Minqucnte ~nc~apal ~c no
Y:l6I1!;brrC~t!õe!'. :\05 lo"co~, e a.'!4 lIIemllO, de\"lil Ifer 
l-pus" .-.. m'':'tI1I1& ~n •• , qmm.',! (·!.*Dm.~ssc,~, lI('to~, 
em que as r.t'i~ a unpacm; w~s se, ~ 10UOOI., (~ 08 
meninos· li? iMC31::Jltit'io, e se Inhllblh&iio por ol,troll 
_eios. CUII10 lI:i ~. Cem lu!!:.r lIil iden tida, le de lwtus , 
jdcntitlol,lc d;~ m~·il)lI ll!&l'lt com os dc\inqllcntcl definidos 
por 111!.~,i,:.,# 1li\~hin~'iI' ro~)u~tos ? Ali penas ~e.velll s('r 
exemp':I:c"", d!l\'cm }lor ~nto lixar-se 1111 attftçaOf, '. 
gra\':ar.1Ie na ml'lIloroa ~s cspe~tad()~,o que .nifo 
acontece co.n A'll'na de morle, de cUJa rccorcl:I(;ao o 
bnlRem eo;tuda CI'11 disÚ·:thir-f<p', prl'cura oh'id:lr-se de 
um ellpt"claculo 1,0n'or('·sl!. c 110r fin~ c()):sc~,:u: a. ex
tillc:io dil Icmbrallt:':1 dlll,''''S:I, Demllls, ~r, I r(,5Itlen
te " n experieucia . te,n 1II0lilr:l(h, que a barbari~; e 
acrÓcidac1~ c-arnct('ristk. dns Na,'ú,:-s /te correlativa :i .uar
b;aric, ~ .cfOddaele de SUi!1I L~is. O cspecl8ClIlo de atroe 
ddades· c('mmcttid:li I~:tlmcnte leva o ilnimat imitador 
t\ ser atroz, e Vdo u:l·n, .. lhe ('mbotia a IeDllibiliclad4! 
e lhe endurc(.'tt o C\l1'3.-:', li VI)Z ela hl\m.nidad~, como 
ohsl'rvolI . (jh;;:ru ~ .1.V;1J1I . (i( ", m"."i/Il'1 "0/,;1 tlli'lltid 
.;"",nt:if" fler: riJtm".~, Im' t/llJi,,!,,~, r.ti • .". tjM 'Ialm'ti 
'WtifM8im; IIU"",.~ r:c.~;J;~:";{e molrlílitJI'llm· «nillM omNflR 
hlllna,ú!flh~ t',~ (:H;::,i,~ ,imUtimulI. - . 

EIR there. Sr. Pr~icicnte ,_. llenB de morte deve 
~i!r banida du CO\1igv .de. \IRla Naçiio civilisada, e po
,tidL Um sé, c::~o li ~lIlv .. ção da Plttria a pó4e le,i
ti mar - .... flIIlS Pupttli llfij]f"f'ma Lez ~81o - mu deyern 
ser evidenh:,.:, u perigo, a ccrtcn do re81edio yi01en
to, e o dcfi.:-i(,lIl~ia de qualqllt'r flutro maia brando, 
que produzisse o D1('fIUIO .. frcito. EII araria Dnta di~ 
euS*lo à! t'AIÕt" de ,Df!t'rar;a, PllstO'"tt i Guil"', e 
GÍI'ros Pllblid~tas recommenda,'c:i.. I!e Dão estivesse 
prevenido cle que 850 Dotorias •• ;>rest'Dtes a este sa
bio Con~re,so, ~ sobre tudo se não e»nt&ti1le com & 
l1umólllidarle, c filantropia dOi lIIustres Legisladores do 
llr~!lil, que pnr Il:as IUIH, e pela disposição d. seot 
corac;nes rclu.::t:~r;"1'I ('tI,," hOJ'i"or li 'pena de morte. 

Da pnr1e cl~l dt"1inquú!,tc a pená de morte IItr"cÍ 
um hem C\liilj1~ r::da ii in!lil:!i~!ll'ia, bumiliação, e capU
vciro, q'Janril' !'=j1· con'L:'lIn:d" :101 crabalhos publieos. 
pn! to:b a v;,h, l:;'· {I'I:!.(.'S _ n~'::'J1 de pagar o que 
cl I,"'" J &1' I I'· e'"e ft ~·:>t!l'U!l(:(" OJicrel:e "'Ii~ eXl'lTlp o 1& lente, . e 
,)(.'rllura\f·'; ~ c:n!;ia " PI.C incUI"ar.í ao filhinbo : aquel
:ê .ttsgra7l:t!L, w:'re o qlH: t:.:;lé;~\'eado, porque comllle
tco tal ~ ou /111 d<:lklo; c Í:>IIJ, Sr. Pref;ideDle, nlio fila 
maiur jmi>re~s:i\J nos c.lh .. " (' aos ouvidos, do que a 
frb I,j8~oáa d~ ur~a (,,,c~II~"lio? "or talllo ofFer~c;o a 
c·wcmla, 'IUt' :'rprc"entu, 11.:& qual 8ub'ltituo a pena de 
tr:\h.lii\l)~ i:ll1' ti;d.& a ~'i\l& á de morte, com um col
lar, qlU." ~yrnht"lh':' a ('ulpa, 

h E,a· lu;!.... dto - mOi"'a por ello - . 
" Seja conilt'mn.ulo por toJa a vida ao!! trabalhos 

puhlico!!. i:npostll'1 com attenç.io á sensibilidade do 
ilVtividuo, e a trazer ao pcscoço um leyc callar éle fer
ro, ná parte ('squc"la do qual le levante á altura· 
de m('lo (laIIIIII o ('0110 com a cabeça de uma serpente, 
t:ambt'm de ter .. o - ,Alltollio Go"f"[VP.8 Gomide. - ". 

O Sr. And,fI(/tl Macl",do ponderou, que a qUIs
t:io n:io "ersaV3 IObre a pena de morte, lua aboli
çiio, (lU eoi'~('r\'''ção; q:le o. argumentos dos Crimi
na!i~t,l:S reproduzido:! pelo nobre preopinanl. er.1o alheios 
da presente di~8uss"ío, e pur iuo eUe Orador Dão en
trava no 6('0 exa:nc; ohlernndo tOdavia, que ainda 
tlu:mdo· a pena de morte fOlle relegada . do Codig9 pe
nai., nune:: poderia dcixar deb,ver uroa excep;-ão pa
ra o crime, de que tra~ o Artigo, o qual nada IDe
nosh.·do .que uma· Conspiraçio dedarai. CODCra &1"1-

b1i("& lIe~'u",nça Gome- _ Iie vi. da Iftra do ·DletllllD 

ArtI~ S'P. Go7ft!d~: _~, ptp1deÍltf. "ttenta & tial~i • 
bilidatlc dos nos~ juiro!, as proa" dev"!lI oer rem.ls
sivcis, ou revocaveis, Seondo OI erros mUltn, ., mUlte 
P'0va,.eil, e • .eeumiÇlio . tora . do IJnd~r., Jluml'!ô !. a 
pena de morte oecalliona~, e tem ~"lonaJt), InJus
Ciçal!, c erros irreparavtls. Se h~ assim ~ geral, pa~. 
'i~lIlarmellte o dne ser 1101 dellcto! .pubhca.lI, DO. cr.l
ml'S J'OJitiC08, nOI quaes o Demonlo da In&oltrlln~ 
Cem produlido ali dcl8IJtrosa., ca~Qbtrof, .. , ~lIe ranlo 

. para iC'Dlpre a vergonha d •• bt.dorla d(l8. homens. Hon
ttom era delicIo, o que hoje he ,irtude. Honlern se prol
crevia. o que hoje se prodama. Hontem se condemnava 
á, ignorancl/\, o que h?j~_ se condecora de. ~poCheose~ 
Ncsta fluctullção de opnlloe., nesCa versahl~d.ade de 
juizos amanbiia, : Sr. Prf'lidcnte, se nOI ar~ua.! co .... o 
Ih'" arguimos hOje os 3uthorel delsaa pro~C!'lpçoel In
qui"i:lnillr.s, monurr.cntos .cterne. dOI dehrlos, e da 
impE'rtl'ic:-õe~ f~O cllpirit? J!II!Mau,? Quantas ~CIeI Ie. ar. 
rependeo (,tccla da prccapltsçao, rftm que proplnou 
a Cicut,?,? Quantas veres lamcntf'U ROIDa a inconside
rll<::',o, oom que atratou Cidadãos iDnoeetlttlS ae pre
cipiciQ darocha Tarpeia? Não, não .amos Jonge. 8e 
a pi;na de morte .~ delltriblli./Il" rotn n rigor das nOl • 
sa Leis, $é todas as .ictimas a eUa designadas tOMIá 
s~cri6cadall~; fIte Augu~to Congresso, ~r. Prfosideote. 
estaria ,hoje privado de luzes, que e omamentáo. 

O Sr. Jlrm.clle aflirmou ser da opinilo do Sr. 
And,ada Machado, 

O Sr. VelIOlo: - Sr. Presidente: SeDdo .. SoeiC!lio 
dades, que por esta Lei se prohibem, eompostas de 
mnit08 homeni, netO tod08 estario no mesmo !flÍ0 ele 
crimiDaJid~de; por coDsequencia nio terá a Ilodos apli-

'cavei i mama penL 'Quirera eu por 1II.lte «Jue .• 
fiJeSse dillfinçio entre os Cabeças, e os Socios de 
taes A.saoeiaçóes, e que áquellea fosse impoeta & pe-
na caplcal de morte nat""al parl HIOpn!, e estei s0-
freRem tio IOmcntt: a Í'lDlBediata. Nesta .,Dfbrmldadt 
ofereço a seguinte 

EMENDA 

• cc Os Cabeças, ou Chcfes 6cão sujeitos á pena 
capital de plorte natural para sempre i . e OI Socios agen
tes 4 de degredo para gaM perpetuaa - O Ikputadô 
Vell08o. " . 
. O Sr. Andrada MaclliMo respondeo , replica do 

Sr. Gemitk, distinguindo entre CObspinções em una 
Estado; despotico, e mal administrado, e Conspi ... çõet 
em um Gorem.o justo, e Representatiyo. Accrescen. 
tou, que a peDa de morte na hypothese do ArtiJO era 
muito bem applicada; ..-e Dinguem I!e compadeceria 
de Réo" que abertl.meute attaeão, • buRão subverter 
.fteetivamcnte a ordem estabelecida em um si,tema CODS
'itueio .. " Finalmente tomando tm consideração a emen
da do Sr. JTe.!loso conduio. que náe duyid8\'8, le 6-
JeS8e a distinção proltosta, 

O Sr. Fnlllça apoiou la emenda do Sr. ",llalO ré .. 
c:onhecendo a nect'ssidafle de se guarclar a devida pro
porção entre os deliet.os, e as penas. 

O Sr. Pereira tis Cllnlla: - A emenda, que paI!. 
lO a ofFerecer, me parece fundada nos maU. Bolidol 
principios de Justiça. O Chefe de uma premeditada 
conjuração, esc:ondid" no seio de ulna sociedade leCTe. 
ta, que, tem convocado SOciOI, e 'Itabel.eido doutri. 
n~ sub~ersi'fl8, q~ell!inão pelos fundamentos o Ecli
ficlo . social., e ataeae d1l'eetameJlte a segunmça publica, 
h. verdadearamente Réo de alta traição, e ClOIIlO tal 
deve ler ~':'l'IUDente run}do.,aem lbe poder 'fa~ .. ~ 
gra' de Dinlto - Co~ltattOma JUBrua". ntmo palilUr -
que Dão 'poe ter .pplic:açio DO euo, em p • cftio 
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me ati projectaclo, traçadoc GI pl.aol d. .... eu. 
CllC;ÜO ,formada a .. sociação com juramento, • IÓ 
ror f"lta d~ opponunillade deixa de ter o ICO nltimo 
relu!t'ldo. 1.'Oflo, 08 grandes acorateciOlcntos polilieol, 
e religiosos, que o Mundo tem cxperimentade, d~.em 
a lua orisem 11 t1ln só homem. Concebida uma icléa 
boa' ~ 0\1 mÍl, e sendo COtll dc\.t"riJade communicada, 
eUa ganha forç"., e credito. allquirc proselytol, o 
tilrma a't grandel Seitas, COR10 n<liJ ensina a hi~toria 
das Nações. Acho lJois. IJl1C le devem evitar tão cri. 
.. illo~as associaçõe., puuindc; oC:aheça COiD a morte 
nat :Iral, e 1)1 SCOS IOciOlJ juramentados com a de Jr.l)r

te civil. Mllito t"mbora lJertendão algun. Criminalistas 
motlcmo, , tlranlldo. em theoriAI e~pccios... e seduli
dos por uma mal ent;'n<li,l. lilantr:,pia, extinguir a 1. 
na cI~ morce, como "ppolita aOll fins da ~ciedade ci-
vil. Quem sustenta taes 0l,iniõea ainda não se achou 
el)volvido em ulDa I;ucrra dvil nem .io junto a si 
um s~derado, querendo cravar-Ule ,;co punhal COIII o 
fim de o reuh.r, ou vinga!' a mais leve injuria: nes
.e momenlo eu creio, que eSlles el.1:&lI1sdo~ dcf~morel 
da hnmanidade deliejari:io relllOVer dc si o perigo im. 
minell'e, tte que fossunJ ameaçadol, n~o 16 c"m a per
da david., de soo aggrt'IJ!IOr, ma. ain<1a Ifom maio
res sacri6cios. Eu não descollheço a diffi,!uldade, que 
ae olrerer.e, quando con"id.'rando-se o hlJRlem llRido 
em. socle Ja,Ie para lOZ4r da s"llllança individual. e 
dos commodol da vida, se en&Cnda, que clle faça 
uma renuncia dia direito. que tem á conaeruçiio da 
IU!t existcncia para ser della privado por 'Im facto 
qualquer q_e elle seja; 111M eCl me f&ria importuno, 
ae per tendesse repetir neste luga!' as solidas rosócs, 
com que se . tem ettmbatido esta IOfisrica opinião; a 
penas lembrarei éomo .te pasll~m, que tt"ndo os So
beranos de algum'liI Naçõell civIlir:ad"s da Eu:'Op& ex
terminacla de seos Codigoll cl'iminaes a pena de mor
te natural, elle!l se virão e.. brcl'8 tempo na dura 
necessidade d" reforma!'em e!lsa Legislação COai aquel
las lIlodifi~a~õc8 • que extinguindo a se"ericlade de 
nraco, ie aCftUlmorta3Se li do~ur" dl/s ('Ostumes, e á 
filosofia de nOltOS c1ia". O Cudigo penal da França 
Inlll1tla punir com a "ena de morte Ratura!, e confis. 
caç;~o de hco~ aOtl Conspi,;"sd,'rc;: contra o E~.tl\f1o pol' 
qu:.lquer forma t ~ modo, que appllret;a a lua agóres
• 0; o da A le:manha, e todos o. maia Cooigos mo
dernos (lHio fi,;aorto do« alltigos, que I:io detestaveia 
lOr sua crueidade) tem in/gado a mesma· pena ao 
Cbefe de Conjuraçõio t que em Socii:d,dc S~creta se 
declara contra o !§istem:a do Governo adoptado pela 
Naçi'io. Uhomem, qlle cscre~" no seu retIro, e que 
11"0 he relpOnllnvel por suas O pi,n ii.ies , te nio quan
do eUaa Rtacá. a Soeie(l.vle, ou aos in.1ivi~t!IlfI. que 
• compoem, p".de afloutamellte lançar mJo d~as th(!()
ria~ lutuinoz&II, que por cl1!,rcnitozas, e pele ~irito 
de novidnde, que :lI acompanha Ihc adquirem partido 
para ganhar interesse ou gloria., O Legisladnr por ~m 
IIRO está na mesma .ituac;io; obrigsdo "S('~uir 05 pl in
cipios de Justiça em desrmi"mh" dossagradOl deve
res, que lhe impoem I!('() augusto minis1c.io. d~ve pe-
sar com a maior ein:Ul1.peCf;lio ali i11:çócs crimlaC)fI88, 
que ~rtcude punir para Jhe de.:rt!tar pen&l!. que lhe 

. - . d 'bc I I' I" I ''':Ia/) proporclnn;, as como e:u~e o ':u )lU\) lCO. . e o 
que repito rnai::; de uma vez, que a So:'it·dad,~ . S~creta , 
que cOl'I!lpirar -.contra a !lcgurólllça puhllca, maqulDantlo 
• d~truic;no da erde!il estabt'ledda, com armas, ou 
sem tUu, <leve ser severamt>nte pnnida, !lem I) q\1e 

. Jllio p{,d,' a ~iedade· ma~~illla conservllr o eq"ilibrlo, 
em que deve rirmar a RUft trc.nquiJit.a~e; (.' lIl'sse ('1180 
• .,~ua de morte nat~:ral não he lyr:1ni(1l, porque " 
Chefe de l!m:l COHjuraç!io peIo fi('O filcto crimino$) 
1I08ipha cgn,rf&a vida· de CQdQ. fi {;idaWios, quc nãO 

I 

ea&ão tom cnc tonjurado., atael a ItIUm.ÇI ~uUÍ4!l. 
• particular, escila a guerra ci,iI, • quebra OI ... 
eulos •• grados, Ctlm que .e ligou pelo Pac~o SeciaI. 
tomando-se um inimigo ,Ieclarado do Imperio. Delic:ta. 
se commetem, Sr. l're~idcn(e, com tanta prnenidade, 
premeditação, e (I!',!!" que .ó a morco .. púde a-
piar, e &alve. nem Ilfi!iim. 

l\Iaodou li }leaa a seguinte: 

EMENDA. 

cc O ClJere dt" ta(Ol C3nj1iraçÕel, e limilhantN 
Sociedade. , que admittircm lf'OI socios a jura.lento 
pau 5f'guirem DI doutrina~ subversiva. da· Ordem &-
cial, e do regimcn COllstitu.-:ioüiJ Jntc lmperio, s0-
fra ror c~tr. fat'to a p('ns C!C morte natural; .a 
lodos porém t,clite caso ~e impor:", a pena de morte 
Civil. Pa<;oda A.scmbléa 7 de Jun}Jo de 1823. - O 
Deputado Ãlltonio I,fI;z Pereira cla Cunha. " 

Julgou-se a materia sufficientemcnte discutida; e 
o ~r. }'residente prop41", se o anigo devia ou ni" 
paF!!ar em g"!ral tal . qual estaY:L, VCI ceo-se: que "MU. 
Dividio cntào o .rtiso eRl duas partes, n primeir;,. 
at,! as palavral - fn(Jrr,,"oo por (110 - e • IIl'guud. 
até ao fim; e propul, "se pa!l~ava " pl imcita r:u1• 
lal q":1I, ou com Ii emenda; VCDceO-lie que pas.a~e 
C)(Jm emenda. 

Propul paI' Canto cada uma dellas, por lua 
ordem, e entrou em votação a do Sr. Gomide, que 
n:\o raSI3I1U; M'guio-se a do !r. JTtll~so; a qual toi 
I!)provllda, f.can.lo regcitada a duSr. Percil'tl da 
(',,,,Im por conter materia vencida. J>roJ'oll finalmente 
a ~ .• pnrte do artigo. que toi appr(lvada com a Sll .. 

fleui I lIas }lalavr.,. - p(lra fi Ilha de Fernando. -
ra.MOU-f\C ao Art:go 7.°. 011 5,° das suba)lera~'Úes dua 

Sn. A"drada JIl.'II'/;'ulo, e Pi,tI'C'TO d' Otlueira, con
ttbido newts,+ ,. rmo~ : 

" AI 8I1cic,l;l,ks c:;ue tivcrcrn principios t5'o ~). 
rotnte Oppo,tol li 1\Ioral, e á ~cljgcàa Christ:'i, ,;ão 
scve.amente pr,)hib;das: ('li 1"(\8 l\kmlJrol um. vea 
juramentoldos, persistillllo na ad"p\,iu de taes doutri. 
.31 .e as tiverem ulh:zillo a aeto, sen\o df'J:~rada(lo~ 
ptlr dez anoos; se )1:\0 th'erem praticado tlutro aCl,' 
mais, .)';10 do juramento, e aclopc;ão dOI lltindpios, 
lI:nio degrac!ados pur ciOCCl aRnti8. • • 

() Sr. And,'alln .Vocl~(lc/o suste.,toll n dtlutrina ri,., 
A rti~ I, sobre a qual faUou tllmbt:m o Sr. l'ercirll 
di. C,'nh", r Ingo 

O Sr. Jrello,to S01rel: O. homt'r... que 
cem as "uas dnutrill:1S Rel4,riosas trazcm a dc~r,l('m, 
e a perturhação Íl sociedade ch"iJ ~ devem Fer lmnhlo8 , 
Dr. t)como em con!>equellcia de SUI\II p:articulal'c::! 0i,i
ni.ies, ma:oa coruo perturbadorel da publica tranqllilli
tir..le. O pensamento ni\o hc sujeito li1DSpt·C~lIú. ti" 
G'lVernc, be livle a cada um pensar. como Cjuizc!' 
IOLre loda e qualquer m:lteria; Ir.as· logo q\'" ap
parecem aetos, que perturbi.io, ou sc etlca:~1illh:':o a 
rerturbar a· ordcln elSt~.bdeeid:l, h~ lleCC:lli8rio rUlllir os 
authorcs de similh:mtn actos. He c~rlamont~ um lIeto, 
que I('ntb ti clcsor;;aflizar o Es~~". a Itssocin,":'!o C\lOl 

,.s l'irrunstancias ilJ(licadas ne~te artigo: })0;8 tem )lu!" 
f:m destruir o primtiro, em:\i!l to1ido fundllmcnto ,1:, 
socil'dade civil, ~\t!l1 he • Rrligiãu, e~se \':n"\1lu ~a. 
p;rado; develn {l0r tanlo ser punidos (1'1 mCJubro~ di' 
tal " .. "ociação com penas }Jroporcionada. au delicto. 
Para esse 6ra offcreço a srzuinte: 

E 1\1 E N DA 

" .A 9 Socied ... de!l Secretas contra" a Rdigiif'. • 
~Io,al 5.io prohibidas; e panidos os se.s mfmllNl •• 
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... li peIIU mpee&i"':. o. 1OeÍ0I por~1D tecJuctoree, 
e que pnk~urão penunar· a liOeiedadC ci.il, llio olha· 
do. Cumo Criml'" , e df'Sorga .. isadora da ordem 
publiea; dIgndad_ para dn\·airadoa lugares por tres 
aDDOl pela primeara .eI, pela lie&uuda pur ~i8. e 

r:1a .erceira seno upa_ do Imperlo para 6elDpre.
Deputado Y&IIO«). " 

, . O Sr. F,.tInfI' :.--:-~ Sr. Pre.ide~te: ~ão me posso 
e_formar com a oplnlao de que &eJao csstlgados, ('OI!lO 
_ perce"lJde, _ membl'Ol du Soci~des Secretas, 
eoDll'a u quan se não provar o raclo dó do~malila
rem contra a Rf'ligião, e conlra a :1\1oral; porque 
afendo s.r isw co>ulrario 'aos prinuipios geraes da 
A8IOCiação Polilica. Supponhamos, flue, dez, ou dÓle 
CidadâGI .te opinião C:OlÍlraria, ao aystema da Religiã .. f 

e Mural recehlda com o esririto daJ.<'iloliOfia sómente, 
e ordem a aclarecer o eco eatt.'ndimento em C8llclu-
8ÕeI .u •• rdadea nbslracw, (alem, e compoem uma 
lOCiedade, cuja iDlI&itui~e bc restricla á expansão dos 
coahecimauoe dos soei. IObre estcsdous pontos. Pois 
perque o leO in-titulO be res,riclo a tratar filos06ca
... te de prineipios contrarios á Religiã.o, e 1\loral do 
Pais, já hão de ler 'rawlos como pertár .... ~res do 
Publico, quando .. lU.. opiniões não passão lIo recin
to de uma liternria di8CU8são? O jurar-se, que taes 
do _ I"OS principie" he i&8scverar de uma m'meira a 
.u, IOlemne o que dentro de ca,la um se ~sa; 
porqae bsenCeio por yentura ser contraria á 80CIedade 
• a.lmissão de lOCÍos, q:!e não admittt-m OI lIletl",OIf 

identicos princípios, sobre que se ru. de discorrer na 
ao::icd;ule.Em um. palavra IM. livre o penllar, he li
.re o cummunicttr com Alltro 'o ijúe eu penso. salva 
a paz, f! 'lu;etllç,io dll Publico: e como qu~r que a 
minha c'lOfereocl& com um ou mais IIiOdos não aggra-
n fi Publi,", porquc bci dc lIer punido ('omu pc'r
lurb"dor? N:iu he illto pé.r prilÕes ao ententlimento? 

() ~r, Carneiro de CtI7npo' disc.rrendo subr. a 
teg'lIada parte do artigo appreaentoB a seguinte ~ 

EMENDA 

" Senão tiverem pratjc:ade outro aefo mals aUm 
do iuramento, e :dllpC;iio do!! princip:os, us t'ht:fea de 
.imilhantts ~ocieda !es, os qno fazclll Prllselytos, se
rão dcgrnrlacJo!l pur c:i"tú annus; os mais !,Ix:io!t terão 
a. pen:4" e:.tall(!leci ... .w eOlllra 011 l\lembrus de 5ocicda
dt'H, que não Biio permitidas lJelo Governo. " O De. 
putaJo C"",,'iro d,. ('a"'P(JJ/. , 

() Sr, lJi.8 ( N.io o ouvirão os 1'a('higrafulI.) 
O ~r. FraIlS" ~ - Eu/votaria pela emenda do 

~r, f:tlrnt ir" ,le (""'"JiO.,; .porque fllbJII firme nos mt"os 
princll'lo!l PoliLicol, CIUI! tê niio dl:.ern fazer crimcll dc 
meras opi"iõcll. A tfl(l" o Cidacl:io deve ser livre· em 
11m lIy~ttrna Comtituci,mal o'penRar I e ter opiniict. O 
l}'!~:"'lt.iHmo ""''''ClltC hc flue tem 1~lendido arrogar. fie 
ti ,Iireilo de fo&7.cr aUII IwmeOll altiurarcm o exercido 
"11'1 Nlla, foll:uld:1I1e!l intclll'ctuaclI: e n:i,) I.c 1\ pratica 
",·.t,~, ""~ eleve r"gnl:&r a, nosRM deliherações nal 
L,·i", 'I"P. !tllltVCrmOli de: fi. zero C.,tignr por tanto o 
f'rime de Prll.t:liti'l:no. e C"thechc~(' "YRtcmaticll de dou
.rinal: ":I!)v('rhi\"a~ da Religióio. e da 1\Ioral do Paiz, 
mui jll:-tll nu.' parc'cc; outra cou,a .,or(~m tacna' .. rCllpci
to lill f;Ih,'. cl! mê" 0l'inióio. Sej'io poill con.irlcrndos 
c·omo nl~lI" de pT"pnJ;:IDII" ronlr" 1\ Rclifli:io • Mo
rlll. a~l'lc!lc" :\lc'mhroll de Soci~(ladc9 Secrctns sr.men
tt'. fple ern "'pirito (1c ,Pro8elitismG sc unem para cs
rnll,ar,!m. (' ,Ic rlc:tll c';palluio a RIIII opiniiio, para 
nrr"ill:i\'C'm fll; flllllllmcntul da noligiiio, e da Mo
":ll: 1111 o"tro'l. cl'I'! ~., Iimilóio R conferencia de lUas 
"piniêiol, IIl'm ~ahil"m ,I" circul(i das IUU Soc:iecladel, 
lO{rlo .!; pc:nA\ l)uli,ia\:l, que H irrogão contra OI 

MembrOlde Soci~ad .. ' !eeref .. eDcuberfu da in.,.. 
çao' do Geverno; ou cuja. uiateDcia Dio foi uCSiliacW 
peraDt. o mClimo Ooyerno; JlO"Iue em v~e aid 
as unicas, que pode. m propercioDabDente ler uropdll 
á lua falIa t ou contrannçli~. 

O ~r. Hn"iqlltl de .litltml,:-, 0poDho-me, Sr. 
Presidente, á emenda do ~obre ~epugdo.o ~r. "",. 
Joaqui", Carnei,o de. Ca",f'OI. São bem _dift'.I'eD.~ .. 
circunlltaDci ... As SOCIedades Secn-tas forao problbid .. 
prescindindo de lerem boas ou máa; e plo' aimJ.»l
fICto de IiCr.m ~ecretas; e he por. i8lO, que .. ua
pos p'nas tão limitadas. Outra eGu.a porém he o que 
agora se &rata: trata-.e de punir homeás t que te ajuDe 
tão pa~ um fim FO$iti,a~t'ntemáo, ('Omo se .u~ .. 
ne ArtlIFo; porqne nlio 880 bomens, que conversa0, 
ou debaiem literariamente principi08, de que então per. 
suadidos, e que Dão paasie deUel: eão homens, que 
eslabelec:em uma Sociedade com f{'gulameDtos IPlra pr0-
pagarem, por isso que 'be uma Sociedade , que adquire 
Pr88l"li&ol f e se rllDiSca. Por tanto, voto contra tItII 
.menda. 

O Sr. Paula, Mell" Como me parece .tar ate 
Artip '7.° em deFarmoaia com O vencido alltes, .... 
sendo.8e lá classificação dos pOI dOi delicaos, • d .. 
penu de um modo , e neste de 01&tro; querendo eu, 
que nca'e se obserYe a mesma proporção', ,,1IIe lá ,se 
ohsen'ou, yolO, que se enuncie este Artigo, Da fór. 
ma da ,'mcml". que leio; • remel.o 6 Mt sa : 

" A I: ~cll:ie~ll\ctcs, que tiverem principios, e fio 
subver,.in,. c:a l\~"1C,1, e da Bf'Jigião c.:hwtãB ai~o ae-
.era" ente I,r.,hib:<las; os se(ll> i\icmbros UII a V,! jura
m~ .. ta!',.,., 1~C:T!-ist;",I" na 6;doF~i!o de faelS (101l I rinlls, 
se li:; ti/etem redl::.:i:lo a Ill'tu, serão delllao:dl's por 
dl'z limos, scndo t befe~ , e p"r cinco não lIendcl;" 
nlio tiverem prl"icaclo uutro :Icto mais ali~m do jura
mento, e aOIlI'\::io clns I)rir:t'ipi"s, serào degradados por 
ana *nno. " (f Df'IIU;adu Paula. 

O Sr. Cos'u. "gUiar: - Farei .emente algumas 
reflexões Mlbre u .,IiIlO. cttlóindo I1Ii eme: das dOl'I il. 
)u~trcs Preopinant~ (I~ Srs. (ill "ei'l"fI ", Cmltpo,' ,. I~"u,.. 
li' .\'om:u. Sr. l'rcsiclt'nle; O r.~'ig" 7.° est<i a meu "er 
muit" hem conc,~hido. A qu~st.io clue flC telD suscila,Io 
nao;ce lalvez tle nau ier-l'c duc!1l blllltilntc aucllçiio IÍs 
palavrAS do meSlllO artigo - al'~"l clt, ,jura"""t:, ~·c_ 
Quanclo algnnl IlOmenll be eongregdo I,.ra turnlar um'! 
loclcdade, q_e tl'na I,or fim a adupc;ão (le eer,'" ~ 
determinadas dontrinas cuntrarias li U,~r~ial) e ~~ü, ,,'. 
promeltelldo Rf'gui las c:tlrDO r(.i~r" cle cm:c1u"la, c fir. 
ml&nclo as SUDS promc!o!sils emn j .. ramerato; qne quer 
isto dixer? Ser;, IIIDa l>impl<!!I c·ogita:,io, uma opiDião 
pllrli('ullll'? Nlio certamell'~. ('li vejo os prin,·ipiol rc. 
duzidus /I &cto, e encaminllando.sc a produrir terriveq 
consequenci:as. F.ilI a(luipurclue IIC impeem • tael "o
mells a prna de de#{redo lior cinco annos, &elll que 
sc raça distinção entre Chefes, e Set:tariOI: disti ... 
(:i"(O, que niio me parf'ce nl'et"IIIIAnn parA píir em b.r_ 
monia os doulI .. tigo!!. No ntti~o 6.° (primeira par
te ) trnlavR-lIe de impôr uma.· pena gravi.8J1ima, qual 
a de morte ~ que IIe deye muito ecollomh:ar. por OOn. 
sequcneia; era Ir "ropqsito fazer • .IIIc diflcrença entre "s 
<':abCç:lR , .e os lrimples liocios. mas na 2.- parte do 
mesmo . artigo 1 cm que nio !ta \'ia pena tão ~raYe, não 
se fi:z •• 1 ~i,.ct'iminação, Elite flft!l~O ag,a.se-nu··-mes
!"íssunlUl elrcl\n!it~cias da 2.' parte do outru; por 
IlIbO .oto , que nao se tiu;a nelle alter.ação alguma 
e passc tal qual se acha rcdi"rido. ' 

O Sr. ParJ. ~ Nt'lIo: -:- Eu não poderei lI'e8pOuder 
ao.l1Iustre Pleoplnante. porque não etltOu Ct'rto no 
artigo; mas parece-me que CRIá ve"cida a distillçUo 
e~tre Chefes, e Sectarioe !lO artigo 6.- Foi eUe di"
dido em dUI8 'parte.: Da primeira te eompreheadaút 
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iCfUeÍlet t que fendo em ilGeiec1adet leerefu mnchiDado 
ta liubyenlo do Estado, tilahão já começado a redulir a 
:ecto 08 lIt!08 criminosos planol t e então se fel a dis
tinção, de que falo. Agora quiaera eu que neste 8rH
se que 'tem por objccto Associações contra a Religião, 
e Moral, se obscnasse a lDesma marcha, por quanto 
consideralldo 'o dito artigo dividido tan:lx'm (m duas 

, parles, na primeira das !tuaes se trata doa que reduzi
rão a ado '88 theoriu rehgiosaa, tontra oa principios 
'recebid08 lto Imperio; parecia,me coherenie com o ven. 
cidedistiraguir 08 Cheles dos Sectarios, para applicar. 
.e áquelles maior pena dt) fluP. a elites. Falei nesta ma
teria, porque parecendo-mee:1A de grande pezo, de
Jejan, que a Al16embl("a ponderasse a minha lembrança. 

O Sr. t>er~;ra da ('un~: - ~o simples A membro 
ele ulDa Sociedade Secreta nllo he Justo Impor pena 
jgual á do seu Chefe, por isso eu iIOU de par'ecer, 
que a este ae irrogue a pena de cinco abnUl de de
gredo, e áquelle a de dou. anhOS 801beilte. Dula for
ma fica, segundo entendo t lIalva • proporção t que d .. 
'ge haver entre AS pená8, e deliclos, e OI divef1i08 gr::08 
de imputaçãe eonformea lDoralidade da ac~io. A pre
lento per tanto à seguinte emfild .. 

"Sejio punidos b8 Chefes dlquella Auociaçaõ 
eom a pena de cinco annoll de deg;'cdo, e os seos so
cios com dous annos de dt'~o - Paço da Assembl~& 
7 de J lInho de 1823 - O Deputado ~ntof,io Lui. 
Perei1'l' da C""l.ta - " 

D~poi. de algum debate sobre ali referidaa emen
das julgou-se a final á maleria discuti,).; 8 o Sr. 
PreMdE'nt.· propol ae o Artigo p&iS&V& tal qual est&
'9a rt"digido; venceu·SI que não. 

Divldlo então o mf'smo A rtigo em dUls parft'll; 
a 1.- até aa palavras - por dezannos; - e a 2,-
desde - se "ão ti\'erem - até o fim; pr0P'!~ se a 1.
~rte p&884va tal qual se achava; e decuho-se que 
SI,U. 

Propol ae a 2." tambem passando mesmo mo
, do e \'Cllceo'se que não. 

Pal\sou a ",r Íl votaç:io as emendas pela ordem 
da sua anlj~tliJlldc. 

As cio Hrs. r('llo.fo SO(f.r~8 C Camtiro de Cam-
pos foriio nj!:I'iln'las. , 

O ~r. Paulfl I~ Aleito rt'<}ucr{'o a pcrlDição de 
tetirar & S1l8; e foi-lhe concl'didlt. 

A do SI', Prrtifl& di' 01111", ti ,i rf'~t'il.dL 
:l\landou cm.ão o Sr. GUlllitk a srguinle: 

F. M E ND A. 

" O dobro «la~ 
'impll'smente Scndas 

() Sr. 7'úc( ;", 

pt'nu impf\ltas ás SoeiedadtS 
do ~. 4.° - Gomide. " 
de (Jouv~a mandou tambem. 

le6uinle: 
E 1\1 E N DA 

" O. qlie &c. ser:io punidos ('om trt>!I annos de 
d~~reilo para fi,ra l1" l'rovirtcia - Lado Soa,'", T,.,· 
zei,a. " 

O Sr. Pre.fidr.Ilte pr",l'0z a cmemb do Sr. Go-
rnide e ("j regeitada. Propl'z finalmente a dt) Sr. 
Tei.rf'Íra 'de GO#f)('(I. e roi approvadl\. 

A cste tempo j.l tinha datlo a hora fl!m que se 
~eYill tratar da 2.'" ".rle da ordem do clill; mas o 
Sr. Prt>sidente pnndernu ,qlAe lIeria mrlhor preferir 
a disCUll8ll0 do Art. R.O que, era o unioo que rE'sla
va (Ia emem). ,109 Sra. ~radr4dl& ,lf"rluitlo e l'in1u:i-
re (le Oli"r;ra. Conveio a Asssemhl';.; (' o Sr. Se
cretario Custa ~guiar leo o referido 8.° e ultimo 
~rtigo. 

Alto 8: O proçtlll COlllt~vá por UDUIlcia &ÃQ 

.ómente ~ntra emu e detmninH.. ptuHI no ca
Ie das 80eiedades liilllplCl'D'lu.te ~e('fetas; e por de:' 
nuncia ou denua no. ('a1:01 co. A; t 5.' fi.' e ia. 

O 8r.P~rt'ira da CI.fI/.a: - InuliI te,ia pro
porcionar' penas aoa crimes .e não hou\~(m O,tio!> es
tabelecidos rara indagar a 6ua e1i~tfn'·J. l tal t'r ql~~ 
são seos autbores. A deus!a, e -. ql'cl ela. C" delJun
da são os 'que Se adão nas 11018NI Leu; detertninadll 
para esSe fim; e unúls e outras t(m mlHead", el)l Di-
reito 0'1 CAlOS 'especius a que pertencem, de maneira 
que t'OOo. os crimes que fazena Cbjl'ctll dt' dfV&6Sa o 
são igualm"nle de querela, llJas llCro tOO',~ os de que
relA ,.;io tambem d~ dH:lS~a, e n~te ul1imo cuo nio 
ha\'entlo qt1t'm denuncie fica o ,~(:iirto impunido por 
flllta de competente pro~o, quando se não ~upre 
por slImmarios dt! Policia, ordillar:aOiente fund.tdos na 
arbilrari('rt:ule. Debaixo destes pontos de Yis~ he que 
18 Leis POIfubueza., pelas quaes liC regem os ~ego
ciOl ch'eis du;te JmpErio, decretarão que qual<tloer do 
povJ) podes se BC!' denunciante de todos lIa crin.t'IO, n ('x
(t'pção do adl'lterio e ferimentol, que são pe~lIa1is
aimos, e só' propriolll do q ueixcso: &ão por tal1 to) cnn;' 
liderados como publicns tOOOI OI delidos enln> DÓI 
commelidos; não coiu a acepção recebida mtre us 
Romanos, mas para sll'ein pe1'6ttgUidos por qualquer 
que Ge queira encarregar da sua accu~au'o. Julgo poil 
mui judiciosa a 1.- parte dE'ste Artigo em que se rer
mitle que 'lualquer do POl'O pos~a dnmnciar os Mc'm. 
broa de Sodedadt>s St-cretss tormadas M'm lict'n~a do 
Governo, ,ara que estes sofr;o 8It ft'nas t>atabelt'Cidas 
e i.ualmehte appro\"o a ~.a FInte eID que alttnta a 
gravidade do crime de conjllrsc,iio se aml,lia IIquell. re
gra, para ser não só ('aso de dt>nuncia mas tambem 
d. deva~sa cFpecial, IOio que cb~ar á noticia do 
Juiz territorial a existencia det'tes crlininosos conVE'nli. 
cuilll" pó'lr!\ (l que hsta 3 parlicipac,ão com juramt'llto 
feIta {os Ju"ti~as nrdinarias, Forque t>,tão pratindu 
as diligencills kj!llt>s prl'('edrm la dt'''a!l6& tr (I.fJino. 
V 0'0 p',r tRRlo llt·~~ "clulrina ~o .\r,ig~ que 11'1' P'''f'
ce judkio~a fi! adl'tI,':uJa no ,'8'"0 ~(' t;l't' SE' t·:ttll; mas 
st'inprl! lhe acrclil','r,Illrin dq'(l;s c:" 1':.::1"'~'l - pc-r de
lIuncia ....... as seguinte!: - 111\ ~',rO\:\ da Lei; - (';:mo 
me patece indhpt'nsa\·l'l .. 

O Sr. D;iIS: - O llluitre Pre,,"mallt~ })f;'PO_ 
á comij.ll'ral:i., da ASl>t'mltl.'a o m(~d,. ,'I' !:;(' tjlll'r & 

dt>nuncia da~ SociC'dadl'lj ~l'( n tas. periglb:lS 11': Fs
tado; mas ('u enttlldo qUE' ~ omo Dtís ná\) &".htlmu. 
CO.l estas Soriettlltles ali Awtho·j,btle8. qUf.' ne conhe-' 
C;E'm e ('ntrilo nellas. que as vi~.!iem, Fmbora no 
}leillado do Drspotilmo t'xi~tão drnuncianles. porque 
ba pl't'l'illiio dellcs; mas não liqut'inos nite s\,jeilo!l , 
por fatal desdita, a alri\"0(::l8 dl'nuneia!! de f'SpiÕt's, 
(1ue se jaetiio de ter provisões para ~sc filO; homens 
!O('tnpre pcssimos e perigosíssimos; pois ainda que 
a1i!UJD se c!'colha para ('!Ote fiin, afC'nas exerce este 
<xliollo mil1i"terio hc intligno de crt'(bto, • J>flr tAnt~ 
or~io sUllpeito para a denuntil\ lle, t:I~S ('rimE'~. O 
Cil!lldiio he o ~uarda dll t'IUtro; e mio deveA.ua 
sorte l\e~nder, da improbidade de um delalor dE' pro
lição. que p'llte, por servil ou \"t>nal, sacrificar n 
innoclnte. imputaftllo-Ihc o crime de membro de 
uma de!'tas ~ocit'llatlc .. 

Depois de algumas, o"St'rvaçõ~s; o Sr. Prt"foiden
te. jul~l\d. a materi. discuti.ia. propoz íl volac:ão & 
1.- parte do Artigo isto he •• t' jl palavra - secre
tas; - e foi approva(la. 

Propoz a ~.-. desdI up:alavras - eJlO" de· 
nu.cia - até e 6m;e foi i..,lalmelltc Ilppro\·/l,l., 

Propo. finalmrnte a emeucl. 06 a(l,lit&IDeoto do 
Sr. Per~ira dG C.I""a -na forml\ da., I.i. - d ... ~ 
cJaa palavra - por dClluuãa ; - c ,-bem foi aproY 
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o ~r. SOU:.:, V,-tln: - ComI) vejG que p!lS!;~ 
o preitlltl! l·r~j~..:to t::lj~ ultitnl di'icuss:ÃIJ est:, a lin
il:u. e .) ',j:: a.er que p3.'I8C co:n as emendas ad0l?
ta.Ll4 i;.,hre CUDsn;r3!lores contra a ordem c:itabclecl
.Ila ,",,, llita-lo. "~,1te c.l~() ~u rc!licto qUI! m'io p:'"Je 
RI' C'UIIVEnit':I~1: cxiltircm duas J .. eis com diverj;ss 
p:n:l~ ubrc o r.1t.'Slno delieto .. ~';xiste a Ord. d. 1 •• 0 

~r,.- Tit. (j. ~ que trat.l dos cnnllnl)SC)S de Estado;. e 
Ct: •. IDaluh punir com l,enss barbaru, e era Ilscenclen
.. ~s, CO:1I0 a infamia e confisco. e pasSl\ a mtistir 
" p;'C'lCOLC )~t.'i Jle:~ qt1:'11 se punem eIs cr:mino'iO'I 
de E'I'acl" C~J11 l'c,uS maiores que as da Ordeunção 
esillt,aln; e ti ':de m .. it~ b:!1l1 aC811tccer que n;) m~l1-
mo dl,~, e no meslnll mez hajiio criminosos punidos 
prola citadA 0;"(1. do I ... • 5.), e criminosos pUllhJol 
pclu }lI'l ... s~nh: il.~cret:J; em cujos term(,s. vem a ser 
um cdnlc d~ me.oma classe, no mesmo tempo, e 
!lU ml"'UW ~,.I:Hl" 8li.i!l!it3 :\ diverso mttd9 de casti:o. 
e um' do'lles '1''1) he o lI"a OrJ., contraria á nova 
urdelll de COUS;)S;. ('(l1110 pois me parece isto possi .. 
,·rI. hl~() eu qlle antes de lie fiJ,d:1r a pre!lent.e Lei, 
lIe Ira:..: lIella cL1 (lita Ord., declarando-s~ que eUa 
~kll r .... o.;o&Ja n.' l):lrl,~· dR! pen:a. impostrui aOIl cri
)ninaios de E.t4r\a. "UC bcr.io sempre pllnitlol. na 
forllla 4n ~)re!l~"rc Dc;.;reto; c no caS() de ter Jugar 
esLl Jni:lh:, ,·cftclI.:io, eu o:fcrec;o um addilalllento que 
re:nctto iÍ :\lesa. 

u Fic.lo re\ .. )~,,!las a~ pcau ~Rtabe~L"CidS8 na Ord. 
I •. - ~ .• til. 6.°; c os Rt:lI, cl)mprelacllilitlos nrlla por 
aUl'ntarclII Cllllt.ot o f~o;tajo ser.lo pUllidus pelo pre· 
• el1t~ U,·creto. (Jaço da A!lsclUbléa 1 de Junho de 
J8~ - J(J8é (Ie S.1I1ZtJ Mtlln 

O Sr. L1lldr"fÚ' ':'l/nchu;!o: - AdI CODRiJiradorea 
competcm outrlls penas; IIcste lu;;ar não se Ic~isla 
paro& ellcs; trata-se tililll~nte de Socie(ladciI Secretas, 
que n.'io cltáo DO Caso dos conspiradol'Cl par~ OI 
QU3C5 ICi;'islou a Orttcllaçito; e se ell5&S Ilenas são 
barbólTSIi, e 110 dc\'c por isso rt!\·ogar.se a I.ei,. he 
q\l~~l:in que petlemce a .uutro lugar. A1lui falla-sc da 
a:lopc;iin de doutriMs subveri!i .. as que puclem tendcr 
para B ruina dIa Ordem Social; mal niio de Proje
(;tO r.'~Jllt1:I() cle CUlls});ração; e por i550 não tem lu· 
galo o que le~lIhr" o illu,tre Preoplnante. 

O Sr. ."'·Oil;:" .I/dto: - Adio qUE' sem diffi
cuMadc algllm!l }lliuom' ha\'~r R.:os Conspiradort." 
~Ul1tl"ll o I'~/jtcld() it!m ~er em Sociccladell Secretas, 
1)'" UC: .. lp]O, mo homem no meio tIe lima Praça 

. }Iultl:ea, IiC len.bra de attc;utar contra a ordem esta
"~!,·~ida Ull E":ild\l, a:i l1lumo se decide, rompe. e 
IIjullt3 t;Ctj:lltll, cltm (lU(: proscguo com setos puhli
~1I11i; CS~C ht)J\jem Fl>is lic erimiuosl) (le Estado; mas 
\:\I:iu, nÜ,1 t.r::moll em Socieuade Secreta pa~sa a ser 
),uI\1,111 pi!h (:itads Ord.; o ~lue não deve ex is. 
tlr. n,io 11ft F'la harharidalle f. c SUllS penas, como 
JJlJr(luc "cah;~l\Ioo; (le f:t7'<"r uma nova Lei su!nc os 
C.'\lôl"pirndnfC'1. e t'!\t:l. dc\"t~ ~ervir para todos seln a 
ditiáeilc:" Ife ~er c.m~rira'.,:;i() rlllllic:& ou sC'creta. 

() ~r. A/"Jlmr: - :Cr. Presidente: Tenllo qlle 
}ll'I>por um élllJitanlCllto. 'Este'io jA e~tllbelccid:ts as penas 
.... l~·tr;l os t·.,nspiradlJr~s, e IIdUlittic1a em uns casos a 
c11'1I11'ICh c em olltros a dellunt·ia e a de\'n!l~a, com a 
ec:e!"l':l',;tll 1101''''10 cll~ se pr.,c~(1t~r ticmpre na cont;>rmi· 
d:ulc tiu '111l' l'rc!!crevt:m 11$ Lci!';, como ac1vcrtio o Sr. 
.fn!II.,!f/ [./lh, (; se vencco. Néio Yt:io por(~m que se 
trate de il.lpnr pcna Il'~lll/\;l ao (ill"o denunciante, <{unn
do ali:&s m': l',lrct:c illdispel,,a\'el que IIÜ" fi 'lu r. impune 
11.11 ticHl<llh:-:lltc ca!umniall.)r. fi'~~lIclo sorrer a illlloccn. 
c~i;t. Eu .. ci que pela nOllla L"gi~18t;i'io &e a dellhllcia 
Jw c"hmlllios:a, o dcnl1ncib.i:~ h~ c()ntlcrnna~~" ('m per
c1IlM c tlo1llHnüÍl; 1D1l'! CfllIIlI fli7.ClnC''' lima Lt'i. particular 
)lar. l·lrte ol~ecto de Sociedauclt Secl'c":;, justo he qUf! 

lhe llereSC!mt~mo5 um _\rtigo t'!\1 que se rsfabeX('ç!o .. 
penas que. devem. so(rer OH falsos ~enl1nci"ntcs, segUI!_ 
ao a sravldade (11).'1 factos deu \lncladod. O InCO addl
tamento lIe o !!l'gllllltC. 

" O DellUIl~iante falso sofrerá. a mesma pena .que 
sofreria o delluncl,do se a den .. nclR fos!\e '·('rdadt'lrll. 
u<:epto na pena ultima, elD cujo caso sofrerá a im! 
melliata, - U I>cputlldo ~Jll·lli"lI'·. ,. 

llropot. ~lItàu o Sr. l'~e"idt'll'e s. a ~ssembléa 
jlll;:ava que e.~s. d.llli a(ltIl~"m.ntos merecla,o c.:ollsi • 
ilcri&t;io; e decldw ·se 'lu" Stn.; IM! 1111;0 qUle se fi-
aeriio mais 3JglllUall retle:tiie. 8IJbre o do Sr.· 8f)lt~~ 
~llell() proposto em primeiro lugar a disctl8São, toi 
pedido o adia11lento de lAmba e apoiado por muitos 
Sra. Del)utad~lI; e sendo por fim l'ropcllito á Âssem
bléa, fOI Ilpprovado. 

O Sr . ..4lc1&Cur lembrou que podia ir tu.o á Co ... -
missio compelente anteR de se tomar conhecimento da 
materia dOli referidos addicamentos. 

O Sr. Prcsidfllte, propoll istn ates",o á .Assem
bléa; mas não se tomou em consideração. 

O Sr. Lopt' Gama reqltC'rE'o que a Commissiro 
de Legislação desse o !'oo Parecer sobre o requeri. 
IRento de JOIé J'ernalldu G""UI. que ha muito 1118 
tinha. sido remetido; e o Sr. Pr('Sid~nte convidou os 
Sra. Deputados l\lt'mbro!i da Commiasão, li darem 
quanto Bules o referido partee". . . 

O Sr. ,Maia lembrou a impressão das Aetas. 
pela frequelltc necessidade de recorrer a dias nas 
diflcreutes dt:lihera\~ões do CODgrell80, par:. S8 })roce. 
der na co .. ÍI'nnidade tio que já esti"ellse resolvido • 
O Sr. Presitl,'uLe recom.nd"u a referida imprnsio aeJ 
leIo doe SI'S. Secretluioli. 

Por não hsv~r quel. pedi!'se a palavra para a 
leitura de Pareeere. d~ Commissôcs, e ser q~lé1si che
gada a bura, p.IS:iOU-Se a segundas lrituras de Proje
dos, pela 0ld6l0l da sua anth:uid:.dc; e " Sr. Secre. 
tario C"rneire de Campo' 100 o PI'Ojecto do Sr. Pe-
reirG de Sampaio. l Vid. N.- oi do lliario.) 

O Sr. P~.l"tirG cle •• S(lmpa;o: --: Quando eu pro. 
PUI este l'roJccco, tOI levad. unicamente de senti
mentos de humaniJade, sem me lelubrar que, segun~ 
do o nOS80 juramcnto, iÓ develllC'e tratar, alem da 
Constituição, Ite relürmas urgcntes. Agora ~rélll 
que teu'!o pensado mai~ maduramente, peço hcença 
para retIrar o meo ProJl'CIO. 

O Sr. Jlndrada . .1lac!tarlo: - }~Ill geral he per • 
mettido " q"alqu~r Deputauo retirar a sua propos
ta, 118S termos do Rcr;mlcnto; mn~ neste caso creio 
que o que s. dcve fillcr he decidir se a materi. 
en~r" na. clllsle das medidas ur~ntes e illclilõpena ..... 
Yers; pOIS 4l;sentando-se que enlra devc St'&uir a 
marcha Mdillaria. Isto h~ o que me parece' a As-
se,lIbl{a decidirá. ' 

O Sr . .Alencar: - Sr. Presidente: Eu nlo me 
opponho a que o iIIultre Deputlldo retire o leo Pro
jCl:to, ~:u; não estou pelas r&ZÕcs que d;i para o {a.
zero DIZ que em observ~n~i~ do qUI juramos, só 
podemos 'ralar da Constllulçno c de refórmas ur
~cnteõ e nccelisarias; e que <:ousa mais urge.te que 
la Har da s.orte. ~le8graç~da d.e. presos a um grande 
nUlllc.rq de lDf~hzl~S ~ . Nao !era 1St? l.una medida qu'o 
mert'ça a nosu con!'luerlçao, principalmente se nos 
lembrllrm?s que mUItos estarão pndecclldo. innocentt-s? 
Julgo pOIS que nesl. caso deve a .Ihs~lIIbJéa decidir 
se a Inateria he ou não ohjedo,.de deliheflt~ão. 

. l\lgun8 Srs: D<'puldflClIl .}Jehlrão que lIe Itsse o 
Artigo do RCg'lme~to, relatiVO á preseule qUQ~:io. 

O Sr. Secret~r1" Colta Aguinr leo (I !1cguinte: 
A~t .. 81. !l(>pOIS da segunda leitura niio !\~.'rá. li 

pt'mllllldo pedIr. 611preseiio de moa Projloil:l. 
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AcreReentou o meSIDO Sr 8ccrclario que C!1II t,l 
elso IIÓ podia l,radear-IO o que detcrminnn o mes
mo Regimento no Art. 56, do teor sC'7I1illtC: 

Art. 56 'l'crminada a scgund" laitur~, o Presi
dente por:L a votos se a Propu.ta qtle acaba de ler
se he olJjccto de deliberação. Os l)cpulados votarão 
sem preceder discUiSão; e decidindo-se filie não he 
objecto de delibcralião, fi~uÍl regeitada. 

Propoz então· o ~r. ]'re.lidente tie o ?r~iealo que 
se acabava de ler era ohJecto de dehberação, e 
v.nceo-ae que não; ficando por isso regcitado. 

O Sr. Presidente .uignou para a ordem do 
dia 1.- a dillcussio cio .Jclitamento d. Sr. 50.,." 
Jl/ello ao Projecto &obre Sociedades Secretas: 2.- o. 
Projeclo sobre a abolição do Conselho dos Procura
dores de Províncias: j.. o Capo 3.· do Ilcgimento, 
que traIa dos Secretario.. . 

Levantou-se a Sesaão ás 2 boras da tarde. 

J o.,é Ricardo d" Costa ~,uitJ,. d' AntlrlJlÜJ, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA AS5El\fBLEA .• 

Para J tlld Bonifacio de ~"dradtJ e Silr:a. 

Ill. - e Ex. - Sr. - A Assembléa Geral Cons
tituinte e Legislativa do Imporio do Brasil tendo re
IOltido que se procedesseboJe , nomeação de Preai-

dente, Vice Pre~iden(e, e Secretarios, pl1" o met 'lu 
decorre rlo dia de Amanbãa Até tres de J ulbo, tOana 
da communicar ao Governo que tem eleito para Pre
lidcnle B V. Ex., par. Vice Presidente Manoel F er. 
reira da Camara Bltancourt e S:í, para S~elariOl 
eftectivos J.sé Joaquim Carneiro de (;amrol, José 
Ricardo da Costa Aguiar t Ma~l José de Seul!a Fr:ln
ça i' e Francisco l\loniz Tavares, e para lupplentea 
José FeliciaM Flernandes Pinheiro, e Pedro de Araujo 
Lima. o que v. '\ Ex. levará ao conbeci'llento de Sua 
Maptadp.. Dees Guarde a V. Ex. Paço da Alsem. 
bléa em !! de Junho de 1823. JOIé JotIlJUim eM'-
mi,.o de Campo8.' 

~ar& Martim ,Fra,,~ilco Ribeiro de .A.';drad4. 

111.- e Ex.- iSr• - Na eonrormidade do qne re
solVe0 ,a A8Sembl~a Geral Constituinte e Le~.lativa 
do Imperio do Brasil, remeto a V. Ex. a inclua 
Folha l~galisada dlA3 Meadal dos Srs. Deputados da 
mesma AssemblélL, eft'ectivol no prctente mes de Ju
nho, para que._ V. Ex. puse !". ordena nrcessan ... a 
fim de que seJao pagos; manaando para esse eif.,to 
um Fiel Cio 'rh"ouro Nacional á Secretaria da As
sembléa para verificar 08 respeétiv08 pag~mentol &OI 

referidos S~s. Deputados. Deos Guarde a V. Ex. Paço 
da Assembléa em 5 de Junho de. 18!8. Jod JNpil1l 
Carnei,.Q tUI Camp08. 

e__w, _______________________________________________________________________ .... _________ • 

RIO DE JANEIRO. NA DlPRENSA ~.ACIONAL 18:" 
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DIAIIIO DA ASSEMBLEA 

GERJ.L, CONSTllTUllNTE, E LEG1SLaAlT1l1"'.4. 
DO 

IltIPERIO DO BRASIL. 

I M 't !). 

SESS'O DE 9 DE JUNHO. 

Pre.i4enci4 do· S('IlTIDr "'rulrllda e Siltltl. 

R EUIlidOl OI SI'fI. DeputaclOt1 pelai 10 horas da 
maabãa, fa-... C!IAm Ida, e acilar'"lo-se plesenleiS 56, 
...... do por mules&OR OI :-Orl. ~Ile',car t e (lama. 

O Sr. P,~"t, d.darou abt-rta a ~elfaãOt e lida 
a Aeta da .. t.eeed.:nle pelo ~r. 8ecrclario Coseu Aguiar, 
... IIID .Sr. Deputado: 

Par .. ee t que lia engallo na redacção d. Acta. En
tra .... dllCU8lã0 não ItJ o .ddi&ilmento do Sr. 'Sou.a 
• Me/In, ma tambem o do ~r. Alt'1lear; porém Da 
Acta só .., tu mellção do additamento do Sr. SOlUa 
, JltllD. 

O Sr. Pr(',il'lnle: Bem; discutir-se-ha primeiro O do 
Sr. Sou.,,.. Jlello, e depoil se tra&ar" do .ddibUPeDtu 
do Sr. AI",lt'a,.. 

Apesar desta observação Coi approvada a Acta. 
O Sr. Pre8idente .leciarou á ASliemhléa, que na 

Fa'h immediata se A,;hava o Barão de hanhaen, Ce
marista de Sua Magelil&Ile o lmpera1lflr, que y.nha 
d. IlaRe do mesmo Augusw Senhur cummullicl&f Ullia 
interelllAnie noticia. , 

Em conaequf'ncia sabio a ouvil. o Sr. fecreta,;o 
eOlla Aguiar, o qual voltando participou, que ha' III 
('hegado de Campos UDl' Prllprio com a nod"ia de e1I

tar j'Í prezo na nahia o Gcneral Madeira, cuja no· 
ticia~ava pnr se kr adiantado iÍ pessoa que Omclal
mente a trazia. 

Foi recebida es'a noticia rom '0 maior eothu-ias. 
11'10, lanto da I'a!'te dos Srs. Deputados t COlltO do 
Povo, que se achava nas Gallari&li, repelindo-se Vi-
'l!fl8 á lndependencia do Bruii, e heroilo esforço de 
1e08 filhos. . 
. O Sr. Âl1d'wla _UacTuuln: - Elata ha de ler a 

JOI'le de todOR os trnidores de qualquer classe, que to
rem. (Apoiado. apoiado.) 

O Sr. Pinlleiro tk O/ivt'Íra: - Sr. Pre.itJcnte, 
Dio sei porque razão 1I0S deixamos nrrcbatar com tan
to entbulliaslRo! Com a prizão do Madeira nada se 
ealva; pode scr uma facção dos leoS, qu,e o prendes-
58; Jle ptllciso &libermos· a raZlio. e quem o prendeo. 

O Sr. Ht'lri,,'~J de RrJl'nd(:: - Se.ia o que for 
mOltra li desordem, que ha enlre elles, he um bom começo. 

O Sr. Prt'.,irle71t~: - Pude ser já 6m. 
O ~r< Andrada ~/arhado: - Dez:múo-se OI noa

IÓS ·inimigos. ct ·virão alfim ao nOll'o pOtler. 
O ir. Duarte Sillla mandou á Mesa a leguinte 

declaração de voto: 
~~ Deçlaro, que Da ultima Seasão votei coatra • 

pena ultimá imposta no A rti~ (l •• das empudas 80 Pro. 
jE'CtO do ~r. Ueputado Ilod";gu(·. Jf! Ca,t;ol"". Paço 
da Aseembléa 9 de Juabo tJu J8~." O Deputad.J 
lJiogo Duarte S'It'a. 

Anllundou-se segunda ver a vinda do Banio de 
Itanhaen; sahio a ouviJo o Sr. Sec:.retario i'rança, e 
voltando dice: 

() Sr. França: - ~u. Magestade Imperial manda 
p~rticipélr, que • Doticia lIe dada por um ExprH!O, 
que Ile aDt;c:poll a um Offidal, que pert.nde eatflr 
aqui em I,OUOUI dia,,: diz que a prizão he f~il. pelos 
OU8808; mas por lira lIão pa'I'a de uma nnli,ia vocaL 
Isto he u que t:ua Magcshlde Dl3nda l,a: liclpar a A .. 
semblfa. 

O Sr. Paula e Mello: -·Diito IlC llal~e fazf'r m"n~ 
çlio na Acta, e varece-me, que .se dever" fel"C~ber com 
agrado. 

O Sr. Prt,idenle: - Parece que não pode hayer 
cousa' de mais 8j!ral)0. 

O Sr. Pá"la: - Eu falio da dec:lara~io do ~ue 
bouve. 

O Sr. Sec:r('tltrio Carll,.i,o de Campol leo o s"gai':l
te· OrAdo do l\liDlhtro dU8 Ne;zc.ciosdo ltnper:o: 

111..... e Ex...... s.... - Em virtude do Officio d. 
26 de Maio prox·mo p1ssado, em qUf! V. Ex. me 
partedl'a tt'r a Assemb)(a Geral CO/lslituinte eLe. 
gislaliva dellte Imperio julgado neccssario Imur co
nhec'imento das qucixl18r- . repreaclltações que se tem 
dirigido das cJifterentes Provindas contra OI seos res
lJectivoR Governei, a fim de resolver o qlle for mais 

. uül: Sna l\1agealade o Imperador me Ordena que 
remeUa a V. Ex., p:ara serem presentes • na rae!!llIa 
AssefRbléa 81 Officiol, RelUel'Clltações, e maia l'a
peis junto!! sobre o referido ohjecto, qlletem 8ubi
do li Imperial Pre~ell~a do l\1t'smo allgu!:to SCllllor 
peJa Secreta.ria de Estado dll8 Negl1ci08 do I m)'erio; 
os qUllel espera que st'jão restituidos á mesma Re
parti&;ão logo que não 6E'jão precisos; cumprindo-me 
lambem p:trLicipar a V. Ex. que existem Muitos ou
trQR qUe ora se não remcUem, por se não tere", 
dirigido a08 dillerentcs Governos e mais Autborirl~
des Provinciaes, a fim de· infurmarem e resl'uutle.· 
rem sobre os alti&es dali suns lteprelientaçÕt'1C
Deos Guarde a V. Ex. PlIlac;o .do Rio de J3nei. 
10 em. 7 .Ie Junho de 182!J Jo.,; B07/!f!!cio de .Iln-
drada e Si/Vt' - Sr. J08é Joaquim Carneiro de 
Catnpn3. 

O meamo ~r. Carntiro de Campn8: - Aqui te. 
ml" OffiriHs, ou "eprfaentac;úea de .linnslIs Pl·ovillcia. 
Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Gral\de do Sul. 
Goyaa ~ç. l'areçia-ma .que tII~. UtficlQa t ou Rel'd-
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"~r~" D.'p:lb~ll)s tldóJllirão G! conhcirr:~ntó5 flUe deseja0 
a cerca do otticcto cltltts'l reprt'II~l\taçlJt'~. 

IIf'ftt!lçii'" r~I,\"i;t o o '!-nf ~~ ,lc ;t~eM rtm~t:J~1! o;, (',ommilla 
IIIio ~or f1ttr"~II,'lI .. a Sc(:ri:t;u'la, }lara se ""crem e~-, 
'r/!!'; ''', (Ap!,i';dl;'.) ~:io nl\4ito' granlle", levlI muito 
'''111110 " ,0:'(:1111111.1"'''' C ';,rm:nulo se extr:&('~os exactml. 
",~~! m,lÍ~ t"'~'illi","tC ° seo l'ontendo; e algum Sr. 
lJf/I Utl\'h, 'I0e '1I',i7.!'r maior c!lcI,.recimento, pude ver a 
intc' 'r:\ Tl'l":l ti ,';l1' 'jui,lljucr €lu \·Ili". . 

~O ~r. I';',',.i~:.'/(rt:: - '\h'l'lJ :5u. eU V9U con'lUl':lf 
" .\ .. :<,., .. 111.::\. J)ed.lio-sc. qu~ o Governo manda'i'le 
tllilllS IIS 'lllt"; "II~\ dll'l I'"vtls. Rel,~esent"ç,-,cs ~ • mlli:l 
l'ilP!';i, '1"~ fxhltj!C~('", IIJ. fI;"('retllrla Cl.m}le,!ell,f~ a riS
}'Cito ""3 Guverllt1!4 l'ro"!SlIrltJs ll~. p~OV.IIlCI"".;_ m.ill 

n,io fie ,li,'Ít.li, •• 1\ meu ,\'er, • qll~ (;omnlltlsuo stlrJilo r~. 
J1wtido~ ('s'ps ,'lIr"i:c: jler~t1!1tu tlC .kvem if • Cum. 
In iss:io ,Ie Jj~'!!i~la\',iu, (111 á de <. "Jnstitui,;rio ? 

() Sr. }'mnfll.' - ,,;.. entendo, que devem' ir , 
('omllli:<',;ic) ,Ie: üJ!lstituiçiio. 

C) ~r,. PrC~'~,.'m'l': - Otl S". que tivert'ln altrtulaa 
('0I111a A J('mhr:lr, queil":j(l fallar. li«: não mandarei 011 

Fa~i!'l :\ {'r.!lltlli,,!',io rle Lrf!is!llf:ii,,: • 
() Sr. C.,rl&âr" ri., CtiHlrn: - F.u J,1I1:'O, que fo

l'Iio J'f'didn'l e!ltu rap('itC pRra 'instruçlio (!Cl; Sn;. De
plltAdna a fim d~ ,·o':ucm ('nm r.l!1inr conllccimcnto de 
(::IU~l ~o:'re os Prnjco'tll!! ,le rdimno rte GOVClIl08 1'ro
'i;n('in~!I; por 'onto !"lre. cme :lccrtado. qlle fiquem per 
"'gun'l dill'l I'lIhre a "'t'sa l,sra serf'1U e~.lIIinndos pe
Jo.. Sr'l. ))('pU""tll~, que dt'tlt'jlio inteirnrlic do (:stado 
e nt'('('s~itl:t,le~ das i'ruvinci"lI. 

() ~r. Almtlfffl Alh "'l",.rr,"": - ~r. l'rrr.idt"nte 
Pllre"f'-mc, 'Iue ~e C"1l3c~lIi ... .t o tio. d"~j:uto, man
clllndo.~~ tudo á COnll\liSSiio de ConSlitllido. e J,('g;s
}U,'HO reunulas; ponfue tratAlldo.~~ de objl'ftu de IAi , 
e de fIIatcrias CO"!ltit'1('ioPIit:5, uma e outra he ,"ompe
.... nte. .EIl.l'! ']1'e ('xluniJlcm tiS. raJ'ci!l, e delJ~ Cf\lIigin.
cL, quaJ 1I(;ia • vnntadc do!'; P"YO~, ('f\mbialrm OI tlelt 
l'uÚc.'t:los oft{·recidoll, e de tudo torme!"1 um novo Pru
.1crtu plUa tntrar em dis('t\s!cj'l. Por lan'o o meo voto 
hc que vão a, nlU" .. ~ as COIlltil ill"óet , Ifdrunduolht-lhe C8 
aulllllrn elos l'rc~l('ctos, os Sr:t. .lrtton;1I Cnrlo8., Go~ 
,. ;tlr. ,. Sou.," 4~II, •• 

. U ~r. l','rtim áfl r"a/l'l.: - T'!'ma \'ez flue ae 
h!UlcW a :u~uma Cllnllni~:.éi() • deve fler ÍL de Con!'ti
IlIj~';'1f) ('otn ~ O!l f'r~jf'CfOIl dc n.crelo, para que ell.t 
têtJ'ltle o 1111\'0 Pr.tierto: filtre dcr"i~. em dill('ussão, 
(' ::qlli!!n que a tillnl se \'f'tlc!'r vil a, LomlllissÃo de 
J~,·~i,I:&~·io p!1r:\ redigif ,le ,"IVtt. 

~) Sr. A/mr;'/n ,,41lmql!fI 1"r: - IJe o me~mo qur 
('u fh~,); m:!C! em lugar de d,.r 100 rall';O!. f!OlIIO 

'j'J 'lr o mll.lr:! l'reopinnrtt... rednz...ec o caminho, que 
eu pi'l'jJonho'" metade. I'.m\ que t1l1uldar-se á Cummis
~'IO ele Ce'm·ti;uiC;:'1O rara depois tornar á. fie Legista
,':'" ~ Elllill: manc1~~e lo!,"n a amhall as <':ommmõea reu
nidcts. Pllr ('~t8 meio fica mais brf'vt", 

() ~r. J!erl'i,." dn ('unI",: - N ;'io llc tão )eI"?, 
"'. (,1\;lIil1 l'o. rllmo parecI!: quando ofgo. que Vii á Cmn-
)JU~":ln fie C .. mstit~liçii(t hc I>"ra rt:dUllir a \lIlta fiirma 

. oe P~il'~to: fi! ,el1dJolC m; Artigos com /lo lemhrl:nt,'::a 
Cj.Je "ttr,."ct.11 'l!! ~rs. Dt'ptlfatlo5 ,·.,It:l a (;1)!Dmis:;iio 

. de L·:>;.: ill""C:':io "li'" :l Tt!da(lu. Parecia· me que este 
ci&min'l/'I er" tt mr.illllr. 

T :',11 Sr. Dt"pm"dll !emhron q110 a (""'11ImiJl!~~o d .. 
':n".,~.tlli.::.n "II\!al'regl1da rie um trahalho t,lO imporhln-
1~ '-'J'll., a f.lrmll(l!rI do Prl\jeclo. de Conslitúiçiio, nen 
p,.(r:~ (' 'rtllnt(,IJ"~ ellcnrr"(7'llr.Jlle rlf'!;t,· tr:thlllho, o ql!(, 
~~ A .. ·n;IJI,!,"a .i ',' rcCIu,III'.4('ra dispensando O!s seos MClll. 
~T',H ,1;:<; olltrllC; Coromi~lí,iea. 

() ::<r. 0'/ "mrj" l'iW/fIIl: - l':trpt"i:l-mtt hrm. que 
li:!' 'lI! "THa,:;e a opini,lo do ~r. Cnrllrirn r7,.Cn:"f"'" 
('om~:",lIli1 r.mYl a do ~r. Cnrnrirn dn (;unlllf.. Extra
ct.llndn fie OI .JlIlp,.j!t. c tir.-dlHlo "s .. ltlr3r.t,,~ na Secrc
lal,ia eobrc um. )1.11& o &empuo sufticicnte. par&_ que,os~ 

() Sr., (.',,.,tn Ac";ar: - Sr. j'lellid~nte: Parece
me Allt('!t ma i; cO\lY(:ltientc. (Iue cst~fI pal'~ll ta'{ueDl Da 
~ecr(,Lsri" I,,,r. 'iercrn ('m,sultllttollc,,~ vlI~.r c cUld .. 
fi" pc.·I\tIJ Srll. Hepllladtl • '1 \li! "li, qUlurclu ·v~l'. fi ~ 
te n:mto clln"'·l!lIl'-II" o po,tt'rem tCIIUla! uma l~a rullll 
('xs('t.., rf., f~tll(lo aCIlI li I dlls Prl'" IIlelas, !j1!1II o 't". 
ja n:11S ~t"r:i,', r~medJtldulJ tul se .. s, mlll!! .. , e II1l'I1I»1I 1'111:
\ ,clflll'iarem"!lo tf'l~ fur h«:·s •. .,ril>. ",,:tc melu he. ta 
m~" ver. mlAia cordato r. atleq\.ado, du 'Iue remeUer 
um:\ t:io' grande quantidade de palK'is H alguma Lum. 
mi .são, ~In malc.r-lbe dcstle J'" o I,.r. que vno. e 
qual o fim da m('!lma rt!InCSlJa _; porque. ~u"endu IIldo 
pdiIJa.'1 tortas ef;tas rel"esentaç0e8, COIIIO JI.l be toem pUD. 
l1t'racto, para a it:fltrUl'ljlio da AII~emblt'a, p.or ~e tra
lar dr. ,tllr uma nova forma aOIl <.loveruulI. J rovlaorlUS 
dali j'rlIvincias, elite fim l,,!D!o('iue-tie d" melllllO nwdo 
i:(':tncCl O~ rderidos 118t'eifl lla ~tcrl'taria para sere"a 
t',t:!,ainado5, particulltrnlcute sendo .Rrtll utractadOl, 
e no em taotu eVltamo~ as demorAs, que iuta1livet. 
Incote lIe dcv·'", 1iC~\lir.· se en~ fôrt'm ai (fUalqu~r (;OIU-
l"i:<sHn, enio Par~Ct'r a lillal deve .er dill('uhdu; o que 
de .cer'!I }evllr;l lllg\Jm t('mJlQ, q1Ut pute "er jI\ empre. 
"lul" na d.s('u~.ãC) do Prui"clO sobre G8 IRClntOS llo. 
~ • '01 , 
verr08 llro\'lsor;os. 

FaBarão mais "lgun~ Sr.. Dqutad",.: IP • final 
~ deddio, sobro vrupl.lHa do ~r. ~re·"ido"t",. Clue as 
m~mn'! llepresl'nfaçÚt"» tilll"m pt1'8 :& ~rel.ria. para 
que t'xtrllctadllll uli podclisem !ler consql&adas peloa ~ 
l>epu'arloa GUo lU! quiz'''"('m ler. 

O luesmo Sr .• "/:( rdul;O ·100 Olltro Ollido cio te.. 
!trirlo ~lini~ro de hlS.ado, conrcbido 1108 termos se
@WAtC'! : 

11I.".o e F.:t"'" ~r, - ~l1A :'\fllp't!lfflt.e o Jm)ft"Mdo, 
KhAnno·se tteJizmen\.f" rt:tio&Mbelecidu d... ;nemt'lnrud. que' 
~ube'l. e q\H'I o rmharilçou d.. ~hf'r no di. arprasa-
r+o a DC'P'lt:l(/io da A,semht~a (~fral {;omthuJnCp • 
I eg'"lath~ (teste Imp"r1(\. qut' f'm Dome ddJa .bavi. 
de.. diri,!ri~ Iltt mC:!imo Alf~1I8to Sellhor OI' pures ltrl'nti • 
n'f'nt,'1I da J1111" r.ratj~ão. J,efo motivo dA. llr.prP.llf'llta~ãw 
Nacionnl ordrn:\da no l)ecTefe de S. de: Juuho .10 an. 
Ro palls/ldn; me unl"na que parliripe a \oi. ';x. para) 
n r.,'~('r prr.!'t'n'e na mesma A~"(lmh}éa. que terá todo. 
n prll.Z('r ,te rrCf'her " mencionada Dep,uJnçiln no dia 
~l!f!'nnd'l fei.; ~ ~ nn con>n'''., li hora do meio di., nOt 
Palacio da (i,ll&dr.. DeoN Guarde a V. Ex. tJAlacio d •• 
.Nio fie- JIU1r.iro ~m 7 ,Ie .'unho flc lSS!S. - J'(I.,é ao. 
"11I1c;u de .ilndt·",la ~ .... ilf:a. Sr • • 1OFI .Joaquim Cor"cj... 
rô r7c Cfl"!fK'~' Fi('('ll1 :1 .A$:srmbléa i.·tciradao 

L~ igllalme"te outro d~ Dlef'mO l\fiRis&r9 crer E .. 
tado. e do .henr ~ir.te: 

Ill.aaP e Rx.- Sr. - 'fendo Virerrle Jcw.é 1\1 .... 
miJa... en\'iatlo pfla.. Camara da Cicbde de S. (;bri~ 
tov;io tia l'rovincia de Ser:cipe de EI-Rei, reprewentacl. 
a Sua l\lagestade o Imperador que não se. .diaod • 
deolaradn ,na 'l'aJJP.lIa das, In8trucçi)('s. sobre aelf!ft;_ 
d'ls Deputados rla Assemult>. l.era! Conetituinte e r.e.. 
~~Ja~iYa ru-IIte Imperio • o numero dos que deve. ser 
eltitfl&, por a'lllella, P.rovincia, ellcecleadO' todllvi.r .... 
popnlllç;'io a; cento e' seis mil atOl' •• era ma.to, DeceIJe' 
/lArio que lhe fOllle dedal'lldo legatmmte o DIlJIDero dos· 

.. n('puladCls, por meia dos quites podcsse li referid ... 
Provincia ter . K ~n:\ r,.,.,rcsentu,nó""b& memn.' Auem .. 
bléa: ~\Ia. Ml1ge!ltatle Im~rid me ordena que remet.a 
a V. Ex., p".a ofa,er prestnfc na· ITf~ric1~ Aueftiht.;. 
n· r~ueril1U!'nto ,lo lIIeftt"iflUdo Vit-enle Jus~ 1\'~8C&. 
renhas. & fim .dl", , ,,.!;()lver a ''Asr. 1'eMpf!ifO o q"ejuJpr;r 
conveniente. neM GlI!lrd.· ... v~ Jc~x. ".Iaeio do HIo de 
Janeiro em 7 dr .Junho d~ 182.1. J(tJI~ H01li,.tuiiD tl&J 
Jf"cZ,-udIJ;.e Sih,YJ. Sr. J08. JOIIIJUÍ6a u"nmo,I#Ctutapos. 
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Foi mnetido ú CommillÕel reunida de ('onlti. . - ~., 

Ul(llu e daIlIUC •• e reaolveo-ee que ae OfficiatBC ao 
(.uverl10 para,.., remete! 011 m~ppaa. de JIOpulac,ão que 
GllltlNt:m na. ~cre&an.. de Eltlldo e ~)eli& do Ue
tembargo .io Paço • respeito dà meDcicoDada P.roviflcia. 

O Sr. ~retariu F'"1IflJ de. conta de uma M .. -
lIIoria olferec:ida á A8II:mbtl" pelo Sr. Andrada e ::S,I-
.,4 .lIObre a DeCf!88idade e meiua de te edificar no in
teri"r do Brasil 'UOla nova Capital para asaeoto da Cor
te, dA Alisemhlca l.egi.laliva •. e d~ 'rribunat'1 8u
periurel. .'oi recebida cum ~rado. e r('melicla lÁ C"1n
IDU18.io de ~tali!!ljca, e dl:pois á de {;on&utuiçiio I).'. 
."presentarl'm o seo l)arec.~er. . 
• O ~r. Ilod,;gn8 tk ('a"vlllho: - Srll. Req~iro 
a .&fnçao dt'tita Augullta AbSembll 11 IIOlue o que tenho 
clt, expor. N.'ohulII {;idadào mais do que eu ,·m/A. e 
J'ellpeita o CI,efe da l\ação A I)()"ularidade •• afam
liôude, a cCODI:mia, a acth'id.ute , o sltlOr da J ullli~'a 
llÍo virtudes, que neUe fie aclanirão em gráo ezr.iRe, tt', 
e que por ce.to $ão OI frllli~ ~guros p"nh .. res da prvs. 
pellebde, que UID Monarcha pI.de dar a lIC08 liulJcli
toI. {;unhe,'o, que a Naç:lo U.e deve a ma forlt:na, 
e a SUA ~Ior,a, porque elle arredou Fara 101gc." fIe nÍlA 
lDales, que ROI! estavão IIVhra1l81-ilOs, e que scm a Bua 
dedtlicla reliolll,';io seriii., ine,:itaH'i~, e nl'm gozariamos 
ainda do c'araclc' de Nac;ão, e !\ação I!Yrc de que 
,,,,lOS 008 gll'riamos. )'"r':m nem o DIt'O '(:fJ!('itu, fI(al 
o .meo rec .. nhedDlento melf.'varciu nUhea ao ~enilit'mo , 
que alimenta o de~pot.i~mo, dondo ~e c1f.'tiv~o at; d, 11-
,raçali, e o ."illalllenlo dOI POlCS. 'l'(·n,(," pl'lb.ma
dI' uma MUllarchia .contitllucionaL; o li\8trma de tUI 

Governoll Ite o ftsull&do h.de da tlll)f.'rlfnc .. , cos Po
"08, os pclOt08 caldir.aes eHito mUl'adc.s. a utfnl,iio 
dos direÍWII conced,d',1 • ('ada um tios p(;dUeA tem por 
'ba"e uma diviaão re,ulada de tal Blaneira flue ~e nào 
(lIufuRrlão 00 e:tercicio, arrogando-se WlS as atr.bul
ções df,s outros. 

O nwllO Imperador tem pollo em prat!('a esla 
prodigiusa harmonia, e para comprovar • mini a asse
vera"ão nio trago á mcmoria (I1i primeiro!' funoalllenl08 , 
'Iae elle lançou ao systt'ma <':onstitucilmal nu nras,l 
em quautu unido a Portugal, ha~ta lt:mbrar o De
creto de 3 tle .Junho do anno passado, p('!o (jual El,e 
con,'o,ou Cl\tll AII"emblLa. Este Dccrt·to wr:'1 o padr:-'o 
irldde,'el ela Gloria do Imperad(ir e e Jlcul'2dor Jlubii
co deslf!' fal<:os Consti:udonaes, qUl' pertclõdem C()m o 
encanlo da lizonja .envcuenar a Hua u1nul. ~ellle De
"reto recllllhece, Sua 1\Ja"e~orl. ImFerial (e nem p0-
dia dl'ixar de o faze~) que a Soberania rf.'side em es-
5f'ncia na Nação, coBvida.a para Ilue ímisla 51'.011 Pro .. 
crurador .. s daqllt'lIa porção IIcce~liaria, para ~sta AM;cm
bléa ti)rrnar 8S baieB 80hre que deve eridr a lillft In
iepend"ncia, Bc SLla :\Illgc~tAde Imperial qupm declara 
que a AIN'lIIb};~a he uma D:'h,>ga(iio ela Sação; ~on
'c,'lio E:lpont3l1ea que houra a Suo :\fage&lade Imperial, 
e ~ue enche de ellperanças aos Povos, que tem por 
Chefe um tal Principe, 

A pelar (til expreSô~s tão dil!n~9 do Fundador 
do Imperie Bt:I"i!tiro, um halldn de cscrt'vinhatlores 
'ratão de a.c;s(~:~lhar prinl'ipios dCliOrll:lniaadores, e anli
constiltlcioD&eS. ~fi!'lera\'eis reptis, que mio 4.'OAheceDdo 
• purp Z1l da" illten'riies do nosso Imperador jlllWio 
eomprar as .graças, e mercês com a d .. scarada chicana 
da inversão dos principios PolilicOL Tal he a carta 
quP. apuece no Diario do (;overno N. 1!4 que vem 
UIIigDl,dR com as letras iniciaes G. P. ,'. escrito anti
Constituci.lllal e incrndiario. lticonstitul'illnal porque 
declara, que a Naç''io no dia 18 de Maio de 182i. 
.ronterio a $ua l\f 3~estarte Imperial um podl!r sem li
~ites. i8to he, ab .. oluto: que a A_mbll-. he um seo 
J>elc.pdo UI fúrma do Decreto ele 3 de J ua.bo, '1U1Da 

do o Dec:rdo declara o eoafrario. He finalmente in~ 
lituc:i~n.l purque declara, que a- l\a"ão Iliio teu, S ... 
beta"l&, porque. trammilio • ~ua l\!agestad.: lmpe
rial, e deata manrira conlut,de o 'l' e he u~eD"" da 
kberania. com o exe.ciclo dos PWt'rea~Clbelaoo.; 
.io~o a tinal o aulhor a e"l'alhar .. 0:. dt.utrina con
Irana Ió. &ehtimeatos e Dignidade da Naçiio, e o~s
tas ao que o Imperador d( elarou elO 8('0 Dec.eto. H. 
in('Cndiario, porque uma tal carla vai I'fguer um .alar
me nas ProvIDcw do B .... il, dfllamin.. 08 v"ilantea 
e fortalecer o. bando que nuo c:eIN de pregar, que o 
Impt·rador a'plra ao h,al;do aJlSOll!to. 1' •• a tu .... r ~ 
~KrU.,. l',o}JCInbu a Bl'gulute Indic.çllo. 

lli DICAC;lo; ) 
I 

Proponho que lIe offlde io GoverDo plra ctu. r .. 
ça pro('etllar o A~II)(Jr da Carla que ven, no IJjltrio 
du Governo N. 1~4, al!!oignada CI,m .s leha" ini,' •• ea 
G. P. 'r., e\que a ella ~e lljunte o D'CHtO c!e3 
de Jl,nto de ItoI~2 a qUEm se oprl1rn. a h,(',n'a Cur
la. 1'a(,o da A&8(mhl';a 9 de JudIO de 1~2~. - O 
})el;utudo J(Jiio A,liol';o Roc1,i"u,:t de ("r7lt'll:II. 

O Sr hlltlS'0: - Quar.do BC tratou' da primeira 
carl. a Gue le rdi re o i IUlIlre Vrt'opmllnle "ti.d('lI-se 
ao (; oVel no Fara IIe J>r' n:onr a olcu.aç:tu ro Juizo 
doa J,mloo, I c.ntra o a.I&I,or <leU.; t' logo 8&' a(iH~r
tio que o mesmo dC\,tria lifutitnr rZ nJi ('111 o l·tOl u
ra<'or da Coroa e SClhrral';ll !'I;acillnlil Jlara o fUluro 
em casos ~tm('Jhar.tu: ora eSSa lina <.'urt8 ir.!erida 
bO li ario do (i"vemo "-nde i!iulIlli ellte a }ler; url>ar 
a ordem estabdccidll (xciiaudo de~c, Dtian«;as (ntre á 
.t\sHml,Ua e o Puler lXt'cutivo, e II,r lanto u:r.'pre 
ao I r,'cmodor da l'tir03 pr, mo",,, a a('('u~a\i;61 ('IIlltr. 
o ll\llhor cella, s('m df'};clI.tt:ncia ele u,\·o (f!' cio da 
A"~f:r.:bl"a ao ("overro, l:e vhi'iga(,i:o lIua dH:mar a 
JUlIO elllt"8 escriru,rf:s ll'ahadl:l. - f:"P rel"flS '1';(' ell. 
a (!f:'fmpc.nhe. aliu8 e tliHnlC'S tr,u4lli f'S dilUi • filll'r 
GUf'ix.a1i , e a t'lpedir C ih ios DO (; CH~rllO. ~ e dle o 
nao fiier, então se dar" a (lcvida )lr,.vit'encia. 

O ~r. 11"", ;(/lel de R~z, Ifi~ : - Eu ,fui ~r. 
Prnidente, o que t.rr('I"r.lei á AStel1;L!i-1I o N ,li 1'" 
do Diario do (;01'1 1110. e 8('cu~ei a carta bf'llf" in
It'.rida , "elos J):inci, iOIl f.lso!' t' ~ub\Cr.!ih'OII da 1'lIi;i. 
do Hr./A"jJ; e (;lIalldll ~i o I::icifltl d(' J (!I sh' DI-CC 
Ilotei que o A lI11lllr (la nlrta ('Dl Vf'Z <te prol mar os 
IJI('ios de .ddcllder fe 110r algtlrr,a (lcsculpa, "P('I'I nta
se ('om a maior contumalia e rl'nitE'lu:ia. cuml) hum. 
despresador de 100:18 as A tllhllfi«l •• d(,~ • I'f'f;tl\ A 'i.· I m
bll~a, e do Imncradol': 8u"t. mando l1liutrll:all alllda 
pt'iurl'lI do que -aa lIa priUll::ra c::rta. c .inô_ lui, 
r.ubversh'as. I-Je rl(,lõ.~rlu:a, l"r, P:f'~i,lrlltf'. (Ine l:m 
hOlllem que não drrram:nia !o('mdl1ant('1I coutfina.. nl) 
seu pr.il lIatal viesse ao Brasil p(.l:Iirar prinririos 
('.onlra a ,rual opinilio, e IW) Vrflprio!l 8 c\fsurnir.rlC'". 
c enfraquecer 1188, para nJ~nem IH';; Hlhj\l,!':\r: he a~sim 
qlll' a~asalhafllol eal "08SU seio inimi){os qUf' proc-ur.io 
arruinar-noll, Apuio por estcll motivos a 'QdicOIC;áo dI) 
Sr. Rodrigur., de Cnrl.l:lllw. 

O Sr. Carnriro da nmllo: - I.0lfo qlle tiY8 
Dc.ticil1 dt'sta carta tcnciooei appre~e\ltll-'a; e como 
asora se Irala delL" • julgo muiw necl'!:!i:\rio que 11(' lea 
para que os Srll. D~pulado$ que 11 n;"1l Ih'cl'em lido 9 

llOss!io fazer juilo l.'Crto do seo mt'recim(,l1~ e impor
tancla, c da r o seo 'Voto 80hre Cl-te hcglll'In. Este es
criptor, a pezar de j:i ter si.lo chamado aOIl J urlld68 • 
continua com criminosa contumncia • pre((ar df\Ulrinas 
anti-constitucionaes. com o .inis/lo fim de "'!!tlll·,.l .. -
eer o anti~o regimen com mui pequenu moclific-Içó 'fi ; 
e persistindo 6rme no seo intento , mMa e lOmba de.-
lU ,"UIÇ~ J por 'i~ DAda lhe "WI &eltor J sep-•• 
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r<, g,j'P.J (le att~ rr(l~"c ;;Ít)! Ri., como j(l ~isso, 
. rel'trn .. E:t f.'lll:u nisto; 1Il:\5 o fUlle;;tll e tr.lgtco msul~ 
to praticado ha P~:1~9 co~ o H.e(b~tllr ~a M~II'gltt't:l me 
teTo mudar de (lpllll.iu, Jul:pm<1o mutels rnmh:!.s decla
ma 7iir'~ :5e aquelle flue primeiro pe,;ou na penna . p~~a 
.Idendl':- nosso'J (lireitos, e no tempo cm que eXlstlilO 
as h:::n;a:::l:!I .10 .Il'ilt',--; nesta Corte, IH! assim rrcclln
pcnnt.lo. inv:,<1ind3-sc e prof.'lnalldo-sc o Sanctuarig 
d:! SU:l casa para o aS!!3.'!sinarem me~mo no seio .~a 
sua f tlni!ia, como s.t! pode c~;llcr:lT que outrol seJuo 
pOÜp:d.l~? Que t('rrivel e 110Va forma de Jurados se 
lC"antou a"'or:\ 110 Rio de Janeiro! De certo não se~ 
ri! n~cn()s fUllesta no Brasil do qult foi á França a 
Commi~s:io de :"ialva~'iio Publica nó tempo de Robes
pierr<~. Onde SI.' praticão semelhantes attentados não 
h" se~urallca illdi vidual. Como poderei eu mesmo dar 
linemcllle, '- C l:em rcceio, o meu Toto, quando vejo 
u:n e~criptor, 1;:" porque emitte su~s opi':i?cs com mais 
lilx-rtl:ldc e franc:uez:l sClhre negClclOs pohtlClll', )lor tal 
t:',rma:itac:ulo! Se em fim todos os que votarão aqui 
l filVor I-~a amllistia já merecerão o titulo de desor-
g:misad(ll"(,~ ~ . 

Deb,lt!r tr~balhei por armonisnr os negocios na 
minha (lro,'in::ia. e frllstlnllCamentc ... c empenho pel" 
rollst'n':\C;:ill um orJ.:m, !Ir senllo obrigado a pugnar 
p..-lps direitos c liberJ:de do cidac;io opprimido , c ,le~ 
"enào roo mesmo (empo manifestar meus sentimentos 
com f, :mqnel.:l e n:tar sf'gundo a minha conscicncia-, 
mcre.:;o igun!mente o titulo de~ desorganisador! D~sor
ganisatlol'cs silo e"ses infames servis, e desalmados 
egoistas <Jue Mo de infalivelmcnte perturbar tudo e 
accellder o facho da discordi:., levando ás Pro\'incias 
agitadas por _ partidos Il!lldll e",istentes, a amargola 
certe1.3, a ci" 11 el verdade do eSF:lnto9o procedimento 
pratico!do com o RcdaGtor da :Malagueta, em fim d. 
persc~uição (!a I.iberdd". 

Qy,ando aq",ll 1'.1 trntCl\1, por ml1 motivo seme
lhante a cstp, (b, libe;-d:&de de imprensa, cenfessoú o 
Sr. Amira:lt: ,Machudo que na ,'erdade IlÓ dous ou 
tres est'T'iplorl'" cscreviiio, e na mesma direcção, mas 
que nii>_, _.abi:t a r:h:i(, disto. F.u direi pois que a' ra. 
Ikio he r::mfllQ Iljn~tl:cm ~!! anima a escrf:Ver: uma 
e~peci:! de tei·l·Ol'. ·lie 3Fl:dcra de todos; receào-se 
os cllpiães: C !'a:lc-se c;;c as masmorras estão cheias 
d~ vietimas ::iIl6ú·ntc~. Talvez motivos houvessem pa
ra al.;umas pó;õcs; ma, p:!ra tantas não acredito. No 
meio de tudo isto. :!ssassinos dignos dos maiores 
c:lsti!{cs tlcuti!ão um escript9r -ilI11stre, s/, porque, a 
pp.7ar dos muitos elogios feitos ao Imperador, lhe 
fOll!a a "crdad~, e lhe faz ,'er 85 males imminentes 
:10 Br:ssil . a mio serem prc\'enidos! (A' ordem á or
d~lil.) N'iit) dm-hlo Sr, Pr('sidente que me apartasse 
da ordem. m3S por amor deIla lte que fiz esta digres
!llio, porque a vejo dc!'graçadam€.'llte perturbada: he 
o zc:'lo ela lihmlade q~le -me inflama; he odezejo do 
h"nl c pros?eridad~ <la minha Provincia e . da inde
pcndenci:& c integridade do Impcrio do Brasil ,quem 
me :milTl3 a It'\'antar a "OS nesta Augusta Ãssembléa' 
contra abusos terri\"cis ~ detestaveis arbitrios, Torno 
poiE: aI) ponto <la questão; sou de voto que Be lêa a 
("ilrtll, p:lrA que tomando-se em consideração 011 males 
(Jl1e l'Ol:Clil l'c(!ultar, da publicação de semelhantes 
doutrinai!, !!C {~m es pTtlvidcnCias que a Assembi~a 
jnlglll' con\'cnil'nles, Fara que I!e não sU!lpenda o pro
::r(;,!'n (la jmt:! e s:zgratla C~L1sa ela independencia e li
I~erd:trle deste D1c;centc Imperio. qee assombrará em 
brtlvc Icmp:l as ma~s fOl'midaveis Potencias do Universo. 

O ~1'. PartIa e _lIel/o:""';' Persuadido da neces
~idade (ie um~ I.t·i quo! marque os pontol principaei 
(10 noS!;:> sy6t~ma Cons!!tllci.~n:;1 , e por tanto a divi
são do') Pot!erei ,f,",ei uma Proposta a ea&a Aaaembléa. 

o SI', AMl;-a(1r, ,1/acluz;1o' - Sr. l'lcl'lidt'nu': Re~ 
queiru 11. V. 1->;. por :tnIO~ d., ,"I'dem que lembre ao 
i1hlstl"f! Deputa(lo, que nao ll:,de agora fazer propos
ta:!. '1'erminacta a discuss:io Y. Ex. lhe conccdrrÍl a 
palavra. 

O Sr. Rodriuues de Carvallto: - J .. ogo que a Na .. 
ção proclamou u~a Monarcltia Constituc!onal, Hen:
dilaria. tivemos um Gonrno Representallvo, e a dl
"iziÍ& cardinal dos Poderes geralmente abraçados; p.óde 
ser que bajão adi~llmel!.tos, mas o~_ pontos e8senCI~~S 
estão marcados. Nos mlO etitamos fazendo uma r .ns .. 
titlliçãono meio das Ârmas, para a q~al pafP que 
o Monarchâ- ambicioso cO.ntracta com o Povv. e o 
Povo desconfiado com o Momarcha, e ()Ode o mais ha .. 
bil trata de ('xtrllhir co~ sagacidade a maior porçi~ 
de poderes. Nós marcámo8 as condições do pacto So.. 
dai, que firmamos, quando aclamámol o Nosso Impe
rador, nos braços da paz. e da conectrdia; (apoiado 
apoiado.) Eu eston certo que a Nação quer dar ao 
Seu Chefe todos os direitos, todas as prerolativas, 
que pode arlmitir o systeIBa CORstitucional; o contra.. 
rio, seria pôr em reacção o Chefe do Poder Executivo 
com o Co:-po Legislativo; mas a Naç:'io não quer lan .. 
~'ar as sementes do despotismo, pela conce!lsiio ~o man-
do Ilbsol If to. 

}~ que periendem esses IClo801l farizaic09 da ,10ria 
do Imperador? Indisrolo com" ASlembléa, e a .&Se 
sembléa com e\le; enxausando os pod~res de um, e d~ 
primindo os do outro Corpo. 

Senhores! Nós estamos flua merecer as bençõe., 
ou as maldiçées de nossos Constituintes, é d/UI «era
ço..s fut uras; não consintl\mos que esses escrevinhado
res desarmonizem a nossa feliz união. Os Povos leeln 
estes escnpt.,s em um Dhrio que tem por titulo -
Diario do Governo, - e julgio que as ideas 'rall!;
mitidas s:io por elle inculcad:ls, quando he Só a lizonja 
e a baixeza quem as dita. -Se as!>im como o Chefe da 
Nação he o despençador, das graças, e mercês, o fosse 
desde hoje a Abs~mbléa , nl)S veriamos, que as veUas 
(.ue hoje fie acendem ante o simulacro dattllelle passa
vão para esta. Nada de transccnder' limites; o Procu .. 
rador da Soberania Nacional cumpra 08 seOIl deveres; 
:vigie este, e ontros escrito:;, porque a liberdade da 
Imprensa não be concedida para se pregar 1\ inversão 
de principios, n~m a favor de um, nem de outro Po
der do .~slado. 

O Sr. Alm:ida e Afbuquert:u.e, requt'reo como 
additllmCl1to á Indicação que o rp.spect.i,·o Ministro de 
Estado fizes~e logo publicsr pela iml1T~nfla as providen. 
cias que desse li este respeito ~ ticallílo rOl'ém lia in
teligenci:l de que não era da inten,':;o UIi A1I5emblé. 
int~rporo sco juilo a respeito da mencionada çar~ •• 

Por ~e julg:tr & mate ri. urgente se fez !I(!gl1nda 
leitura da L:dicaçãodo Sr. Rotlr~~lIrr d~ C:lrr:aU,,,; 
e ach.mdo- ... e suífir.ientemente cH~cutida a inaltria, foi 
preposta á vot:.&çiío co,. o additamenso, e approvada 
co,n ellc. 

Era chegada a hora indicada por S. M. I. }ll?r:l 
receber a Deputaç:lo; e por isso !!e interrom}le9 a 
e l!esstío, pois com a saida dos 1~ Srs. Dl.'puud05; 
.não restava numero sufficientc para se poder votar. 

. V!lltou-~ Deput~çi\O ~os ~ij minuto$ .depois d" 
melo-lba, e o Sr. BISpo (;apellao-1\ft\r )lartlcipou que 
S. 1\1. I. a tinha recebido ('Otn todl& 4 honra e afflt~ 
bilidade, e qu. elle como Orador da mesma Depu .. 
t:tçifo recitára um discurso concebido nos seguintes 
termos: 

Senhor: - Se a Installação da pÍ'Ímeirs Assem. 
bMa Gerat, Ct)nslituinte, e LegislativA do Bruit h .. 
o (:u~ó ",ais glorioto dà kJoséa histo\"ia, ni" Irr 
milito lá.. reltv'p.c. *!uelle primiliv. &<!t. ..eideAI 
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• ~e1'OIO', qae ebnvOf;('·U esta mesmi A,sembl{oa (lu~ 
tegitllÚOS • RA;pmJelltautCI cio Povo 8ra'iiiciro: • !te o dia 
3 ~ Maio do presêllte ánno, "a.-de tuer unuI el'flcha 
~1]1!;Rl\lad&. 11011 fast<hO du llrallll, lambem nunca. lm~'1:1-
rá iiem 10l1vor, e &CDI applaulo o dia :J de Junho do 
• 1'100 l'ntter!to, que vio apparecer o Decreto, ~IU! im
Jilortahacu a Voua l\bgestade llllpcricl, que ASIIieguruu 
"o Bruil & ?088e . dOIi leos dirdlolli t t que nos-deo a 
-&Od08 ,~ mais doc:es ~er~nça~. da lranquilliclade, e 
da .URlao e~trc as PrOVlnCll&~! tia .nll\i~f fo!ça, e pro Ii-
~rulade para tudo o Imp~rJo. O (dfJIl>lI:11 Decreto 
éfe 3 de Junho de 18!!, fOI com" a Alll'ora mei.,& 
e risonha \ queiespontou 8Obtt: llo~SOtI horhontcil ~ne! 
illucolicOl, e abaf~os, e aft·ugent..»u as trc .. lU), ao; i!l-
certezas, 'e 111 anxledade. de um futuro, que nos-amea.. 
c;avG medonlJu, e .anguino!ento: foi éomlJ o alitro .. e
feno, que dcpuill de lon,a, escura tempestade rcs
plandece nOIl e~~pal;os Celcâtl.'S, e aponta o rumo, e dá 
08 elemeBtos elo c:tlcIOlo, que pude levar á salv:.mento 
a Não do Ellt.ado. v~r entre o furor da,; paixÕC8, e a 
traveI d" cC)~fllzão das Clpinii)~ contraria ... 

Os prodigiozvl efleitoli, e as saudaveis con~equcn
das del>tc Decreto era impossivetl, que escapassem á 
profuuda consilleraçiio dOI l1luatres MembrO! da As
aemblé'a Nncionnl, que não tetll outre espinto, nem 
anbeláo outm gloria mais, do que a salvaçãa da Pa
tria. e a felicidade de todos os aeos tilbos. Conside
rou a .-\8It'Iftbll!a, que por este Decreto se deo o pri
meiro Ulovirnento }lara a 60S propria ~xisteneia, e se 
laneou a primeira semente para a rciener~çfio politica 
'dos l'ovos, que agora a tem elegida, e t1\1thorilSado, 
para emprelJender todos 08 trsbalhos, e par" fa1.cr to
dos os benl, que siio da 8l&& alçada, e -do seo dezejo; 
f! por tão +elit.ea r~zultados resolno a AsscmlMa en
viar á AlIgusb Presença de YOC;~:l M:tg('st~de IA1.pcnal 
"sua Deputa(;ão encarregacia de ,!ar I) mais publico, 
e IOI.mllf: wswlnunh/) de sco ~i'"::.Jc;:imcnto, e do P:!o 
1'ellpeito. da sua adlAeção •. ~ do seo 3mor pelll eagra
ds p«'ssoa im'iolavel d::: Vossa :Mllgcstade. 

Sim, Senhor, m:l gr31;<1s, c elogios se devem n 
Vosla Magestade, p.1T ter pcnet:-ado subtilmenie lU~1) 
nG começo da,.sua apparição & l13.tUf\'za loa mà!cs, fJue 
laos-ameaçavão, e por lhe te!: dade prclltamcntc ° uni
co remedio, que podia salvAT-nos: por tei' dedarado, e 
"reaonhecido no seo immortal Decreto, e nl Proclama
ção aos Bl!'asil~iros da mesma da.ta ~ que a I'alria ebtae 
"f'a emsmnmo pfrigo pelos partido., e lacf;ões de 8t!OS 

inimi~os extCrDtJ\t, e inte.llos, mas que o Brasil nlio 
tornaria a ser ja maiS colollia . de uns, llem C/seravo 
de outros :q"e a Na(;,.io Bl"azilianna hia ú reaSllumir a 
lIatural digmdade d. sua Soberania, e da sua inrlf'p~n
dellcia, como todos os I'two!> livres: e comwguinte
merlte, que passava á constituir as formas do seo Go
verno, c a. sancionar :liJ l~is, l)orquf' queria scr go
.ernada: que 3S!'llm o repro!õCntavã'l as Camaral'. e o!t 
Povos. e que 111\0 havia outro modo de assegurar a 
felicidade do Hr'lsil. 

Ah'Senhor. que mio dcve esperar n Br::'iil ele 
tanfa franqu"l1. c de t.am nobre 1iberalidaU~! E lie 
taco; são as I'lRhi:lS concepf;ões, que s(' offcre,-'Crrio RO 
pi8lt'iro golpe de viF.ta, e ao natural ta!cnto político 
d. lIUl .Toven Prindrm _ Otl3CS não deverãn ser a~ :'ll;\S 

mnximas de prui'uruia Sabedoria., ·· .. ue sc) !f! Ildqllire~ 
pelaI! oh!;crvações do tempo ~ e pelas rf:y.'tld:!s expen
('Reias 1 umas VCZtlS t3<''eis, e gostOZ3f! ~ Ollt~8 vetrs 
diffiet"is, e nlui õltrrl6l1, que he . precizo dige:ri.. no t:\:-
t'abrozo exercicio da arte de reiner! Qu:.aes não se
'rãf' m- fm,-1.os de tiio viçozos pimpolhos, c lin(!a.~ t10-
!'e!; d'Epois de bem sazonados pela alttrnativa dos brlm
do .. ~ros da primavera, e dOI ih80fridvs calores do lút;o ! 

;Pr.. ao ~l, qllt: v ,K~Jr;.on, 011 aJ{;Um (ff~ 

bio m:lIt:a, .. j., nio \·cnba ilé'r!urbar eat:.s bel/ai lhe()o. 
rias. e ~IIIU . lillOngeirllS e!lpctllll~~S, O~ &,,&4;. pua 
li .. : f:lr.vhcar, como de\'o; Peranua o Senhcr Dec". do 
eco, t: da terra, que o 11(1'''0 Augusto l\ion8l'ch., o 
1~'lIndadl,r da liberdade, e do ItnllCno do 8ruil. COl ... 

tlflue i& ~er tão doc.:il, como tem !~ldo ás primeir .. 
t:dt:litI:3 in!;pira~õcs de lõllbNloõia, e de virtude. que o 
fitleln ae dclida~ do Ie:) Po,'o; (' q;:e este llovo de 
turla:·;a.. Pr.)·'i:,t.:i:;s cuntince a ,'cr em l.das as trau. 
~ac(,õeil ~u JlbiHllrio, e do Govvtno uma demOlbilra
çüo }lralÍca elo syF.tem:l proclam:do, e elitabelecido. E 
deste v.-illll~;ro beneficio, que só póde ~ir do Cêo, 

.não podem deixa!' de ~egulr.1Ie cont.illuad~s bonançaa, 
e ,·enturas t;obre a Terra, N io de Janeiro 9 de J li-
nho de 1823. - Bi'plJ Capeiláb tnúr. 

J-Jido o discuno dtasc o Orado.. que Su-:. Magos_ 
tnde lhe dera a &eqllinte resposta. quc depois lhe 
eotregara escripta, 

n Os I,grad~dmentos e r~licit.çõ('S, que a Assem
bléa Geral (;onr.lituillte e Legislativa Me faz, por 
meio de~ta 1I1ustre Deputação, em menrorill do dia 
tres do corrente, em que .e contou um anno, que 
EI1 convoquei er.ta mesma A~semhlé:l, penlh:mio e 
l\Ieo Imperial Coração de um modo totahnente \10~O. 
Quando Assi9nei.o Dccreto da Con"ocação, Procll
rei Deliclllpcllhar o honroso titoalo de Defensor Per
petuo do Bra;,il) com que hQha sido mimm.iado 'pe-
lo~ generoSO!' Brasileiros, no dia treze de Maio do 
prcterido anne, mostrantlo quanto podia OI Meospu
vos, sinceros,. e eordt1elli sentimentos l\IOIlarcltico 
Constitucionllcs, o!'! quses, si, por morte, de Mim 
ilcriio IIcparad08, e do Brasil 1\too ldolo. 

A Asscmbléa declarou ter recebido esta ~sposta 
com muito e:-pecial agr~do. 

O Sr. Presiatt.te declarou que se Passava á Of

dem do do dia. mas o Sr. A"d,·ada M~lUltlo lem
brou que -0 Sr. Ptm/iJ e .. lIello tinha fill1ado em fa. 
zer uma Proposta, e que não a tendo feito por lI"!r 
fóra d. ordtm, po~ia cc.nceder-se-Ihe " palavra· para 
Ilmpor \) 'll\e lhe parecesse. O Sr. PrClliidente coa" 
veio. 

() Sr. Pnu[a e Jlfr:U,,: ...... Fu ,'endo quanto 
flão incclJqtiti.lcÍonacs Clt cscriptos ,ne Appa~ecem nos 
poUCOli Pt"riodi('os desta Curte t la certo tempo. • 
vendo que ó fundamento em que eltes se -el!tribão 
b. a f"fta de lei cxpli(!it& flue marque a esfera e 
relações ~08 Podert.'S Politicos, f!m quanto aiio IlOu
ver·Constit.uiç-iio: e vendo tambem quanto t'lita rlc"e 
tardar, quizera que se ('st.:!heleccsse já ... (O Sr. 'Prc_ 
sidente rii!;se mie isto n:10 tinha lu!,tar; maR 8 Ora. 
dor contiu"on ') ~r. Presidente: . emhora scjiio dc~,,
certoR ftll minhas opiniões t. ClI devo ser ~tten<lido, 
!!c he que um llcputlldo. bit livre em enuncia-Ins. 
( J.ibP.rr:J)~n. (tis~e o Sr. ..·i11 drtU1t, 1I1ac/inJo.) Sim 
Sr, Presic1cnt~; ('U tenho-me c!;quilJado a ,allar. flU-
ta I\ssemblt-a. llor41le nafla }'r.el!1umin<l'l ile mim, H'n-
rl(, a,,'!I\i; ~·~:l.i'lha«1o .}lOUCU nffcito a f .. lIar l'm pullli
t'O, ,ie"tiÚIlt!o el(' f;,r«:l& mornl. ('l;tOll b('rn convem'ido 
.ta inutilitt:de dt' l·~fi'rços lnClllt; se Jlor tr,nto alguma 
vez fdk. I!f' I'(,mt"da. n l'Cpugnlulcia, . e qUAndo me 
J.dgll 8rr,.,~t";I(!O p<;(o rle"rr t ('pclos grih)S de minhll 
COIJ~cll'ncia. lIe,~" por isto 'lue eu pcrlonc1ia propor 
t!l'ilU Ll'i dI' oue faH:A\·a; m38. l'n~1S,,1tnliào um m.stre 
)lembro a t,;~ r""p('}to, p;ll"l~(,t~t)·lhe mclhor que fOlt 

pror,,~ar::;se um~ imlicó&\'iic dn que R requN(,Sile. .:i" 
u que faço:, qlftlquClr quc !wja a decisão d:l As~elll
bléa, tenho satisfeito ao meo d(,"i~r. 

O l\olClIlDO ~r. n"putlldo ieo :lo 5e~uin(e: 

IN D 1 C A ç Ã O, 
ti Proponho qt:e a A:;:;cmbléa dcsdr jtl, e Cl'm 
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a maior. ul'gt!ndn, f::t;a \lm3 l..ei ~rovisQria, que mar
que a ellfcrl& d{ls trl'S I'odcres !Supremos e sua har
monia, e por conseguinte os Poderes cJest~ A5s~m
blc.'·a C(\1II0 \.Jorro Legislativo, em qual~to. ~ao est.l~cr 
feita, aeceit". e eSlabelecida a (;onlll1tullillO Pohllca 
do Impcrio. O Deputado Paula... . 

Requerida a urgencia dl&· Imhcnçao p,or seo !llu.s
ire autllor, e npoiuda, fez-se 11 ~. a ,kitura. E.ntllo 
propoa ó Sr. Presidente se a lIIatCrlli er., obJecto 
de deliberação, e vencendo-lie que nao, ficou rc-
aeitada. . ' .. . 

Passou· se (a or~cm do dIa; e prmclplou a dis-
cussão pelo ndditamellto do Sr. Sou·::a A/d/o. . 

O Sr. Perâ,a dt' (i,ml,a: - Ambos lIS addlta
mentos, propostos na !icss.ia de ontem ao ultimo Arl. 
do Decrelo me parecem super\'acaneos e 0ppOI,tosaos 
princil>ios de Dereito: c apezar do respeito que COIl

lIagro a seos iIIl1st~es nuthores nuo posso deixar de 
C4,mtC$t.lr Hlas opiniões com fran4llleza, fazendo m.ui 
lIuccintamente 'minhas reflexões. l"allarc:i ào addilam~l\
to do ~r. ..\·ou'Ú, Mel/u (1ue cslú em discussão. Diz 
elle - F'ido revogadas as penas. estabelecidas na 
Ord. L o 5.0 tit. 6:>, e os réos comprehendidos nel-

. la por aU .. ntarem contra o Estado licrão punidos pelo 
presente J)l'CrC\(l. - Por bua herrn(~nentica devo ell
tender que o honrado Membro perlendt' que. a reyo
gaç:lo das penas ('stabe!clJidas naquella Ord. he só· 
mente relativa aos crimes de conjuração traçados em 
Sociedadcs Sec~etas para os q lIaes se . ~e~ignão .p~n~ 
na pres~Dte Lei; mas COIDO a proposlçao he ,li1m1-
tada, e alem dos dditos de traição de que trata 
n' aquellc lugar a Ord. se estabelecem "c'lIa penas 
para outros de 1.a e 2.' (;abcça ficarião estes impu
nidos por f"lla de Competente Legislaçãe, s~ a re
"ogllção d' aquslle Titulo se entendesse tão ampla
melite como enuncia; tanlo mais que com a clausu
la do estilo, inserta no fim de todas ali Leis, de 
que ficão sem effeito 8S oue se oppoem á sua dis
pOsição .' se acautc\la qUl'nto basta para regulamento 
dos ':~ Ulzell que de tacs caso!) hajiio ue conhecer. 

O Sr. Henrique," de Brund.?: - Sr. Prl'~iden· 
te Eu cOl'lhe\:o a~ J asúes que te\'l' o iIlustre Deput". 
tado o Sr. Souza Mello para l)filpor o seo additamen
to; mas tamhem V?jo que ('J!e. he uln enxerlo.á Lei 
das Socied;dcs SCl':et:1s, quc j:í. nus tem le\'tuto 
cinco· ou seis SQssúct: pur c:ms!-, d~ ,A rtigo 5.0 da emen
da do Sr. A IllIJn;o Curtos (~on! ra o qual vo.tei; e se 
a,E!ora se admities:' o Ild.litamcoto levaria-mos com elle 
outus tantas sr_"':;õ.?s. Portanto vQto COl1:ra dle, como 
"otei cOlltra l) dito Art. 5.- da emenda. 

Fizerão-tle m::.is :I:gumas rt'Atlxúes contra o ;tddi
tllmrnto; (' julg;LlId,J.se a matcria discutida, o Sr. 
Presirlente o propoz Íl votaç:io. c foi rcgcitado. 

8c:.;u;o-se o :lfltti"mcllt,l llo· Sr. Al.llfar, que 
tinh'l }lor 6111 dcckrar pellCiS para 68 f"lsos denun
ci:mt('". 

O Sr. Per";m. d.'1 Cunha: - Este additamento 
~(ll1tem dU!l~ l.r"!mú,;(:;es: pr:mcira que seja punido o 
.10107.(" dC11I.lIlcianle: ~~g!Ji1d" que f'l'te sofl'a a pena de 
Tali;io, com cxcepçiill (;.1 ele morte natural. Esta pri
Jr.eirs p:trtc j.í. se llcha rre\'('lIida no Til. 118 elo L.o 
.1).0 da Or~1., BOill:;: se ('~tllhdec~ qlle o accusador que 
nlio prQ\'3f Si\:l dcnullc:a se:ia cOlluemnado mio s{, nas 
clJ .. ta~ em (101)1'0. 011 tlcsllobro. e em todo o damnu. 
e perda qnc·o n(~O em razão dell~a querela e acusa
(.in 1'l'ceber, mas ati: lJ"e se o julgarlor achar que G 
:aclls:ulor querelt';!l lllalicillsamellte, dar-Ihe.ha ~ais a 
j.,Pna crime arbitr:wi .... , que lhe b('m, e direito ~rc. 
('cr, segundo a 'lualidade do dolo, e apro~a que dcI
J~ houver. C,?rn esta providencia fica suficientemente 
prevenido que o falso, e intriéa Dte delator não tire 

partido de sua nuí acção; 8elldo ,além d~18O ob!i~ 
II prestar fiança na tõrma da Lei l,ar~ IDde~nll&.,~ 
dos prejuizos que o Ut!o flor CIlIIe m()tl~o e1}-M:~lulC:'" 
tar' e neste CQ!>\) fica sendo debllCCtt>sarl. a apl1c",ão 
da ~)ena de 'l'Aliü~, a qua! diz rcspe!t! ai oulra par&o 
do additamento. Esta muneua de punu;ao tende a lua 
origem 11 ali Leis de Moisés, seguida }lor aJ~UII' .... 

tigoll Legililadores, o dicrct~da pel"., lJ~emur()1i Ro
manos toi totalRltnte exclulda dOI (:()(hgos que se lho 
stO'uiri!o como opostA ali regras de proporçüo 'Iue deve 
g:ardar.se e/ltre o. crime, e. o .a~tigo i- po.rque IleDdo 
os (lelictos tão· vlmados em buas clrculIslanclas, de ma
nCira que uma mesma· acçlio he mais eu menol IIgra-
vante segund~ o dolo, ou maHcia do .seo autb~,r. para 
graduar sua lmputa(;ã~;. guarda~d~ ': proporç.a0 8~ 
metri"a, como 6{~ explica0 os crlmulabstaa t nao .el" 
po~~i \'el que os castigos se regulu&6em . pela pena d. 
'faiiao. Um ilho que insultat.se seo PaI, ou lhe cor. 
tali5e um braço, de cert() que não ficaria. au6eie.Dte
mente punido t perdendo o vulro; e que oftereeo auada 
Rlais dificuldades nos de lidos politicos, e mOneL Si. 
galllos pois a elite respeitu as di~posiçóes ger.el em
tentes, em quanto o nosso Codigorcnal nio estabe. 
lecer regras inuria.vdl para prevenir os crimes, e ,punir 
proporcionalmelllc OI 8ifeuores da segurança publaca. 

F'allárão outros ~;l'S. no mesmo seD&ido; e prin
cipalmenle o Sr. Ribeiro de J4nd,.at!" que CXlm .ui-
tos e foorles argumentol mostrou que a admiuão do 
additamcnto prOl!uliria UDla l.ei monatruola, e ató 
annularia o seo effeit·o. . 

Não havendo quem mais fallas_, e juJsanclo-te 
a materia discutida, propoz o Sr. Preaidea&l o addi
ditamcnto , e foi regeitado. 

O Sr. Prtside7lle di5Se então: - Ora _ Gaal
mente concluida a Lei das Sociedada Seeret .. ; • 
eu dt'u os para bens á mim proprio e' Auembléa. 
ra851:mOli agora áo Projecto da abolição do Con ... 
lho dos Procuradores das Pro,incw t que foi dadG 
em s('gtlndo lugar para a ordem do dia. 

Lembrou porém um Sr. Deputado que se tinha 
dado a pslavra para se lerem uns Parecera de Com
missílCs; c resuh'eo-se que se lellltm. 

O Sr. J'elloso de OliveirA como Relator da 
Commis&iio de Legh:lação, leo OI aeguin&el: 

Primeiro. 

A Commissão de L~iallÇão, tomando de DCrt'O 
em consideração o requenmenlo de Jüé FtrfUlJliu 
Gama, confrunlado com a informação do Minish. 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça t te •• 
em atlenção as disposições das Lei. ultimammte ,;. 
goradas, e maml"d .. obsenar pelo Decreto de 2S de 
Maio de I 8~ I; que prohibe a pri.õo de CidadlOl 
antes de culpa formada, e sen, sentença de proDun
cia; porém C<lmo certifica a dita infor~o ter lido 
preso t) Suplicante come eumplicena relwJiiilD de I'e-
{Iro da Silv"PedTOJJo, &cr sido tirado da Pro~incia 
d1l Pernambuco por uma medida de ~autella t pa,.. 
niio !ler outra vel perturbsda a tranquilidade , e ee
perar-se que cll('l!ue a devas .. , a que ee ficara "O
cedendo para 5er prOcessado na conformidaded .. Leia
he de parecer,. que por . bem da Publica ~raD9A, 
nas cxpust .. ·CIrCUnltItDClal t deve '" con.... o 
8uppHcante ('m detenção, ou custodia ati que éhe. 
~ue o processo, e sej. jtJ'gado. - Paço da A-.n
blta 9 de Sunho de ]828. - Aúnt;o BOd,;p', 
fel/oso de OIi'Ut";rIJ - Jo.é TtiairtJ41J Fon" 
Va8roTletllo, - JOI~ J4"toraio dll Si'-." - D. Nu-
no Ef/gm;o de Lodo e Sei11li. -E.tft60 BIIriro • 
Rezende - 10io AnloniQ ~ "'. o..r.o.. 
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o Sr. l,opu Grl7hiJ: ..... }.ht,' CJ"e ~ pnn',a 1\ 

"ofnç~" elite llilr\.'c('r, eu fenlJu "te lãilar hOhr4r elte. 
)Lu ,ve,jo ~I;C la lllu,,~re, C:l~mi!l":io di!! ~r' tid" em 

. C?""d!I"l&Çllll IlS l.~is CXI"tNlte .. , peta" qlla~1 nenhum 
c..;,d.dao lIc've !II~r }lretl.l 1If'·..~tllp" f.,rm':dll, excepto 
em flagr""tct ~ dell(~tll, O'J rur '"fuehe!l crime" que pro. 
'YIldol 11J8rcl;:to, pt'IIa de !"lIrte chil, Oli 111I111r.1 a mio 
scndo e,,'''s LeUI CHIU(:d(,ur. p9la IIlI1~trc ('c,m",i_o 
~re~-e que ~lIa c·n~':rtl o I're~o ,te 'lu'! !!e frlltll com~ 
Clam",~' ,Ie letJlI.~il.(;:iO ~ Mil" quae~ MO OI dadctl I' •• 
r~ "~ .!urmar eaCt> J,UI1.U ~ (~uac~ "'I ~ae~o.posi'ivlJ' que 
~"eg.ar.lo ao clJlI}~tmento d.'\ l./)rnmlll8;lo? I'or ora não 
uiste .ducumentlJ ,,~u~ q'le !'1irva ao IGPI101 de pre. 
foumpçao· Y-lrA 191'r cf."""lti ra.Jo· r~bcld.,; .ve.... por um 
~fiido do ~~"\'~'"Il de Pp.",1am'luce coneta que na opi. 
ntllO d·~tJ1W".;c' f"lv!!'IJ" .. 1. 1." Ft:, ,II&ntb. Uama M CUM

plice a!lll d('!lnenÇlt" r. dc;ordclIB de P.:(lrn#); ma 
lendo cheg:ltio dun Etnbaruaç'iies o.'AueUa Pruvincia á 
('8lIl Corte ainda não VelU • proetWiO dette Cict.dãó 
La :J mele" I.~ na Ilha d.. Cobr.. r-r lIér lIu'Vl'i. 
tosamente collladerado ~'Omô rebelde: .Ift.. palavra hc: 
JIIal ~~iC'lltia IUJ crime. d" qlle li~ cl-at." ainda qu~nil() 
se ven:l1'1u'. porque .r. laa rehehão quaildo lIe n'aca, 
e pro('ura d .. "cruir " ti;rma de O()y('m/) C ,n,.,it"idll ; 
6 que P'erl.,.,,~,· prAtÍ<.101I em Pernll",bUCO' énCra' na clu-
118 doa· criloll'~ eivi" , • Mmla' lWlIim lHMi por nolieiali 
particulAreR cnrlst:l tE'!' J(",~ Fr., ''''''''(('$ G~ma apJ'""e. 
ri d" l'IIJ ." Yl'açiif"ll dr. PtdrO<f" contra d Gm~no Pro
vincial, p"i'l hr. ,certo. que "té eliuv" dua, leSOl&s .. m 
_Ci"acitr. cf;. n.eeite,. 9~t .h'Ogo Ir ciNsa deste prelo 
nMO só pelo~ )ayot d., prox\mu P.reDtf!SCO', q~ com'· 
eUe m~ une, m. tam\J8in' ptolo lJmn d" hlDlYanidadtf. 
q,_ nélle:, Cf'"1ideN opri: nidi', pn;1i· para" prillio , ~ coaf;.' 
flRIUIÇ"ef> &-11 .. , alo. trftl: ~tol em' pratica a. f'.rm". 
Jidad~1 mare"d'lII' Ma. Lei, forna~naatict;· a quft' .'fIurif". 
qui".o chaA1'=" ,-"\1tlAl dI. bberd*.le civil. MiJitc;:emllO~ 
ti.ftllIJe . ede ptI!AIJ', oometido:, Ó' crime que' 1If:' lhe q"'~" 
ilDl'lrtar, cn,,~edb metmll) que· t.4l1e délN!' CltttÚ " wa' 
prl&io ,. que: "e.eri:t. OOnu" o Govrij.' di' Pe'I'óatnliucO'P' 
Maaclar' tbrmllr~lhe' t'U'paa, e', C1M1f a ptbeei\O ~ete.lo 
pua', esta :C;otte~" qu4ndo', 1~jl'itilll1tt1\ente' t1tlillf prdfttln~' 
.iado. e n'io r.lea·roio prt1.õC!I em Pern~mbuco, onde 
fORse rleddb o lIupticmnte

" 

qu"ftd~ alIslio etWf~'. ae· 
~urança' da Pro"incia~ Ma" retnet«~,lo '0ft0pa", o Rie 
de',JatlefTo he a pr09ll dà delnMiada cuufilÜlça ,qbe o 
O,"ern.filth~ JJO relJultado d."·. De\"UU;· Jiorijue', .... pior' 
~ o r60 n"o· for ptoilUnetadt., CUlPO' .:;era' IDd ... .!. 
nlIM.. d~ privll~\i()' de sl1" liberd''\1le, comniudos, e 
i1R8ft'lses? St; PtelJiden' e , o: "'eu fim nio he~faier·ar. 
guiçães ao G.uyern~' de Pemambl'co. a fluem lIut""'bo 
pobC~ ver.atfo ent o noMb direito, m-u· tiO' smucÍlte 
111011',.."; que' q,"ndO Jn.'ré Fern'arrdfll GllmtJ deva e~" 
perar-' aqoi pc!s· dêva~~a· t'Om6 pm.o" M'jlL' ~ menos' 
com a Cillll:le: J1Oi' hurnen'*(etO, sendo dClita .. tte III~ 
nor A· esqllt'cimen~u «te.te, Decreto· que/peço a V. Es. 
haja. de (:l'lIvidst tI' ~1', SecrdM'lll para que~ o leiM. (O 
Sr. Secr~tl,ri,,' leo o Decreto.) 

. He-' bRslatl11!'.: :. ~It'a" pt-ço' :\ es~· ."~h't'T· que-' 
tome .~m consideração a disptJsiçno dc"te Dt:crelo, e a 
reluçiio em que esti com o c~:c' cle 4111' se Crala. 

A AlI8embléa resoh'co ljue lic881ie ac.liado o Pauec:er. 

Srgundo, 

A" Commissõe& de Lc!!'is1ação e (!e Podereq, em coa
ronnidacle sobre o cuntllt~\ldo na repo"ta , que deo P,.dJo 
.~ ()Rio da CC>8tfl Barro8. ])eputado nOlllead" pel... Pro
'Vlllcia ctn Cearil. ao Officin. erA q"~ pnr p.rte da 
Assembléa '. lIe lhe p~rtid}l"u, quI' podaa vir ''' .... r 
~lI(!nto; láo- dp- parec~r, que .. io :.I! (i~robrem na 
dac. reposta objeccos, que i-1~' piu,.eIlCu.. i . "aa J 

.ellL. • ... ti", ", ,t~11Irmraté pecftr..; • .. 
1ulI~d" olgt;mllt: pr')YII'r.n"las "rm:ln"::"~('m U "rft'lD" 
tanclU, em 9"e :o. fi~lIra o di&o O"puiádo. li" ...... 
d. cmnpetenCla da A:':;~m"I".. J'açéJ da A.,~b1Ea t 
d.,J,~nho ele "i~~, - A,d""id H,,d,;l.ut,,, ~'tll,. .. o • 
O~ft"""rd - ,"",,1 A"",m;11 tI,~ .Vill'lf ,I"li. - J.;,,~ 
llab,."n de Rell,.,úl, - .João A'n/o"io R"I!: iP/'tb' tlt: c..t.r. 
'Dali", - .1".,.1 Td.re!rtl ,11& FOn·'I6ca ,,,, .. (r.I;~U(J" - ÃIi-
1",,;0 (:(/"!(I.' R,t,rl"f ,Ir Alfd,.",,,, ,1fac/uulo (' SiI'l'tI _ 
M""}tlt'l Jnri1lto Nn/:"eira d" Gnma - I), Nlmo R. 
,m", tk I."r.;n t' ,'fJt"ilh!:" .',.i lirp1'lmido. '., 

O ~r. Aral!]" . Y!""m& por parte da Com''1lldo 
da Redaedlll cio I)Iano ."f) ° wgui".eP.rk'f't: 

.. A (;omlOilfAllo da U.xt.ccào do Ui.ri" o,rM'icW 
A AlRefllbl,:a n eeJ(uin'o trh;trllmen',C) df' n;d~lI.dft .,.;; 
Ta('hi~r.roll I -,\ PrMÜ/r""b A,,/rl1/:O Alvt# e Jo,;b' 
C.dn"u tl A!meidfl t Silva, oitenta mil rei.: -.k 
I'et/'IJ ~d.n,(n ,Ie (~,l)IZlIto e •• ,,,,,,,,,1 ,f",é "i:,il'd tia" 
,tlJilVII' ... ~nt. mil ma. - A J,IÍio R#.rvd.o dd C~It. 
~ J(J6~ Gflnftdr".~ da ,"'iih'fI, e;oC'fIf!/lla láil Jéi.': ~ A: 
'~('to,;no Ribeiro,le OlitlNrd , Silt.tI tqll"r~hta .. ir 
rCIl: - A Ju.,/i"lnrtn Ala';" dali ~lJnItJA, crin~ mil H.tl.' 

. ,A Commil'J.n r~pre!leftt& • A~:.émbl::1Í ,,'Ie' ,,;10 W 
I'fMlcavel rvr era o methodó marcada no ItegimeDCO' 
panr UI erab.tbOi lachij(,"fic-'I',. ê' pftIe "fi' .oflmri-ada 
para. f'nipreg" oi 'rllelai" •• o .. , d.· Rlnrira ~* .,.u 
ConYÍ'r :í r"dlle,:,"i~. Paço dll AS19~mlt'~ • di JIlDhl 
de ·h~,'J. - Co,ldil") JoU dt ~,(I"j(.. V • .aird' -' AtfI~ 
,"ti GfJf'ra,h:el (JOIIK4e..;.. .I~" .4"ro,,;o' ROiJ,ipJ.. 
C.,..",tlho, 

(1 Si. C",,"- A~"frrr: - ~t, P~';rfWt.:' 9b.. i'D6 
~ .. ame"t~: da. lnt"~'n~ 'Jpiniio _ d~ ·l1lu'tr~ ,C~"nni~ t 
~z:ql:e d"';r"~' mell"" do qâ.e' .al~' Jhide Jy!~.r d~ 
~abalbn" clo'- r.c:ta~"u"" c'~ fO'IIhel'fr d"· tlüa áflJ.' 
c:1dàd~: llt~ vtkda"e qu1! () Pr,~WétCJ db R~i(imén~ p~ 
viII,!". pa!a a ,l~J,a('\~ã? ~o ~n.ario te d~nGlt ráfI 
Artl!'" 9:-, q'Jé' ai' Tatlll1{la~li?s f~n.. di"triiluid .. 
pel~ ComMi*io da ~.,ruill'e! ttft'dla, «'I mà'ioret" ,;jf 
dous Tu,n()~', é o,,' n'tedllr1!t éff( rRII, Plra' ti altehtt: 
~M nnt dld' c!e" ~el!,:io &f: • ~. ~,i i~ ~qu~ te TU
«:1'0', sc' heli' Itfr Ilmbtq, .. ~o di!' ft. ~ l\1~(I. 
efirendaa~I(J'·8ê' dt""i-te nr<MI«r fi rW'ft:itlo Atu.cf O~· .r ~f1! 
le Projeçeo: enLr. lAuto .. tenta, /li. I'aSÕ" '1ue'Mnfti 
pOndcnitj, sbbre n"lio til.' ter por· ont lta~r aqueU. 
detennilll'çi'i. y* que a Comnnlr.io tiqla~ .utM.ri~ 
d~ 1Mra empregar oa 'rAC!'higrai)~os ~l~ IIl~O e máDef~ 
r~ qCie· julgar' rR'~1bor e U'~!I- dlnyftnenfe, ... cp~" 
nã .. cMgarei" li pt"rtetçio ~ qlle tI~"em ,lIIIpi~ , !a~ 
do a.- eu t"hen ,t;.peii~ a mentia diierIlUDaçaO· dO 
I8etici.,nafto Re~fO" dá Reckção do Oi.rio. 

o !lir. .A",lrnd,& MlI(:Ji"i/n: R~atmence nin~ 
pode c:wrih~', Iftlttic)r di. mtreciYDtD&e~ .deU .. do q~~ 
os Sra. 'Membros da Commibão, .', ,.,ue oa tem .1'
\O tr"h"lh.r e examint\., as IU.~ nous; ma ftltrl'4átt 
to', pitr' amur da otd~m, be preti"CI fazer um ~"i. 
Aifdici;.IIIM an Regimeiuo em que' se declare .. tfü .. P"! 
ora lIe U~tO ellec\lts' 11 que ali se de!,·rmm.·,; cite l'C!Iil 
pcif .. pl1iB. \te It Coml'dMr:LIl . a\llhori.I1.1a"'" eniptej:v' '" 
Tachigrafol co",,, mc·lhor lhe pareen. Evicam~· .... 
mod() a inco~lerencia de WlJlarmM com .. parado WDa 
rClIOluc;iio Cfullroari. .0 que .• acha ja ycncido· ... 
Resimen'o. 

O Sr. Pre"idf!ntr.· per!ttlntou !V' I ta.teria ....... 
dilCuticl". e decidin.~p. qlle lim. Pmpol rn&:'ion ttare
('er e fui .ppru\·;\flo. l'r~~o% lIlai<;. ~ IIn co:tti,rmidil
d. do que di"cra ct Sr. _4mlracla ·.V,~ •• rari. _ 
rell,eetivn Arli~o ctn Reflimenlo • ~mp('I~ntt ,I.·"'.r .. 
çfio de mio kr n('c:ucão em 'fUI1!lIO oS ·.'ac:hi.:ra.n.. 
uão mostrassem maia h:abe.... e "t',.,~te 'li, si .. , 

O - ~r. Jlíhri. .. o (Ir Á tUlrf'tll: : - O!ftI.1.'U·. «'!ula 
A .. lliul~. -á . R~l"'tt.i~ão' da ·lltt:enda F'fa. .a 1Vr.. 



a...J4i, .• , .... pio n.." ........ ~.~ .. -
.. S ... :IN»"~ adi."tàdua_ ~~.á~ 
~üo do COl~ aI.u ... nau ......... . .;..rUi OI ED'prejucb .. pi8io DO fi.. do .... ., 

J DI~· Ric.". d" c.. ~guitJr ti A,,4mdG, SeInaiiIia. 
RESOLUqÔES DA ASSE:MBLBA. 

P./Jra .llo.rt·im Fran.cilCo RWr.iro.dt Antlr. 

..... .~:!cimCUIOl; ..... s.... llIpu... e»tJran. 
_utaiu, lr-I'CmOl 11111 Empre;:adOl • cobrar do uma 
_u .. ira e OGir. de oot,.; o eu n:io creie que a AI. 
~Di~Wa uja metaOl ~....... ,:u_ quftra pata8i um!, 
dlllllneção de que _ nou .proftl&ito aquellfl mCIlf~H.ls I' 
quem .L~i etpeeialtla ID&IICIandu que receb:jo :adl~nta. 
do. O Theti"oro tem CDID que ~ar toda ... hlltas. 
Sabo • Nação inaoira 'Iue estão em di:a 'o~llUl .. Fo. 
Jh .. t ainda as 'fue eela9lio ......... se!s. mael c ~m 
IUlDO; mio bl" pOlI porque o T"~ourunllo leoha melOI 
para fUer .... pagamClltttll, que eu I)fopenho que 15~ 
façio htfl 110 fim rlo mez, l'Df8 pari' e,stabelecer.. ~ ~~. p Ex.' Sr - A A RC(,lnbléa Geral COlllfihaiDIe 
.~a'~."e e a .rgut.rlllade seutpre n~a,.e multo e I.~ • .Jaai'. 'do lrnperÍo dI) Ilrallil. tcm rClCl)vid., que. 
Jmflt'paimen'! quando lIe &em cI~ fa.er, lace ,. e~Ctrl&l!' leja I.Ana. " porte do 1\'0 . Dialio ,",11)111 .('urfc!io!J d. 
(kflpt"4ta!i de u.m~ el'quad_ra"" e ucl., ~ropa, 1'011 DRO difii'ftUlel llro.iati .. , 'Iara que,. l.cü ... ndn·.e 1\ ci ... , 
p',de e..apar a. p<'Dc.tra~llo da A!Scmbl..:a a pn'\:llAO de (ul"çll" cLl.mellllo Diario, .:h' It~e com mai. bre,id .. . 
eu:g .. um:ar a nOlM f,uç. armada. E~l~c':ro pail 4lue 'Ii' de· e .... li. gcr.alm,ut. 4. 'aotkia dOi Pov ... as mat::nu 
tvriu.·m f'm' oon:dàeraçio cat i' observar;. pata Iie pra. que .. ão ubj-'cto ~ .. .'traba1!101 dOll .HOI rc.peoetiYfII Re. 
,it'ar com 0Ii ~ra. DeputadUl o mamo quo li' praü~a preten ta ° teal. () q,~~ V .. Ex. levará ao conhecllaoalO de 
com 10:101 011 Empregado.. t;ua llagel'-d" . I IDpt!lal. . 

AIguDa SrL Dlpllta~os mOlitranto que llC'nhum I>eos G~rde a V. EL Paço da AlIrnlbl(oa _. 
))Mia duvidar de Ie comc,rmar ú eircllna&aacl", D.~m de J'lIIbo df'l8lS. .JU14 JIIIM/M;rra Clrlfriro de c..,.. 
Clut"rer pririk-Jios com grn.me da Naç:io; c. ate 
pare.~r 10001. uDuillleme. 1. asllntimo. •. Pit& ·C~ Pilllo .,. JI:r"ndiJ JlonIl'MKI'Oo 

Puarou·_ ao 2.- obJedO da ordem do dia, ãI&o 
11.. ao Art. 2.° do Projectu sobre a aboliçõ9 do Con. In. e Es.Sr. _. A A._b1"'a anal Conllti'aiDft 
~lhn doa. Procuradores d .. Prouiuciaa, qUI h. o e Legialatift do Imperio do Bruil ..... ..., o o.-
.. guinte: eembargaclf.r. Promotor d. Justi.ça·, prOm~ li' ~ 

•• Os Ci6ladinl que ative.~o nesta honrou Com- ~o no JIIIIO doe JUNCIGI c.tra .~ ••• thor d. euta. 
",illllio le"áo com sig.. .. gr.\u ·u Nação; e' Il-oa irtlterida DO Diario· cio. GovtráO· N.- li •. d. I tio .... 
• rviçOll fica0 ,ejilliMelol ... IDImu,ia da Patria rc- ~nl' 9 o Ulipedapor ~. P._ ',Ç. , ........ ";lIIn'" , 
.;onhecida. " dlla carta o bmetf1 .cI.a. d. JU1lho de 1811 gae ... 

lAo dt'pois o mesmo Sr. Eeeretario a ......... do •• IC'OU a· Rql1lielltaçãe Nadoaal, onde • ... .... 
ir ... N"g"f,irll da (iuma (Vicl N.- 10 do· Diario.) o . triu oppPIta"· do. author. da r*ida .nrta. O ..... v. 
taltib.m a do 8, •• '10;4 coDcebida DOe teIJDQa aegubala: B~. JeYIirá UCDQheei ..... nto de Sua M ......... ImPerial. 

" O. cid~dã(f' que .uvt'rao nala bÓDroea COID· , .... Guarde a V. Es •. 'IÇD .... A ... ~ .... 9 
.,heão l'iodeclaradOll heilemmw. da P.ttia. - Paço .. JUIÚIO.te 1813 •. "-4 ./otIIJ .... Catwi", • r_pote 
da A.u'embléa 5 de Junho de 181S - .I. ARIonio 
da S,/ra ~lIaia. P .... .I., S-y.ao ,. ~__ ".-

".,Iamll variei Sn. D..putadOl· lobre o Art~ • 
.. rt'teridas emendas, su.~ntaDdo a'lun:t OI arsumen· lU. e I!s. Sr •. - A "-bi- Geral CODfidtain .. 
.... de Que Et" "ohão aerv.du nu Ift,.,ÓCI ao&ecedeatet'; .• Legi.la~iYa ~ IlDperio .. do llruil. preci .... do para 
fi nlltros .tcresCt'ncando ~bre a expretllliu - benemeritot OI lt08 trabll&q. .. de ... 1,... Tabell.. d. PUy .. 
da 1'.lriá - da emenda du Sr. Maia, que parA~. ção da !'romc:ia .de ~. de Ea.JL.i. o lembrn. 
111ft Iam. tal titulo cumpria que a A'lJCmbléa rinlle do .. qu~ eU ... podem .... ir D. St~rtWia de EsClldo. 
\Im .pnfeiro conhec~men'o li. leoa.ento. e Mrriçoa. do'.~~. deI I~, 9 Intre • papeio'do 0.
o que Rgllramtlltenão .h.via. pediente _pan40., ~, c&a:. Pro'nacia .ja entnl OI'. da 
. O Sr. Carlleiro de ClimP!' propo' que o Artigo &Lia de que Se ...... por muito tempo r. PIno, OU 
f'osN concebido lUi,iaa -- o. Cidadãos' que dipameDte finalme~~llo. 'J:ribuaal ;do. Detem ..... do p ...... 
tleeempenMrão e.1a honroia C:OlDm~ &c. da ~ruc&pr • Q .... ern •• aec.:e-hJade da fem_ ~ .. 

A final julg~:-8Ct a aateria dillCOtid.; .. O Sr. ~~~ :.rabel... p'r. o lDe~do Sm. O qUI,. 't'. 
Presiden&e propol' Õ A~o aOI termos ellJ .que o.... Est Je,v,r.a ao· eo~lCImeato de Sua ~tad. ImperiaL 
4Iigira o Sr. Cam";"o di Co.mp08 t e '1ue lorão apoi.. . Deo. Guarde. V. Es. Paço ela A ... bWa IID 9 
.. filo illUl&re Author do l'rojecco. li oi auim .ppro. ele Jub. d. j821. ./011 larpi. C4rMirw '" CampOl. 

RIO DE JoANEIRO NA,·DIPJlBN,& ~.ACIONAL. 18U 
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DO 

IMPERIO DO BRASIL. 
• 

1 823. 

SESSAO DE 10 DE JUNHO. 

P.,.uidenda do Sr. Andrada e Silva. 

R Eunidos os Sra. Deputados pelas 10 horas da 
• anhã. fez-se a ehamada, e acharã9-se presentes 54, 
faltando por enfermos os Sn. Pereira da Cu"/UJ, Ga-
Ma, Cavalca1lli, e Xavier de Carvalho. 

O 8r. ('residente doelaroll aberta a Sessão; e lida 
a Acta da antecedente foi approvada. 

O Sr. Crll/l GOll,vca mandou á Mesa a seguinte 
declaração de voto: 

" Declaro que na Sessão de ontem votei contra o 
Parecer da Commislião de Legislaçao sobre a respos
ta do Sr. Depütado Pedro Jos/; da Costa Barro.'I. llio 
de Janeiro enl 10 de Junho de ltj~. " Os Deputa
dos Xavier de Carvalho , e Crufl Gouvea. 

O Sr. Secretario Carneiro de Campos deo conta 
.la reílposla dada pelo Sr. Jr'rallcisco Pere,,,, de San-
ta .A.polonia ao Oflicio que sc lhe dirj~ira na data de 
16 de Maio, em que se lhe participara que a Assem
bléa tinha resolvido que clle viessc tomar parte nos 
ICOII &raballa'Js como Deputado pela Provincia de Mi
ll&8; em cUJa rcspolita promettia que cm breve mos
traria A impoliSibillC.lade dc comparecer. Ficou a As
.cmbll~a ialeirada. 

l'asllOu-se li ordem do dia; e cntrarão em dis
eUSlio os Artigos 3.u e 4.° do Projeet.o da Abolição 
do Conselho dos Procuradores Gcracs. 

O Sr. 801llJ" M rllo: - Eu IIOU de opiniiio que 
elte Artigo 3.0 deve ser suprimido. Revogar o Decre
to da ercaçtiu do Conselho de~tes Procuradores, he 
mecesslui(), porque n"s SOlDO!! os uuicos Precuradorcs 
da NIU,:ão, que pam isso nOIl el":!ct); lD:\8 a explica
-riío he snllernua, porque hc lI.'\hido que só os De
llotatlos s:'io os Procuradores ,tOIl POVOII. 

O Sr. No!!;lteira di, Gnmll: - (~ual\c11l Appresen-
1l·i a minha emcnda ao Artigo ~.o deste Pr~j'~cto, e 
que n;'io merece0 a consic1era\'i'io desta Asscmbl,:a , logo 
declArei nelta que era de parecer que fossem Rllpri
mido" estes "0118 Arli~i,s; e aill,la persisto na mcsma 
epiniliu, pois me parc.:em até estranhos ao ubjccto 
sobre que se 1~~isI3. 

O· ~r. JJ.lfli,,: - Eu ~mhem julgo dcsnecessario 
o 3.° Artigo, O Imperacior no Deereto de 16 de Fe
'Yr.rciro de 182i bem cleixa ver (Iue convoca aquclle 
(;onselho como medida provisoria, c llrecis& nu cir
CUntlallciaa em quo se achava o BrAMiI, em quanlD se 
mão nomeaviio 08 legitimos Procuradores que nesta Au. 
':U8'a AI8e~lb!~a devião promover os interesses, e de
fcruler OI "hre&toa .1011 POfes, {onulndo •. B._Jlt&~ 

ção Nacional; todas as Provincias conhecem isto mes
mo" e sabem que tendo elegido os seos Dt-publdos 
são estes os seOI unicos e legitimos Procuradores; por 
tanto não vejo na matcria do Artigo 3.D se não uma 
superfluidade; e por isso voto pela sua supressão • 

O Sr. ~lencar: - Sr. Presidente, eu voto con. 
tra a supressão deste Artigo; acbo muito conveJliente 
~e elle passe tal qual es~; he nec:essario que con
sideremos para que povo estamos legislando. Tod08 sa. 
bem, e não be necessario escurece-lo que o nosso p0-
vo illda não tem bastantes collhecimentos dos negocios 
politicos; he muito novo nrsta carreira; por tanto que 
mal f.. que se lhe diga uma verdade Constitucional. 
isto be, que 08 unicos Frocuradores que elle tem e 

,deve ter d' aqui em diante MO 08 5eoS RrprtSCntaDtN 
no Congresso P Acaso esta verdade ser" qbida per 
todos P E ainda que o seja flue inconveniente ha em 
dise-Ia? Nenhum: antes he de Bumma necessidalle es'" 
declaração, para dar de alguma fórma a ratio do nos-
110 proceder na abolição do Conselho dos Procuradores. 
}~ste Conselho era obra popular, c se n(;s a desman
chamos he porque outra obra popular, e mais perfei
ta, como be o Congres!lo Geral, to. na inutil aqueUe 
Conselho. Com isto ticaráõ 09 povos eatisfeitos; e 011 

mal intencionados não terão lugar de en\'enenar esta 
resoluçiio t persuadindo o povo que sem necessidade abo
limos um Conselho que era da sua es(olh.; pois mo;.. 
tramos por este Artigo que se assim procedem". be 
unicamente P01'fJuc 08 Povos t em um S,YSlcnla Repr~ 
se.tativo t não devcln tcr mais Procuradores que leoa 
Deputado!!. 

O Sr. Carneiro (lt' Caml'n.,: - Pelo q\l~ di. o 
Nobre Prcorinante devemos nesta lei aconselhar ou 
instruir 08 Povos; mas nas leis mio se dio instruc
çôes; as Leis não aconselhiio. determillão. Se julfl"
mos conveniente dar a ralão do que se ordena. então 
faça-se no lugar proprio; mas m'io nos Artigos da I .. er: 
nellelt enuncia-se o que cumpre que p .. tiquem os Que 
deTem obedecer; sem que se npendiie mot.ivol de con
venienci. ou fundamentos te~itimol que jURtifiqllem o 
que se ordena. He por isso que eu julgo desol'Ct'sNrio 
o Artigo, bem que nRo desapl"ove a materia, que 
talve. seja util fazer "h~l\r ao conhecime.'nto elOR po
vos, com tanto qUt! não seja nelte lugar. O lIlesmo 
digo do Ar'igo 4.~ 

O Sr • .Alencar: - Sr. Presidcllte, o que di. o 
mustre Preopinante nlio merece. ao meo Vl'r. tAnta 
impor'aneia qua:lt. elle lhe quer dar. A ASlltmhl,:. 
quando di. que OI poVOA nlo tem outl'OS pl'f'("urado-

Irei se não os leol Rel,rescntanlea nito aennRelh. ,..); 
.... d. o· onleul que nio hajio' .outroa Procutadorel 



que não s~i:fo os Depufnclos; isto h. um· mandado 
imperativu, he uma dcterminaçiio de Lei; depois da qual 
j:illlaili Oli povos poderúõ. sem a qm'brantar, fazer Pro-
curadore!!; mas se nús Ih' o núo ordenallsemos, de cer
tu o poderi.ie faler, muito prindp"IIllt'llee lia vendo ')ro
.tnciu que ainda os não mandario. He pois determi
Dç:io 'C n:io conselho; e hc para que os POVO! não 
caião elft nomear desne('('ssari:tmente frocuradores, que 
eu quero que passe o Arligo tal qual està, e voto con
tra a supressão. Quanto ao ,Areigo 4.° que o Nobre 
~lllltado diz estar no mesmo caso, tambc:m me niio 
co.iformo, pois julgo muito conveniente a sua ultima 
parte. Como não 11/1 ainda Lei que marque a respon
IlIhilidilde dos MinistrOl. o (Iue ttio ncet:ssario he para 
• liberdade dOI poVUII, diga-se ao mellOIl neste lugar 
gue ellcs s.ia responsllvt':s; i!!co consola os povos; el-
Ies ver:lo que a ASlicmhléa n.io se descllida de decre
tar a responsabilidade dos Ministros, em qualquer oc
"'sião em qlle se 6tHa de suas' Iluri~)úi\'ões, e tt'r&io 
assim as esperanças de qU(' logo que possivel sC'ja lie 
fará a I.ei tito· lIecellsaria que m:l ;':i lIe l'lIsa rt'spollsRbi
li~tadc. Entre tanlo, ja que n,;:i.. mio podemcJI fliZer, 
digamos ao ml'nos que s:il) responsavels. 

O Sr. J.lIu:,;;; 1'tll'llre .. ~: - ~r, Presidc'nte. Eu 
não posso slIl'por tanta iguurancia 110 povo do Brasil, 
tomo p&rtendem os Nobl'es DeputaQ~S, que tem opi
nado em favor do arli~o. N:io ha quc:-ca não uiba do 
fim principal pllt:' que foi creado o C().~selho de Pro
curadores de Provincills; mio lia quem 01;0 saihs que 
elles SI) podi:io existir em quanto Dlio exi.:tisse csta 
Â~Eemblt;a; c se :,aslI3mos a~ora a legislar a elite res
peito 1Ie IH) porqul: um" Lei não pode ser derrogatla 
lIe não por outra, Quando o PO\'O nos elege0, fOI por 
'Ventura com uutro fim que n/lu fosse o de advogarmos 
os seos interesses e promo,'ertllOS mio II{, o bem geral 
da Saçiio, como o particular de cada uma das J'ro
'Vincias? ~inguem o dirá. Se este Ire pois () fim para 
Clue nos a,iulIlamos aqui, e se este tim pelo aeto mcs
IDo da eleiç:io o povo cfeo a cOllh~cer, cClmo se pode 
jâlllais presumir que dles p!1sliem Hinda 8 eleger Pro
curlldores para o Lomdho? Já IIOS teremos esquecido 
de que o l)ecrelo oue creou o tal Conselho foi com 
diffi~'uldade obedecilio em algumas Provindas, e eBl 
(lulras nunca executado? ACCl'ellce liobrc tudo que netos 
àeliea natureza como S,IO os de elerção, o povo SÚ 08 
poJI: fazer por virtude de ulDa Lei; dizendo·se mui 
cl:ltameDle fica revogado o Decreto, que mandou crear 
o Conselho de Prol'uradores de Provincios como he 
de e'iperar que o Povo passe 1\ elt'Jc.los ? . Se elegerem 
,em Lt'i que os authorise, então adlão-se em um e:.tado 
.!18rchi~o, e pAra um estado tal s;io outros os r@me
dlOs. Eb por tsnlo as razões, em que me fundo para 
que o A rtigo seja supprimido. 

O Sr. FernulLde.y Pinheiro: - .Sobre o Artigo 
3.° só tenho UIII replolro de r~dncção; parccia dever 
8nte~ tomar o lugar do Artigo ~,o, porque hc propria. 
m~ote a raliio leg~' da abolição do Conselho dl/li Pro
curadorc~ tfe que lrll!.. o Arti!{o .. '> 

Sobre o Arti.l{o 4,0 sou dt: contrario pRrecer á dou
tr:n1\ da clausula - os quaes serãu r...sp;.,:!,.:n'eili pel;,),'j 
Conselhos que derem. - COl'lfesso, Sr. Presidente, que 
~em r~I){,Il,;ahilidade ~não exilite garantia para a propri.
dllde. ~il~rdade, c segurança do Cidadão. Mirabeau, 
qu:! tinha vistas profundas, dizia que jámais uma Na
ção ~têl li\'re, se a jerarehia social Dão for compre
)le"Jida D.& responsabilidade, á excepção do Clwfe, 
por4u~ a hviolabilUade do PriDciJle he necell8aria rara 
a paz p'IIJlica; mas decreta.se já essa responsabilidilld. 
sem \J~t~rminar.,;e a esfera dos limites deU., o modo, 
e o Triuunal em que se deve C .. er efFectiva, he de
Cte&ar uma CQLlM ex~mpor.Dea; ~m de que, CQIl~ 

cord. que os S,rretarios de Estado ~ .. jão rt'RJ1onll\'ei. 
pelo que excculÍlo,' como agentes do Poder E~ecutivo. 
mas responsa\'cili pelas "llnc~'ões ~lIr:tmeDte cumullivas. 
!te principio que ainda mio toi sllmitticJo l/or algum 
dos Publidstàs que ru conheço; por tanto voto plUla 
que se supriMa liimilhllnte di.usula . 

O ~r. H(1r!", J"t'OlIfO: - }:Q núo julgo tfcsneces. 
saria a lIJ1lteria dClIte A rti~o 4,0, anteli a ac ho eon. 
veniente; ma. parece·me que prcci~a ser declarada por. 
que cOlffuude (;uDselheiros de Estada, çom Conselhei. 
ro~ Privados e eu enlt'ndo que siio COUS&8 mui düFe. 
r.ntel. Por ell6e nlotivo fiz a seguiDte 

EMENDA 

cc Em quanto a Constit UiÇllO não decretar a fiír:na 
e exístencia de um Conselho de ESlado, 8uprirão })ro-
visoriam('nte este COllsel/lo os M ini!\ttos de I~8tado, OI 
ql,lacs scróio responsaveill pelos Con50ll/011 que derl'ro ao 
Imperador. Pa\'o da Assembléa 9 de Junbo de 1829. '. 
.A"I(llIio da }luc/Uf, Prt.l1/co. . 

O ~r . .Andrada ~Vac"uM: - Sr. Presidente le. 
"Rnto-me para expellder as ra7.Ões, em que fundei o 
3.0 Artigo do Prctit'cto; conheço que eUe til'a\'a COBl. 

plchl sem semelhallte artigo, mas pareceo-me que nG 
estado das nossas lU1.es toda a clareza era mister e 
proveitosa. He indubitavelmente da essencim do Go
verno Representatj\,o, que a Nat;Ho nilo tenha outros 
procuradures se lIão os 6('0' Depulados, ma. 80mo' 
nós tão adiantlldos nesta complicada organiF.l\c;ão social, 
que de repence deSCUBramos tod8s IIS consequencias., 
que dimall:lO dns SI'OS principios cardeaes, e mesmo 
St'Jamos l~erft'itIlDlente senhores destes I,rincipios? Em 
crei" que n,io, um Sr. Deputado pensa diven;amen .. 
te; somos os 8raliileir08 engeDhollos, somes perspica
Jes, . ~etnos talentos! mas que t~nhamos chegado á 
perfel\,lIo argumcntilllva em B1aterlas tlio novas para 
w"s. he o que duvido. He certo que nas Proyinciu 
os homens i~Il!lItrados conhecem o que he Constituição, 
e seo respellvo Goverllo, e não lhes escRpiio as suu 
con!ICCJucncias, mas a mór parte do Povo não me 
par,l~l:e estar ncsle caso; não cuido que da idéa pri
melra, e fundamental de um Syslellla Jlos~ão elles 
dt'duzir ~orrelllenlCtIlte todos os comllarios; te por il~ 
ronscrurta em o 3,° art, , que Bendo verdade, podes
se erllbor. pareet!r superfluidade aos iIlu~trados, não 
o Rerá para a mafisa do povo. Quanto ao 4,° art. pa
rece·me essencial a declaração de respons,abilidade nãG 
porque st'ja prt'cisa lei que a clecrete; . ainda sem 
ella he da esseneis da execução a 8ugeiçiio a rtF.pon
der pelo executado. A, execução sllppoem regra por 
onde. se eUa rege, e a alguem deve competir o co
nhecnr~e!lto se observou.,se. ou DiÍO a regra. A res
ponsalJlhdade sempre eXiSti0 em todos os Governos, 
a, difIerença h~ que nos a.bsol.utol responde-se ao que 
abrange em Sl a nação IOtelra, parque nesses Go
vernos o Monarcha he só quem existe, a Nação he 
nada; e DOS COlIstilueionat's responde. se á Naç'o ; 
mio, o, Chefe n?minlll do Poder· Execulivo, porqu! 
he Jn\'r?lav~l, VistO que a verdadeira execução esta 
DO i\lulIsteno. mas os seos agentes. Embora pOrém 
não seja i!l~ispensavel a dedaração da responsabilida. 
de d08 1\'hOl:otrol de Estado, be todavia util que se 
ella declare, attento o estado de luspeita e descon
fiança, em que se acha o Bralil, e a acanbada il. 
lustração da grande ma!l!i8 Nacional. Nem im~rt& 
ql\e nlio tendo nós ainda J •• i sobre a responsabibdade 
pareça ocioso o puro decretameDto, uma cousa be 
decretar a responsabilidade, e outra marcar o modo 
da sua efFectividade. Quanto 80 que di. o !Dobre De .. 
putado o Sr. Roda Franco que o Art. pecc:a contra 
• 'lu li ,e, poia .. ndo OI Conaelheir08 cJea Triblh 
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n&el Conselheiros Privados ror aeon.elharem .obre 
DIa terias privativas, nem por iHO são responll&veia e 
nem melUbO o de,·em aer pois nio haveria qUHl ac::,n
sdillasMe o que entendesse t se devesse reapoader pelo 
que acoDaelha; respllndo que 011 VOlIselheirOl de 'rri-
b~n.('s alio .. ~o .CG!1sdheir~a Privados; ha. grande 
diferença entre privado e privativo. () Conaelllo Pri
vado fór .. a como '.1m corpo, e he occupade em 
aconselbar em m.:-tertss geraes de interesse publico. 
~e deve.. (~\l ""O ser re .. ponlaveis, crdo eu que 
,~m; mas nao .'Ie eRt~ ~ O l~gar propricr para ciiscua-
8:'0 desta doutrlll:1. Nao lei porém t nem p0180 adi
vinhar, se a C()"8tilui~ão admÍllir;í esle Corpo póde 
fer que julgul! sufficiente o COllselho de MiI:islrol; 
fiucceda o qlle succcder, (I"tro a80n!lrlhar o Monar
(:ha e por seoa conselhos causar dl)lo,amente ., 'mal 
Nadonal, deverá respunder, licgundu minha opinião. 

~ispoziçõet; porque 09 POVM eatro ent'eDridOl da j .... 
hça com que se Ibes det:retava t cumpriiio de melhow 
gra~o ai SUII dett;rminaçõea priDcipalmente em crllel 
pengo .... Voto poiS q~e puse o Artigu. VO&O i~lIal. 
rne~~e que pssse o Artigo 4.° porque tialla na ret.llOn
liahlhdadc a que ficão sugcitoa 08 1\linilllros de E.tacl.· 

'pe108 ~o.n8elhos que derem: !te muito util dar 101 
p?vos ldcas de que a AS8embléa vai Il pôr .. m efecQ. 

. vlda<le a rl'8ponsabilidélde doa MiDistros de Elitaclo; • 
oxala que n{,s já podpssc'mos po!a em pratica. Por taD~ 
Voto a favor de amblll 08 A rtigo~ . 

_ ~ Sr. Ribriro fk Á"drt,da. mostrando quaes tiD_ 
hao Sido os fins (lue o Govc.'mo tivera em vil. . 
quando decretou o Cen"elbo dOI Proc:u.adorea, • 
qual era o espirito do l)rojecto, concluio que o Art. . 
40 li não devia ser luprimido, m.. que precisa". _ 
alterado; e para isso oftereceo a seguiD&e 

EMENDA 

Art. 4.- Em qUDto a A_mbléa Dão legislar 
sobre a existencia ou não exiatencia de. um COD", 
lho Privado do Imperador, serão tão lO1DeDte Coa_ 
Idheiros <le Estado OI Ministros e SeeretariOll de EI. 
fado. - Paço da Aasemblé. em 10 de Juaho de 
1823 - O Deputado ltlartim F,."cüeo Ribeiro • 
Arulrada. 

O Sr. SOU,IJ M"lIo: - Eu tambem Tot. pel. 
ArL 4.· mas queria que a elaulula da respoD .. bili-. 
daie ('stivene Upft'IUI por outro modo; em Ta de 
se diser que os Ministfflll ele Estado serão rt"8poD ... · 
Teis pelos- Conselhos que derem. qui"ra que te de
clarasse que o erão pela execução; e por iMo o .... 
ço a ·seguinte. 

El\IENDÂ. 

O Sr. Ilenr;q.,., de RelltrW: - ]!u voto pda 
aupreslláo do Arli~o 3.° pelai ru6es seguintes: elte 
Projecto tetn por fim derogar o Decreto de 16 de 
Fevereiro de 1822 que creo" o Conselho doa Procu
radores; isto fcito, Sr. Presidente, não pode entrar 
em ca~a a nenhuma Provincia mandar maia Procu
radores para este fim, c vem por ra .. to a ser OGciolO 
_te Artigo. Agora se este Art~o se enlende doa Pro
curadores qne ae nomeão para finl particulares t como 
lio OI Proc;uradores dai Camaras t que requerem na 
Corte o ftUf! lhe di, respeito, isto he ilDprabcavel, 
porql1e já",ail se lhes poderá neg"r esle direito. He 
verdade • que diase ba pouco um nobre Deputulo 
quando referi.. que apparet'eO em Portugal ./itmotl 
CulllM Soar,., tig1lfado Procurador da Camara e 
Povo da Viii. do Redfe, requerendo COUIIU em eon
tradicção com o que requeriio OI Deputadol; ma 
pergunto podia prenlecer a pretenção de um Procu
rador da Camara contra o voto dos DeputadOl da 

. ProviDoa P Não de certo. Nada por tanto Importa que o. quaes serio respoasaveis Da parte eueuti"a, • 
as Camaras teohão Procuradures para objec&os parti- 4. agencia oft'enciva - Souo MIllo. 
culares. Isto não he o ebjecto, do presente PlOj~ O Sr. He"r;quu de B~""": - o. P01'Ol. 
que 8Ó se limita ao CoDSf'lho de Procuradores. Voto querem que façamOl 0011 .. oei_. OQ que DOI oec .. -
paU pela supreaaão do Artigo 8.- pea101 com briDCO' de eriaDça. Voto pela _prad. 

O ir. Atadrada MachtJdo .,01&1'0'1 que lO Aio ~ das palavras - OI qUIs eerio ... pon .. ". pel.
tava doa Procuradores (las Camaru; que estai podlio Coneelhos que derem; - POlllue OI ConaelbeU"DI , 
sem duvida nomea-IOI t e ~r eUls tratar . dOli Ieot por este Art. .. .• , são interinameate OI mesmos Mi
lIegoci~; direito este que tinha o ... is insignificante Distroa de Estado t OI 410&e1 já aio ,"poDIA"" .. 
Municipio; mas que neste lugar IÓmente se fallava materi.. de execução t e pan il80 DeDbama o ..... 
dos Procuradores de ProviDcia, que llIÍo podião ser ou- ou Decreto do I1Dperador ) .. el .. aift', Dio .. 
'rOl se não os Deputados. referendado pelo Ministro CODlJk'teDte O CO .... lho _ 

O Sr •. Hcnr;qPlu de Beurrb.: - Eu só faUei noa presente euo he O Miniaterio mesmo; Dão sã. d_ 
Procuradores das Camar.. porque um nobre Depu- cousas distinctas; o l\lininerio aconBeiha .11 coDfe
taelo aqui os treuxe a terreiro, Se este Artigo .. reRcias l\linisterial'8; o qúe apparecem aãct exeeuçõel, 
entende de m8tetiaes genes e de legilllação, está e1a- e não 08 conselhos; e por illO aio • póde formar 
10 que os Deputados são 011 unicolI Procuradores. Se corpo de delicto, nem base sobre que _ .... ed
he de negocio8 par!iculues e pertenCl'ntes ao Governo, Jrir respo~ .. ~ilidade. Co~o pôde o Mioilteno ~ 
tem &8. Camllras direito de mandar &eos Procuradores; der. a dOIS dlverBOl reBpewtOll por um mesmo obJICt.' 
porque o nOS'iQ juramento liga.noli a faze, a Constitui- Já disae, OI &ctos do Governo aio ft'ferendlld. c:a. 
çfio e as reformai urgen1es, e não no, obri!fa a u.. a auigofttura do MiBiBtro. sem a guaI nio 'tIa 
tnr-mos ('om o Executivo e com' o Ministeri;, em cou- deito, e por isso aio j'l rcspon .. tei .. Â eIa.,aIa 
aas de execução e administração, fazendo de ageD&eI he ociosa; voto pc'la IlUpre8S"dO deU •• 
particulares. VCltn ainda pela supres~io do Artil[O. O Sr • . A"drada Mac~culJJ l'ellpond~ qae ..... 

O Sr. Acri"li,: - As razões que deo o llluatre pre era alllilm; que mUitas veleS haVia um C .... 
Preopinnnte author do Projecto a.·ho 'ille 8e"em para lho de Eslado separado do Conselho dos Ministros. e 
C'sc1arecer A IOstcria, por quanto abolindo-." o Conse- que lambem a-wuelle 11a flua 0ltiuilio devia 1ft respoIIoo
lho dOR Procuradorell Geraes, porteria causar a1gl1M uni; que l"m algumal N.u;ücs se tinb" julpcle .. til 
resentimento áa Previnciils t>en;uadid~s de 'Iue ficayão a creaçiio. d' aquelle Conselho; mil que esta q ...... 
na Cortc sem A~ellt('8, e sem tet quem por eU .. re- era r.,ra da ordem. 
'luert'slJe o que lhes fosse a bem; ora o .'\rtigo. 5.- <? Sr. Ht'IIrtqUt'8 d~ Ht$('.'~tI!: - Di. O In .... 
I hes declara' quent fica encarregade dOI IeOS negoclOI; PreoplDante que em mUitas Na,ocs. lia ... Co. ..... 
logo "btlt para que pas§e. Quanto mais que eu.... Privado; ma Dão di. C\ue esse CODRlho he o Mi. 
r.re. julguei mui~o acertado 'o c .... inho qU! seguirão OI Dilterio, o 9ue era p"~ pa~a que .0. ~IO ... o 
A,sladores aatlgol quDClo daváo AI '&1011 ele lUIS awml. ÃC)Ul OI CODlClht.u'OI aao UI XIDIIU'OI .. __ 

•• 
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tado, que J' .ão r~pon!llveis pelos ac;tol do Gove~
DO, e DOlO fazelD Corpo á parte ceMo Conlielho. 
Lá para esse tcmpc' em que diz o Nobre Depucadu 
41ue se tratarol dClilJe Conselho privado, tratar-se-ha 
lambem da responsabil.dade delle; m&lõ agora re.pon
derem como Ministro» e cumo Conselheiros pelo mes
IUO facto, quo IÓ tem eneclividade \'iAdu deUes co
mo Minilitros. e por elles refl!Jeltllad08 com:> ~. , 
.io eDtelldu. '!'Ort1O 11 votar pell& supressão. 

J ulguu-se a mftteria sufflc:ielltemeRte dillCutida; e 
propoz o Sr. Presidente: j.- ~. o ArL 3: devia lICr 
.uprinlido, e veUCeu-se que Sim; 2,0 Se tambem o 
Are. 4." devia 't:r suprimid.. e veaceo-se igualmen
te que sim. 

Disse então o Sr. Pre~iden~ q"e passava a pro
por u e ... endn~ pela sua ordem; mal 011 SII. R()('hlJ 
Franco e Ribeiro J' A"drada pedif'.iu licença par. 
retirarem AS suas. Foi·lhes concedida. 

Propuz lJO: , .. mto a dlJ Sr. SUU:;lJ .. Vello: C foi 
ftgeitada. 

Perguntou então o Sr. Preliillente se a Assem
hléa julga\'a concluida a 2." discussão? Resolvcollt: 
que sim. Pergunton ma" se pall5ava iA 3." discus
tião? }tesol Yco-se lambem que liim. 

Pasacu se 3Q !lo o oltiel·to da ordem do dia; c 
atrou em discussã" "Cap. 3.<) do llegimento que 
trata dOIl ~ccretarios novamellt/l' redigido pel" respe
ctiva Com missão. (Vil1. N.v 20 do Diario.) 

O .Ar'- 9, que h. \) ,l.u do dito Capo S.v, 
foi appro\ .. do; e igualmeate o forio o» Ar.. 10, 
11, e 12. 

Principi3Y8 a discutir-se o Art. 13 quando o Sr. 
PreNdeD~ dcclltrou que estava incomDlodado, por 
cujo motivo se retÍl'ava; e convidou o Sr. Vire Pre
.idente a tomar o seo asilemo. Assim se fC:I, e con
tinuou a discussão. 

O Sr. Hmriquel (ie Rdtnde; - Sr. Prnidell
te : I!:u appro\'o C8~ igualdade flue ha Aqui entre 
DÓI; m. teubo muitas vezes ouvido reJ.lCtir - primul 
inlv pare8 - e he por iiSO que o Primeiro Secreta
rio oc:cupa a cadeira do Presidnte quando este fal-
•• e o Vice Presidente. Por tanto eu fluizer. I}ue 
OI dous prhneirGs Secretarias fossem receber o Impe
rador quando vier a Assemhléa; e Oli dous segando. 
fOssem r«.eber o Principe Regente, a. Rege.da, ou 
outras pessoal! fie um. pequena dift'erença; mas eo
mo temos leito essa dift'crt'nça, ac:ho bem que • 
~.ja no rect'blml'nto do Imperador. Proponho par.., 
.ne fim a sebuiate. 

E}' E S DA. 

u o, dou!! Seartari08 mais anti'08 mio rece
ber Sua :\1.'IgC11>ta.lc Imperirl quaJldo vier á Assem
hlêa, e os mais modernos o Prindpe Regente. a 
llt,rencia. c as m.ais pctóllOlZll. - O Deputado Hm-
";'11l~8 de JiCSflUÍc. Foi Mpoiada. 

Su,;c;tou-se então a queslão Be ns Artigos do 
Regimento ticaviío, lo.zo decididos definitivamente, 
ou se er~ precisa li ~.a discussão, como em geral 
par" todos c..s Pr,üccto3, 

Alguns ~rs. Deputados sustentarão que. Assem
bléa cstaVil M intellige!lcia que ficavão logo de uma 
.el approvaflCl'i; !.Iulros declararão qtle nunca hou ve
ra dcch..'io a tsW! r~8peiro. 

O Sr. (olta .Ap1tiar: - Sr. Presidente: A 
determinação c/o Hegimento, flue prescreve lres dis
cu~5ões para ~er sanccionado qualquer Projecto de 
Leis. nãu pôde, á meo ver, ter logar IOb!'c o 
,'enc:imento e appro1'ação tJo!t artigos do mesmo Re
,uoCD&o, não só por não militar D(.'Ste cuu a mca--

mQ, rlÁ- que 0$ IIltl:me; l.\1e~hro9, q~ ~ reai~. 
r80 &iverio em yista, quando aqulll~, "e~rlD~lll1rl1o.. IIlIL" 
priacipalmeDtc p~'qu.: de outrl& forma nl10 seria tii~ 
Cedo IIDccionadu o nosso RegilntJoto, se em v~rda' 
de os leOI arligos podessem aler sóm~Dtl! ~ppruyado~ 
n. s.a cliIcussão, o que nUlI levaria munu lem!'\) 
pela 1118 extenSil;J: accreac:e fi iato quo " experiencli& 
nos tem já tt:ilo vcr a neceuidade que tem? de: Um" 
regra certa e iuvarillvel, pela qual se gUiem e gu
veroem OI Sra. Deputados, aem o que pwderemos 
de certo muito tempo, c;omo algumas ".,ell DOd tem 
accontccid., duvidandl> algulIs hmlrildOl Membros do 
que o Mesmo Re~imento determina, ~a «ntend~ndo-o 
11118 de' uma maaelra, e outro, de dltrercn[e fhrrna, 
por não ler sido ai~a ~.anacit~nad? e appro!&do .. ELl 
crei.o que este negocIo Jl aquI fOI expllsto a conSide
ração da Aaaernblég, o que melhor poder:, C8nlllar d~ 
leitura das Actal!' he verdade porem que me não leme 
bra de tcr ha"ido uma deciZóio formal, por voLação, á 
este respeito; mas i&tu por mod" algum nos podo obs. 
tar, antell lIe mais uma raJóio para dcvn-llIol decidir 
esta materia t que em verdade he de alguJlla monta t 
porl)Ue d· eUa pode depender «) apr.,..eitamento do tem. 
po, eortando-be (t"estóes inuleÍ$: e per iMO IOU de 
parecer que desde . já sc tUDl" UllJa decizão formsl. 
lia certeza de qlle \'Iltarei para que haja si,mente uma 
dili';ul:lSiio IiObre a duutrina do Uegimenao, sendo o~ 
seolS arligos. depois de di~ulidos lufficientellleDte, 
approvadUlt dcfenilivameDle para n08 senirem de regra 
certa, em quall'o outra causa Dão for delenninadL 

Propol o Sr. Vice Presidente como Dlelhor Coo
luUar as Actas a este respeito; o Sr. FroHfA se 
propoz ao ref.:rido exame i mas requeteo pcuco de
poi. que &e. deferisse a consulta das Actas até á 
8eSSéio aeguiDte por levar muito tempo aquella inch
I'dção. Assim se deddio. 

~ .' Sr. Lope. G.Qlllll: - Eu peço • pal.vra. 
O l\flDlStro e SecrcbrlO de Estado dOi Negocioa d, 
Imperio me acaba de communicar para er presente 
a esta Assembléa que Sua Magealade o Imperador 
recebera a !~tifie&?'. da fausta Roticia, que oatem 
mudou parhclpar a elite Augusto COII!!fCSSO , ela pri
do do General l\lacleira na Bahia." e da entrada 
da Esquadra do Imperio D' aqueUe Perto. 

l"'oi applaudido o allfluncio tom altas ICel&lll •• 
çóea dõl ASllembléa e do Povo das Galarias • 

. Findo o a~plaUS? declarou o ~r. 'Vice-Prclidente que 
coDtlnUa~a a dlS~U~SótO; n:as pedl.o a palavra t e disse 

O Sr. Ate",'.: - Sr. Preslllente: A preocupa
ção dOI n08601 animos peJa enchen'e de prazer que 
~ ;A88CDllJléa acaba de manife.ur por &.io fallsta uo
lIcla, embarga de certo modo o uso da rasão, fl 
DOS inhabilita para vermos fi decidirmos COM espírito 
tranquillo· as materias que se of)erecera. Requeiro poilJ 
que se s"spendão já os trabalhos de hoje; no que 
ha pequena perda de tempo, poilJ já passa de uma 
hora. 

O Sr. Costa Aguiar: - ~r, Presidente: Oppo
Dho.me ao te1luerinten'o do Sr. .Ãccioli; porque m\4. 
poSllO, nem devo cOlnir em que se Ilullpenda " ~ão 
pelo motivo queallt'ga de estarem os animos agitadoll 

com a feliz noticia, que (, esla AssembMa fc,i commu
nic:ad. por Sua Magestade o Imperador", Coafesso que 
701011 den' ser em vertJade da maior satisÍ;IC;ão e prazCl' 
possivel o ver-mo. os nossos Irmãos livres do 'yrlln~ 
e malvado jugo LU7.4tllno; mas por ou'ra parte he I~ro
bem dever nOESO o lCI;antar-mos a sessão no tem jlo de
terminado .,ara isto. e .li, m~is por qualquer outrlA 
causa, por mail satisf .. ctoria que possa /ler; c dccl:m. 
desde já, que IRe considero com - todo o liangue fri" 
pa;a a c:onÜDuação dOi nosaOI &rabalhos, n.'\o gÍ) :atan-
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te OI jUltos seati~eDtol de alegria, de que estou pos. 
snido pela C~SS3çaO dos males, que opprimi,io a de8~ 
,,-rralfada . Babla ; bem como me cOP~erv.ria tamoom 
J'elli~~ad",. $e lleligraçadamente r~bc:isemos alguma 
noticia desfavoraVl'l, o que a Providencia para .. m. 
pre aparte de nÓI. 

O Sr. Vice. Presidente chamo~ a attenção da 
Assembléa lobre a proposta du Sr; Ai:cioli; e sen~ 
40 elata apoiada, poz·se á votação, e conveio a 
maio,ia da Assembléaem que le letantas .. immedia. 
tamente a sessão. 

I) Sr. Vice, Presidente auigneu para a ordem do 
dia: V' a a,a discussiio lobre o Projecto da aboli
ção cio ConseJho dos Procuradores Geraes: 2." Ar
ti6(IS do n.e~1iu.nto: 3. Q seglWdas leitur.. elo Pro
jecLoL 

Le"aDtou .. a Seaão depeis da uma laora aa tarcle; 

J OIé Ric.,do • eDIta .Aguia,. 4' Andrada, Secretario .. 

RESOLUÇÕES DA ASSE~IBLEA. 

Para JOIiBonifacio de .A,.dradtJ e SilvtJ. 

111. e Ex. Sr. - Â Auembléa Geral Constituia
te e Legisti.a do Imperio do Brasil urdena qUI • 
Camara da Cidade de Porto-Alcgre remetta o Ulplo. 
ma do Deputado á mesma ASliembléa JUlé Felit;iaIa· 
no FerfUlntka Pinheiro, para ser guardado nu aeo 
A rqui vo. O que V. Ex. levará ao (;onbecimento de 
Sua Magestade Imperial. - J.}eos Guarde a V. }!;x. 
Paço da Aasembléa em 10 de Junho do l~ • .., 
JOIé J'ua'luim Ca"lelrO de CflmpOl. . 

! 

, 'Ir c-...... 

1\10 J)~ JANElBO NA IMPBEN5A NACIONAL. 1811 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
r~R.AlL, CONSTlITUllNTE, E LEGllSL.AJ.TJlYJ. 

DO 

IJIPERIO DO BRASIL. 

8 ~ ~}. 

SESSXO DE 11 DE JUNHO. 

Vice. Presidenda do Senhor Camara. 

R Eunidos OH ~r!l. Dí'putados pelas 10 horas da 
manhãa, f't!z.lic :\ ch"m:lda, e acharào-t;e prellclltcs 53, 
faltando por moti vo de r.;ule~tia 011 Srs . .Andrada t' SI!-
tlfl, Pt'rúra ,la Cunha, Gama, Xarie r de Carvalho, 
e Ferreira Nobre. 

O Sr. Vice- Pre8;dl'ntl' declarfltl ahf'rta a Ses!ião; 
e Iidl\ 3 Actll da Imtecedenfe (.)i llpprovacla. 

O Sr. Fr(lnçll: - Sati!;fl\zl?nilo :to q!le olltem me 
encarregou a Assemhlfa sobrc o exame ellis Actas, cI i-
go que suppnsto nito encolltra~!le neSfl\<; decis;io dlfect3 
acerca da approvaçfill dctini:i\'a til/S Arligl!<; da Re
gimento, cODIt'~cc·se com tudo in,.IirectalT.tl1tc ter-se V('!!_ 

cido qlle elll'1I tic8viio logo approTadt.s, sem dependen
eia de outra diSCU!ls;io. 

Fui isto tom:1do em consii~eraçiio pela Asstmhl(oa 
e a final l'ropoz o Sr. Vice-Presidente se os .'\ rliglJs 
do R.t·~illlfllltn j;l vE'ncirJos, dt·viáo IIbsl'rvar-se FI!II'I de
pendt:nt:ia li:, 3.' di,cuss.io; e decidiu-se que sim, has
tand" por iSFO uma F:i,discus~:;o. pur niio terlu::tar 
relativamentc 30 n('[~imcnto o qlll~ e'~t3va est<tlJelccido 
• re::.peitIJ dc qua1qtlt'r nutro Pr(lj~cto. 

O Sr. SI!crctlui" Cm·n,.iro t!r C",np"~ 1('0 o se
guinte. Officio do Ministro de E:,tado dos Negocios do 
lmperlo: 

111 .... e Ex."''' Sr.: - Sua i\fagc~t:lde o Impera
dor inteirado do estado, em que se acha a Fahrica 
de Ferro de Jpa'H~R1Il, pelo OH~cio que ri )ua Impe
rial Prellença fel': suhir R/~fil1o ./cMl Frli.~ft,.do f' Co.yta, 
em que c(J;no Administrador intf'rino da mC:;II1I&, dá 
circunstanci:&da conta de todos Oli 1\1 tigns '1ue lhe di
,cru resl)/'ito. e pede providencias, para que .. qnd
Je estabelle~illlento oLtenha o melllflr:,àIIl1'lIto de qt,le he 
8usceptivel: HOlI~'C po;: hl'ln. por Portaria elc 3 do 
eorrf'ate re('f'lmmt'lIdar ao Goverm; ela Pro\'incill de S. 
Paulo C<I maior tleli"ellu nas p:'ovide,;cias dc que se 
faa credor aqueHe estabelecimellto, cllja pro:lperidadc 
lIIuitl't deve utill!;(lr a este J mperio em !leral. e alJllel
la Provincia em particular; Como porem entre tUi 
lIIedidas que o dilo Admiuistrac10r requt'r, se 'apollta 
a de i~emflç;io de Direitlls, objecto privativo da As
aembléa Geral Constituinte, e I.e~islati va ; Manda o 
Mesmo Senhor remetter a V. Ex.- a copia inclusa 
do artigo respecti.o, cxtrahido do mencionado Officio, 
I'ara que sendo ,levado 39 conhecimento da ASl:embléa 
Geral, se lhe d·:; o valor 'Jlle merr·c~r.""; Def)'! n "ar. 
ele a V. k a Paço ~IP 6 de Junho de l~~S:-

JOllé B"n;(ncio de A",i,.1IdtJ • SUfla- Sr. J". J .. 
guim Carneiro de CampOl 

CopilJ, do artigo do f?lJlrin de Rt~flM JOI~ F,Ii"ftrM • 
COIlfI , AJ71Iini.f/radnr Illltri"" d" rnbdr4 dI' Ferro 
tU lplmema, da. cJut4 de 25 de .1Iarfo de 18~_ 

Par" facilitar a nportação do ferro. aliSim elll 
b~1Ta como fundido a}Jontem V. Ex.- na IiUA l\Iemoria 
811hre o mt>lhoramento da Fabrica. entre outru medi. 
das providelltes a de pedir.llc a Sua l\hgestade Im. 
l'erial Il i~cl/lrçiío de Direitos n08 Por,(Js-~ecos' dOI 
l ruduetus da li'abrica, que forem pllfa ~ Provincial 
eireumvittillhas. Agora Ex.mo Sr. ralece ler tcmpo de 
concedcr elita graça ao esta"elltciftH·nto de Ipan('mll, 
visto que os .cos gcn~,ro'l. s(l~h'lll a mai.or eslal(naçii~. 

Ficou a Ail:iembma IIltetrada; c fUl tudo rcmetu. 
do f, Commissão de Illduslri" 'e Fv.end •• 

() Sr. /i;bei,'o de And'(Jda; - P.rc{'e-me ("onve.. 
Diente quc para 11Ielhor instrucl,Íio €la Commill'iio, se 
e"ija do Governo um Ollicio, de _ AgOllto ou :5etc!".L:.o 
dI! 18! I, que o Governo de S. Paulo Ihl! ullIg:o 
sohre o mesmo ohjcctn de ilicmpção de direito» doa 
prodt:ctos d' aquella Fabrica. 

O Sr. Álldmdn .Vachado: - Acho jll!.to; hr. una 
do(:.'t.Imento instructivo que deve !ler prest'lIle á Commia..io, 

O Sr. Noglltira da Guma: - Tambem me pare. 
ce & pr0l'0zilo pedil'-se a intr~a do Officio do Admi" 
nistrador para se formar algunl juizo &obre e eala,lo 
actual da }i'abrka. Eu creio que no tt'n'po ~m que 
lIervi no 'l'hesollro se expedirão ordens para &ai Pro. 
villcias cle S. P~ulo e Minas Ger=:te. a fim de que 
nos Registo!! passasse livre de direitos tudo quanto 
fol'!\c da F'abric:. de Sorllcaba. com tudo certeza n.io 
tenho; por tanto seri:, h;'m pedir ao Thetiouro C8!1e. 
pa!,leis para que a ('ommis~:io I·JO!;!l1l ,lar o ~eo pare.. 
CM ~om todo n cOlJhl'("inwlIlo dI' causa. 

Leo tnai!l outro Oficio do mesmo l\'Jinilltro coa. 
cebiclo DO' .. termos seguilllcs: 

11I.- e Ex.'ua Sr. - ~tHnda Sua M~e6tade C) Im. 
pera,for remettt:r a V. Ex.- a CntHHiJta . e mais paT'<'t. 
inclusos rt'lativos a Alli,mio .Mnchado de ta'T'IIllm, 
para sere", levados ia relipecti\'a Cornmislh"lo dA A6~m. 
bléa Geral Conlltituinte c Lt'gisIMtÍ\'a, a que Ie achiict 
affi'ctas as perlausões dll Supplicante - Ocos Guarde 
a V. Ex. PIlSO em 7 de Jllnho cle 1823: - J,~d 
Bm'~facio (le AndrRda e Silva - Sr. J08é lOIlf«;. 
Carnl'i,.n (/e C(Jmpn.~. 

}<'icou a AAAemhlt!a inteirada; e dE'" 
fos'l~ tucro reml'tlido :l r.o:~l!~~i,,·;-:::-'l ,1,. .' ..• ' 

O Sr •. ~/(Jt,:Q": - COIOO V!:l"49, ..... 



ca) 
tiyOS ao requerimclXo de· J/ tJCI&_; peçe • V. ,Ec. que 
C\Jllvide a Commi.'iu para dar 'luanlo aotel o seo pa
recer. Este homem àl1cgll seitiç08 mui relevalÍt~8. e.
cá desgraçado, e he pel tendente !ta mais de sete alln08. 
( Ap:Jt4.d~. ) . 

, Õ Sr.·· Rl1Jei"u de .A"drada: - A CommilJSno de 
Fãzeoda não se lem desc&lidallo de dar o seo párecer; 
estes papeis, que chegiio agora, por ella forão pedidos. 
Nlio se esquece tloa seus deveres; logo que lhe Cur 
possivel ha de "ppresentar oseo parecer. 

Em consequ~llci3 do que di8Se o Sr. Ribeiro de 
Ãndrada, juJgou-se que não tinha lupr o que reque
rer ... o Sr. Alencar. 

O Sr. R"d';g"e8 de CarfJQlhQ: - Eu peço a pa-
lavra. O illuslre Deputado o Sr. Maia oftereceo uns 
apontamentos para a Proclamaçiio deste Congresso nos 
POYOi dI) Imperio; ha muito que .e ordenou que estes 
apon!.i::;lcntos tossem .remettides á Commiuão de- Cana-
1ituição, m~s ainJa não fonio. a pezar de sc ter deo 
chlSldo ur.gen~~ a materill: R~qu~iro pois a V. Ex. que 
li! faça ti remeSD qu:mto nntes para poder a Com
mist;ão descmpen~lar o seo dever. 

O Sr. ~cc"clal·j9 FIlJ.1Iça: - He neeessario que 
Os Srs. d:;':j Commis:iões dellignem o scoRelator para 
o Sccrct;~ri" 6l~ saber cr.ltcndl;r; alias tudo be confusão. 

Ucso!vco.sc que :milll se fizesse; e· o Sr • .Ând,'a-
t!.." ,J,/ac/.,ttdo decl:trt~u que o da Commiuão de Cons
tiluiç;t;, era' o Sr. A1Wd() LimB. 

Pas~ou-Re á ordem do dia; e entrou-se na 8.· di .. 
tllss:io do Prttin'to da abolição do Conselho de Pro
tur:adorclJ, que foi lido com as emendas que tinbão 
~itlu apoiuc1as, e ~e achavão sobre a Mesa. 

O 8r. Canzei,r. de ClImp08: - Parecia-lIle 
que a matcria do 3.~ c ·i.o artigo podia servir de 
j'rl'lunbulo a ellta Lei, e não entrar como artigo 
~ella, mns como raxão. li'llzia.sc ver que já Diio exi .. 
ttão os motivos que determinarão a cOOY0C8\'ão d' &quel
lc Conselho:, c que ficando só por Conselheiros do 
imperador Olli Ministros de Estado., estes eeriio res-
~nsa\"Cis na fórma da Lei. 
, . ~ Sr. AIll!rado Machado: - No caso que li lU-
}lnmao os ArtIgos he que isso poderá ter lugar; mas 
depende de unaa J ndic:açlÍo nova. Agora o que me pa_ 
Tece que deye fizer-se he ir pondo 0If Artigoll á vota. 
Çalo; pois se eUes não f.,rem suprimidos Dlio tem lu
'gar o C)ue lembra o iIIustre Preopinante. 

O :5r. CllTne;,o de Campol: - Eu tambem não 
~allei Ee llão para o caso da BU~.· Aqui ~os 
te~ concordado que aqueUa matena 10 aerve d~ ID .. 

"ruir os .>OYOS das razões da abolição do Ct'llselho, 
-Iembrando·lhes que eUes não dcyem ter agora outrol 
'Procuradorcs qu:! mio s,jiio os aeos Deputad08; ora 
'isto ("u nuereri3 que antel!! se poJeSlle no principio, e 
]>or isso ". propuz á eoneideraçiio da AsaembléL 

CeMa Aguiar: - Sr. Pr.'lIidente: Levanto-me 
para fal!ar sobre ~ Ordem. porque observo que se ni 
dÍ\'er~illdo da 'lues!:o; o 'lue flertende O Illwstre 
. PteOpiu:lOt~ o Sr. CJTllei,ro de Camp08 he, que pu- . 
se a ,Ioutrilla nào como .t\rtigo, mas sim como razão 

-rla. Lei, c q'le eita scjli.· colocada em lugar· proprio. 
f(lc m;:ndo C-Jll. () mil Prf:amhulo, eonlorllle o· estilo da 
nossa Lt.'G'!~.!aç;jo até nqui observado; mas esta perten
sio per ora IIIl tora da Ordem,. pot'fiue Dão tratamos 
:lê'0ri! d' esta quest:io, que á seo tempo será discutida 
ccmp.::t~ntemcnte; e até meemo porque em fluaDto ou
tra ~Ollza se mio re&olver em Conrrario :'deve BUbeistir 
'u que t;e tlcternlilla no Art.· 409· do Regimento, que 
~'(prcssamcnte ordena, que cada Proposta eoatenba 
·~implesmenfe'· a enunciação da vontade Legilla~va sem 
Pre.1mhulu.l, nem razões: por &anto tude quanto não 

"'Soja falLu. sobre a materia- ~os Artigv8 .de, PN.iecto , 

que .stá era di8C1lSllio,. perA •. ' 'nll ... oa aio .,. 
prev.do e IInccioDado, he 'allar "aRa • ardem, • 
perder tempo. Em vista do ponderado permitta-m. V. 
Ex.. o lembrar, tfue me parece mais conferm.e. que DOI 
limitemos somente li qucs&áo ac&ual; e depol' ele .0. 
ccionado o Projccto. poder-I~~a . ~nt~o tr~tir . do qUe 
lembra o Sr. Carneiro de Carntdl t apreiênfalido ...... 
a 8ua moçüo na ,forma do RfI'mento.-

O Sr. Fer"a"de, Pi"I,eiro: - A propoaiçlo cJo. 
Art. 1." firm.-se em ramo e direito j- porque OI ch .. , 
madOl Procruradores de Prol'incia aão er40 maia do 
que uma leve sombra e um arreiiedo desta 'AlICDlbUa. 
porem depois da lua inltallação- e no ailtema _opta. 
ao, nós be que so .. os hoje verdadeiros Repr_atantet 
dos PQVOS, por taRto del'e cair e deupparecer ... Coa. 
selbo , cuja instituição foi apen .. medida de arenaltaciu. 

Tambem apoio o Art. 1,°; e 010 acho peso DOI 
argumentos com qlle o tem combatido alpl dOi U. 
Justrel! Membros, que me precederão a fallar, por 
qttanto noto. aqui ~~p~el!l8~~ ~D~rosas e liJolipiru pa-
ra aquellea que bem servlrao e merecer lo 'da Nação .. 
pois que uma só palavrA de reconht'cimento em Deaie. da 
Patria equivalle bem ái core.. de louro e de CUftlho t 
co.m que na Grecia e Roma premeavio OI hllrOel; ela 
verdade que seria para lDim o melhor plamio, .... 
tido alias de funeções mais augusta.; e .ti.feito· .... 
taria no outro dia a confundir-me na lUI!II8 do. .... 
concidadãos. 

Faltamo maia 'alguns S~ Depu&adOl; e j~ 
.. a final a materia discutida, propos o 8r. Vic.-Pre
aidente á votação o Artigo ).0 J e foi appIOYado. 

Propoz o Artigo i. o, e foi .pprovldo 80ID • 
mudança .. palavra. - eatinrio ~esta hon... Coa. 
miuio - para .. aeguintes - dignamtDte cJe.Dpen .... 
rão esta Commiaão. 

Propol' o Artigo 8. • e (oi approvado tal .... 
estava redigido; liendo !'Ititada a suprado tWIe ,_ 
tinha lido apoiada na Se_o anterior. 

Propol fillalmente o Artigo 4.°; e depoi ... al. 
gum.. breves o_nações. e de eer regeitllda a lU-
preuio delle que tambem se vencera na Salão ..... 
cedente • foi approYado no contesto .,.mnte: 

" Em quan&o a Constituição não decretar a esüe 
tencia de um Conselho do Imperador alo &lo IÓmeIi-
te Conselheiros de Estado OI MiDiltr08 e Seaetariot 
de Estado, os CJuaea aerão rapoD.avCÍI Da fmu dà 
Lei. 

Perguntou então o Sr. Vice-Presidente ee a As. 
aembléa 88Ilccionava o P,ojecto com .. alterações ap. 
provadas ·, .. Iva a redaeçio; e reaoll'eo-.., que aim. 

Pauou-ae á 2.- parte da ordem do dia, que era 
. .jiIlCil~o do Regi'.!'ento no C.pitulo 3:· t • que 6e8ra 
InterrompIda na Sesaao IDtecedente; e fOI lulo o.A1\. 
&igo 14,. com a emenda do Sr. Hmriq"u de llue"b. 

I1"'~i8 de breve discUlllÍo foi approndo IMII lei" 
mOI segulDtea: 
. A cargo dOI doUl 1.- Secretario. fica &ICOmpuahK 

o Imperador quando· .ier a AssembJéa, e doi d~ 
ultimos &COm p"nhar f) Principe Regente, a Regencia ••• 

O, Artigo. I ~ foi approvact. oom a mudança .. 
palavra· - antIgUIdades - para - graduaçõe .. -

O Artigo 15 foi approvado, como materia oi' ... 
·cida. 

Seguio.se o CapitUlo dai formaUdades qlle _ •• 
de guardar na Aasembléa -·que era o 5.° DO p.ojeeto'y 
mas que pa6l!lOU a 4.° pela IUpresaiio de ·q1lJe ..... 
do Tbeaoureiro da A8lembl~.. O ir. ~ CoIfII 

. .AguÜlr leoo Artigo 19 que he o 1.· do ~ ce. 
pi'ulo, e cio tbeor seguinte: . 
. .Artigo 19 No topo da Sala da SeI.llI· ... ~ .. 
Thr8DO I.perial, • IIOpRmeirO ....... ~ ..... ' 
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• lIdeira lo Ftesiclen~ da AlSeiabléaquando D Im. d~Sh diseuselo. -e fJ'Üiera .... do trata_ di .. , 
perador vier lIIIis!ir. que he r.-,r. d& ordoRl. 

O Sr. Ca,ne!fO d~ Cnmpo.: - J;l Iie dtcidio aqui () Sr. I);OJ: ~ Não presumo que a Ir.inl,. opi-
que. er .. n~no lIC.·rar~r neit'! Capitulo o (lue Iler· niao faça voto decisivo;- l)erten.ICJ ... hn. Me C,'xf!'ct.;;,.r 

_ 'tnCla ~s s.nS(JeIl ordan:mlll do qlle c:-a I!" proprio da DtI'Ol senlimrnt08 quanto eltil ao Ale: II,-e da midla ra_ 
estraordlnar1&l, em que "'moI de reéebcr Sua M",pf'8- liÍio: não ttil'ero htlldid(~8, nem teR.o mlllcficiuli: a 1!'\Cta 

-(:Ide Imperi~, o .~rincipc~ Rt~el\t(:, ou o. U.:~encia.Eu :1liph'O m:lis q\l(~ li felicitlacle da m nba Ih,t,I&; ".'Ii • 
Jembro que 18tO J:l Clt l ve~rld(); mas podemo. ir tra.. ('onE~g .. ir & ne~hum ,"'rigo m~! pnul'arei_ A .. 'a,,!:, do 
,.ado de cada um dos Arugos em pArticular. Draall he a mUlha eausa: com" nel,I'l .. SC:ll~ah'e da !'a-

O Sr. rn.,la A"uilJ': - Sr. I'residentt:: O que ção hei-de sUfotl'ntar.lbe' a di~ni:1lldc; 54' dia fi}r ju!c. 
tli. O nobre I'reorinan'e, o ~r. CaT/le;,o de Campol liz r.u serei illfcli. com eoll.,- "OI f.lu:mttl a h:iuha C u
loi em verdade u&im decidido: par quanto pondci'an~ pt'rar;ão me parecer, conseql1ente. Se p()r~m a Cl-Dsti'ul_ 
do.ac; em ~asão ~e 3 do corre~te. que cste Capilulo çÃo que ValllOS a fazer mio me a::radar )Jor me n,to 

,IÓ tlOha s,do approvado provlzorlamente pt.ra o dia conyenl't'r da fiua bonda~~, não a a~il.O liMO all~ignC), 
da In.tanação da Assembléa, porque o cazo urgia, foi c deIlPeclir-m ... hei da mnba palrlu. t:ntre tanto na 
por i,lo exPOSlo novamt"nle {, discuI .. io, e 'então .e certeza qUt" fazelllOto reunidO'lum Corpo' Mllr"l, COIQ 
.enceo que fosse dividido em duns ~e"8ões ou Parte~, eatendimc'ntn e "untad', ('om direitos e deveres, aela
uma que tracla!l!of do que fOllse relativo fi" ti.rmalida. rei 011 "ireilos ,leste Corpo ("(Im I'rcfer.neia a outro 
'tia cl81 nouas Sessões ordinarias, e outra dA8 ext.,.. qualttner. Por iS80 vindo o Impel1ld'Jr a ata As~m
erdinllriu t principiando.se primt'Íro por .quellu, e bMa no UI.O da .ua iOllanação. 1/'0 h~ wperior t\ 
despois por eslas; e por hav"r dildo a ora nrio príde Naçã., que .e ("onllitue. e se aC"ha repraen&mla, be 
prn~r a dis,cuYiio, o .que agora tem lugar. Quanto quando muito. um h .. mem que falia a oulro homem. 
p»rélD á materla di) Arllga eUa he por lua natureza ~im, 111 .. leriamlJl! infellael se a Nação inteira o não 
são clara, que me parece não dever .ofrer alteraçâcS, tiv"1I1e "colhido enm preferencia para aeo Cbefe Cuna. 
por se haver fi dito e que par~ee rOllveniente, quan. tilucional, e be feli. idade nio baver ou~o em, i~,ael 
do cf isto .e tratou na' St-asão Prepllraturla de 50 de ei.rcunslaDcia. , que com eUe riva'ile. Pr... a DHa 
.Abril J .... tlo; ~. ror iao TOto que ~ae o Are. que o n50 iIlllllüo ou adul .. m. e cu eeria de "olo que 
cal flu alá redig,d'J. aquelle que Ih'else a ousadia de o adularfolllle u:tw-

O Sr, BarÓb Qe Snnto ~maro; - F.u creio flue es. mlDallo ••• (á ord. m á ordem.) E~tou 1' •. ordem: sim, 
te Art. já passou t quando "'"t:tmos das fo'malldadea IIquelle flue o adular Rl'á indigno de m' ISrasilt'iro;; 
eom flue devia ser recebido S. M. o Imperador; e e justo seria que a extmj;)o do Ea·:ltlJano Ron,lano 
fttão .. decidio qual era o lugar da cadeira du Sr, que premetleo f'szer do Monle Avelltint' um. ftotatua 
PresideDte. ao Imperador, fOSlle como elle exlenninado; Cl'l8&fta 

, • &lsim de nos eausar desconfianças e eac:and .• lo. O I ... 
O Sr. Carntiro de ClJmp",: - Est{' Art. ji se J!C!'&.lor Constitucional nãu, o he te não acn1t&r a 

mleUtio e appro"ol1; mal foi .:lmente "ara nos .er· ConRti'uição (n que DeOl Dão permitta) Jogo não b. 
m de regra no dia da JnAtaUação, por ser iDIIi.· Imperador de Coleto e de direito; e n:':I, pelo coa' .... 
pen .. "el determinar antes d' aquelle dia e ceremo. tio, IOmOl de facto e de direito Rep.etleDlantes da 
aia' que se havia de praticar: m.s logo se deela· Nação, sem J1Ode! baver eunlingencia. He por tanto 
IOU que a. °deci.aõe .. erila lO proyia·.riai. e que de· neceaariG ~ebe-lo com aq'lella ~Iincção que ne .. 
• eria at. Capo ler de no"o diacutidn COlO todo. os menOlCalll a alta preemiaeacia a CJue fttá dettinado 
mais d. Regimento, para a lUa delinlüva approvação. com preferencia a qualquer outro CIdadão. nem tal1l. 
( Apoiade. ) beÓl despc~e a Assemb'éa da Sobt'rania e IlIdf'penden .. 

O Sr. DilU: - A ndeira do Sr. Presidente eia de que está revestida; ulundo.se assim com rri • 
.c1e"e estar no mf'smo plano em que ellolÍver a do muia &tol primil!fOS direitos, Fui por isso de voto 
lmperador. Por ora qUI" se f'!lt'i tralantlo do I'aclo So. qne a cadeira do ,Sr. Pres,idenle ficassa em pal1ll:clo 
eiat quando o "residente falia neste lugar ao ImlJe. com a qae se dl'stinavaao Impera-Ior, para -que cnna
rader t paft'C'emc que n"t1~ mais be d. que um ho. 'asse ao mdndo inteiro que o Ur.sil nroo fae lervil. 
mem fallando a oulro hometl\- Será diverso o meo e 'lue sabendo sustentar i.eos direii08 tambem bade cum. 
parecer quando Cf Imperador tiYer acceitado a Con,.. .prir indubitavelmente com na seo:l deveres par" cllm OI 
tituição: então cumpre trata· lu como Imperante e mai., dentro dOI limites da jUlIliça. Sim, Scnhol'l'S. 
Chefe reconbecido d. Nação. o Brasil ha de id~ntificar.!ie de unanime acordo COI1l 

O Sr. AndrtJda Mnc1wlo: - Não polISB deixar o Imperador, e procurar COlO ('11008 meius da prnlpe. 
tie dber que iite h. anli-constitucional. O Impera- ridacle geral; b.·de eer eom ellc ju",to, sempre cohe. 
_ • cnme D. Pedro d' Alcantar. he homem ,mas rente com os fin. que se tem pr0p't,lo, e !Superior lUI 

CIOmo Imperador he um Ente Metafisico, he uma tramAl. au.ardis 'dos demagogos que aspirão a cll). 
Autboridá:Jp. r~conhecid:1. ainda antes de nós ser.' minar-noa di \'id.ndo-nos; e n nossa uniá.) lIer-.t ("ona. 
IDOI reconheeidós Representantes da blação; se el· &lmte ~nmo basc infaUivel da nUlisa actu.,1 e futura 
]e o Dão foae nio linha palie\" de nOl convocar; is- prosperidade. Consigo..1iI i-to. t'mhon. mio Ii~iaror mim: 
te he destruir.nM a nÔ8 mesmOll. consig:t.o esta Augusta Assemb!éa, ainda qu~' Ii(' risqlle 

O Sr. Henriqllt'I de Rellen(l~ - Sr. Preshlente: o meonome dos fastos d" nOltfia historia; alcance ... 
Nio he para aqlli esta questão. He indisputuel a prio. esle ,bem, eeu ,1i0U s.li~fcito, 
!idade da eleiçãll do Impetador; mas não sc trata O Sr . . Andrada }'lachaoo: - ~r. PrellidclI'e :I!IO 
dilto, nem ie elle e a Assembléa são i~ual'F. He ror podesse persuadir~mc que o iIIuslre Prropio'l1ltc entcu_ 
n.<;o que eu J1f'Ço a ordem; poil! ainda quando se ,tra· dia .. que :1eabou de dizer ,eu lhe pergtllltaria o .que 
usse d&.. .. materia, que não he de!!te lugar, ese de. he o Chefe .li. Nação lia r.irma de Guvt-rnft que te
eidisse, nunca Re podia enlender do Presidente que mo!! adop!ado;mas o nobre UI".put.do n:iu,"tende ,o 
não be a AssembMo.. O Presidentetle S!l p,imu~inlt:r Que pronuncia; e assimsllece'le amu;1.11 :Jleo,te:p,1I pa,,., , e não r;,dl! Sft por si figura,' pela Assembléa Iheaperdôo. A uni(:a .causa quedissc qu~tiv.e~~ rei
inteira. Aeho por tanto mui b~m designado o lugar to ,e .que de al~ulD ·modofer~ ~0JN»nto ,dia qllNâo _ 

,-te "'marca O ltegimta&o; O maiI aãobe Gbjeçlo h. oseguiate.: pertendeo sUlkatai .a lIuaopiaHo~. 
~. , , .. 
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.. fIH ft .. C!st ••• MM ntpUtacll)'; ·e ~~ ~ tmp-r,,-
dl'r 11;11) !'3hcrilt Ite ficaria Imperador, porque tlept'll
.tis d/& til,1M ~1:cita\=ãG d. Constituição. Devo dizer que 
ti Imper,óllor t!:)tr\ r.:couhecido Imperador pel:t. n~e!Slfla 
N." .... io q:le n(l~. ih Deputados; e ·antes que fOIlIlCmll)6 
lJcpulados já p!>taYl Acc!aml1d? Impersdor por_ esta 
melil1~a Naç.io; (lOr cunsequencla OI :;1111 grad~Il,"~o he 
"mertnr (, nos lIA , lanlo que U60U deste exerCIC:lo !len
d., "'utal c orgiio por onde se exvrimio a vunlade da 
·~:,,;.m, em C'lnvocar esta Augusla AssembléA; por 
Isnlo h~ st'm duvida uma authoridade rt'conhecida, e 
tllllttl que nAS nosS3s legislô\turas ordillarias como lias 
extl'&ordinarias ha de lcr aqui sempre o lugnr que lhe 
eumpl"&e como Chefe dA Naç;;". QUllnlo lá outra ques
tio, o '\t'eilar ou nãG Rceitar ·be uma qlleshio utraor
c.iin3ria 'llte me nito interessc"; eu n:10 trllto do que 
ha dc ~c'r. ell trato do que hl', trato do 3ssento do 
Jmpt~rAdor. e nada maK"f tambem digo qne não bas
ta mesmo pAra deixar de ser Chefe da NRçiio o re
CII~:1r-se o Pacto Social feito por nós, ProcuradGres da 
N aç;'io; mlts he preciso sallCr-se uma COllsa, s~ o que 
fizer;lo· O~ rrocuradores da Nação he conforme aos po-
deres que ti'lhiio , ou se plt!lSllrÜO os·}X'deres que Ihcs 
dco a Na\'i\'o; no 2,- caso podcr{l n.ocut;Il-lo, e apellar 
de n"'9 para á Nação inteira', assim cum:) nlis tambem 

. apell:lfemoll 11nra (tmcsma Naçtio no dilo l""doSO, se el
)e r<)Cusa\' actlÍlar o que fizermos sem nos nrrt'd:n:, mos 
d:ls 110:';'~" proclIrn'i'ÍI('lo;. llito hc lillgll:l!!cm Constitlldo
o.LI ~ o mais s.io confu7.õ(.'!!. Sr. Presidcnte, 11:10 lia se 
não lima nu&horidade no Dr3Si1 ada -Naçüo; e nfls So
InOS scos Delcgados como o Imperador (apoiado ); se 
" Impcrndor he authoridadc suprema Itlltes ele nós, 
• e clle. si) corrcsponde li H09!la collcfção, eomo igua
lalo li um de nlÍs? Isto he (Jlle he anarquia, e t'm 
'tu:m1o me restar li{lgua, e nnimo que nuncn me ha 
de taltar, eu irei dcnnnciar ao Brasil inteiro quem 
.. ão .seus inimigos, e quem fi quer inundnr dt~ san~u~ ; 
mas eng-alliio-se, 8r. l'rcsillentc, o Brasil reuáta estes '. ~ 

-postulo!! de "linlamenlos e sedição. 
,0 ~r. Di,!JI: - Não ~cceito o perdão. que me 

pr~h:rAhll1 "! ,JllustrE' Prl~oplDante: perdão prcsupocID 
"r!mc, ou divida; ora nem uma nem oulra cou~ me 
"prime; ~Oll ror tanto muito slIperior & este, e outros 
ln,,\II~(I!j. ~u~tcntnlldo A digllidade da SIl\'ilCl, ql1e re
)lrc~II:I). ncnhnm lIIlerificio me he penuso; só ara
z;ju tem ~C)brc mim a superioriebde. que gratuitamen
'c FI.' IUi'I'(!;' o IlItlstre Prf'opilla/lte, CID quem não 
rl:con!I~, precrdencia, e só prel'otencia, que despre
~o. S;:l'i,I IlIdilor emudecer H: mio julg:asse do meo de
"cr COl:t,':.tllr i) que se opoem á minha razão. S,i leis 
Ic~ul;io 3C(:ii"Q 11Ulllan:L!J. e como "cnhuma lei anterior 
11:, via rcguhcto aqueiiuj; de que tratamos, pertence á. 
rilíl io livre marcar a extenção da liberdade de que 
f;IílCmO!; UIO. n.cpresel1tan~es como somos de uma NR-
1;:11 linc., fJl1C se constitue, n;io podemo!J em q~anlo 
)W1I c:m8tlfllllOlI::I, ti ;;tar o I mperador como superior á 
nlt'';IIII", \:t<,;io, mas sim COIIIO sccundario á sua Sobe
)'allia. ~ii·o o façamos túo rnetafisico, que não o v«:ia
JIi()~ ddc~ado d(,lIa excrrendo o Poder Executivo cuju 
Jnl'tll'l iilda niio marcamos; cOlllpetimlo-lhe por ora mais 
.leYel'(~~, 'l'lC Dircitos llds <luC mio ht! constituido Im .. 
)lé··utor Re n:i~ para a Na\·.ia que o conslÍlue sugeito, 
e nunCI\ ,.uytenor lÍ'4 leis, ncm anil le:.,:isl,adores, em 
qmlnto cXt'rcem o poder Soberano illdiv;sivcl, e inllu
tÍ'~,iv('1 :'l mesmA N/lçno. rujo,; !;('ntimentoR m~ pl'rsllado 
f!xpre!!':lr qUllOdo profil'O c~Ia minha opinião, Se a .As
Pl'mhlt"3 rCllolvero C'Ontrario, scguir-se-ha ent:10 que me 
cnlrl1nt'i, ou fui ,·cncido.. 

- O Sr. Pib~irn de Anclrnrfa: - Parece-mc quc esta 
.AlIsrmbl"a DI'. duvida que o In1pcrndor est{l reconhe
C;~") peln N,,\Io; que be um J"odcr Coniltituclonal;e 

qne gosl (1e, fodd I' pfe1'G~ti ftI ~ ~~ia" d~ ·l\IClft~~ 
ca t (Ias qUBCS elle só be n""'lItufc,. PO!ito ll'to. DitO 

sei como pertendeo nobre Depuu.do que 0. 1l1lpt~aclur 
ainda ~Jepel\da, para o ser, do aclo -~e acctH81r .. COD8-
tituiçõo! Se aSllim ti)sse, tambem nOIl,. IPl·zar de no
mc.dos peItA Nação, igualmente dl'per1(t~rllunoli parA scr
mos Deputlld(l~ rles.<rem~smo acW, ·pou. a qualcluer, de 
nos he livre, bem como I.' lIe ~o Imperador, accelta
la ou ddXl\r dto a "cl'('itnr: hr poi8 ab~urdo dizcr-s8 
que o Imperador nlio 11 ... · o Ch .. fe da Nação em quanto 
núo acceit<l a Coníllituiç.in: pu(lci'á deixllf de o 8l'f t 

"Ias ninguem uuvidl\ qlle eUc n he p~bente~et~te •• Quan ... 
to ia lIituaç50 relativa das duu8 cadeirAs, dart'l somente 
qu ... M! ",',S l>0d~f;em08 reunir toda 3 As~clDblt:a no 
assento rio Presidente ("puladu (/11O;adJ) t"mito mio se 
duvidaI ia dt'ssa igualdade; ma!! qIH .. .,.er qu\.· uma frae ... 
çio d. r\~sembléa tenhu os alrihulos de tecla .-lIa, he 
querer o que nio pode ser; e ailld:~ a isto cu pode-
ria accr~~~.'cnlar que nús somos Hepres\.·ntantes tempo
rarios dà Nuç,iu, e o Imperatlor ht! o t:ll('ff' Htn'di .. 
~~rio de lia: Isto he qualllo ,basta para, cOII\"enc.r o no
bre ('reoplIJallte que t) Arugo do H(!glmento ~(' funda 
t'm principios il1('lIntestl&\'l'is que li Commil-!\üe le\'e em 
vÍsta qunndo o redigio. Direi par fim que ~ão eslra_ 
nh.vei~ ~imilhnntcs discursos: ddles se lirão cllnae
qutncills pernido!las, e Sel r-;crvcm de ('spalha\' no Po'''o 
dontrinali errRdns, que produz('m dl'sordl'nl e perturba
\:úes t'm deh'imcnlo da caus" publica. He preciso que 
n A'IIlf'mbléu p(ll\llere no que pode re~ultor de se es_ 
pAlharem principiol ';io oppostos ns" que pro,eJi.amo8. 
Ao Naçlio já e~colbeo a forma de GO\"l.'roo; e q"e~ 
pertealrle destruir os I'riLlcil'ios que constituem esse Go
veruu escolhido, vai contra o voto da Nação • 

O Sr, Ca7 ntitn da CunJ,.a: - Que impor.a que
o iIIustre Prcopinante erre na sua opinião? A Assem
bh'a. tie reconhcee que elle erra. nüo appro,'a o que 
elle propoem, e decide o que melhor entende. Eu não 
vr.in que c\I,n isto se pr()Jnov& • di~cordia e a t.Il'sor
demo Vmno pbdc mert'Cf'r o nome de desorganillnd01 
um Deputado que confellS& que diz o que sua razão 
ftlca:1\a, c que não chega " mais o seo entendimenlo ? 
Nem todos podem ler conhccimento!! Tastos; cada um 
diz o que babe, f" o que lhe parece maia acertado, 
tomo deve fazer em satlsfaC'ão dOi> ~e08 deveres. l\:fas 
aqui vejo que muit'lfll vt'zell· SI! levanta um Dep"t:adct 
só para atacllr outro como ('omigo mf'smo f\e tem prati .. 
cado: e eu quizcrR que !lC evita!:sem taes ataqueI pois. 
nioguem vem aqui pnra ~er injuriado. 

O Sr. llil,eiro de ~17111'1Jd(J,: - Eu creia que 
a A!!~('mbL~a recollhece que ('u n:'io tiz mai!! do que 
at1car as ra!>ü~ do nobre Pre('pinante; Dloslrei a 
differcnc.n qUE' ba elltre um Membro da As!:embl';' 
e o l\IOIIIlI'C:t; e a nulidade do argumento ti"rado 
da duvida de accei~ar ou não o Imperador 8 (;085 ... 

tituiçiio. Em tudo isto ataquei doutrina8 e não indi
viduos; e M:\quci-os porque admittelU interpr('klçõea 
de que sc podem firar pes!iimas consequencias , es:
palhando dcscollfianças pela Nação. Taes dOlltrinall 
são pt'l'igoSRS a meo ver; e declarar o juiso 'lue 
formo hc um RCto teio livre para mim lomo para G 
llIustre PreopinQnie" 

O Sr. MOI/i;: TavartJ: - Sr. Presidcnte: Le· 
untome s':,m('nte par3 dizcr que lia materins de quCl 
se mio deve tratar nesta A!'iIlCmblt-8: ,devemos' lem
brar-nos ql1eo povo tem 08 olhos fitos em Ilf",S, que as 
nossas opiniões terão lidas, e ali nOS!ias palRvr3s pesadas; 
cumpre ql\c a..jamos circunspectos; !tr. appan~ecrem no 
Diario da Assembléa opiniões des"rganisadora" podem 
produzir males de grandvs conscquencias. Eu peç<J 
pois que V. Ex.& me chame a ordem, se eu r.uir 
nesu erro, e tambem a qualquer Sr. Dcpuwde. O fim 
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'llnieo dOI 1l01SM frabul1101 he sustentar a Cou;a do 
lJrasil (apoillclo.) 

O ~t. .Vice.Pr~idellte perguntou se A m:tleria 
cstav~ dl8CUt\(~a.. e Jul~ndo·sc q"e _ho, propo~ li 
,votaç:'o o Artl~o. e fOI apl'rovado scm aI te raç;'i o. 

Art. 20. Nas sessões ordinarias elitat{\ a cadeira 
-do Pre~idenle detrontli do trhrolJO. e diar.te dcUa 
f'Stclr.l a Mella, em cima dcHa 8S ~arllOIl };vangclhos, 
·um exemplat da Conlitituiç,iu, olltro dest~ Jll'gimen
to , os Cuciigl" da" Leis do I mperiu, :& liata jlOpre~-

. li:' dos Deputados, c dos 1\1elobr08 <10 cada <':ollm
·mis!!iio. 

O Sr. Frn"fa I - O que se ordena nelite Art. 
.• rel'pl'ilo d08 Codi.~ol d:l8 Lei" me pareCle impo;isi
vel !Ia pratica, a niio scr uma lResa t'xtrat>rdinilria

,Jiiente grilOde; qualllle aliás plua consuUa ·Ios uma 
'.u outl'a vez ne_hUln inconveniente ba em que este
jlio no Arquivo. 

O Sr. Guia A,~lIiar: - Pita os livros que 
devem e!!tar cm cima da mesa não be necesliario tlue 
ella seja tão granelc come pertentle o Sr. Fr,mça, 
Jlorque l1;'i() a:to ellea em tão grande quantida(le, to
cios nós t:.tbemos o nume .. e dos yolumcs que f"rmfio 
.u diversas C811~C;õe" de ! .. eis. puhlicadas em l'or
tugal. e :.qui no Rio dt~ Janciro; e ainda mellmo 
~l1e a estas se umio Oli RC)X~rt{lr;os e ~istPma dos 
Regirnent(ls, tudo i"'to não fa71, torno a dizer, uma 
imlllcnsidaflt' de vol"mE'Ii p:.rl\ que Dtio pol'SilO exis
tir àqui; c por i!!!IO nchando I) ,\ rt. co:1ct'bicto tio 
claramente que até me parece inutil ga~tannos o tem-
po na sua discnssão, voto pnra que pasbC tal qual 
esta. 

Julgou."e a materia úisct,tida; e pOli to á yot ... 
ção o Art. foi approvndo sem alterac;iio. 

Art. ~1. De um e outro lAdo do Pre~ident. 
estamo as cadeiras dOI SecrctarÍ!lll, es quae~ lerilo 
diante de si • J.ivro do U(~isto da~ P "IMI
tas, e da. AclaS das Scss;)cs l'hbiicas da AsseiO· 
bléa. 

O Sr. França: - J "to he· contrario li boa or
dem do serviço. Se estes livros do registo das Adas 
e Propostas c!tliyerem ticmprc sohre a mesa, como se 
ha de traha!bsr nelle" na Secrctaria. Se al:.tuma du
vida se onere",r, manda-se á Secretaria; tudo e~tá 
-dentro de cnsa. 

O Sr. Carneiro tk Camp"s: - Conf{,rmo-me 
ftm o que di, o IlIUtitrc Prcopinante. Se pas~~~e 
• doutrina do Artigo seria diraillmente interromp:do 
o trabalho, ao mesmo tempo que nenhuma dlfficul. 
dade ha em se ronsultarclR estes liV16S na ~ecret~ 
ria, ou rnandarem-ae buscar pl&ra Aqui. Eu creio 
que no Artigo deve di~er-se simplesmente - De um 
c ontro lado do Prellidl~lIte estarão as cadGiras dos 
Secretarios; - e o resto ser suptimido. 

O Sr. Preliidente propoz o Art. como o redi~
la o· Sr. Carneiro de Campo8, e foi aSlliln avpro.
vl&(Io. 

Art. 22. Os Depu~n~ol!l r~r;io ,,~sentad{)s em 
-forno da Mesa em f,',rma cirC'ular. de modo t1ue 
todO!i vpj.io ft Prt.>iidente, e delle lIt"jiio vistos, as
ISentando-se inrlistinctantl'nte , ~ sem prc(;('dcncia. 

O Sr. C(fTtIt:;/,o de CamfJo.'I; = ~lItelldo que se· 
'li" melhor dit,cr,:;e - diante da mesa - em IUí!ar 
de - em torno da mesa.' - ,-isto que depOIS ae de
liigna que IIP em tl)nDa cir("ul:tr. 

O Sr. lle"ri911.·.~ de Il"I(")u/c: -- "~n voto pela 
supre"siio deste Arliga. A !'alia est .... tormada de IDO-
cln qlll~ por forl;a os .que ttllPlío aSfien,lo 6çlío a:fSew
lado!' em (,'Irma' circull&r ; e iJor unto he desneces
sario o Artigo. 

Fui posto á votaçã. ·0 Arligo; e appfovllu.ae 

pondo·se as pal~U- diaD~ da mesa - em t..
d~ - em t8rltO da mesa.-

Art. U:J. De UIII e dc Olltro lado do Throao 
ficar~o de pc; os Otticiacs-Mbres da CAsa Imllerial 9 

da parte direita C) )lord"Mo Mbr, e d. esqu~rd. 
os n,ais Oflki.es-~Iórca, ,,'mfórme 1111 !luas diHimmtelJ 
gradallçõcs. os Sccu:tarios fie EsllK!o lerao Astien'U ra
Ito il ,lireita do Motdomll)lór. O resto da cumitivl& 9 

e o (;(Irpo Diplom:llWII '1':-10 p:n3. ali Tribunas; e ~o 
Puhlico aão delltinadas as tiniariM sem dlstincçoio 
_iguma. . 
. O ~r. Carlt("lro dr. CampoI ~ - Quando ti'lltamOl1 

deste nrti(o em llelllliio prcpal'atoria. fui de opinião 
que us ~ecfet:lI"ioll de ESlado devião cubar cum o 
Imi','rador nli ASlIetnlJléa, mio como Cre:tdos ou Ofli
ciaes dll Calia I ml,crial, mas CORlO Mcmbros do Po
der Executivo; e IJOrqllc os con'lictert'i :t!lsim. 'YlItei 
que o lugar (lue lhes ('"mpelia er" á dirc'ita do 1'bro. 
no, logo df'l'"jll do ~1(lrttolllo-:\f,ír. }o'ui lambem dtt 
opinião que deviiio ter assenlo, pois at.sim como n/'8 
excrcião um Poder 50befllno. Tudo illto se vt>nc'C!o; 
mas Dão !!P. approvou o que eu iy,lllllmente pr0I'IIZ. 
que o IISSt!ulo fus,;e de encoslo cnmu o nosso. pni!t 
se reHolveo quc se lhes de3sern Il!lSef1t1l5 raS"!!. F:11 
ainda elltend" que 08 l\'linistros de E"ltnc1o di·v~rn 
ler IIs~eRto (1(! enco,to como O:i nOS!!t,s; SOlO ~fcmbro!t 
do PlItler Ex.ecutivo, eate Poder he 11m dos ~ObeI8. 
nOIi f e assim com,) nós porque exercitamos um Podrr· 
t-!lIhelfillo telllo~ a~!;e~,'o dI: encollto. ta"lbem (,lIl'S o 
deveul kr , tf 0.."\0 inferior aos tloSI508. )o~ste he (I mco 
parecer. 

() Sr. Andrada Machado:...... Niio SO\2 dt'sta 
opi'li:io. Ainda que os SlIeretarios de E~t;tdo de~:io 
.. l'odcr f~xecutivo ~ obrão em nctne do Chefe Supre
mo; c por tanto autO podl'm fer iilgnalnd<l"l .os .Depu~ 
titdoll que IIno Mnmbro8 do Poder l.egislativo ~ I 5(1. 

jerar(Juia he iuferior; pc.lf bso SOIl de voto qne tenta:ao 
all8Cllli,. ma» quc marque ditl'eren~'1\ enlre .lles c os 
DE.'lWI Ildo!l. Uma ('ousa ha nt'ste Artigo que eu talyc1J 
muda~!;e, porque me parc<'C que o Mordomo Mór (le
Vê ter aSi>enlo. Elle he na Caia Real superior a lodos 
OI outros Ofliciaes deUII; he uma e~pede dto Secretario 
de E~tadu; tem expedientt" pri\"ativo; oma ~ee"daria 9 

e Oflici3e8; e até dc!\pacha com o Imperante;' eil1en
d" pur isso 4tue tambem de\'c ter 8llsentB. Ih. l1inda 
outra raJlio, NUS primdrus tempos da l\IlIn:uquia 1-0\'
tuguezB I!I Mordomos l\-lúres não trllll:lo assento em 
Cor&e!l; mas clepois fm~"It' clfllcedido.. e não m," pa
rece justo tIe~pClja los de"t". l'cgalia e hORta, de que h~ 
&anto tempo e~t:ío de pllli"e. 

O Sr. Cnmciro cl~ CUrllJ'ft8 l Sr. Pr('sidente. f't'f 
penso de diflcreute f(,rmll: faço di'ittncção tIa antllO'
ridade qne tem os Seerelarios de E~tadn '. li qne tem 
o l\lortl.tlnI) .\IÓf. tlOrque elite he URl Otficial tlll C;\-
58 do l.uperAute e ns outro!t exetcl'ln f como se Iilllbc 9 

Ullt dos P.deres Soheranos ~ embllra tenha ello qtJRt'I-
taS regalias quizer na Ca~a Real f eu tr.'peri'al ~ nad" 
tem cie commum com O" Secrelario" de El!tltdo rar" 
poder ~ozar da prero::rativa do fiscnU1 dI! qlle' st tr:\-' 
ta. Pelo contrario entendo ~o,~ deve cnll!ttt\'at--s.·, em 
pé porqi.1C está: na pr'l·!!PI'f(1t de ,lt!O Amn. Cttmo fUr.11l1 

Ott ouUOlt Officinelol d" CUtt; sem q .. e Mm' 'Gelo se Ih" 
ne~ue um hlgar de' distin~50, como' lhe cOMllele rei .. 
lUa p"iml\sia, . 

O Sr. França: - Quando em ontra (lrcllsi"~o !<e 
tratou dt:l;ia mah'rT:' f f'tt fui de' \'tltn '1"(, OCl M ~ni~tr"9' 
e S'~cre,:\!-iOR de )iÀtado ruio podi/io n&ru'. st'r cun
skicrados cuma !\f'tvOIt cIo llAFrallle. \Mna vez ."imi
tida • r; .. ~na d~ Hovcrno-· ft"!l,,'sent;uivo • páT:t 'lQt' !i. 
r.cssem· parle lh COl'tP;to do IUlpl'raclor: m:1l1 na rll'-' 
relltez&: u:& di'''ClIJif.,lU ao di,o relipeitQ' leQlbron· o Sr ,; .. 
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,tlNra uma ~ypo'hlSe que· rui" necesiaris· & admissão 
do~ ditl>!t St·c.·cbriO!t de ~tado entre· o Cortejo qúe 

. ac:ompa!lhas~r. o In'I'perador qur.ul1o viesse oi Asst!mbl::a 
e. cr" o ca!>o, t!!n qne o mesmo Imperador niio po
desse rccitar o sei' Oiscnrso :I I\lc~m~ A~scmbll:l\, e 
pergunlou ~l cluem em tal CilllO clllllpria rccitalt, se não 
• Ul ~ Seéretario dI! Estado? Por C.lUsl desta bnJOt11l''lC , 
segundo me recordo, toriio admitidos os mC':~lIos Se
cret:uillll de Estlldo no Cortejo; e se re:;oh·t!o 'pie 
tivessem assento na SaHa, pela alI" Cllthc;.!,·oria dos 
IIeOS Empregos no ,~:<ercici() do .Pod~r Exccutho. O mes
IDu entendo se deve praticar cum o llordomo Múr se 
be verdade o que ten:ao ouvido dizer, que p('la eti
queta do Pa\'u o tem elle em alguns actos publico!!: 
pois me persuado. qll~ se na Casa Real lhe ,ti o Im
perante :&Sst'nto em &u,,· 11rescnça, não hn mllti,'o cle 
se n~o guardar a mesma etiqueta por occltsiiio desta 
8Olenlllitlade, em que o Imperador "cm a ASscl;;!>léa 
~acional. 

O Sr. He1&riqtle8 tk Resende: - N~io pNlso ceD-
· .. ,:, em que o Momomo l\lór tenha asscnto, mil) me 
· importando com o use que talvez seja abu50. que nos 
· devemos reformer, até porque mio ,'cjo· nenhuma com
paraçiio . entre as antigas Cortes de Portugal e esta 
Assembl~ •. Antigamente as Cortes compunb;io-se dOi 
fres Estados do Reino., Clero, Nobreza c Povo, o 

. '(ue não creio que se admitta aqui. N' aquelle tempo 
tlOha o Mordomo l\Ibr assento, porque t;cndo Nobre 
e talvez Grande do Reino, tinha lu~ar no Corpo Le-
,paiivo na classe da Nobreza: roas 'boje-entrando co
IDO cN'ado do !mper.ulor, mio príde tcr ailliento na 

· Salla d. Assembl~a, ainda que o teaba na Casa do 
Imperador. que ctl não sei se o tem, mas se assim 

,lUccede ~ deve advertir· se que li be Corte, • aqui !te 
. um Corpo Legislativo, onde Sua l\'Iagelltade tem assen-
to como Chefe da Nação, e \la 5e(Jf; Mi.istros como 
.Agentes do POtler Executi\'o; talvez que nesta oc. 
casmo nem deve~sem entrar os Creados do Imperador i 
mas em fim ent renl , com tanto porém que estt'jão de 
pé, sem exceptuar o mesmo Mordomo Mór. 

O Sr. Costa Aguim': - Sr. Presidente: Eu pou· 
co ou nada entendo dlls etiquetas praticadas no Pa
ço; Dlas deixando de olhar a questão porest. laelo, 

. pelo que Li se pratica, tilllarei sómente do que dcve. 
mos estabelecer a cerca do Mordomo M,ir, e dos Gran-

. des CJiue acompanharem o Impcrad.;;r, c se aquelle dc
verti ou não ler a~ento. Eu l1.íl> sei que a. ASlemblt:a 
)'o!'isa perder a!~!IIl~a cot!!>n d.i sua dignidade dando 
:lssen~o· ao 1\!o:J(,mo j\It;r; cuuhcç,) com", os honrados 
:llem!:>ros 'fr:C me prcc.:d'c:·;io, a diJfhcnça entre elle 
c os ~fjllis:m" lc1c Es~do 'lu:mtll ao exercicio dos po .. 
deres, de qu~,' siio l·evc:;~:,l"S: m~s hn bmbem certo 
que o M·:m!OIi10 ~J,·,r. :tklll de ~l'í' .te uma altll gra
.dt!3<:iio, cxcr.·ita ~l;m rli~to juristlicç;10 11' aquillo que 
.he pri,-:ltÍ\'o do .seu Ofii .. IO,. e por isso me l,i\reee e1e
ver ti'r f:lmbclll aS!>~uto igual ao que tiver/·tn os l\Ii
ni~tros dt:" ESl3tllo, .Acho igualmente que devem enlrar 
nr,~h! Ilccinto t"dos o,; Grandes que virrem com o Im

.pt>r:IJl'or., e q,ue €ompul:cl'e:n a sua Corte, guardando 
ent:-c ~i. quanto ao .. seos Jugares, o qlle h·.~ (\I} esti. 
f '· I - I 11' o. pr:\ticat;'9:~; porque: lIiW la em VCTl ;~l c l'mmo, ao 
men.,s; ·110· me\) cll.eadcr'. para q"c u<.'i:\cm de entt"!ll' , 
1U.llavel: q,\le aeompanhão 11 Imper'.\(l"l". e flue fazem 

di ' ~" . 1 '.1, • ),)õlt"te ... '1\ Stla {,orte ,. q,1I C qU:I!'1 to fi· : •.. , ul::lu8 for em 
\Im !al cli:a." t.m!:o n::Jl.<.if \',,·il'hanr :::1;:) t~ l~olll\i,lcrac.;ão 
r(:,'l1J.t.~t':, :,\ ~,:-:l:ld;: ;\;~';:'" Hr.I:,I:irn,,:: fl"?umimlo pnis 
1,·linl~~:~· irl i ;'\~~ -'::).1 C'te' ·c't~r'''',l ')-; (ir~i1d·:;'~ elo Imperio 
.., ,. li, 11 • 

.. f:h:~"'':1l' IJm~I'''' t:'~.; pt·. (.: l:.'W ~[~ c:r;IICi:"o.a ,'tI, .. ntllltc .... ;-

.S.('l)(;) :::.:" .. \o:f·.·,tc!···::U'.1 ';\J,.",r. ',. I· 
J;u::'~IJ.;"::i!! :i",(T:l~."lltc di;.çuüda·:\ I'llat-.:ri;.; e o Sr. 

l)res:id,:,~,.re: r.ropuz,: 

1.0· Se os' Or;\ndcs do ICll'erio de\'i~o lllitr:. deDo 
tro dia 8811,,: vt'lIct.o-se (l\le S!I\I. 

~,o 8!! o Mordomo Mbr estaria ·35<"nl:\110: ruol--
V('II-SC quc cstivOI'se de pé. . . 

~.o S~ 'lM 1I~'1"ntos para Q!I !\llDa.:tro!t "te Eitado 
~cvitio ~('r ra~Oi: decidio,ti!! que sim. 

4,° Se os {/i'311l1cli do lmpcrio dcvião ncar á di-
reil" cto lmper3clur: v(·ncco-se llllC sim. 

5." Se o resto do unigo, com as alteraçõcs \'P:l

cid3!t • pàssavll tal qual estêl\'&: resolvco-sl! que SiDI. 
Arti.ro 2~ l'ara t:~mpriOl('nlar o Imllcraclor ... 

qll:\lqul"r ~oCt'usiito, par1\ IUlIIUllcil" a in~Ialll1ção e en
cerramento ·dá Asst'mhléa, e para o receber quando 
vier {l mesma Asscmbiéa, nomear-se-lia umll. Deputa
ção de doze Deputados. 

O Sr . .And,adn J[(Jr!mr1o: - Os Membros da Com. 
nlissllo da lledacção do U,'gimento timitRr:io-!IC ao nu· 
mero de 12 em altenção a quc somOR llinc13 pOllCOS, 
e não porque se dClIconhecessc que geralmente t~ De. 
putações se compocm de 20 ou 240 Membros como se 
vê no Il.egimento das Cortes de lIespanha, e tiO das 
de Portugal; mas para o futuro sou de part~:er que 
se acJopte tambem o numero de 2" para as Deputa
ções que se (tirigirem a ~ua l\Iagestnd~. (Apoia:lo.) 

Posto o Art. oi votaçüo foi approvado. c lendo o Sr. 
.,Al,:ncar proposto que fossem. Membros natos da Deputa
ção todo •• os Sr.. Deputados que tivessem sido Prcsi • 
(lentel, ofFereceo-se isto á consideração da Asaemblé.; 
.e foi r~~eitada a proposta. 

. Arhgo·!5 O Sec~ario da Assembléa partici~ 
Otlicialmente. ao St:crel"rio de Estado .lo I1Iiperio o 
dia em que a Dep"tação h. de comparecer perante o 
Imperador. para que se lhe designo . lugar e . hora pa
ra a sua J'eCt'pção. Foi .pprovado • 

Arligo 26· A Dt'putação, nomeada par. receber 
o Imperador, irá busca-lo .8 lugar onde se apear uo 
edificio da Assembléa, acompanhando-o até o Thl'Ono. 
Foi approvado. 

Artigo 27 O Imperador entrará na Sata da As
sembléa descoberto,. sendo a Coroa e Sceptro condu" 
zidos. por seus Officiaes e depositados em uma Mesa li. 
dir"it" do Throtlo. Quando o Imperador entrar, o Pre
sidenle, os Secretarias. c todos 08 Deputad9s ficaráõ 
em pé até que o IinllCrador se assenle no Throno. 

O Sr. Cs1'1tt:ÍrQ de Campos: - Quando em Se&-
silO Preparatc.ria se discutio este artigo, eu fui de 
"oto que o Impcratlor não devia entrar dellCOberto nes
ta A,,~embléa, porquc vintla como Chefe da Nação, 
\'lois selldo a Coroa uma das suas insígnias, assim co
mo o !\tanto e o Sceptro, a devia (~onservar quaDdo 
aqui cntrava como Imperante; nssentou-se pe~m que 
entrasse de'lcoberlo, e assim se praticou. Eu lodavia 
Insisto na minha opinh'io pelas razões quc acabo de 
cxpar; núo para que SU3 !\Iagcstade e!\teja SEmpre com 
a Coroa na eaheça, porque isso até lhe seria in com
moelo, mas para que I enlre, como dQve entrar, com 
as insígnias que lhe pertenl:cm e que o dislingue:R Je 
todos 0$ outros Ciàac1iios: e possa descobrir-se a IiCO 

arbítrio, sc com o l>cZO da Coroa se achar incommo
dado, O meslllo vemos prnticar a08 BiFpo3 que cntr.ío 
na Igr~ia COIU a sua Mitra e o Bllculo, mas muitas 
vezes larg.lo estas imÍ!:nias quando lhe n50 são illdi~· 
·pcl1!1llveis no ccremollial. Voto pois ('orno votei da pl'i
Meira vea que entre o Imperador com as illsigui~s qur. 
lhe eompelcm, ( Apoiado. ) 

O Sr. Andrada Macllado: - Nessa ~f'ss:i.) Pr~
paratol"ia, a que o nobre Prcopinante !;e rdhc. eu 
declarei que a Commissão nesle artigo "ir,) l:l"l:ra, r.~llI 
podia ter, a ialtenção de dt'!lpojar, bn f'r.c:'.si.io elgc.. 
ma, das SU:lS in,;igni:\s o UepreserHante Hereditl>rlo da 
Nação; mas que consideranclo ~ Coroa uma. cob·!rtura ~ 



( ;l05 ) 

dfendera que Sua Mllgestade de\'ia entrar lelR eUa 
Jlorque sendo um Poder Constitucional e a Assemblc~ 
ou~ro, devi. ler ler igual a situação dos dous t quall
tstt\'cssem ambos presentes. Purém nessa mesma Sessão 
ponderei que se acaso se tomava a Coroa como insignia 
de !tealez. '. eu era de parecer que entrasSl com clla. 
~ .me~mo digo agora; e por tanto declarc-se que he 
InfllgDla t E: entre com todas a8 que lhe perlenl'Cnl e 
qUI a Naçã9 lhe collferio. ' 

.~ O Sr .. COIIla A~lIiar.:- Conf()rmo-me com as opi
bloes dos _ IUttstres t rcopmantes, que me precedcr;io; 
porque ~ao pos~ sllppor, nem hc posliivel admittir-se 
que a Coroa seja cobertura; nntes ao contrario he tan
to uma insignia. como o Manto e o Setro; e por is-
10 se o Imperador clltra com estas insignas, COIIIQ po_ 
dercÍ deixar de ter aquella, (~ompetindo.lhe to<bs lU' 

qualida~e de So~ranl) e Chefe da Naçãe, ~or quem 
lhe forao concedIdas? A estas reflexões aecrcsce outra 
de nito menos pua; a consideração que' lhe he devi
da, e a circunsrecç;10 que he miflter hil\'l'r em mate. 
ti.~ tão d~licadas ~ para Diio chucar mos defrellte a opi
.mo Pubhca, pOIS que a todos he patente a maneira 
e fetrma porque eslt! negocin foi en.:arado, quando 
pela vez primeira dclle se tratou: em yista 00 que deixo 
·referide, voto que entre com a Coroa, e com todus as 
mais insign&s proprias da Realeza. 

O Sr. ArlJIIXt: Rt.nOOn: - Sou da mesma opi
sião; e sobre tudo não quero es~andcJisar os meos 
Paulistas, que são de ordinario mui dCllconf.adoli, e 
prezão muito o St'O Imp~rador. 

Como era chegada a hora da leitura dos P:oreee
res de Commissões, o Sr. Vice-Presidente declarou ~,lia
da a discussão do artigo. 

O Sr. Vellolo de Olive;rcl Como Relator da Com
missão de Legislação leo .5 ieguintes Parecere:»: 

Primeiro. 

D. MAna 19ucia de J ... orena, filha legitima do 
falecido COlide de Sarzedas, como herdeira de met~lc 
dos serviços pre.tados ao Bra.sil pelo dito ~eo Pai, 
nas Provincias de S. Paulo e Minas Geracs, pede, 
que em remunt'ração destes se lhe conceda lUna T~nça 
c:om que pol;sa subl-istir decentemente: a ('ommissâo de 
Legislação he de parecet' que, all~m d~ l'e mio 3cha
reAl ainda decretados os gervicos lia conformidade do 
Regimento diaS ~k.cê.;. mio ~:tilllprtl' {l A 'selubléa o 
deferimento d~h'ta 5upplica. Pa(,o da Assemhléa 10 de 
Junho elE." J828. Antonio Rotlr~1It'8 I"el/oso de OlitJel-
Ta - Jos:: Alltonio dn. Sih-", .tf"ia - lJ NiI1w Eu-
genio de Lodo - E,ft'l'nn Rió( ;"(J de R".~eJl{lc - Jo.;(: 
Táreirn dfl.Fol'Sfffl rl/.woll('d/v.~ - João .4n!vllio 1:0-
drigues de Ca.rvalho. (.'()i approvlldo. 

Segundo. 

A ~ ('ol:t4missiío de J .<,!!islaç.io tomou o rcquC'rimcll. 
to .rle .Brmifocio .~OS(; So:.!rio, c:.:igindo uma d,sposi~.io 
legl~lntlva n respeito da altcrnnt"'a na~ C'lntas dos 1 "s. 
tamentos, e "indo jtl cste requeri manto I'm f~rma de 
~eprescntilç;io como lie Ihc insinuara no primeno d~fe
llmellto, satisfcitas as clausulC/s requf'ri,11i3 nOIi artl~os 
,O e 71 do Uegimcnto dest:\ i\ssembl':a, com a un~ca 
falta tie não ser dirigida ao Sr. Pre~id('nte; e a da" 
Commiss:io he de parecer que. lIu}Jrimida aquellll pe
'lucna falta, se ponha a Uepresentação em poder do 
Sr. Presidente, para fazer dar-lhe a dirccç.io que re· 
gula o Regimento. Paço da Assembléa 10 de ,Junho 
de 1~~3. - Antonio Rodrigues J'elloso de Oliveira-
D. NUM Eu.~cni() de Lodo _ JO!u: Tei:reira de Fon-
r«w y Q8Concello~ - E"eiJÜO JtibeiTo de }lescllde -

José A'ltonio da SifJlJ ~VaÍ4 - J()áo ~4"tonio Rodri-
gues de Carvalho. 

.l"al!a:-ão alguns Sra. Dep'ltados, por R duyicJar 
se estava ou não nos termos do artigo 7~ do ltc",i. 
ml'nto, a que se reit':-ia a Commissã., DO fim do 1' •• 
reccr; requereo-sc :& leitura do Artigo, 'iue foi lido, 
no teor :;egl.linte 

Artigo 7!! O President~ na Sessão immediata ao 
dia em que lhe for dirigida qualq_:er Rt-presentl\çzi0 9 

annunciará que a recebeu, dec1llrando o lIome de quem 
a fez, e o objecto sobre que versa. 

Vepoi:: de breve disctls~ão f..i approvado o Pa
recer, dacidio·se que fkasse sobre a l\leaa .,é ao outro 
diZ'. na cOllturmidade do referido artigu. 

Como ·niío houve quem mais pc.-di:.se a palavra pa_ 
ra le;'ura de Parecere!!, disse o Sr. Vice-Presidellt3 
que passa"a á 3.' parte da ordem do dia, isto hC 9 IÍs 
!I('glludas leiluras de Propo~t3s pela ordem da sua an
tiguidade; mas ponderou o Sr. fttlaill que havia um 
Parecer sobre o requerimento de Jo&é Fe'ft(n,du GtrmG 
Qne fic/lra adiado, e que lhe' psrecia dever ser dist:u
tido. O Sr. \'ictJ- Presidente propor. á Assemhli'a se de
via entrar em discussão u dito Parecer sem eo,bargo 
de ndo ter !lido dado para a ordem do di.; e rlelÍ
dio-se que sim. (Vid. o Parecer no ~.u ~:-! do lk:rio. , 

O Sr. Carneiro da Cunha: - Sr. 1>re6id\'II~l': 
Tendo eu de dar o meo voto sobre o Parecer <11\ 
Cómuolissão não posso apartar.l11e do principio semj:le 
estabelecido nos Governos Livres, de nunca Sl'r pie
so e cidadão sem culpa filTmada: lIe alguma Authori.!a
de, por qualquer pretexto, atr(,pella esle princil,io, 
cahe por terra o Sistema Constitucional, e a ~ocie
dacle he opprimida t porque [Iara o se~ basta ql:f'! 
seja opprimido um de st'os Membro~. Dl!'-se-ha q\Je 
he nccessaria esta· ca::tela PIU& ql',C o cidad;io crimino
so ni!o evite, fugindo, o lU ligo que mer(ce; filas cu 
entendo que nenhuAl mal resulta á S('ciedude da fu-
ga de um criminoso, QI!C por si mesmo St' lIrslt~rrll, 
antes por elta fica a Patria livre de um mno till,o. 
Prender ho.-nen!l por meras suspdtas, sem li verifica'i:1o 
legal de seus delictos, he encher 3S cadeas; ~ por llni 

sistema deshlmr<)so á humanidade, aligmentar c lII;m~·rt. 
dos dCS!!1'3\:ldos, com menoscabo d:. !."i, e ~<'m uti
lidade ~hlica: a seguranç3 iIllU"idua!, tlireitu liio 'p~.t:. 
cioso, e t<io neees5Iario ao homem, de\''C (;er rd,~IO
Sllmcnte garalltida. CJue se prt'llda o ód~d;io em r:~l' 
gr:mtc delido hc justo e prel'i!'o rl\m \) ~cm da Sn. 
ciedade; mlls julgo que isto tiC u;io praticou COIII o 
reqtleren:e, e que a sua rrisiio prot:cdeo ile ser CIIII
templado c.uMplice nos tumultuosos prnccdimentlls d" 
Ex-Commandallte Intnlno da .. Armas Pul,o da ~ih.'a 
P(,d'flSO; he o que illflr., ql:ando me di·!~tn quc o Te-
ql,ercnte não eS~:1\'a lia Pl'a"a, m:ts 110 Poço da PIl
nc!:il. Eu niit) pertendo aqui dcten,l,·.l<" lIl't1l m()~trar 
'lual fili a SII:l (,~lId\H:ta neste lac:o t;i(l criminos~: n::ls 
sei que Oluites dos qu(' ron('url'l'r:llI, l' qtlE' mUlto m
fl"jr;io par3 f,~me! !Iante~ pt"l'~ Iirh:l(:iie~, eSliio em S\I:1S 
caS~3. He verdaul' (]i.:e tam;'('m l't'i qne b: g-rancll'~ 
queixullles COllt.·~ o ~\lppli(,:lOtC, pot.'m lia mll:to tlll~~ 
cse, preso; e 1e ainda tem <le ., e,t'-r :!I;~ c!trgnr :lo 

devassa 11 que ~e C!':I.·l pro('u!t'lld .. " :ltr:í prjo,'ado lJt~r 
todo ('6:le temi'" da ~1J:l liocl'íbde, :",frC'lldo a~ nllllS 

dura!! priva~·õ,'l'. )lor eHC;; nwti,·us ~'.,\1 de pill't'Crr que 
sria solto, dando.sr-Ihe ~ ('id:lt]t: 1;(H' I:,;m"n:-gem :u,; 
qUe ch(,~\le li <lcvassd; f' (I\W Il m,.:imn 'e pratirJl\(~ 
('om todos os que e:.l i ... er.·m presos ~,'m culpa form:t~l:\. 
He tri"tt' e doloroc;o sClfrer pen:!". 'iem ser con.\"ClIodo 
de crime. e n l)ri~ão. 11I~ um cusllgo t8n~0 .m:"s .~-rut'l 
quanto silO as C'3rlt'3:> lmnmn,lac; e }lOn l~·('lc. ~"o se: 
abra esla porta ás arbitraried:\des d(1s l\J:,gl"tr:iJ~& que t 

apc~a[ liA f('~I'0n~bilidlulE', S'S~IAZ .bll.são da Lei, SC'1Il 
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. O Sr. ·o.,,,,"i,o tU Ctifnl-OI upoado que aprecia.. pr.zo, e ..... ppro.. ou nio o Parecer" ea.. 
_ai.o OIpria'" philaotropicu. du nobre I'NOlliDao-; ... iseão; o tleixelftOoDOl de julpr i.cunos .. .... 
W t apontou os caos em que. procedia ,,,_o lião 08 Membros do Goyemo de. Pe""8mbueo. .. 
... culpa türnaada t· para • aio dar lugar IÍ fuga do tenho ba.taate coabeeilllftlto de todOll.' e PI"O'" 
crimirlOlC1; e acrac:encN' que o homem de que tratava mar que aão probo., bonrados '. e .• ~Ip CIa ........ 

! '. Parecer da ComnaiSIIÍo .e diaia implieadon.· queda Vejo tocl. OI dia. .pplicar.ielndl.üDCta ...... te .... 
do GOftrao de PerDaflibuc:O t m.. que Di.. fttalldo termo de rl"beldet e por ler da moda,. tall;''- • ~ 

! ainda' c.l li devuu t Dem ao meDOS Ie .. ihia • o cri- democrata., como te o If.tema CODstltuClonal 1180 
.e d. que era acculiado eBlnVIl na ela.. .r Aquella participaue d.Democracla. Prdro'D e outroe .~ 
porque se. prenele sem' culpa formada. concorrerãopllra • mudança d. Junta ~_da ji 

() Sr~ C""M'O'" C .... :. - Se • prilio resu)- .lIegarão eaee pretexto; nomeou-se DOYO GOyerIllO, 
I .. u de tieI' considerado COIM in8ul'aw para • "lu- e 0tI Membro. filio igualmente taxad08 de 0..0;. 

da preterita JUDta do Govemo t a.';o te ~CI tirado eratall. Em fim quem ~uer hoje ,ingar.se ~ .. 
dev ... , como etn outra Provinei ... t oDde te .. havi- c:olbe te não "te meio, que na. actu3el' Circo .... 
do. igU8el 8COattc:imenw.., nio pod. per illO .... r agora teDeias não IÓmente o julgo inja,to eomo ImJM!litico. 
punido. se la. pe'lo r.eto praticado por P,dro.'fo, nito. O Sr. Aralljo Lirna. (Não o ouvirão OI T_L. 
• lhe pode já veriScar a eulp. antl.'l do conb~dmento grarOl. ) .• 
devA8IO que deve preceder ao c~igo, milite mnis .. io () Sr. Andrad" Morhnt/o: - ElI penlO de ~ 
~ .ubaod? o SUPP.licabte preMnle. N~ Inglaterra, 41 rente modu; diser-.. que deve esperar que c~., .... 
PAU C_ICO da hberdade, (corno mUllos lhe cl.a.lão ) dCV;lsaa 9 be o meemo quc decretar-lhe uma pnsoo_ 
proc:ede-se • semelhantes prilÕes IIÓ por meras ,u'Fi- limice de len:apo; porque se não chegar dcntro de UIa. 
18s, e por c.utela? Não. Supponbamos que não te ve- dou., ou ma" annos t não te pode soltar porqUfJ ... 
riSca o crime, que sahe inooccntc, quem 41 indemDisa nãn verifica • eOlldiçãQ; julgo por iuo que deve eIpe. 
lalll0 da prlva~io da IIUIl lilx-rdade, como de iRl:um- rar-... ,)mente pel., primeira embarcaçio; e.e _lia 
mooOl e prejuizo'i? &orá o Govt!rno? N.ie de ceno. fie oiie vier. dev&88&, eu serei o mesmo CjUd repraJeDle 
pnia em conscqucncia do tlue t('nho ponderado, • pur em.oo Cavor t para ser IOI&Q: nlio quero para OI ou
Jof:r N!!t'I'Clltc aa!; }Jrincipios que sigo, que fllllei em lavor troal o cflle nãu qUl'reria para mim. ( Apoiado. ) Qu ..... 
do neqtlt!rcl:~e, e voto contra o Parecer da COlllmiS"Ito. tu á homenagem, em que tem fallado ah~un. nobre. 

O Sr. l.llpt.8 (lama: - Sr. Prl",@idente, fui eu Deputado., digo que nós mio concedemos iiomell&JtDl; 
quem. lU.e (lPP'11 8? ~areeer d:l Comlaissão, quando pe- dl'ridir se ell1á o~ não Dca termos em que eIla se co .... 
la ('lImClra vez fOI lado nestll AssclUbléa; agora porém Cf'de pertence· a outro 1)C)(ler; nos somos OI deCe ... 
que me consta. Cer esle prezo um requerimento peD- reli dos direito. do cidalHo; se ellt provar que es&i 
df'nte da dicisão do Poder ~l[ecutivoacompanhado de i .. jl18tamentc prezo, quc h"u\'e offeDsa de Lei, IIcÓI • 
docu.mentlls tlllC talvez airvÃo de comprovar .• lua ino- d~,ft·".d~rc'mo8, e o faremos pôr. ~m .liberda~e; por ora 
ccne1:&, parece·me que, lIe pódesscm08 deixar de era.. 0;'0 veJo prova alguma de tallO,Iu8uça, dll-selo coa-
tolr deste Ill'gncio por ora, F~ria mais acertado, piUa trario qu(' está comprebcndido em um;1 dcvC6la. Ap-
q.u~ a rC::lC/~ução da Assembléa não vá pre\'t'oir a de- provo por lauto o Parecer d. C811lmiasão;· até por-
Ch1tO do (.Il~erno. Os documentos que o mesmo }Ire- qUI~ na escolha de um de doul Imrlea, prefere-. e 
10 me partl..'Cli~a ter levado ao conhercimenlo do 00. menor, e este he o sofrer o cidadlio por mais .tgu. 
v('mo! ~.io ~eg~ndo o q.e e).'e I'IIC diz de .cal nature!. , tempu ~thé. que cl1eguc a primeira . embarcação; •• 
que tlrao • mais le"e suspeita de cllml,heidado li seo nella nao vier a dctvassa ,tomo a ,hAr eu. le1I'eI • 
respeito, ,sendo um dell~ lima carta escrita por um primdru a punir pdos aeea direitos. ' 
doa l\lembros do Governo de Pernambuco, na qual dil J \llgando.se a final a materia discutida; llão f. 
que us tIl,lro! Membros do Governo o tinhão. prenditlo ~Pln')Vildo o Parecer; e d~dio-se que por (Ir. não 
par:! q~c ~!Ie ~e ~u,C' 0Pi.'ule~se á. rebeli;io. que elles tmhs III~ar o .reqlleri~en.o. . 
&ramavuo, Isto nuo lIe (1"<) por mim, he dito por um . O :Sr. Vice-PresIdente &88lgDOU para a ordem .., 
Membro, do ~ovem(~. Se os Membros desta A~usta di: 1.· o Regimento da lhseroblé~: !.!.o 1k·~lId~. lei. 
Atl5embl~a n:to estão de acordo a fazer effcctivas as turas de Proposta:! pela ordem da IMI& aotiguidade: 3.
diaposiC;ôes do Decreto que mandei á Mesa em outra Pareceret de Commi~ões. 
SeS~lO, pelo qu~t ce:ta~l~ncc o supH~a"te niio de,e Le,antau-se a Sessão ã. 2 hora da tarde. 
contlnu:lr a &otfrer t 41 ancommoda pralãu, a8 menos 
deixemos ao 6uplicaDtc esperar do Governo o reaul&ade JINé RkllTtlo dA CNla ~pÜJ' • 4'*~. Secrttarã. 

E R R ATA. 

Nn N.· antecedente pa~. 194 na fali. do Sr. Ferlttlllda PÜllleiN OH. di. - ..... doi li .. 
ta dell. - deve ler-3e - • esfera e oa limitei deU.. ' 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GE.R4.L, CONSTlll1INTE, E LEGISLeI1.TJlY.f. 

DO 

IPIPERIO DO BRASIL 

8' 3. 

SESSAO DE 11 DE JUNHO. 

p~ do Sr. A __ , Silt& 

R Eunidoe _ Sn. Deputadea pel.. 10 hora da 
lDaD'nia fe~·ae a chamada, e acharllu-ae preeealca 56 t 

fal&aDdo por Rlotivo lie molatia OI bn. Per_ti. da 
(;,.M", e Gama. . 

O ~r. .'l'eltldt'nte dedaroa .berta a Salão; .1icIa 
a Acta da anlecedente 'oi appro~.d .. 

Por nao lIaver cxredieloCe" paliliOu-1e á ordem 
do dia; e t'11t.IOU em dil!t'usf'~O o Artigo 17 do .ll~ 
simento <pie fielHa aJlado lla ~ebhão a!,tececi~lI\e. 

O Sr. Alm(·itl". e Ál')uqiu'rqlle: - ~:r. l'nsideDR; 
Eu niio sei que flLlúes tlnrúo os .Sn., que _rüo o 
Regimento, para hilabdecert m a d(Jutriaa d' .te Ar-
tigu. l'arece·me r.ra de toda • duvida que O lDlrera
dor não deve despir-a.e da:6 .ua. in~igDias 1."enaea, 
,.ra- entrar ntll&a ~alla: ao menos· ~ qUaDto á Co
.. cuido q_ .:to podia ser objeeto de 00DtI0.enia, 
~ÓI ube_ qoe desde a mais remota IIltipiclade o 
810 da C... tOi co.hecitlu como um iÍ.t. de rapei. 
to, e de veoeração, que tw. tril,)utava ~ Deoaes, &08 
lJel'Óel, &CI8 Reill. a08 SBl'erd .. &es &c. Divenas espe
eies de coroas, diversas cereUloniaa, com que seell .. 
eollferião, àuhiio M'n. jne por fundamente o merecimen
to d' aqueiles, a qUPDI er.,o dada.. Era poill a a»ro& 
uroa insignia de Ilunra, e de rapeito; ioaigoia, d. 
tlue desde J uliu Celar, 08 Imperadores Romanos u .. 
Do IelJJpre, e de que não CUDsta que ee delpoja .. m 
Doa actoa de mai~r 8Olemoidade. Tambelo não coost. 
• e 08 Priocipe:i da Europa deponbão suas inliigaias 
11&8 occuiões, e. que a Naçãu ae congrega por via 
de seos reprelieD&aDte8. Não njo puia porque • Impe
rador haja de tirar a .ua Coroa, para entear Desta Sana. 

Em quanto _ sceptro, alguma eouaa poderia ha
.er a objectar-M, cool'oideraodo-lIe não taDCo como Of

mamento I"roprio dos Reill, mas cora0 um aiaaI de 
exercicio de justiça. O IK'cl'Lro erü cuosidendo eDtre 
alguus Povos da Ultiguidade como URI sin: bolo da ver
dade, por meio do qual os Reis jura vão pl'GllUDaar 
.. IUU seatenças com equidade: - judÚ:tJ6o,., ,. car
",o'Oerfi8. ( diz JlriRtotelel' ) tllwc flcit:ban' j." j." .... 
.,: erGl ."UIII ifli8 jtl. j"r."t/fnII per IUp',.; ~kWII;o
tIftII: - mas pt'lo deeuno 41011 ttmpos, ~cipa)me •• 
te depeia q .. e 08 Beia (onferitlo acJ' &CC» l\lagisaradft 
• uercieio de julgar t o IIttJlU'O COIIIeçOU a ser eenli
clnadocomo U. or ... m\bto 11_, • um liaal ela Di,
aidad •• ·• Cbrie tsupremo i que he o que l,oJe ligaifiq. 

• A viaJa puia d.ltto et-aIÍ claro que e arUgo _ K .. 
peA&o ele,. ler lDa.dado, .cclaralld.... \IlI O Im-

pendor - dne ti ......... 1.ipiM I.,.n ... quaa .. 
do eDlrar ""a ~. 

O ~r. IlOfl." FrllllCO:- Sr. Freaidtllle: Se ate 
~ndeo.. .,.. .... e ~uDlea da ~.\áo euaele deri
VaDlOIi, a l.'OI'OIl he rec.oUe\;kla ill,i&oia e orn&Dl""G 

da Rta1~&a. por-..ue ~" Feia 'u",ria 'I". '1'''D
do se (;UUVocou t'1U ~o • ...r.,eira .A66ur.blc,;a cia 
~&«,ie. ragUDaUl 1.".1,... '~à. MIl .. "e _ ('f)a. 

pl.tbbio se ·~Ul &1CJIJII~.ia da actlan-.'\l1o '_!la em 
Ou~ue fI!.I.iãu (-Ma ... Rei o t;..áe 1;t.m AiODIO 
lieDrl::' e nf}·uwl,~e h:d~, UI ... iu.ellte q_ 
.... , . tGlak>a li IlõetDiO Lourell~o \ i«>s- \1Ie, "iI-
W ~, lhe, COItC*ÍetiM'm ._ lilWgnial h.qe •• ao q_ 
UlüuiDdo toua a AMenlblta, te 'na.IOQ talão o A.
ubispu de trll~. t' JliS a (.'orlJa Da ,abe\a ... a ... 
lica lOia ea.ttliuido li"e a (;uIM he i .. lip. ela k __ 
lua, e I.io cobertura; e ...... por Mo .,e u J.ape. 
lador eltue .... A",nablt·a CIHI • Coroa Ja~Al. 

O Sr. M«I,;g..~. * (malAo: - Sr. Jl.i'. 
te: toei. coDOOldae qu o IIIIJIft'8d- ~ ...... .. 
caliões ás fu~õe. .... &UIUItU da Na\iO. , .... lo .. 
delta; e Dão lei CUIIO te du\-ãaa que .~a .. .. coei., as iaaipiupropriu da )1 ...... 1 O 11 I' .. 
do quaudo lbe cum... apptfte CMI a ... Ilua. • 
Militar cum o RO uD,fOnae, e ...a. ..... , e .. . 
Imperador, _ fuaçã_ .. 10 __ ~ N8Çie ... . 
_pôr a. inaipiu .que o .............. _'na 
CidadãOl? Não 10M __ pnca; e per - Y( ... fi-
"eoba com toda ....... c:..,... _I .... · .... 
.. p.ra •• a&e ~ 

O Sr. Aktw:4r: - Sr. Preliden .. I • Ali • .,.. 
recr.me .... pede .. _r tal qual .. ; be]Mll'€ID .. 
c:e..no que &.tue deede ji eDteedido que a COlGa aio 
he c:obertara, • _ u.. ... h .. iaDi.. da I\~ 
ElllebdWo ia_, be claro que o l\loDudaa tine eDItar 
com a Coroa Da cabeça, •• inl Como eDita orudo .. .ti, i ... niaa. Quando .11. ..... aqui Dão h. fGSO o 
Sr, D. redre, e .im COIUO IlIIpe'ador • CbeII da 
Naçio, • por tau'. cJeq .. trar co.- ..... Inti,Diu 
lJue .. dislillguem CGIDO 111; e .... .... ... a. 
o Sc:eptro e o Mu... ...... .... ...... _ • 
Coroa. Em Po". o M .... a ..... _ C .. _ 
Remato da A_bWa; _ eu enio ........ ,... 
que a Coroa -.;. .. _ ......... , .. _ ... p 
prohihe oRes ............ ~ ..... 
plOl Rei. de p"..... .. aio ~ • c.. _ 
(;abeça depoia .... • ..... .. A ..... IW D. tSebat&iio; DÓI .,.... ............. __ ___ 
taDIia, ........... ·.d ..... _ .• __ __ 
___ i .. ·Vo&o poie ._ ....... o. AfIiIt. - ......... 
..... 1ut iDdlCpi, .......... oMa •• _--
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.. a Coroa lIette necinto, allsim como entra com as 
.... ln;' insigniu. d. Reale.. Atém disto )'t~ qup nlo 
percam" tem~r co... iato: a. N~ão nzac1à ~teressa! em 

. gue .0 l\fonarclt .. · enfre com a .l:oroa ou le. m eUa 110 
B..dnto da AS8l"mbléa; tudo Isto he 11m mero cere-
1D0nial; e o tempo precioso que. cem elle se perde he 

''fiu. 'te deve t.me_.r. 
O .. Sr. CO!t1a "'~u;tJr: - Sr. Presidente: E~ já 

Da Sesltio ~ada disse o que me paret'eO. con~etuente 
, tlte respeito; agora porém accrescenlarel mais. algu
ma cou .. , como em corrobora~ãu do que então pon
derei. COIlCOrdU no principio de que 8S leia devem ser 
claras, e he por e6t~ motivo que o Arti~ deve ser 
redigido de modo á nlo admitlir duvida; nlnguem tam
~ duvida de que o Imperador pos~a tirar • Coroa 
dt'pOi. de ter entrado, lIe assim lhe lJ&rpcer, ou BC el
la lhe filer pelO, como he lIatural, por'lue .com eltei
to he buUlnte pelada: não traIamos aquI disto, mas 
aim dza ma.eir. e !fê;rma porque deve entrar quarldo 
vier assilitir á abertura lias Sessões da Assembléa, e 
á conclus:io dos seoe, ~balhos, aetos estes que pela 
lUa' iUlpórlancta ·t:io, e devem' sér õs màis exptendidos 
• soletnnes, o que já esta A6&embléi' reconheCe0, quan
do lia Sessiio passa"a decidio e appruvou, que neste 
Augusto ReciiJto lambem entrassem os Grandc~s, que 
acompanhassem ° Imperader; sendo esta nté mais uma 
ruão porque lIe deve declarar que ('ntre com a Co
roa, e com todas as mais insignias proprias da Realeza. 

O Sr. Riheiro de Antl"itln: - Em todos eIS tc~m
pos se tem reconhecido que as primeiras au&boridades 
precisão para aelquirir os respeitoi dos POTOS certa 
Sttmptuosi~ad. qUAndo' apparecem em publico • exer
cer as SUe,s priocipaes fUllções. Por· este principio todos 
os .elos 50lcIIlnea de qualquer Nação se ordenáo sem
pre com pompa, de modo que fação efFeitoe sensação 
elO toda a Nação, accommodaude.ile si,mente ás lull'l 
do tempo em que se "h'e. Ora t"ntre fl8 aetos publi
cos do Governo Uepresentativo nenhum ha mais 80Iemne 
do que aquelle em que o MORar., como Chefe da 
Naçiio, abre a Assemblé$, e aquellc em que termina 
OI stO$ trabalhos; por tanlo assento que Retlte Arti~o 

'que Fe psli discutindo deye ordenar sc mui clarame/lle 
'tlfue o Chefe da Nat;ão nnha a elite Congrel-80çOm 
,todas as insígnias prop:'Ías lia nealeza. Eu não quizera 
qne o Impelador vindo abrir. estA Augusta AssembMa 
tieixasse de appareccr com a pompa e iusignias que lhe 
compete... poriua alta ~ignitlade. Niio sejamusmes
quinhn,,; declare-se isto ao Arti,." substitulDdo.&e es
ta declaraç:i o aí J.a parte deite que se refere á entrada 
1:Ie Su" l\fagestade Da Assembtt"a. 

Julgou-se a materia discutida; e o Sr. Presidente 
propoz 

1.° Se seria' suprimida a 1.- parte do Artigo; e 
1'encto-sc que não. 

2.· Se o Imperae'or entraria na Sala com toda 
a pomp:. e revetitido das ins;gnias da R.ealna; deci
dia-se que sim. 

S.· ~e se approvava a i. - parte do Artigo; foi 
approva(!a. ' 

Artigo 28. Em todas 8,occasiõell em que o Prin
dpe Herdeiro assilltir á Assembléa como Regeute do 
Imperio, será recebido por uma Deputação' de oito 
Deputados, e tetá' à8~ento em uma cadeira com do
cel, posta diante dOI! degrílOs do Throno: no MO re
cebimento guardarse-hão todas as mai~ fonnalidatJes or
denadas para o Imperador. 

FallirHo alguns Srs. Deputados sobre a materia do 
Artigo. e observou· sc que á pala na uS8i.ttir lIe deve
ria substituir· a palavra vier: que estando vencido que 
fossem ~ .. em . lugar de H! os Membros das Deputà
çóea dirigidas ao Impcrador, tambelilse deveria do. 

hrl,. o Dumf'rO dos que formlSse~ a que .. Hflea.,sa. .0 
Principe como Regente do. Im~lo. Tratou-.e depOIS 
do lug:.r e~ .que .ficaria. a ~adeira, 8 o Sr • . MaitJ 
iDandou á M~8a a emenda segulDte: 

" Teni assento n' ulDa cadeir.. com docel pnsta 
diaote dos degráos do Throno com superioridlldi á do 
P~deDte. Paço ,da Assem~Jéa l!t de. Junho d. 1" 
jrué A'1107lio d4 SilvtJ Mora. FOI apoiada. . 

Seguio-se breve discussüo sobre esta emenda, e ~~
derou-sc que devia "'arcar-Ie qual era ~sta superIora
tlade da cadeira do ltegeDte á do Pre!lldente. 

A .tinal juJg~d9:"ae a mate ria discutida, ltropol 
o Sr. p'residente: 

).0 A substituição do Y~rbo 'Dier 110 Quillir; e 
foi approvada. 

_ ~.o Se o n.mero dos Membl'Ol da Deputlçi(o pa_ 
ra receber o Regente lleria ] 6; e vrnceo-se que fim. 

8.0 Se a cade~ra do Regente ficaria luperior , 
do !)rcsidenle, segundo tinha proposto o Sr. Maia; e 
decidio.!le que lim. 

4.° Se esta lIuperioridade seria só de um degráo: 
resol Vl'o.se que sim; e que o reli to do Artigo p .... -
se como eslna redigido • 

Artigo 29. Em quanto o Imperador ou o Pria. 
eipe Regente etitiver na Sala das Ses:sÕC8, todOI os ex
pedadores eslarãu de pé, qualquer que sf'ja a sua cla.c;. 
se, ou emprego que occupar, exceptuando sóment. as 
P~ssoas Imperilles. 

Fui apjrovado sem alteração alpm .. 
Artigo 80. QU30do a Ilegencia Tier ausiatir ás 

Sessões, será recebida á IlOrta do Saliio por uma De. 
pulação de seis Deputados; e qUllodo eDtrar leTIDtar. 
se-hão os Deputados e SecretariOl da Asaembléa, fi-
cando o Presidente asaentado até que eUa ebegue &O 
meio da Sala. 

O Sr. Barão· de Santo Amaro propol D sUpreI
são da palavr. aln,#ir para ficar dea&e modo - QUln
do a at>genda vier ás Sessõcs. 

O Sr. França: - Eu tenho alguma duvida ena 
approvar a materi. deste Arligo. Tem-se usenlado que 
todas as distincçõc. Ordenadas para a ~iio do Jm
perador Da Asseml#a lhe são deYid .. eemo Cllefe da 
Nação, ora a Regencia nm aqui faler a 'Vezes dó 
Chefe da Nação, Iogu deve ser recehida eom as me .. 
mas distincç6es, e n.ão com meDOS dignidade como se 
determina DO Artigo. 

O Sr. Andrada . .vachailo: - Eu niio f!!Dso do 
mesmo modo. Ha graude dift'erença entre a Kegencia 
que he umll entidade interina, e o Imperador 'que bó 
o Chefe hereditario dil Nação; e por isso deve ha. 
ver ditterença no recebimento que marque • distincção 
que faZnl08 do Mcnarcha á t'ntidade moral que o re. 
p,esenta temporariamente. He iudispcnsavel Tecebe-Ia 
com respeito e dignidade., mas de modo que se não 
c:oflfunda quem tem aOlhoridade propria, com quem 
a represl'nta incerinamente. He a i»&o flue altendeo & 
Commies.'o. Agora o que nlc pnrece he que deve augmen
tar-se ° numero dos Membros da DeIJut8\'ão destina
da a recebn' a R.egencia, do mesmo modo que temOS 
feito· para a. outra Deputações de que jil telD08 fal
lado. 

Propoz o Sr., .Pre~idcnte o Artigo á votaçffo, pof 
MO 'h.yer "uemmais fallasse- sobre ..ele, e foi ap
provaflo com. a supressão da palavra ns"isti,., e COIII 

• alteraç;io de screm l~ em lugar de 6 08 Membr~ 
da Deputação.· 

Arligo 31. DianLe do Throno, mil fóra deite, 
eollotar-se.hão as eacleiru de c8paldar para o Presi;. 
dente e Regentes na· M.esma linha, de maneira que (1 

Prmdentc da A88emlJléa fique á direita do Preside ... 
te Q RepDcWo F.i appre,ado sem cliscw;aão. 



(~9 ) 

Artigo 32. Qnnnd:.: r,~ ~(l('r('tllrbll de E~ta('o \·ic
tem a Asse.llbl(:p, f:tliltr 1!I:l "C'me (\" Imperador, ser"o 
rect'hidil!l á porl:\ (10 Ha::IIl, n I f,'ma dv Artigo ~O. 
O l'rc:,iJclltc (' ~tlrta A~;1l'!lllk'a !;(! le\'alliar;'lõ ao ;:pro
simarcm-lIe á l\lc~a, l' lhes da:"l a~'cllt() entre e\lc " o 
~erretario, do lallo direito, mas na linha do metilDO 
ieeretuio. 

O Sr. Costa A,!!, uinr: - Sr, Pre~idQnte: como 
nÓl temo8 toarcado o num"rn do, i\lclllb os. que de
Tem eumpor a Deputnçtio l'"ra " receb,l1lt'nto do Im
perador, do PrinclPé Herdeiro, na qualidade de ne
gente do 1 mperio, e para. o ela Hegenci~, parece quo 
tambem deycmoll ne~te .'\rugo 32 determ!llar qual de
'Ve ser a Deputação para a rt'cePerã" dos Secreta rios do 
Estado, quando vierem em nome do Impera(lnr, e mio 
por eerem chamados pela. Assembléa; e t.,nto. mais 
devemos declarar eltteArtlgo, quanto pela sua letra 
plrece qu~ devem ser recebidos do mesmo modo que 
• Regt"lJcia, por isso que aqui se diz - s~mio recebi
dos á porta do Salão na t,írma do A rt go 50, - o 
tI"e .não julgo proprio, não til' pelas diversas gradua
çcM!l, que le'1I10S estahelecldo em taes recehimt'ntos, mas 
principalmente pur ha\'l'r em vrrdade dift'erença elltre 
• Regeneia e os Secretarios de Estado; e por isso vo
to que sejão antes recebidos por uma Deputação de 
Gito' MembrCiJs, ri@cando·se Oll supprinlindo.se as pala"'AI - na fi',rma do Artigo 30; - devendo-se do mes
ao modo declarar, que devem ter assentu entle 8 Pre
.tlente, e o 1.° Secretario, visto Ilave'r agora mais 
~. um Secretario á dire:ta do Sr. Preltidente, o que 
ueim não erll quando foi redi~i'o este R~imento. 

FaUario mais alguns Srs. Deputados sobre a ma. 
teria do Artigo, concordando quasi tudos na supressão 
!:útlicada pelo Sr. Costa Agui"" 11 respeito da manei
ra de serem recebidos (lS Secretarios Estado i e h ... 
"endo só al~ma chversidade de opiniõe~ sobre. o lu
trar destinado para assente dos mesmos 8ecretarlOS de 
':stadn. 

J'ulgada a mate ria discutilla, dividio o Sr. Pre
aideDte o Artigo em duas Ilartes. e pundo a La á 
'fotação, foi approvada com a su p1'e8s:'io das palavras -
11" forma do Artiio 30. - Propos depois a!!.", e fefi 
tambem approvada com a mudança das palavras - en
fte eUe e ° Secretario - para as seguintes - entre o 
PresiJente e o J.o Secretario. 

Artigo 55. Quando porém vierrm em seo nome, 
ou forem chamados pela ASlIemhléa, serão recebidos, 
ficando tados assentados, e terão O!tsento n' uma cartei
ra rasa, á esquerda do S~crelario q"e fica do lado 
esquerdo da Me~a. . 

O Sr. /l4fJ1UJI TaTJare~: - Sr. PresIdente, este 
Artigo n50 .leve jámais paesar tal qulll se acha. De
'Vemo-ll98 lembrar sempre. qtlO dl\ harmonia entre o 
Poder lAeW1l1ati,,,, e Executivo pende o acerta~o an
damento da machina social, e p"r c,msequenCla toda 
a prosperidade do Est:ldo. Esta harmonia de nenhum 
mofto se pCiltleríl cons.:rvar, lIe elite Artigo for aprovado 
sem eDleJllda; porqde vejo qlu~ neJle manife~ta-sc. não 
pe'q .. eng desprezo aos Agentes do' Poitar Execut!yo; 
despre~o, que em v~r"ade nã~ IJu'rert>m, antes pelo 
contrario são dignos de toda a eonsideraçãQ, conser
Tando-se em seus j!lslos limites. No Artiio o assento 
que se . lhes des\irl'l, he em cadl!ira ra~8, U!!O ad(,ptll
do '(lat'a os reos. Eu ICIJlbro.me flue n .. Corles de Por
tu!!!\l, em e~tremo ciosas do P,der EXCClltivo, e qlie 
parel?lno Citar com el1(' em completa hos1ilidade, sem
pre rQ~'eberiio com tllda a dCCenC!3 3 qualquer dos 
:Minislros de E3tad<" ql\e se apprell'!ntavão. concediln
do-\hes cadeir:\ (/", t'ncost,·,; orll nós que temos mar:h:tdo 
dI: uma maneirn. muito IJInis franca, e rcspeitsdora, 
Ilavemoa appro\'ar Hte Ardgo tal qual está? De certo 

que n!in. \"'.tIt por tanC~ que te rÍ!;qae a pala ... -
ra·a - e se :;ubsti~u:l - de CRC<õst'i; - e a~s;Ul r.:d!gidO 
jul:~o, que ..,f.,de pó,s •• r o Artigu. 

O ~r. fTâúl30 ,r OliliCirlJ: - l Nâo o OUyir!o OI 
TaclJigr3fo8. ) 

() ~r. trança: - De ~'3tqtl~r Rlllneira IIne se 
('onsidilrc a p('ssoa do Minislro do E8tartrl em prc:l~n\. 
da As~embl'~l\ da NIlÇiio. eu não posso dllbcoorir cnhe 
elle, e a DIClima AII~('anul::a outra rt'laç:io, quo Má" 
'''ja a de inferior para IUI'('I'iOl' em dq:r;'lts mui l'Cmo
tO!J e distIlK(;iados na c~cala d. c9nliideração IJolitica. 
He por iSllo qUQ eu concilio, que oulro IlJtientu sc 1118 
não pode permitir no CongrcsslI NaciolJ~l, tiC aã .. o de 
cadeira ra~a. A pr.ltic:'\ de que fana o ilJustre Depu
tado o Sr. Ye/lo.ço, he em matam dr eticj"eta bODa 
argumento, para se esta opinião adeptar, pois !iCmpre 
~u e3tranhei, e levei a mal, a outra pratica cOlltralia 
que vi obsernr alfP1ma. vezes de toe allmlair o Pro
curador da Fazenda por exemplo a cortar a liohll con
tinuada dos IsseDtes dos Membros de qualquer Tribu
nal, por ath nçã\) iÓm,nfe a um predieaanento e~tra
nho da Datureza do leI) Oficio, quando ao. mesmos 
TribuB8l'S cOIH~orria a requerer, c oftieiar em negociOl 
da flua attribuição: havendo eu ser de rau10, qu~ ot 
Corptfs collectivos em aeto d. corporaçl\o devem conS:
tituir IIC sempre em UDidade moral a. todo'! os re~i",eitU8, 
em que se trata de n:lações de Ot1icios que a me" ... 
Corporação exercita, com aquellet que exercita qual_ 
quer oytro tniividuo: de 80rte que se ° Ctlrpn Colle. 
ctivo he luperior em predieamento ao individuo t ou 
individuos que com elle tem a "ratar, deYelu em rlRG 
de ord, m tlldos OI 5t'08 Membros cunllf'rvlr a,u(lerio
ridad~ de lugar ou USf'Dto, ao individuo, ou bidi'li
duo:t. que por si SÓ'nente lhe são interiores, ainda qu., 
por accidentes, superio1't'8 lIt'jão a C)ualquf'r dus Membros 
do mesmo Ct'tl pu Colectivo, 8Ons.dcrado8 em abstraçãG 
do Collegio de que do Membro •• 

Fizerão-se algumas ,observações IObre nriu ex
prl88ÕeS do Artigo. 

O Sr. .Almeida Al1mquerque lembrou qu~ em lu ... 
iar das palavras - em seu nome - se dicesse -
quaDdo vierem por omcio seu -. 

O Sr Rocha Franco propol que b palavras
ou forem chamados p.la Aasemllléa - se 8ubatitwsliem 
as seguintes - ou á chamacla d~ Assell'lbl,: .. -

O Sr Ribeiro de Andrarla propor: que o assenlO 
(os. á esquerda do ultimo !'e('retario, na mesma linha. 

.J ulgou-se a matelia discutida, e o Sr. Presiden
te propoz: 

).0 Se o Artigo passa,.. tal qual estava redigido; 
e decidin-se que .Dão. 

2.° Se passava Il emenda do Sr •. .Alm~id(J e Jlb,,, 
guerq"e; e foi rt'geita~la; cODservando-se as palávru 
ao Artigo - em seu nome - . 

3 o Se pl1ssa\"11 a do Sr. Roc!I" FraltCO, c fui 
igulilmente rC,l!citada. 

4.° 8e osSecr.etario8 de E~ttldo Ser1ll\) recebidos 
na forma do Arti,!!:o 30, e vC:Jceo-!lr. qlJe sim. 

lS~o Se terião l1asen~o raso; e resllh-~,,·óc que não. 

6,- Se o assento seria ai esquerda du ultimo Se. 
fretario e Da mesma linha; ~ decidio·sc que sim. 
suprimidas a8 nltima.'l palavru - (lue oea Llo lado 
esquerdo da Mesa - • 

A rligo fH. Na retirada do Imperadllr, do Prin. 
cipe Re~cnte •. da R~g<'nci~, e dus ~ccretarios de r;.w 
tado, prdti.:~;,.r--;t'-ha o ml'SffiO furmular:o, qUI! se uLser
va no seo rl.?C,~bmlMlo. Foi al'provado. 

Arti~o ~ií. 0'1 "tH·higr:.f;)s dn Assembl~a ter. 
luprcs dis~b;to~ t e GI dc:i qa&e;eKG~ ~lu,lm'Ple ... 
rilo at:OS lUlarca. •• 



( '10 ) 

F<;: aH"c~'::J(), mUl1:lnllo-se apa~vr.L di~t;TtCttJ4 
parIS d~:"·i!!,,ml0,''. . 

:\ i'li~o :16,' Teclas 011 Cic1:ul:iQS -= cstrangeirOti tem 
"ire''''J ,Ie :!.sb~i!' n .. ~.·,;~tl4!8 Cl~m t3Dto que v-:io des.:r .. 
mAus, c t!'::t':":~::.'m o mai ... ,:" !õlikncio, sem dar o maia 
~quellu ,";.I~r lk ~'pp14I'SO ,,\I repro\'Açiio do que se 
f.lltll;ar na :\SSClllblc':&. 

• ~":)i l:!:provado, lDuchnJo-se a palavra 7}dc para 
';',-:.'" uI. 

-:\ i'~i!!,o :;i. As 5cssóe:s deveráõ principisr pelas 
PoII\':! 11Ill';~"! da 1IlÓ&lIbiia ~ e. rulo podcniõ dlnar m:us de 
cilJc~, rc~\)l:ldu rr.!o rdogio do Salão; e serão sue
ces9iv:t1l el!l toJo!t 011 ci:1II que não fon:m Domingua, 
nem ni4!'1;'~l%ntns nãtt di. .. pellB:KlOS. 

() Sr, C"rm.'i.,o de Call1'I'fU: - Eu IOU d. opi
ui:in Ql1C il0 iAnfrno principie a RsS-l:O pelas des ho
mOI, â qu~ Si: ~calle pelas duas ds tarde, e que ne 
"t>rii,> Nm.:!l!e relu nove, e :ac.-alle pela UMa hora; 
par:l cinco hora~ d. tmbUho ,e desta qualidade, não 
.ha torç:u; a UperilillciA ja o tem Mt'lSlrado. Tamhem 
nito S019 d~ vote ,!ue h:tj:. Hilsão JmS Diaa-~ilnt8s <li~ 
pt'n5.~'~. F~sta dt'âpen. ronecdeo-se ~ fa ... or dos 'tue 
trabalh:io n:\ __ ~c\lltn:" .. , Artes, offiaM &c., porftue 
R t'econhel ) que I:lntos dia. perdidos pclra a4luclln 
nabafbos Ibe'! ~AU~'lv;i'o pves prejuisos; multt)s Dito 
lE~till'QC~ ti .. m"smo c.~. nena t:al dispeO!i\li ~ct tntcnde 
~om ~osto; e t:tn~ assim qne até "gura elO n4'nhuma 
RepIlTtit; .. \o se F'ati~; se as l'ezoet !le tnlY.llha em 
taes dia,... cemo so"ttCde nas, St'CretariM de I-:,~Uldo, he 
JMlrqu~ as cirttlnSta11cillS dos negocios nj. permiucm 
demo'P:l no expediente, e Desses casos nito ha Dia·San
to nem J)oming(). Parece· me poia muito acertado faaer 
ftW Altué!çõ~~ no Artigo. 

() Sr. Aral!jo /,if1lQ: - A ~iti) dM din!l du 
wssíJC:i eu (\11'ia unicamente - ~cr;io succe8lin.Q f'1n to-
do!4 Qt; (lhe: que aã. forem Donnngos Reln Diall-SaJl
tos - l\ isto p,n roncorGlo com o illaatre Preupinallte 
«Ine Ilcahou de fal1ar !lomc esta tltato.oria. Quanto porém 
á's horas a que deve cf>1I\e<;:l" A sewsão, deixaria i!!SO pa
la ser rtgulado pelá As~mblé., f.orquc se mArcnmo. 
• b('T'~ no A rt1go, veremos alteradA n I~ todos os 
dias; po'r unto h~ melhot não rtlattar ntmhuma, e 
deichar isto AO àtbitrie da Assemblen, para o reiular 
r.. Qulcr" do di .. 

() St. F,ança ~ ...... ~('I tawnhtm !IOn d:\ opini.ão do 
~r. (isrnti,o, que nunca Ae passe Ela8 dual! horas; 
d".~t:l "ora pnt diantc qnlsi que nlldA se (ar.; o espiri. 
10 r.ltiga.se. e r.:io p"df! da!-~. ft'! mafctiaR a Ilttençíio 
JI(,cc~l!aria. Ql1l\l1tO ftr\s Dia!:-~anttlll di;;~mJ:ldo! tAmbcAl 
~1lS() rlo mt><;'.,o nl'Jdo; n:io de\"e ha\'(~l' se~~ão; nes~e!J 
fli~ ... ~diant;io-~~ os trllhalbos du Commi~~cs , para cuja 
Fati~rl&f'íio m,~itA!'I vezes ~ precisa com:u1tar os coJ)('glls 
fi! ('(l1lf('rír ('om c1le~: Jlor tAnto nRda !lC Iw·,dc, "l'lt'~!I 
Il~"!;a " Na(;iilll, p'tqo:.le se fnz o trahalbo cUIa "li" 
t:irrOil!:llCcC;ão e ac('rto. Por Ci.tes mofiY09 ap'"i8 a opi~ 
Ilic'ío ft" Sr. C/4T1/e;1fI tk Cmni7rl,'1. 

O"pois r1~ "Jgtlmu brz\'!'>l rcfJn.ões. julgou-se a 
!TI~ftria sufficipntemenit' dic;<:~ttid& ; e prepoz I) Sr. 
,ltr~(lrnt~ 

1." ~_~ no Regimento se marrltTili B lU1,,, d(' prln
~iplllr f) :Iealu.,. • !I!'''SltO: l"rllct'o- ~e qllf! "';": (' 'lHe ti. 
c:a"!';C i,,~', IW nrh;tri" (la 1\ '!<t.'llJ blé., 

2,0 ~c (~"""Tj~ u",l\rcar·'c "e!<lpaçn de tt'II'J18 ,h 
.1nrné::-\(I ,Ie Clld:l Fl'~slltl " detÍ,lio-8e ()tlO f;m. 

!}," Se fl,>v"r;:in ~r r.intln hora .. comn H~ df'tnmin:t\'a 
110 Artigo; rc,dvco'!Jc (ll1!~ I!~O; (' que' bn~ta\'ãlj (!lHllro. 

•.• '~ .. ,,, p,h"fIHI - n50 di~l·rll!tsd," -- Iwriào lU. 
prilhi6l;t... rll!:ôr, prtlr"Z;~r. (' ~r. ÁrnIU. IAm,,; e ~r.fU 
.,eO-~f' cl'/I' ~;m; 

J;hegurta ,1\ IlOra dl'~ti n:1I12 ;" Id,,,,. do 4 Pllrecef 
'EJ~ ti" (;OlYlllÍil;"j""" .'lwdio • pal1l1rs • Sr. Ârmuq 

l.i",,, , f ~IItO nc!uler tta CommiMlo ck- Conltitui~ 
leo " sq;Uill~~. 

PAUEC1;R. 

A Comllli~s;"ío (te Constituição. tendo em ~ ... 
IlJ(li~:tç;i8 do Sr. D"pulllllo FIII "I";"CO Ile: I'l/ulIJ AObre 
• IIl1meira p:irque. uel"em sel" rt'll,dtidos a Sua l\fagca
tade tm~lial 01f Decretos da .A S!lCIU bl "'a , hc de pare • 
cer que, n:io péde. ser ti:ito pOi' .\rligos ,A,ddicciunlCll 
ao Regimento, V·llita a \lUA natureza, IDOS IIIN por um 
Projt'cto que apprcse:lfl&. Paço da AltSeUiblf~a 12 de 
Junho de l823. - Pedro d' Armdo Limrr - dlltmtio 
CnrZc., Ri~ciro de A"drndca J/nC'l'wd('J c: Si/tltl - ManDe 
el FeITrira úa ('!1:71am de Bâtf.'ncourt e ~,'ú. - P,ane 
ri",,) ~Voni;; TaiJ"'N - J ~é JiicQt'd" da Costa .Ipi. 
li' And'a~ 

Indicaçã() a 9111 Se relere u Pareelr. 

Propoaho r.O Que Ee determine qúal a mftJleira 
porque 8e1"'JO remeuidos a Sua M IIgt'stade Imperial OI 
Decretos da ,t\~ljembléa, dCllüis de approvudc)1 i e qual 
"' furraulla porque wrão publicados e l8andadOll execu
tar tomo Leis; e para isto: 

2,0 Que ~e encarret:uc á Commi.são de COIISt.i&ui. 
ção o desempclJbo Ucslf'" tlns,' como melhor lhe pare. 
cer, ou por lucio de um Projecto dc l .. ci, ou de Ar. 
tigos addiccionac!' ao Regimento IlIlern. - Paço d. 
As.IIcmhléa ~O ele Maio de 1tJ23; - O lOC1\utado 
/'rancilCo de l'lmla. 

PrtVcr.lo redigido pela Commislio. 

A Assfrnlbléa Geral Constituinte e Legislativa de 
Bralil Df!crefa: 

Art. L° De todo n projecto de lei, orna Tel redu. 
.ido a Decreto, e lido na AIII"mbléa, '.r-8C'-h;io dou. 
AutografoR a88ignadol pelo }'retlidcnle, e 88 doU8 r.ri .. 
meiros Secrelarios, OI qnnes lento apresentados &O Dle 
pendor por uma Commissão de Mie Memb1'Ol, ao
meada pelo _ Prcsiden,c, 

An !l.0 Um dUM Autografol serl' frmcttido, de.. 
pois de &ssilrnado prlo I mpcrador, ao A rchi 'o da A .. 
8embl~a, e f) outro 9('rá prolllulgado n" forma do Art. 4.° .. 

Art, 3.° 011 Ul'(;reto8 da pre'SI~n~ A8scmbMa ,,_, 
rcío promul~(nU09, Sf'm prel~edcr 8l1UCçiío. 

Art, 4,° A prttmlllgftc.;io !lcr:I renl:ebi(l. no! ter. 
mos ItcJ,tuintc9: D. j4'. , Illdllll os n9111KlS .·icill 8ubdi. 
tI_-8, sau~lc. A ~c;RembJí;a Geral COIII,tituinfe e l.egis. 
lauva do DraslJ ~m UC('Tcl"du, .. NÚR queremos e or
denamos o sf';!lIintc (A letra d" Derrcto.) Malldamos 
por '/lnto a tlJdI1~ as A IIthoridadl's (,h'i" , 1\-1 ililarCII , 
e, F:cdcsio~tica~ que cumpriio, e fl(;ão c.mprir o rere.. 
mio lJecreto em lorlas UI sua. partell, • ao ch;lDeel. 
ler, M,',r do Imperio que o !aça publicar na Chancel .. 
Iftr.&, paBl:llr por ella ~ e reglstar nos linos d" lOetlm.' 
ChaocelJaria. 11 que tocllr, reincttendo os exemplares deI
le a torl09 os l"l!ares a que 8e 4:oatmniio rCNlctter, 
mandaml" o uril!illal para o Archivo Puhlico. )'I\C;O d. 
AssemIJI,'/( 12 de Junlau de Jtsl'l~i, .- Cemo Relator 
drtll~in I.ima. 

'f4'cii apvrovocto o Pa1't'cer dI) Commi,,!Iá(1l; c I!IeIldC) 
rC'l\1('~ida e Rpuillda I) 'Ir!!"III·I:' do Prf~ifclo. fel-1I8 
~.a h'Uura tltHe, c Jnalllloll-!~ CII\(! Re iulllrimil!sc, pa
.a fntrar em discu;:;-;;". 

() Sr. Amido riulI1,a, Imr parte da C'.tllmip~ão d. 
ltedncçãu do Di.uio, lt:u ea S('guintel l'atcCrfl~l • 

P,imriro . 

A Commifllliío ds fll'fl:\f'!(,'iío (10 Diario propoen\ 
para Eserip'urari9 d. m •• ma .,()'~ ,Auto,,;o Fcrrrir. 
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Gu;ma"itt. Pa(o da Alsemblé. 12 de ·JDDho de 18!3. 
Condidi1 JC3~ de Ara'l:Ío Vianna - JuiMJ Antull;o No-
drí[fut'.f. de Carvallw - A.ntlmio GOllfaJvu Go",ide. 

Foi approl-ado. 
Stglmdo. 

O Tachy,apho P~dro A.lfMUO cU ra''Mlllo quei. 
Xit·se de tcr sldo preterido na Propot;ta da Commitlllio 
da I{~dacção do I)~rio, J'Orq Me ~a o lugar, que elo 
Ie de,·ta occupar • (OI chamad" Po~siJonio .tIntunio ~/~u. 
.A1I('~a. o IiCO exame, e os trabalhos das Sessões. Coo
t!lúe pc~i ... do, (J"~ 3 A~mbléa o declare Tachygra
rbo Mator, prccc"enJo um exs:oe, se for necessario, 
DO 'fJU:ll conCMra cl!e com o 8t'0 antagonista. 

He verdade, que o SuppliC3llle se distinguio no 
exame, a que a Commi:;sâo p.ocedeo; f.i o primeiro 
que cntregllu df't!ifracla~ ali ft)l'smo as suas nutas, e o 
aeguadtl que mais se approxiwou ao original; em quan
to P08~io'onio pouco fez: he igualmente verdade, que 
o Supplicanre apprcsenta com promptidão a decifração 
das nolas tomadas nas Sessões, que lhe cabem; mas 
11<-10 forão estes os unicos elementos, sobre qlle a Com
missão organi1.Ou a sua Proposta; ella auendeo tambem 
ao voto do Mestre de '1'llchygr?phia. ao tcbtemunho 
de alguns dos eomliscipulos do :5t:pplkante, c á miuda, 
e enfadonha 8u3lysc dos tra~alhos tachygraphicos de 
P08,vwbnio. do SUPl'Ikante, e dos dcmais; por isso 
lisonSt'ilndo.:;c dll ter bcm desc;np<'nhada o 8CO dever, 
fietÍ:. de parccer, que fll!is'! desatendida a pcrlcllç.lo do 
Suppiil·ante. Longe llorém de se doer da arguiç'fo, 
'Iue implicilamcnle se lhe faz, a Comlrlissiio louva a 
Dobre emulsçlio t que cstimúla, e impclle o Supplican
te ,a adquirIr a perícia na sua arte. I('vando vaDtarm ~08 ~;'''S, co~pallheíros; e; descubrin~o nelle iDte1-
ligellcla, appllcaçao, C progmMIlvo apro.ellamcnto; pre
lagiando, Gue vÍl'á por venlura em breve a ser, um 
optimo Taclli~rapho, e dt'lIejando outro si .ffastar de 
ai a m:1is :c\'e 8llfopeit!\ de illjmti.,a; he de parecer, 
tlnc fie defira ao rcquerim:onto, mandAndo-se, que o 
~upplicallte e P08sidmt'o Antonio Ah..'c, coDcorr.io a 
e"ame na presença da Commissio, a qual designará 
para isao dia, c apprellcntará o result:sdo a ~ta Au-
t;m:ta A8sembléa, que resoh'erá o que for justo: -
P"ço da AS3('mbl(~a 12 de Junho de 1823. - Carrdi-
do Jn.vé d(! ..4,.mdQ Jíianna - .João ..4"[0''';0 RodrigNe, 
d6 COP't't,1l1O - Antonio l7tJtlfa!ncs GomiJe. 

j4'ictlu Afliado para !lC drc~\!ir na 1.- sesa;io. 
O Sr JYfl~',!âra da G'im{~ co)mo Rdactor dA Com. 

missiio de Guerra t! l\1ariul'a leo () seguinte. 

P A.Il EC E R. 

A C('mml:dio de ~b,inlia p. Gllt'l,.:t propoem pa 
n Membros ela Cummis';[lo de FI)r3. l'cl;, '1u31 neces
,itll ler auxiliada. c com quem sc (lcve (~orrespontler 
IIOS import:tTitct'l Ilbjeclo:i dl\ Marinha e da Guerra 08 

.~guinLes Olticial?s - O Primeiro Almirante Lord Co-
chrane - O A hnirantc llodrigo Pinto Guedes .;..- O 
:l\'Iarechal de Campo Joaqllim de Oliveira Alvares 
O Brigadeiro Qnartd.l\Il·strc General :\1 anocl da Coa
~a ~iuto -.0 IIr.igafieiro Ajudanle General F~I\.?ci.co 
Maria Gm'lhlho \Ielloao cfe lJarb~Ioa - O Capltao ele 
l\Iar c n1lara Oill~u J'Ir~o cfe Brilo - O Coronel de 
l:ngcnheit·,,'i Frallci(ll'~) Corrll1il'O dA Sil.a Torres - O 
Coronel de Engenheiro8 FrAncisco Ju.(~ de Souaa Soa
re. AndrE'a, - Paço (la A~H'mb!éa 1~ cfe Junho de 
lR!f3. - Jlflllorl Jodnto .. Yogllt'ff(l d" G,m", -- .l1/um,,1 
JVartinJ do CcJtjfo Rri., - JIJ8J ,A,'Ouche de TokOO 
Rendom. - Foi approvRdo. 

O Sr. Preliidcntc remcttco para A C.numlssão de 
Leaislação a Ul'prpc;entaçõo de Boni/f";icJ JOI~ Se"g'io, 

que Da &e68lo anteeed"r.~c !ic'íra IObte • 10_ ... _ 
lue dar u eoml.uk:D~ Gebtlno. 

P.~loOu-loe bli .aeguuda~ leituras da8 Indicaçüe9. e e Sr. 
~~b&no CtUl.('I·U dt' (a",I'WI. regulaudo-ee pela ao-
taguldade.tl'ilu, Ieo du .. 00 Sr . .AfttIrut.!a JI~: 
J.' para apreatentar o GUYeI'UU um Ma;, .. Staüa&ico 
de cai'a ulDa das Provioci .. " cltt lmperio 1.- pua. 
creaçio de uma Commi..aão Eepeeia: p:aa andicar. __ 
de 80i li v rar "08 laços do. DOII8OII In mügoe e dai ci-
ladas dOIi seos emISR&flClII . 

A I." 'oi appr.tlvada para se ofticiar ., Go .... 
A 2.- Julpu-se objecto tie deiiberaçiío, e ...... 

dou-se impIlmir. (V f'jão-ee ella5 dulUl Indica__ _ 
N. o 4 d., Diano.) 

() mesmo Sr. Secretario 100 outra Indicadio .. 
Sr. Paula e Mello para lIe lIulJNIDdT a apreMeDtÃção de 
tedos 08 Beneficios E.:cle..iasticos. (Ved, N. 7 do Diarlo.) 

O Sr. Presid~'Dte pergulllOU BC etita matena era 
.bjecto de deltberaçãu; e decidindo seque Dio, &coa 
regeitadL 

O Sr. Prcsideúe deo para a ordem ~o dia 1.
'Regimento da Aaaembléa: ~ o o Parecer adiado da 
Commisüo da Redacçio do Diario: 8.. SepDdu ... 
uras de Propostt.s. 

Levantou.se a sessão depois da ........ ... 

J.ai RiardtJ .. c... ~ri&r I ~ndr", I ..... .... 
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para JOI~ BonifiM:to de ,A .. draà e SilN. 

111.- e Ex.- Sr. - A _.\lIIIeIIbléa GcnI c..i
tuinte e Legislativa do I"FrlO do Bruil ..... ,... 
ticipar ao Governo que para deliberar COID __ .. 

bre as r.3vidmciu que exige o ~ .. portante ..... eci. 
mento a Fatnica de Ferro de lt) .... , pt'8Cia 41-
lhe seja remetüda a tIOp. .0 otIieio i.teU. cle RNJjRo 
José Feliurdo e Cosi., de 25 d. Marçe a...,.-no, 
e e Ot6cio d. Governo .te São Paulo, do ... de 
18!tl, q.e trata da isempçãe i. dinitoa _, pfo&IuC'tol 
da mesma Fabrica. O que V. Ex. levará ao 00II .... 
cimento d. Sua M~ Imperiat - ~ Guar4Ie 
a V. Ex. p~ da ASSCIIlbláa em t2 de J .... de 
IW: -:.. JOBI JeaqNi. Can."ro de eo.po.. 

Para Mart'''' Fr4"ci8CO Ribeiro de ~ ........ 

m.... e Ex. - Sr.: -.A. A~sembléa Geral eoa... 
tituinte 'e l.t>a'islativa 4in Imperio do Brasil, teDc.lo de 
deliberar sobre M providencias Clue exile o utn .... 
belE"Cimento cf A Fabrica de l)11ueml, • q1Mrende ... 
v,ir.se fias n'~.,'OeS que pMlem ministrar.llte .. papeii 
que o TheMI\l1'O Publiro tiver IObre este olVecto t ... 

d. participar, ao (~vemo que .. muito CMlftlMeIlCle 
• remeSll& dOI referidOl papei~ , meloma A .... bléa. Q 
que V. Ex. leVArá ao <»Ilbecil'ftelll. de Sua Maaeatade 
Imllerial - Deot Guarde a V',. Ex. p~ da Ãaa_
'Ma c.t l~ de Junho de 1823: - JOIéJtJtIIffIi'" 
Carneiro de Cs.mpo&. 

SESSlo DE 14 DE JUNHO. 

Vê«-PrtliáelfCitJ cio SnLltor CQmmI. 

R EunidOl .. 8n. Deputedol pel.. 10,110 .... da 
mal1bãe, fe,.. A eballlada, e AcharA.... preIIIltel fi. 
raltando por e'"remo:- o~ 8rs • ..4rttllnt/a c Srl."., Réltir. 
de Amlr., S;h1etrll Me"."fQ, Per.;'.. .. C.",A •• 



( 11t) 

Caldíll, Gllllla, .4ntll'l&dc Li,tut, e Furtado de Me,.· 
tIollça; e sem causa participada o Sr. .Andrada Ma. 
~laiMio. 

O Sr. Vice-Presidente que orcupou a cadeira na 
falta do Sr. Prcsiltente, clcdllrou aberta a Sess$Ot e 
lida a Acta da antecedente foi approvada. 

O Sr. 1',~nmfldt:8 Pillhâro: -.As rlisposições e 
efljcacia dest:& Assemhl;'a, sobre o im portanlissimo ra
mo da inlStrucc;ão pllblica, mio tlelxào ú~uvi~ar! de 
que essa hasc so}ida tIc um (Jov8rno ConStltuclonal 
Jla de ser lançada em o nosso CodigD Sagrado de uma 
Inaneim digna tia!; luzes do tempo, e da sabedoda dOi 

seos colaborodorcs. 
. 'ro()avia esla conviet,:âo, e ao longe as' melhores 

esperalh,:JS , nem por isso me devem acanhar de subme
ter i,i a c\)llsiderltçãll desta Assemblca uma Indica,'ào 
de alta monta, e que rarerp. urgir. . 

Uma poryio eSCf)lhida d:t grande F 3mi li a Brasi!ei
ra, à mocidade á quem um nob.e estimulo levou á uni. 
versidade de Coimbra, gem:~ ali debaixo rlos mais tlu
ros tratamentos e opreslião, ~ão se decidindo apezar 
d~ tudo a interromper, e á abandonar lIua carreira 9 

já incertos do como sen, similbanle COIlducta Avaliada 
,,'elr seos pais, já desMimadosper não haver ainda no 
Brasil Institutos, onde prosigt'io e rematem seos ence
tados estudos. Nessa ~marga co~junctura, voltados sem
pre para a P:\tria por ~uem 8uspirão, lembrarão-se de 
constituir-me orgrio dus seos fieis sentimentos, e autho
riiarão-me com a carta, que aqui apprcst!nto; corres
pondeAdo pois, quanto em mim cabe, á tão lisooaeira 
COnfiilnça, e usando ao mesmo passo das f.,,~uldades, 
que me permite o Capo 6.° do nosso Regimento interno: 
.ftereço a ~inte 

ISDICAÇÃO. 

Proponho que no Imperio do Brasil se crie qUé.iI
to antes uma. Uni versidade pelo menos, para assente 
da qual parece dever ser prefcrida a Cidade de S. 
Paulo Jle1a~ V3lllc1gcDl~ oaturacs , e razões de con,eniea. 
(ia #!eral. 

(~t]e Da faculdade de Direito civil, que será sem 
dllvitla uma das que comporá a nova Universidade, 
em vez de multiplicadas cadeiras de Direito Romano, 
sé substituiio duas IInta de Dircito Publico Constitu
(:ionaJ , oulr:-, de ECfolnOmia Politica. Paço da Assem
bléa 1~ de Junho de 1~3. O Deputado. José .Felina-
'10 Ftmwmlrs Pi1fltdro; 

Filllt, a Jeilur:l tequer'!o o mesmo Sr. Deputado 
a ur~encia, e ~elldo cstil apoiada, fez-se a 2.:1 leitura 
,ra lrepo!'!i\; e rcsolveo a Altsembl~a que foslle remet
,ida á CCllnmb.~ãu tle Instrucção Pub!ica para a red~ 
lir a I'rojecto ne L~i.. . 

Compclreceo então 11a Sala o Sr. A1UlrtJela Ma-
citado, e tomou o sco ülisento. 

O Sr. Secretario Carneiro de Campo8 leo uma Fe
Jici!anio cJl) (;o~'cr!lo Provisorio da llruvincia de Per
aamb;I\!o ao Cong1'fss3; e foi r~;ebida fo.'Otil agrado. 

O Sr. SOIl~'(' .J.lleZlo pe9io a palavra para ler & 
seguinte 

Proponho 1," Que' do~ Mappas cla Stntistica da 
Provillcia das A!agôas , ho}~ appresentados pelos seos 
Deput;!de ... , se reJrlclão qual1to antes pela estação com
petente as Tabella~ dos Impostos e dos Empregos da 
A)fande~a (l C.Jlflmissão de"'azenda, para que esta 
interponha \1 SI'O Par('cer sobre ~s observaçõe8 e notas 
t'scriptas lias mesmas 'falJellas 3JllOIando.lhe do Tlte
;;ouro ])ul,lico, por mcio de re'1uisi~ão, o Balanço mais 
rroximo da sua receita e dcspc~a. 

9. o Que t) .i\l:Ippa rIas Baterias (!. .Fortifill.çõe& 

maritimll Ie reIIl!fa." C(lm'nis!!~O a~ Guerra e Mar(. 
nha para que ri villta delle obllerve o que ,ju!gar cua· 
veniente recommendar-se ao Go,eruo PrU\'lDClal sol>r4t 
a defesa de suas costas. 

8.0 Que o MappR Toporrafico comprehenaivo d. 
Dle&ma Provinda, e de parse da de Pernambuco nas 
visinhanças do Sertão estej" na Commissaio de Cons
tituição para se ellcidarem qU&eAquer novas divisões, 
deTendo ser ali patente a todos os Srs. Deputados que 
o queirão examinar. P;AÇG da AS8cmbléa 14 de J unbo 
de 1828. O Deputad. Jo.,é de Sowa Melln. 

Maadou-se que a Indbu;:í f1 fosse rp.mettida ~ Com. 
missão de Statistic3; e dccharou, SI! que se recebia COlD 
agrade !\ otlerta dg 1\13ppn. 

Passou-se á orc1t>m do dia, e leo-se o ArtilO as 
do Reiimeato. que he do shcor seguinte: 

Artigo S8. Não se pode celebrar Seiaão algnma 
sem estarem reuDldos cincoenta e um Deputados. Dada 
a hora de principiar a Sessio , ., Presidente, OI Se. 
cretarios, e os Deputsdos tom:uão OI sees usento.~ • 
o primeiro dos Secrctnrios fara a chamada. 

Depois de mui hreve tTIsc\1ssão foi appt'Ovado; sub .. 
tituindo-se ás pa~a\'Tlls - cineoenta e um Depu&adOl
as seguintes - metade e mais um do completo doa De
putaü"s. -

Artigo 39. Acllando-se verificado o nnmero de da
eoenta e um neputadus o Presidente abrirá a Sellio 
com as form~s palavrlls - Abr •• se a 8essão. -

Foi approvado. 
Arti~o 40 'l'od6S CaIJ:aráó de pé á ex~ .t. 

Presider:te, ou d' aquel1e Deputade que, por _f_ 
obtiver da Assembléa a permiSlliio de faUar I81eDtado; 
e igualmente o Secretario de Estado quando fallar em 
DOme do Imperador, como Repretentante d' Dqudl. a 
quem por sua .Ita dignidade compete fallar II8BeIltado. 

O Sr. Arfluxe Rertdon: - Parece.me flue era me
lhor deixaI' isto ao armtrio do Sr. Piesiden&3, sem ser 
necesaario consultar a Asscmbléa para tleciclir se o D~ 
putado enfermo ha de faliu assentada f)U em ~. En
tendo que basta que esta permissão seja Concedida pelo 
Sr. Presidente. 

O Sr. Carneiro de CampoR e' o Sr . .Andrada NtIti 
ell4. colI~nnar.io-se co", o parecer do Sr. Arouze. 

O Sr. Maia: - Ett caido que he desDeeessaria a 
expficaç:io com que termina este Artigo; basta dizer-se 
que o Secretario de Estarl() faBará assentado quandG 
f~lIar em Dome do Imperoo()r, pvis est(, entendida a 
razão }lU'q\le falIa assentado. 

Fui apprGvado com a allt'rll{'ão de pedir o Depu
tado enfermo ao Presidente, c n:io Ít Assembléa, a per .. 
missão de fallar assentado; e suprimindo-se no fim dI) 
Artigo as pttlAvras &e~lIil1tes - como RcprcseA'ante 
d' aqueUc a (pIem por sua alIa dignidade c:ompete foi ... 
lar asseDtad ... -

Art. 41 Nenhum Deputado poderi\ f.lIa\' sem pe
dir li palana, dirigindo sempre o 500 discurso lW Pre
sidente, ou li Assembléa em geral. 

Depois de breves reílcxõcs foi approvatlo. 
Art. 42 Quando muitos se ~\'alltão a um mesme 

tempo para fallar. o Presidente dár.l a precedencia a 
qnem lhe parecer, ficando porém a sua decisão slIgeita 
á da Assembl!!a, n9 caso de se requerer que a As
semblt-a o decida. 

O Sr. Co.,tll· ÃI!JI,;.lr: - Sr. Presidente: Eu &Ch~ 
este Artigo bem redigido, porqlle per elle se combins n;iC)' 
só a dígnidade do 8r. Presidente ftO livre exercicic. 
das suas attribuiçúes, Illas até a justiça ~ llugeitl1nd& 
a sua deel~;;(' á da AI'!:cmbléa, no case ® assim 
requerer o Deputado, que !ie julgar offeadido .~. 
seo direito quanto a prioridade de fallar; e accrclf-. 
cento que de outra tormr.. aeriQ abri~os ~ porta 



.:::_~. •. '1' J:!'!II que~~ uc~ :1 r.U ÍlAnte n~tü'l'eZa, <lU!! 2:" flcr,·:. 
tlaO de ~c)llLar-nos o tCDlpO cnl prl'juizo da üiscuuiio 
di& ma1cna, sobre 'Jue cnt.io deve \lcrs~\' a quest:'io. 
AMm d::to C~1Il0 uingucm deve til1kr !lC1l1 hav,~r titlitlo .\ li:llavm, dl'VC talllIJt;I~ Ii(~r a',. cuidadu da 
"·1et1& a?O~t8r 08 llOrn~ij dÚlI S.t'li. D~pL! ~,!{lGS que ~e 
Jeva~tarl~m para este fim" e, li ~ollsldcr~1yão do Sr. 
P,esl,·lentr. o ("onrct!c-111 llrJlnClro a ('lICiíl l~ parecer 

• " I eu qlllzi'r; qUIll1( o mUItos lie levaflt!1rl:m ao mesmo 
tempo, no que lIcllhu,nsá iújmli\':! eucollt"o. l1ãl) sú 
porque he elite o llHe!Ó de cortár '1 ucstóc.; !lluteíll, 
como j:í disflr ,; mas príridpálmehw porque o Sr. De
putado tem ameia ri reCllfllO da d~ci"ào d.J Ass~rriblél\ , 
quanclo se jltlgue lezado, ou nitO qu,_'ira n~nuir á do 
t;r. "'l'~si dcnte. 

O Sr. Alentar: - Patece-nte qde nl!o pàde ver"i. 
ficaNI~ a h.vpothe'c de!'Jte _o\rtigu. porque .ia no an. 
tecedente e!!tá prl:venillda que ui0'l(tcm pode fltllar scm 
pedir n palavra; por tarilo ~ió lIquc1le a quem o Sr. 
}'residcnte a conceder se le1'án./I para fallm', Agor4 se 
JI'IUito8 Sr •• Deputados 11 pedirem tul:io o ~r. Prl!t<idcn
te dará a prt'ctt1cncia M forUla qlle s(~ apuul" Pio Ar. 
JigIJ. Pur tanto julgo que ás p:lliI nas - p:,ra tàltar
te devem luh!ltituir as seguintes-pl&ra p~tlir a pniavrâ,-

O Sr. Arctlljo Liml~ lcml:r(\u que CID Iugal' dc-a 
fluem lhe p!lrcc'cr- se deveria di:wr - a qlléln clltclldcr.-

Postu o Artigo ;í. votação fciappruV&clo com as dUaII 
alteraçÕt'8 offdeci:l~~pelo!l Srs; Alellc/ll', e Arauju Lillu~. 
I Art. 43 Quando nu sessões se faUar dc algõlD1 
dOI Deputados. sct".L ceie sempre tratado pelo Atipt'l
lido ou Titulo (~e ° tiver ) ilil'lendo-sc - O Sr. 
F .... -; ° quc igualmente se praticará no livro da, 
Acw e dos Rl'gistos. 

Foi approvado sérp allernçãb. 
Os 8rll. .4'llujo Lima e Almeida. e Á.IIJftqueI''lue 

olf't'rtcerão a cste A rti!,1'O um Adll"itamcnto ~uncetúdo 
Iloa termos seguiuteli: 

A D DI T Al\l E N TO 
, 

Nos dehatps niio li. tará mcnç::o dOll nomc'i 'd.lli 

Depullldos; cujus Opilliõ~!J se carnb:ztcm 011 apoião. --
~rQld() LiutlJ - ,11IJu111t~"'Jl'C:' , 

Houve al'~l\11l ut"uute sobre o adlhtamellto; e & 
Ina1 fili arpro~lulo, rusoll-cndo..lIe (lue llvelisé nm rcda. 
eçúo priurldade lU) dito Artigo, como ret.~r3 geral. 

Art. 44 As liE:s~es da A~semhka St!\'õio ,luhlicas, 
á exC('pç:ft> dos casolO em qtle o bem. do Esllôd:> pedir 
que ~Jao. recl'eta.;;~, e n,l"! o serii~l tcc1.ada.1li ali purtlts 
dnli h"lanas com o Erlll:,1 t;~?::.mlte, asslgn(~,la pdu 
Secretario. - A l'Clllôi'iO dç hlljt: he seclc:a.-

l"oi &l-'pruvado t suhstituindo·!!e iÍs pal:l\'rw; - a~ 
aignl\cto pelu SCl'rrtartu - as seguintes - IÍl:isiglltido lJOt 
um dos Secreta. ios, -

,Art. IM Quando por~m a scssiió p"r um ca~G im. 
previl!to pnisar a ficr sc-:reta, dir.í. o Prl.·sidcilte lUIS 

eXl'ecUldore:. e!;tas f(lrmaetl p!lla"tns -- A A!>l!clIIbka vai 
deliberar (~m be:o.siio SCCrt·ta. - Pur este 8llni!l1t'Ío ba

llifilO os p..\:~ctadOie!'l. 
Foi al'pro'«'31.10, . 
A rt. .:lU Se d:tdll a I,ora ,le fimt".. '1) ~es!'ii!). C's

tiver falbndo hl"IIIH DCn:)lado. ou csth:cr a A"sem
bMa la "otar, d~"ve 3cah;lr o :leio q~lc ("sli\C'r cm aCI;.in. 
t'ar~ 6lil>süh('r A be~;~iill. "Pr\:sidcl1tc usará da f01'mti'a 
.e~ulnte - Lc"allta"~e a sc,sscio. -

F · OI appruvadu, 
PáSlIOll-&C no C31', C.O - )). modo de propor - e 

Jee-sc o 1.° ~\ rugo dellc '1"e 11'~ o 47 na l1umel':lf;ão. 
• Arl. 47 TOllo.~ os nqHltaut,!S ií. exerpc:lio cio ['re-
IIdeQI~ !E'm dirciw dc prCl!IOr u que lhes põ.ll'Q(;cr. 

} 01 approvado. , 

,Art. 48 TodlllJ lI!t Proposlss devem I:er ~~ip* 
em Arligos numeradc:s, e cOllccJ,idO!f nos mt:!.mos h·r. 
mos, em que Sei (lev\'ll1 conceber e<; I.eis e ')('ereto ... 

O ~t. Pauftt e J1j"llo: - l~u .julgo !IUr. (h!\'I':-:a 
fe.1.r.r.F;~ illgullIa disti/lc':,IU entre Pl"\lp,/:,lii':i 'í\'~ di~'~;~l 
respeito a objecto8 dc Lei, e· ID(1in\~'ij\:s propiamNlte 
ta!:'!!; firqdc hli ditl~rt.'n~'õl de urna::; " o:,lr":,; e no 
A I tigo tal!a-se em geral de tOOi4lj o (11JC "lI! I'arcce 
bão te luóar. 

O Sr. I,'rtúiç";- - Para tirar toda la üU\'idil (fci~ 
que h:,;.;t:trá ácorel'cent.".ll" á palavra Pmpost(, o ~('glli!l
te, ilf folei, e rClicrn(t para mitru Art!~t) as Jndi('iu.;l~ 

(\ S,'. Pr~liidcntc llropo~ o Artia'; cv/':) o adcti. 
tamel: ',) do $1'. P/,lII/'f'" e thi aj'pruvado c:OIn eilr. 

,\ ~t. 49. C:t'.U l)rcl~ostR dc\'~ conter 111111 plesmcn
te a -:'lunci:tc:iJO da voritàJe legililaÜvá lIém prc8mbu. 
108 Cl.Ill l'n,,;i('s. 

O :';r. Cumcirç d~ ro"'J10.1: - EU. sou de pare_ 
c .. r l,õ:C em cada um dos Arligos Jas Leis !!(' não ex ... 
rre~~,,:n os rnlllÍ\'oJ> dellas; m~s não possu con\'ir ,,~ 
,-:xi'1u~:i__ absuluta de to~o o Prealll };mlo, q:laud(\ nellc 
il1uitl' :\ llropoóiitct se p(lde expor lSu(,óltamcn!c a rasão 
e!.licnci~l dl& determina ão legi Jat.iva. Nãu dif;"O que ('JU 

todm; as J ~is ". faça t p(,rque algullI&lJ h. J. titi Ila
t.rez~. ql1l: haslli a cnultci;)(;:I1» do preceito; la('!I ~o 
as que se dCiiviio elos principi.os de Oh'j·ito nattlial. &11 

Leis COllstltUcionaes tlue formão o l',lcto Social t e 
que "t'!~u"iiu' O~ di rcit~s do hutnel1l e rlo ci{}adã (). em 
cujo~ l'riudpios· s~. eslabclen'r5o as cluun:ula.l ba~s da 
Con,,1ttuiçi,(I de Pnrtn:{<11. Outrao; . !.ds porl'm l1a~11\ 
de I): i .. dpills pal·ti(."ulal'c:;; de cÍrcuilt:tancias fjUe não 
830 ~xas, C ellt.io nre pal'(~ce cen\'eniC:lite (kdllrar Ó 
princ'rlo fUlldnm('nlul (!lle determinou fi U~â:;]8tter a 
t~JT1n:u' ti I.:ei. A L(·i he fi eAprer.'liio Eh vont'ldo ge.. 
1'~1, c qunnoocs.'a !te. bém .entendicl:t t,>dc'l que cit:ve~ 
obc:d~cl'r-Ihe, mais f"edmcnln 00 mf)\'c o hOlDem la ot). 
8cr\',,-II1, porqu<e .. :;e con"ence da ra~iio qlle tC"e (i Lc-
gi;;bhr llara "tilZcr: c tndo quanto tàcilita a !>ua exe
cuçúo I'!ao n'le ~Crsuailo que deva dâ!oillre~ar-se. Parec~ 
me nté' !"mproprio . dc um Gov\cfno Com;titudonal oc~ 
cuittil" O!l fundanlCnl6!\ th t'letermiMçâo kgislativ:i: be 
pt'lil u('c!arâç.io den~s que se glUlh" la OpiDi:io pDbti('~ 
em favor da Lei, e I'linguem !t~gad que C!'::\ opini:l" ',no 'avd la&: cónvenicn!e no Govcrno Hepre~cntnti,·o. 
}:u n;;o quero que se façá· uma Discrt8.;,ift. ,como le
mos ('m ruguma~ I.eis du lempo d<1 l\1a'rquez ele Pom~ 
bal t !Ias' qua"i l~;t\! h.a perguntas e résp0l'tá's t oh~l"c\õ~ 
e ref"i:l,,'ÕCo; mas r,uererià' que ~e tccasse o prlnC:lplo 
fOnit1, :hen!al dali Leis. pelos moti\'os que jn C~<flUT.. 
No Governo abtollltlJ llU Dcspotieo t à ràl'iio tla IJ('Í 
el;tá 113 vORlatló' do titio gOverM; rnns en!re. nús jul-
go' n\l;ito nrcl.>Ssorio qre os Povos si, conv~~n:;;iti ({:\C; 

rascíer que êón',cnccr,ioo Legi.lador. Per (')troi )l1'ind
pios I,~'O' po~só' I1l'vrovllr a Art~ó tal qual i~ acha re~ 
digidu t e er:tcndó q~'!e (l~: ... e dCí~,:irnr. se qll~ q,~nJ1(b I' 
·.Alil!l'n:blé~· jtll~:1T que A L,j" dl'.Vt! ~"r n1gum Prl':tn,hu!'l, 
liC ft'metta ;i Commillsão lI(: I.q::is)ac,:in p:.ra ,,~i:mHa. 
e He dl:b~ter dC\)!!TS tn • . dilc\l·Ij!;SaO !:l').',.r,l}b, ':. 

O "lSr. Abt/f',déJ .IIIJJiffjllef'llle. - ~r, P:'i'·'lil("nf
j' •. 

A~ l'alótls,. ccm quê ~l~1Jl\s' dos ~ri Dt'pútr.,h> SIlS~ 
lcnlóiu l\ neées~id;lrle tl,s P,e:unbllio!l .·IS ~(,i!:. s;in,'~ 
pri:'!'i.eira vhta,. (le algúiú r('zo: 11tl\lõ;' Phjl:t!'f'i!lHJ~' 
f(II'<\tJ déste sen!iinc!:to;' outro:; Illlr,~m (';;:".1' mclh~re" 
fundaUlentos !}u~:cnt:ido o cllllll'ari'(,: ~(~~ec:i he um: 
<!~'s!<~'s, qllP. eNt!'llIll'tU q!i~. a~ leis df' .. em ~l:l:;r.:ip':tr 
pelu pÍlrt~ 10lpNaiivil: cllc qÚl·t. ('UOI mui hf.i! n,~:i:cl. 
qut'! 11. lei )j~i:! hl'C';~; qt..~lir:a, ('orrril \l:\Ia \:P7. ,~it:lIA' 
do ('co; q:i~ orct,.~~ p"iti':am"llt(';' e tll1l' mio tlc,ixc 
j~':mi\;'1 lugur : -; dll"- ;tb-, c :I~ ciisc"~~õrl': i'i~-:l(Jtli ('o. 
IÍ\O ~:'.! clt~ eljll'~m(: - ;\ (lfl probo, quo,l rlr.·lfI"';,~ ,('_ 
gi/no, .. Ul!i(('!1l pl'il~j";I",i ~w". l.",lI('m Mim J::r"::t.,t t,~/c 
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-,.cri,·' t 9'10 flcUills 011 ',nperi, .. Ie~''', 'N.'''.' Ifr!"'. 
In ,1iI"i/~;lUi f.'''~ .iI: ;ubeat, ,iMa dãlputel. N,I,,' flNle. 
'ur ,niili .fii:Iidiu." nihil ;""ti", 9uam I~z ('u!" p"o-
lt»:.". -+ N.. verdllcle nito ha co 11 IA mats OCIosa do 
(J"'~ o 1lrl!n\llb~1llJ em uma lei, quando ea;aa he ~cit~, 
r.olno .I\trc uus, l)clo& Represenlantes de uma Nac;uu 
tine ('uilt~ dclih('r~u'õt'6 são publicas , e chegüo au 
t:Clnh~imt~'I) de todos. Nes GoverQol Deaputiclts t 
aimta {Juc as ~.ds 1i.t:jiLO revesticlo~ de orn~toa, e .de 
~lIr~'i, li primcJrI' Ylsta .g~ada~t'I8, toda\'la 08 fl~s 
P"I'ticlllalt's du I..ej;lsllldor nao ~oo eempre os que vao 
'lUlJnei~do:l Ilal' I.lo·iH: daqui prov('1n q\le ora os l\Ia
gistraclos, (em qu:.nto não 6e dest'n~.não deste 1\13-
Chi:t\'elismu do Governo) ora· os particuLres, que se 
julg:,o com ftl~rum criterio para entrar na verdad('iro 
ebpirito dali J.cis. em vão ee esforc;ão por accofllodar 
&!I Lcis ús ralóes em que eUas parecem (unllar-se; e 
quando cuidlÍo ter actrtado, 9~em nUI 'fribullaes su
perior"s nrroY&do o !leU modo de entender. Pelo con
"ario qu .. nde as delibl-rações llào publicas, quando á 
ea(ta UlD do Peyo he licito euyir 08 debah'S sobre 
as Leis, e que "stes meSMOS deh:ttes se imprimem, e 
cir('ulão por toda a Nação, não resta a menor duvida 
IObre o el>pirito, e a riUno do Corpo Legislativo. 
tudo be claro; e qualld~ o simples enunciado da Lei 
mão .. tisfac ao julgador escrupuloso, elle tem nOl 
Diarios· da Auembléa donde 1'0'" tirar todo o equi
voeo , que deEcubra na intelljgencia da Lei. Entre. 
tanto para f't~e esta, em um preamhulo que he ira
~ivel conter toUs .. objecçõe8, não invqlva di8i. 
euldades, que IÓ podem retardar a sua f'xecução, 
Dada Itc Alai. bem pc:nsado do que eUa principiar pela 
parte imperativa, sem al«uns rodeios; quero diler, 
Itm preambulos. Esta a epin~ de muia sabioa , e 
CIODI elJea apoio o lDeo 90tO. 

O Sr. FrMaÇIJ: - ( Não o ouvirão os Tachigra(os. ) 
O Sr. AndradtJ Maellado: - Não tiigo a opinião .0 illustre Preopinante, DetIl me convencem os ar

pmentol de que se aervio para estabelece-Ia. Disse 
e nobre Deputado que o Monareha absoluto não ti
Ilh. nt'cessidllde, quaRdo fuia uma Lei , de declarar a 
rulio deU,t, porque. ruão crã a sua vontMe; e eu pelo 
contrario ~niio que 08 Despotas Ão os que tem mais De

ftssidadc de alluenr ás Leis OI motivos que 09 determi
JlAr:io a fa.ze-hs, pp.ra que os Povoa as executem de 
melhor vonlade. Q~lando porém se assente ·que no Go
~el'nO . Rcprea.entatl vo , como o DOI8O,. deve o· Povo 
cOllhc:cer as raz,"ies das Leis, eu direi qlNt ~lIc 38 

Jlã!) ignora. A Lei, antes de publieada, paesa por 
tris eumplidas di~cut:6ó(,s, nas quaes IC trata de saas 
vanlal!.t:ns ou illconycnienbs CIO longos deb.'ttes, tJue 
dt'púis liltO illscridllll aos 1>i81"108:· p •. r tanta bem ins
,truido fk., () Publico dos principios <1e que se deri.
vou t\ mCllida legi~lativa. e nlld~ mais se precisa. o. 
PreullIbulo., Sr. Presidenle, l'crvem URlas "pzes de 
(;(luf·undir tl .J !llgado\', e outras de des(!ulpar arbitra
litodades; .,. eu ('!tere que ::as Lei, se execulem íl ria.. 
~:1, .De1111.i", o Povo q.uando escolbe os Stes Rl'preo
~1·Dt:Ult" confia ndles, e lIIio (lcixa de r~peilar as 
Il1:ll" (,brlll, e fie obedecer qos seos mandados, só 
por nào ,'cr unidas ús Leis :li rllzóes qlle os obriga
riio li (.Jc-las, S('j50 08 arligos das I.ei, bem claros 
ct toncis~):! para a eX~::!.I' ohserYancia do que se orde
lia. C nelx.:mu-no5 de illl~trações que por eSl,lrem 
iucoij1Oradus lIdlll~ se rep:!liio como um tios sros ele. 
.ellt"" • e ind ut~n 08 J nizt'1I a errol e • injustiças, 
It'dulinclo illterpretac.'õc. exteIlSI"" do eailpif'ito doa 
JftM pre"mbullli, que .A Tezes annulllio a drspm;ição 
tMImIO dlUl LeÍti. Demais IRui.as VelH os pre.rnbulos 
1/10 "hru d ... nrsixe. que lI~d. qU:ldr.'io com o mo
tivo ft.:dadciro da L<!i. l'or &a 11. ridicul(J , .. a 

soberania arretmar ClGIn OI IQbditol. e usim II'I'iRlf 
a perda da obediencia. 

() Sr. ClJr"",.o di (.,.fltpo!l: - Sr. Pr ... idente: EIl 
con("ordo qUI OI Artigos das. Leis de"(!1Il 8~r claro. 
e conciso.; mas nli8 al~ho t"',a alt:uma nRS rasúeli tI" 
q~c 6C funda o ".Ibre Pl'l"opinante para julgar que h'io 
pádc ter IlIflar nellaa nem a simple8 c'nuncil(;iio do "O 
principAl (undamento. Nlie ha precIsão d" l'reambtllo. 
dil o iUut!tre Deputado t porquI antce de se publicar 
a Lei, lia trel discussões publicas, longos ficbatea. e 
este. são depois icseridol nOl Di.rioa; mos e. na. 
pondo que nem todOl aStiistem áll disCUfllõe.; que mui .. 
toe não podem ter Di.rios; e que uutros Dem Da p~. 
df'm ler. AI(:~ dis~o muiw nl\'s .. ,ra~ões em 9u~ 6C 
(unelão aa Lell estIo espalhadas por ddferentes DlarlO3. 
em largos discarsos de debates muito extensos; e 11Iio 
be cousa . muito filei I ir t no meio de tudo iaCo tachar 
o motivo principal da determinaçãó. Quem não eati 
habituado. coqaparar ar~umcntos e a tirar ilIações. 
coufullde-se com o que lê Q favur e contra uma Dle. 
ma opiniãu, e não colhe resultado algum. A Lei ~ 
pelo cuntrario. Ile um papel pequeno t ch('gll a todos ; 
I achande-8e nella apontada a ruo ossencial que a 
moUvou t niD~nem a ignora. e deite modo se gcnera
lisa o conheCimento ela necessidade que houye de legi •• 
lar e se persuade melhor o subdito do dever de obe~ 
decer-lhe. Quanto ao que d.iJ e nobre Prenpinante SOe 

bre o inconvenie8te de se promover a .rbilrari~. 
dos J uiaes com os· Preambulus; respondo que, pelo 
contrario, elles ilIuminão o Julgador que acha ali a 
rasão d. Lei; cuja ruio he, ás" vezes, indilJ!8nsavet 
para aSila applicação.Supponhamol, por exemplo, que 
se trata de reparar o prejuia.o causado pela morte de 
um animal; se •. Lei, que lhe Ile relatin D lO expri. 
me pelo termo que d8liipa 05 machol d' aquel" et;~ 
cie, e o que se malou he remea, MJUÚ!do o J ois , 
risca • letra da Lei, nlto póde apphca-la DO retericr., 
caso t e fica impune o tlelinquence. "Por laDtIo pai.t., 
no meo parecer. votando que • eaanCie a nsão Nn
damental que determinuu a AaemGléa. a 1egia1ar.; c0-
mo julgo nt"ceasario em um Govtnao Livre. 

O Sr, Gomide: - J~g. "oa d~, "" di.,.",.. 
te, 8rd jubC1ltt:8: diz Baco... As Leis, Sr. P"'liden_ 
te, P(l a expreuão etara, limplea, e prt'eisa da vem. 
talle do Le~islador. As; l'IIÕeI que .. moHváo Ú,t aqui 
expendidas nu discussões. e quem .. não entende nG 
Diario, nem nOl PreaRlbulOl das Leis u entenderá. 
·rodas na Nações cirilisadas tem adoptado esta marcha. 
As rasões das I .. eis pódem crlSar t ou variar, e p',d·eai 
fazer muitas vezes que 08 jlll~ores aberrem, oingin
do-se ao espirito e nsão .1.. Leis. Pur tanto iou de 
"oto que 830 se motivem as Leis. OI Pilotos c.mbi:" 
não entre si o rumo que devem temar, e dlio-no ao. 
marinheiros do leme, sem lhes expor as rssões. que 
.erviri:io mais a con(undi-Ios do· que la guia.;lo8. 

Julgou..se a materia discutida;· e posto á votação 
~ Artigo, roi 8T»Prov:sd'o sem al~rll1jão. 

Art. 66. N as Propostas se não devem emprega 
expressões que suscitem idéas ooiOBll ~ 01& que. offendão 
classe alguma de cidadàoa. 

Foi approvado. 
Art. 51. Nenhum artigo de Proposta poderá flOr 

ter duas 011 mais ).l!'OpOsiç.õc& independentes entre si. 
de modo qu~ sugeitaa '" discU8IIÍo lj8 pussa :ldopcar 
uma, e regeitar eutra. 

Fui uPpl'ovado. 
Art. 5t. o. af&iaos da Pro,... deqm sei' .. 

crjllt1)~ conei.meute. 
}'oi a"proudo. 

An. 61. TocIoI • '1'" &..rem PIopaIt. ~ 
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{.li verbtJmente 08 mt.ti'(Is trú <jÚ{; ~ (undúe, Jcr:io 
depois;. ~ finda a Sfiilõão k:i clitrrgllr;.õ ao 8f'cretario 
respe cuvo. 
. O Sr. Fr~nç(J.~ - As l'rol1osl89 log? que foreM 

helas devem vir a Mesa. c mio no ún da selflllio 
como se determiRa neste. A rtig?: il>to lliio ~," \'/li aug
mentar o trabalho do Secretario, nlas confunde a fl'-

dacção da Acta. . 
() Sr •. Al~eicla e Alb"'l,urq1t:-: - P:m~cc-me quc 

h. conlradlcçll,O entre. este Artigo c o Artigo 4tJ ; 
porque no 1\ rllgl' 4V dlz·se que mio contcr:,õ as l'ro. 
pOSLIIS preaml)l\~08 nem raZÓt8; e 4.lJ.ui diz·se que 
iodos Oli qlll: fizerem Propostas expor:w ,eruatmen'. 
011 metiv0s, 'C depois lerilé, e .mtregari,õ ao Secreta. 
rio. Por tAuto neste .\ rtige estabelece-se o contrario 
do ql1fl se aeha determinado no Arligo49 que apontei. 

O Sr. Carnci.ro de Ctlmp08: - Sr. Presidente: O 
illultre Ptt'opinanfe confunde os mf.tivos da Propolita 
com a me.ma l'rop"~ta. Os m:Jti,.os siíu ex~osto8 
verbalmente no dÍ:!I'Itr50 que faz o Dt'plltaoo para 
l.'1o"tra, ali rA.Ó'e1l qoc tem )lara fhzer li Proposta; e 
leito . este discurso lê a. Propesta que deve .. cr simplet;, 
~mo orde .. o Artigu que o mesmo nohre ])epttfade 
citou: esta l'reposta hc ;&. queclltrcga ao Secretario, 
fi! nãn o discur5tJ que proferio, ou a exposi\':il\ verbal 
dos Rloli\"OfI que o movereio a nffCrecer. Proposta. 
Não h. paill aORtradicçlío alguma entre os referi
dos dous Artigo!', porque um falia da Proposta, t 
ou&ro dOR motivos dena. 
. O Sr. .Almeúla e Albuq"erq"e~' - Então devia 
àiiet-ae - leriio depois as Propostas -; pois coJée 
está escripto no Arti"o compreheRde IUdo; e por 
tanto dne redigir-se· de modo que se entenda. 

O Sr. (ÍlsÜJ AguitJr: - Sr. Presidente: este Ar
tigo Dá.. deve l'all811r como está redi:ido; e o 'l"c 1~1II
brou o Sr. Frauça hc em "cnláde di~no de a.ttençio; 

. po~que de outra Rlanein complicar.lle-ba 3 retlacção da 
Âcta, • O competente Sect'ttario terá debrado trabalho 
sem necessidadc, c o que be mais pode: mesmo ser 
origem de questões, quando tle tratar dA appruvaç:io 
da "cta : por tOOgl estes motivos pois he mais COIl-
venieille que os Sn. Deputados remGtáo Jogo para :a 
ltesa 18110/18 Propostas, depois de lidas ~ e "rio no fim 
da Sessão. como esti'L enunei:ule no Artigo, flão 'SÍ. 
pura evitar.se. como ji disse toda l\ confuzão; mas 

:)'rioeipalmcnte para .nelhordetermtl1l'\r-mo! o audamen
to doa nOlisos trabalhos quallto 30 destinu das mesmas 
PrQpostaa. 

{;omo não houvessc qlTem mai!\ falln9se ao Artigo', 
foi po~to (lvotação ,e iLpprovado com a l'Cda~çào 
seguinte,: 

te 'Todos OI qUI: fizerem Proposrns eXJ'Or:io verb:11~ 
" mente os motivos em que se fuml;'io; h-tas. hão 
" depois; e im.mediatamente as mandar;'lõ á Mesa . .,. 

Art. .54. O Secretario registerá as l'ropCJstas em 
um liYl'O, que terá por titulo - Registo dlls Pretros .. 
tas da A!;scmbll~a ·no BAno de., •• -

Foi apllTov3(lo. 
Art. 55. As Propo!'ltas aS<lm 1'f'gistAclas f111rar.íõ 

na dislribni<;,ão diaria 'do trabalho da ASlletnbl~a 
eeguntlo 11 ordem da antiguidade. Clteepto aql1eUas 
-que forem p:eferlt1as pela sua importaRei a • para st;
ftm outra Y'eII lidas... ·com tanto que eutl"C estas lel
tUl'U medeftR tl'f'!I dias. 

Foi aptn'Oftdo. 
. Art. 5Ci. Teminac1a a "egnnda leitora, o Pre

~lIdente ~rá ". "otos se 7' A~ Proposta que, ·açaba 
........ íe _ .. o~to de dehberaçao -. Os Depútados 
-.otaráõ sem preceder discussão;. deoidindo-seque 
tIie ..... DjeetO .. *llhé6ção ,ficará regeitada. 

Foi apprc1\'ltIo. 

. A rI. m.. Dec!dind~-~ ror(m que. a Frop~ta h. 
obJec:to de dehberaçao sera Imprer-ea no Dlario da Antm. 
blc!a , inf('rida no relatorio tla senão respectiva e mlrlrá 
na dislrilJuição dos trabalho8 para .er discu~ida quan
do Jhe cottber pela ordem da Bua antiguidade Oll 
de hua importancia. ' 

O Sr. Coata .Aguiar: - S~. P~e.ideute; pareço
me que em legar cfa palavra· - mscrlda. - se de\'eria 
a!ItCK dizer -:- estractada, - ou o que lerá melÍlor 
ainda - mencionada; p/1ra evicar-m08 toda la eSlePção 
fI~perfl\1a nas Actas ,que de outra forma viráõ a 8ft' 
tuo. long;~1 .como 08 proprios Diarios' da Âasemblc:.: 
multo prlnctp~l~ente ~f!do li~ilhanfes Propostas im
pressas no re~erldo Diarl~; e ,«"alm~nte registrada" JlO 
comp,~ten(~ l.lvro de l'tt'glstl'C!' na fonoa do Artig9 ~ , 
que. Ja fOI approvndo: mt. Vista do exposto não I('ho 
razao para que sem Beccssldadc ." pretendz. fazer difusC) 
e longo o que. pur ~ua natureza dev~ :,er hreve. puis 
~ue n A~la 11110 he outra cOllsa ",.:lIS do que a hi!>~o
fia ~cslll1ncla d~ que se passou na Sessnu, bastando 
per, ISSO quc somente tie mencione qual foi o objccto 
c fi .. da Proposta que qUlltql1er Sr. Derutac10 ."flre-
lentoll. e bem .s~im o d~tirio Ciue lhe deo a Assemhl{.a. 

() ~r. FranflZ: - Eu liUU de tliflercllte opinião. 
A proposta de qualquel'. ~r. Deputarlo, he litla da 1.& 
leitura pam 1\ ~.a, e póde retira-Ia; mas feita a 2." 
Idtur~ pa~ssa 3 ser da Assemblé", ( como tal deve 
lançar-se por j~teiro na A'Cta. Demai. não sei COI1)o 
possão fazer-se extract08 de artigos de Lei; eU,'s jlí. 
por. s.i são ~xtr~1 pela concisão em que devem ~er 
rech8ldos, na forma do Alt. 52, e por 'anto nio 
podem ser estractaoos; mas devem &er inseridos como 
determiaa o Artigo. 

O Sr. Coata Agu'iar: - Sr. Prp.sidcnte: Q que 
acaba de dizer o IlIustre Preopinante o Sr. F,.ança nio 
desfaz POI' mello algum o que po.derei; e menos r.ei 
.par. que fim' veio o que t:lm~m 3ccrescentou , de que 
as Propostas 10'0 depois das 2.·' ieituras passão á ~r 
da As.embllo/1; nem isto vem para o ca~ô, nem em 
verdadcsimilhnntc motivo de!\tl'oe a rnzao, em que me 
fundei, de n:'o devermos fazer cxt«1I1as IS Actas. in
~rindo Relias de verbo ad "l.!e r bll7uaquillo mesmo que 
he tamhem impresso nos Dillrios, e até registrado DO 

competente l.ivro; porque de ser ou não a Proposta 
da A~sembléa ,não se aegue que seja tambem jD~erid. 
toda por· inteil'8 na Acta, que apcnRl ueve, no mEio 
cctendcr, apontar '01Imt+ncionar ~lIceintamfllte qual foi 
o objeeto da Prop(lsta. c qual o seo resultado: wbsis
~m por tanto as minhas rnZ()es c mesmo se mio pode 
deprthenJcr della" c. que lambem qui! deduzir. o· hOIl
rarlo l\'Jembro o Sr. Frnnça quando (lisse que não po-
dia haver cxtracto de Artigoll ,dc úi, por deverem 
ser· em si mesmo ·conciso!l; pArque Diio he isto o que 
eu pretendo. t'! sim que alk-'tlfts 8e mencione 1m Acta 
em I'l'SlIfilO o quc acre vir por ·extcuso no Diario da 
Assemhh~a, c qne além (li"to se acha registrado DO 
COIIII}(.'lcnte J .ivro das PI<\postIlS. 

O Sr. ,A'fulrada Alarluu!n: - Quando algum Sr. 
Deputadu faz a sua Propo!>tn, pode ser ex'ractada Da 
Acla; mas (lep8is da ~.~ leitura, como dis~e o Sa:. 
Fra.llçtT " a Proposta he da ASllembJéa, e deve, por hso 
entTar por int~il'o, que be o ql:e manda o Regimento, 
nelJc ~a. se tl've, em vis~ .. concis.io ('om que devtlia 
s('r cUll,ccbidas as Propostas, as quaes por istO nãê 
3dmittc~ dimi~\NçÃO. Cumpre .inda o~nlr ~, te
t;ttndo o .RegllDép~, asPr~aa, dellO ... ele -te jul
~ar ~u~ àãó objecto .~ fleJiberaçíi\i. ~ Dão se i1ft~m!,!, 
separadantente) e. perJ,.o(levem ~nÇ'l.r .. p lutem) 
Jla Acta. e estz. impnnur-se de umdi ... ,...·CHmtro·i 
e diltribwz,.,. par.a cada utJt .JlOder meditar 10m. • 
Propocft e nos teUlOS Ué agora deavillde do ReJi-
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mento, he porque nlio tem podide ser de 4)~t1O medo. 
.A~'Ora se queremos estabelect'f, o que se.lUla em Por. 
tugal, imprimir.se em aeparado cada PrC!polaa. eDtlo he 
dCllllcccss&rio inserir.se per inteiro na Acta. 

Depuis de mais algumas observações. jul..,u-. a 
matert. dialtutida; e o Sr. I'residenle prul'0l •• ota
ção o Artigo, que foi approndo com a unica altera
çãu de lubltitu:r-se li palavra ;,."rida a palavra men
cionada. 

Art. 58 Se no illtervano da s~und. leitu,a á .. 
pnda discussão de uma Propostil ,lembrar • a1«um 
Deputado qualquer alteração que julgu. conveniente 
emalguAl ou alluns dc lIeol Arliges, ~I...... por 
eacripto, seauindo aa mesmas regraa estabelec:idu para 
• formação das Propostas, e reterindo-ll ao Artigo 
ou Artlbos que perteadft Ill~rar. 

rei 'lpprovado. 
Arl. 59 Estai alterações ou e_e".. redumn-ae 

ou á escolha de termOl _ ou ao mndo de lua ligac;ão. 
Ali prtlnelras tem por objeeto suprimir t accrescentar t 

ou subslituir e$ term!)S: as bl'gundas &em por objecto 
dividl.I ... , reuni.lus t ou transpo.los. 

O Sr . .Alld,ada Mudaoo: - Este Artiao não p8-. 
de p pur como ~tl; dil.se nene que &8 emendas se 
redl;zem li. e.;colha de termos, ou ao modo de lua li
gaçlio; e t'Jr tanlo e.tclue qualquer outra aheração, 
o q' j.: n.) p,',~c ser. O ql1e se estabeleeo aqui di. 
respeito .:;'pente :" a"erações gramaticaes, mas tambem 
ha alt.!r::ç{'t>1I flubshncia.es, de que não Ie falia: e pcw 
iaIIO er~'·I·do que mio pt)!'e paSliar. 

O ~r. #',a1lfIJ: - Convenho DO que dille • il. 
lustre 11reollin:mte; pelo termo reduzir ea&ende-te que 
Dão se ~JUtilte outra alguma f!mt'uda; e ~ sabem08 
que al"f.c) das alteraçõe. que .coaÂltera _ auprimir, 
acc~~!ltar, ou. aubstituir tennOl t h. oaInI que rea
peitão ao aeencial da materia; • ~ '- quereria 'tue 
ftD ..... i6O .epara,lo te &1'8IUIe das.-na altera\'ões 
blla..tJ"".I_, trata!ldo-ee ..... 1Óm •• tla8 gl"lur.atil~aeli. 

h·~.. e J\ :-,~ li ,·ot8Clo, teceo·lle ~lIt se Lra
t~:":il' c:'h,b • .':n rl~ emeed .. Feitas , 8ubstllncla das Pro
p.!~tP.~. ;·:t!:U d(l~ hraln"li~t:8 de que ja tratava o Ar-
1I';\I;·e·!jl!e li!":' liz~'l'lle lia n"va reducção Artigo llpa
~ •. IÓ das 1Iit:;;lllb Itnencl&lt 8uhlStanciaes. 

U ··;r Vice-Presi.lellte I.I! darou que era já dada 
a hora da le tura dIas I)art~:eres de Commissõe. t e que 
p;, i,~" :.;iú prose;:!uia á discus.s~o do R~mento. 

() ~r. Riheiro de Rdcmle, em nome ela CoIDÚI
úitl de l'uJeres 100 o seguinte 

P A R E C E 1\. 
A ('ommi'i ... ão de Po(lcret reven:lo a Diplom. do Sr. 

o Sr. Viee.Presidente disse que se'e .. dtUe 
neva leitura para t'ntrar etIl diseasaão, e foi lido pele. 
Sr. Secretario C{lr/leu. de Cu",pua. 

Houve um porfiado debate para se decidir se de. 
.ia ou não ter lu,ar o ar'llndo eume que o 8uppli. 
anle 1Ie ofterecia a ur; porque -uni o julga vãu seio· 
80 não só porque a CommiSlio declarava que este Ta. 
c:higrato ti. era a vantagem no primeiro, mRI tambe. 
porque nRo aervia o exame IÓ para a decillào do mere. 
cim.nto; e outros o lu,punhiio preciso porque tendOoIlO 
exigido que eUel TaCliigrafoa o file88l'm, devia ~f 
preterido o que melhor .. i~ DO referido exame. 

Jul~u-se a fi .. al dierutida a materia; e poste o 
Parecer á .ol<iÇlo, decidio·se que .ra iaattendivel 
o requerimmto. 

!'MaOU.. ao 3.· oldecto da ordem do dia. á. I." 
leituru de Propostas. . 

O Sr. Secretario Carneiro d, C.",f'OI Ileo .. se-
guintes: 

1.. A do Sr. ~JoN Tal?re,.appresntta .a s... 
aio de H de Maio t relaliva li nllturalisaçãe de P .... 
tugueses vindiçM, e lRail eatranpros DeIte Imperie 
(Vid. N.o 13 do Diario. ) 

Julgeu.se a malcri. otnecte de diJiberação; e or· 
d.nou-ee que se illlprimiSlie. 

"!t •• A do Sr. Xat';lr d, Ca",alllo apprrsentada 
Da Scsaie de t. de ~lalo, sobre LilJerdade de Im· 
prensa. 

Obstr..... que a forma d. Prop<Ista Dão era a 
oompetentc; IRas que mio obstanto eJjta falca. a mate
ria mer(.'Cia consideração; e por iuo rui raaeticla , 
Commissão de Ijegi8Jação. 

S.~ A dó Sr. DM,tt SllN IJlprellell&bla .... 
na dita Sessão de ~4 de l\iaio, 80bre o nl .. me ebjedo. 

Mandli\l.~ que unicla a do ~r. Xovie,. ,., o.r. 
valho se~lIisse • 11Iesma dÜft\iio, ... heDdo-te .. a 
refl'ri~a Comn1l6são furmuse um ~ de Lei t quo 
sati> fif:es~e á. mencionada. IDCÜ~_ dOi doue ..sn. 
lJellutad9s· Proponentes. 

4.& A do ~r . .Jlaia, igualmente appN!entada n& 
mesma sessão' de i4 de Maio, para _ regular o 
rec:rutllmento do Exercito' do Brasil. 

Fei. approvada a Jndic:&f)io; e nmettida áa Com .. 
mialÕe.·s d. Guerra e !5tati!tica. ( Vid. esw S Indicações 
no N.O J4 do I>iario.) 

O Sr. Vice.l'reaidente auigaoa para a ordem do 
dia: 1.° a 2.· discu__ do Projecto de Lei 10m. 
Go.ernos ProvilOrios: 2.. Regimento da Alllerubll,. : 8.°. 
segunda. Jeituru de Propeetu 1 .. 1. ordem da lUA 
antiguidade. 

Levautou-ae 8 Se .. ão " ! .... da arde. 
JOIé Bic.re 11M COIIiJ Jlpia, ti ~"' •• secretarW. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para Jo.- Beni/ac;o de .A"dr •• • Si/"". 

Thmmlllo Alvares de Olireira 1'fadel. Deputado pela 
) 'rn\',ncia ele Minas Grtaes, e cenfrolltaollo-o com 5 
J~cta der:J das llomuções doa Deputados por .guella 
}>ro~ine;" t o acha (;onforme com ell. t e com o Deae. 
10 e ln .. truc ;'ões que regulão as mesmal nomeações. 
lI., de parecer que o metimo Deputado tome o aeo as
toell'" nesla .As~cmblé__ Paço da Assemltléa " d. Ja- IIl. e· Ex. k. - A AIIWmbJioa Geral, C.nld. 
Ilho de 1823: - ENlelJÕA) Hibt-iro dI" Rescntle-.Anto- taiDte. e Legillauft do Imperie do Brasil tem resoI .. 
,Iin Cur/,O$ Ribeiro tJe .Andrada M.cIuMo e SUl? - vido, por ler UID preliminar iadilpensavel para mui-
.J."lanot:4 JlUinto Nogueira da· G"",a. &01 dOi ...,. trabalboa, que te praeeda quanto ants 

Foi .. approvado. á fo .... ação de Mappas SlatisticoI e 1'opografi8Ol d. 
- Por n!IO haver quem naail pec!i". a paInra pra dift'erena. Provineiu deste Imperio para lhe .rea 

ler .L:ram Pareeer, declar .. o Sr. Vice-Preaiden_ pe presentes á UledielaJue estiverem promptOl, emJ'!"IU-
118 pusava ao 08tro objecto da ordem do dia, ~ era de·se para este eito Engenheiroa babeis. O que 
Jlt'gWld .. I.ituras do Propolt .. t ..... ........ .un. V. Ez. levará ao Conlleçimeoto de Sua Maseatade 
S.... Deputados a di.cullào ~ ..... n .. Cem- IlDperial. - Deoa Guarde a V. Ex. p~ da A. ....... 
Ini_o da Reclacção do Di_ .... ~&o bl. em 14 de Junhe de 1818. - IM .Joepia 
du Tachigraf'o P,dro A.ffónMJ .. c...Mo. C.meiro dB Compol. . 

• 
alO J)E JAK.IBO.NA lJIPU:NSA NACIOliÀL. 1811. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 

GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLA 1'1 J,rA 
- 1) o 

IMPERIO DO BRASIL. 

1 823. 

~EsS10 DE 16 DE JUNHO. 

PrtJidnu:ia do Sr . .AndrtUla e Si/VII. 

REunid.:'8 OI Sra. Deputados petas 10 horaa 
ela muM, re .. se i chamada, e acharão-ee preaente8 
44, fahlndo Jlor motivo de moleatia OI Srs. Cou-
., RriI, Si/tleira Mf!ftdonça, CtllJal, e Gama. 

O Sr. Presidente declarou aberta • &aãe, e 
lida a Acta da anteted •• te foi approvada. 

O Sr. Secrewio Carm;ro de Campo. leo e 
tepiu1. Offido do }'1inili~ro de ·E.tad. doa Nego-
u.. 40 Imperio. . 

IlllD'" e ELIDO Sr. - Se~do preleute à Sua Ma,;. 
gesWle ., I.pendor o OfficlO de l' do corrente 
.el, em que V. Ex. ae participa ter & Assembléa 
Geral Comtituinte e Legialativa destt Imperio re
.,bido que • Camara da Cidade de Pono Alegre 
ftIIIeta o Diplum3 do Deputado J08é Feliciano 
.FernanO.el Pinheiro para ser guardado no seo Ar
quivo: O Meeíno Auausto Senbor me ordena que 

. participe • V. Ex. para o faierpresente na dita 
ÂlI8embléa, que ha fendo aqueila Camara dirigidó á 
Secretaria de J~stado des Negocio. do Imperio o 
~ncionado Diploma, neate incluao, se aeha por 
ata maneira llati8feitaa cleliberaçãoda referida As-
•• bléa. - Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio 
de Jalletto em 14 de Junho de 1825. - José Bo. 
aifaao de Andrada e Silva. Sr. J08': JU4iJuim Car-
flciro de Camp08. 

Ficou • Assembléa inteirada; e reaolveo que ae 
.guardasS-' no Arquivo () referido Diplemo:. 

O ST •. Presidente annuncio.u que estava á porta 
lia Sala o Sr. Depulado Oliveira ~~/adel. Foi in
&rodusido na forma do costulDe; e tomou allsebto 
~aAsselllbléa, depois de prtlitado o juramento de 
estilo. 

Palsou-se á omem do dia; iste he, á 2.- di ... 
~uS8.io do Projecto do Hr. ..4"drada Machado so
obre os GoverIWs ProviAorios. 

O Sr. Secretario Carneiro dI!' CampO! Ico o LO 
Ari; .. ue di«: 

fi Fiaio abolidas as Juntas Provisorias de Go
nrno 1 estabelecidas Ilas Provincia.. do tmperio do 
Brasil, por Decreto das Cortes de Lisboa dE' Se
tembro de 18~1. " 

O Sr. Xatt1er de GITt'ai'ho; - Sr. Presidcnto: 
Quando se discutio em globo 8Ghre a necessidade 
e vutagelD destes Projectos votei con\ra elles, in-

timamente persuadido de que l08ge de serem .go. 
'. r. uteis e sauclavei8 aOI POVOl, Ibe serião nluit6 

prejudiciaea. A minha opinião escora-se nas ra&Õn 
que passo a espender. Em regra OI reMediol deVfta 
proporcionar-se ás força8 do enfermo para que este 
não lIuccumba ao peZb com que não pódeõ Ora OI 
PO\'os principalmente os do Norte, por f.lta de 
noções politicas e em consequencia de idéas de &er. 
ror e desconfiança que lbeti tem infundido 08 nOl
io& inimigos, OI inimigos da independencia de Bra
sil t estão em conhecida fraquesa, vl&Cillação, e sua.;. 
&o. Deseonnao qne se lbe& llreparão 08 ferroa de 
antigD, e tão justameDte detestado Despotismo ; 
que se lhes querom lançar cade.. douJlada8 eom e 
Dome lisongeiro da I Ddependencia. E terão ellet 
acaso .isto até aqui alguma cousa que desvaneça 
~uellas suspeitaa, que os dissuada das descon6an
ças? Nada; Sr. Presidente; 10 contrario; e infelia
-mente, ellea vem o lilencio das doutriaas liberaea, 
que derão impulso á sua aeção, e que cimentárão 
'a lua opinião: vem a impudente J.iberdade com 
que aIção a frente as idéas do Ilotdido servilismo: 
tem ouvido, e ouvido com horror, que são pre-
808, antes da competente formação de culpa, ci
dadãos que aliai, poucos dia8 antes, gosavão da 
aura de benemerilo8 collaboradores da grande e M-
pda causa que seguimos: ar;em, e sabem tre
mendo, que outtes desse8. melSIllOS cidadãos forão 
deportlldos antes de legitima sentença que 03 CGn

demnasse; e que outros desses mesmos errão fugi
tivos para evadir-se á "iolencia. E convirá }lute 
estado de convulsão :irranr:" ao!' Povos o Gover • 
no da sua escolha; em qucm eUes conn:in, e dar
lhes um da escolbae confiança 8Ó do l\linisterio, 
e que, em verdade, muito se aproxima aos do aa
ligo Despotismo, porque as dillerenças süo só ap
parentes? Não o creio. Obje(:ta-se a isto c('m a 
ncce8Sidadc de occcITCr CO:II prompto f('media aos 
males cuja caUIlI\ eS!iendal a:c diz existir 110 vicio 
-da orgamsação dos actuucs GOl/erRos. llI!13 Cu Jl~ 
que &Sla st:ia a caus:a principal <13 tne8 m~lcs, an
tes COm muita geme Cll pCIISO flue f'llell jlro\em 
dos ~xccssos dlls J IIntas. uu (~" klgUliê (Im! seo1ll 
:lHembtos; de se lh:s nào tel" da,1o -o ",'~ülameuto 
de suas attribuicõ~. de !!c nito I('r ln~(:n(\ado a 
monsll'uosidiulc da ma ... hiavdir.a I llC\qlt'mk~lCi:l de 
AutllOriciadc!i tlentro das me~ruAs Ptovincias; ~ (.,.. 
ti 1Il, muito principAlmente. da liccnl'lu~ilbic t: ~tl:l
(ji anarquia dos t».,\ÓIl ~ etthiLO nf~ C"~!l.! ;e. c &lIllito 
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n"t~lr.l1 (1" ":\C;U:U.;lO (le toda a maquina politica .. 
1'tlr tant,' liC !~m ~'rrl1(,O algumall JUIIU\' de Gover. 
nel, !IC el'lI\ dclilltfllid:., advirt;;o-se dos erro., ,pu. 
ti;'!" <I',' pelos ddictos ~ão complicadas, e por 11;<;0 
iQI:ah":;: p:un c"Cccutar. simplitiqucm.sc. Os .llO\·OS 
tl!'m ill"l\l'gidu contra algumas. (:astlgllem.~ ~s Ic., 
"""'lUlos, ns slIhversores; em \lma pa",vra nuo hljucm 
i:\ll'uncs os crimillll!:oS, Por estas medidas, c outras It'· 

11It'lbant«s, voto cu, Sr. Prcs:dente. e votarei St'm
Ilr .. ; !lias niio pelas fortes c premalura~ que podem 
irritar (lS r"VOS. OIÜecla. se tllRlbem a Isto, e sem
pre CC'lil ncrimouill. quc, esta Augusta Assembléa 
':':(1::3 lia sua. mere:.-ida consideraçáo entre o Povo 
que a elege0, e quc c()nlian~o ne))a, hA de receb,:r 
de bom gr:tlb qualquer medIda. uma \'ez 'Iue sE'Ja 
por eJla decl'lltl,da. Mas, relil'iIIHh ~u, he inflllli':' 
.,-el 11 ... hsembléa? E consernlr:'( ~:$ta tanto credito 
quanta foi a confiança que indu:;;o o Povo a no
mea-Ia? Terei eu ainda entre os meOi concidadãos 
a mesma boa opiniiio ~.lC t:rmeza e inteireza de ca
racter que 08 determinOtl a onTar-me com os seos 
votes? Não ter:io tidn os nossos inimh,ros a lembran
(& (le nos fazcr sur.peitos? N.io terão indisposto OS 

POVOR contr;\ n';s, de uma parle com idéas de su
borno e corrupção. e de oulra com as de terror P 
Sú a possibilidade me aterra, Sr. Presidente, pe-
Jas terriveis conscquencias de,laes lembranças. To
davia prevalcct'O a 0l,inião contraria contra & qual 
votei; mas nlio fiquei convencido; porque em fim 
já nito hc \em po de enganar 08 homens, como bem 
di~se o nosso Augusto Imperador, • respeito, .&o 
macbiaYelismo . do Congres8e de Portugal com, o 
Brasil, bem que lindamente ataviado com ,as rogo. 
psgens da eloquencia. Passou pois o Projecto á!.· 
discussão. mas como se trata agora de cada um 
dos seol Artigos. eu voto ja contra o 1.· Não 10. 

Jlem serei nunca de parecer que desde já se decl ... 
rem abolidas &8 Juntas dos Governos: he uma 
instihliçiio que os Povos esposárão, que receberão 
com gOlito. e qne tanto tem respeitado que ,ainda 

j "ando 111& desordem tem insurgido contra algumas 
untas. he para as subatituirem por outras ainda 

temporarial , mu nunca por um só individuo. 
Tanto he o horror que e\le~ censervão pela, antiga 
forma de Governo que os espesinbou. Entretanto 
nio nego. como já disse, que deyem dar-se re~ 
medios parciaes aos males parciaes que tem appa
re(:ido; c at.; tenho estranhado que se não hajão 
applicado aos daI; Provincias do Rio Grande do 
~urt~ e Pernambuco que OI tem apresentado, co
mu Cll sei. e o~ tem pedido. Portanto ordenena-se 
ajustacbs providencias; mas não se arranque de 
rCp6lltu ptla r3iz Ilm:l Instituição que os Povos 
cOl1lii,lt'réio como liCO Paladio; poi'! 08 póde Icvar 
n crimc, que. no meo pen88r. f'umpre au~ pre
Tenir que ter de ta~tigar. QUllnrlo o Povo estiver 
1IJmlr::dil pelo andamento dos negocios politicos, 
'1'Ja11do elle "ir tlldotc os seo,'1 ilire i tos garantidos 
1111 COII!;titllit;';o. })(II'llUt sU!~pira , então será o mo
lIH.:lltn Ilj)"ortllno tle cl>Inbelecer a forma duradoura 
dOIl (;U\'crllns dR!l Provincias. Elite hc o meu vutG. 

O ~1'. Audrada J/tJdtado: - Sr. Presiden'te 
o arti~", Ilc ele Iwccsliidade t niio s() pelu que já Ae 

exnenJeo 1'111 Clutra ~essiio. como prillcipalmen.te 
p(~'fJlIe IitlrlB ab!!lIrdo 'llle este Congresso co.beça 
11 mal dtas Juntas Provisoriall. que 11f~ per ambo:t 
(I!I ra~·tidoll cnnfes~aclo. e lhe n:lo dê ti r('meilio 
&,le(IUado. Se I) (:ol1~rCfl!:o de Li.~boa, ape1.arde 
(.(lIIhecc:r quão erradIAS erão a. pro\·il.leucias p:ua 

consarvar-~e A boa or.lem no nrasil t não Iluseou 
de remediar o mal, , que ~isti~gui~. antes nus dei
xou com o' fermento de lIlquletnçoes, em qu:! or:. 
lahoramus, erll se mio jllstu I "O menos cODseqnen
te; cria tnlvcz q\le a discordla nOSia .n~e cOluinlu. 
para le"ar ao cabo os, seos !in' Ilnl~t\'o~; ,rnfts 
lII'IS que perdemos. na dalareraçno das prllv1!lcla •• 
mio !leremos deSahlSIl(!o8 de a prornoyer delllanel" 
sllb~i~tir a caU!-ll ddl:l? Um nobre Depl,tado 
tli!!l!c ~t1'" niio sabia 'lne administração fosse ,t,odef 
execlIti \'0; cm \'crdadc pOIlCO sabe quem I~llora 
quc ndministra~iio e govcrno. e~ _ aada diffCr~rn 
se núf) 110 circ"lo de SUII attrlbUlçoes, e amblto 
dos lugarl's que ahraça. Govf'rno hc a adminutra
ção do I'Hperio. aclmil!istr8(!úo ,o"~roo de uma 
ou outra parte do I mperlo, clrcunscrlpto porém a 
taes e taes ramificações., Mas na administrllçã(J 
comprebende.se execução e dcllbcr:u;ão. Em tudo 
que pede juizo e deliberação tem o pov.". e due 
ter parte. na pur3 execução, se Ih' ~ l:u::\,dc·se. 
mos. seria anomalia perigosa. Deliberar be tiM.~:) 
de muito, executar de um só, di~Ee um Publi. 
cista Francez, e cuido que se conformou á rr.zão. 
que exige celeridade na execução t e na delibera. 
ção, madureza.' O que me 88llOmbrotl foi que li. 
gando-se o Projecto á principiOl, & meo vef, in. 
Degaveis t um nobre Deputado o quilellSe contrariar 
qualificando-o de engano deliberado ao povo, • 
affirmalllo que já não er:a tempo de illudir o povo. 
Eu creio que o nobre Deputado não pensou De» 
que disse, alias veria que o que disse era ledi. 
eioso, e inlultante á .4\ssembléa. Quem falia clan. 
não quer en~na,r;. quem apprescota 08 rdoti.8IÍ 
das flUU opimõcs abre o caminho a sua discuuaãG 
e contrariedade, e nito tem intenção d. ilhutir 
niRgucm. lato he o que faz o Projecto, isto bc o que 
se telO desenvolvido na discussão; como pois se quer 
enganar o Povo?" Sr. Presidente se este não fie o 
tempo' para engauar-se o povo, menol hetempo 
tambem par. levantar suspeitas injustas. que de. 
saparecem a vista das razões em que se fuada. 
menta o resolvido. He pasmoso porém que asSeve.
rando o noltre Deputado que não he este o tem
po proprio para tngar o povo, desminta-se pelo 
seo proprio faclo, iIIudindo talve. sem • peusar. 
ao pobre povo. fUl'ntlo-lbe encarar uma lIIedida 
judiciosa, como filha de fraude ou intenção sini •• 
tra. Se ser consequf'nte aOI princípios do Hover .. 
no adoptado, se extender áa provincias o que .. 
razão politica prescreve no centro t se guiare. 
pelo farol da experiencill além dos dictamet da 
Iheoria, .be ser eogltoador, então desde já me' de
daro por grande engal1atlor. e declaro maia quo 
me não redulir.íõ a desviar-me dos principio •• 
Ill'm que me convençio. !\lu disse um nobre De .. 
putndo são •• J unIas de Governos tão accomodJi.. 
(Iss li. opinião publica, que e povo em todas ... 
conv~lçVe~. dei~atlo Ufllas ,ab~ ilo por i!,CRpftICS ou 
suspeitas JllUIals lhe substttulo outra forma, antes 
sempre elege nOVia J unt... Concordo 110 facto. maa 
a CRusa he I)lltra; o Povo tlraslldro hc ohl'dientu 
e respeitador da Lei ; a~ L~i criara a. J untàs di! 

Governo, era s3crilegio llclltrui,las, e com tá!1lol 
mais raZ/lo quanto a. snbstilui~io de no", .Jun/a 
palecia.lhes de I'i(lh~ju }l3ra l'cmedio. O l'ovo em 
regra n:io r.anhcce a causa do mal; .. muitas teu. 
tativas s:'io ~reei8as p~ra que elle por um accrt~ 
com o remcdlo Tcrdauclro com o remedi~, que re
mova • causa da ciueuça. Esta Có&usa erA • poli-
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cepbalia .do. gcrferno; mas a. tanto. não ebegava o 
discernimento popular. A nos que o conhocemos 
he que compele fazer o que o Povo não fez por 
aio saber. 

O Sr. ..1foniz Ta'Bart.~. (Não o ouvirão 011 
Tacbigrafos. ) 

O Sr; CartleirtJ da Om/ln: - Sr. Prcsidente 
quando se appresentou o l'ruje('to rara a nova or
ganização dos Governos Provinciaes cu fui de pa
recer, q~e por ora não convinha ,que as Juntas 
actulel (ollsem inteiramente destruidas, julgan(io 
mais acertado concluir prÍIneiro a t..:onstil uição; por. 
'iue garan&.indo eUa·. os direitos do Cidadiio, lIeria 
necessarillmcllte o verdadeiro antidoto, que poderia. 
mos aplicar ao estado de desconfiança, em que se 
achio todas as Provincias do Imperio. O motÍ\'o em 
que fundei minba opinillo (oi o conbecimento 'l.ue 
tenho dOR sentimentos !ines dns Povos das ProvlD
ci.!; do Norte, 08 quaes tendo !!ofrido mais, do 
que os das outras, devem por um principio heló 
daro ZClll'l'CfTI, e arreciarem muito mais 11m bem, 
qUf' t!in. . etlro lhe!! tem custado. Estas dcsconfian
ÇAi hiít,de infaUvdmrntl.' existi .. , em quanto existirem 
ar, caUSI!!: que tiS motivão ; e qual será, nas cir
tUII ::ntlcia~ !,r-:sen1cs, o methodo mais adfquado de 
8S d(·tiv,":~Ü'Crmof,? A medi;.';a de abolir as Juntall, 
ou o licablllHrnto Jo Codigo fundamental, que ba de 
Be~ur~r ao Cidadã\) o go80 de seos naturaes dir~i· 
to.? A concluzão fie de uma manifesta evidencia. 
Alegou-se que as Juntas são fracas, e que além 
disto por ser o Govt·rno de ll.oilos não se pode 
verificar a responsabilidade; concedo; porém que to
das a. desordens, que teAl havido sejão .relultados 
de~a fimlla de Governo, niio convenho. Qualquer 
que fosse a forma de Governo nlts melindrosas cri. 
zes, em que se tem achado o Drasil nas duas ra
pidasmuclanças políticas, necessariamente havia de 
succeder /t. mesmo; e talvez peor. O mais he figu
rar inapo8livcis. Supollhamo:;, que o Governo era 
de .um, e que por islo tin"a mais força, e acti. 
vidade, logo no caso de não adortar a Causa da 
Independeneia, como su~eo com o Presidente da 
Junta da Paraiba, que s. vio obrigado a embar. 
ear, de certo precisaria de maiores sacrificios. Se 
cüm e'Oeito tem bavido perturbações, e males par. 
ticnlares P.Rl algumall Provi.cias. o que não nego , 
como eUas não divergem da causa geral, que quasi 
touo o Brasil já tem abraçado, como nãe e~tilo 
di!'~dellWs , antes .bdão a bem entendid~ união, 
união da qual resulte sua pro8peridade, não vejo 
t!m motivo Mrte M. quernmos agora actleradsmen. 
te tllm:lr medidas, que lne parecem extemporaReas, 
e impruden~; dneRdo. s6mm1e a politica, e a cir. 
cunspeção dirigir as n0!lKa8 de1ibeaaçóes, marchando 
coa passo lepro na difieil empreza ~ em que DOS 

acbamos empenbadoL T.m. se aqui lançado nr.'io de 
todos 08 arguorrterrtol pM''' ,lemonsl,.,., que as J un
tas setuaes são o Gevernct mais monstruoso; e qua ... 
do !.e ~pina -ennfra n SUA desttuiçM -presentemente 
pelo juslo motivo dltS dest'Oufilnças em que estão 
.a Proviaeias, ameaça-se com. fOJlÇa. Parece-DI'>, 
Sr. Presidenle. que estou ouvindo n.te Recinto 
~s CalteOOl-llnMcOl, e Nirandtu, quando treYe
,iando no Co,,~o de Porwgal, ameaçavão o Dram' eom ""tODe'as Peninsulares; mu quano se 
fatia em força, quisera -perguntar onde eUa Diate? 
E "fundo • hou veae, e se quiJeUe empregar pa-
.. queaa Provinclas entrassem em _ .era, 

nio seria triste. e doJo,etso 108 Pais de Pafria~ ... 
,~m-se constraPJÍdoa a levar • perna, e a dplIsp. 
lução aos lares daqueUes, que os ~on8tit\li"io ar
bitros de seot cJe!itinol, e futura pr"sp,ridade! 
Hep01' estas considJl'ações, que tomo • al'''''I''' 
razões já expendidal elll outras Senões por codoe n. SIS., que f .. lI.rão no mesmo seflutlo. Um par. 
tido desconfia do outro, e as Ilro\;nciu, c.'Omo em 
um susto continuo, tudo temem, tudo pers.pão. 
te .. d~ seguramente :sobejol motivus já felll' arbilrios 
e medidas violcl!.w do Miniliterio, Já pel. fala. 
de liherdade, que existe Desta Corce, oude .pa
recem BÓmcnte tolhas Ministeriaes, e c:artal inser
tas no Diario do Governo, cujo author aeuudo 
nellta Asscmbléa foi respouder ao Tribunal dOi Ju.;. 
dos: eu poderia mostrar algumas cartal, que aC"
tão estas desconfianças d:l8 Provincias; m.. niío o 
julgo preciso, porque só pode negar .• e ata I'erda
dc por opozição earriX08I. Alem disto una escriptc 
vebemenDe dcsperta os animos COID os IeOI ,,1,.,t08, 
e pinta o nio de Janeiro, como o foco cio delpo
tismo; ora nt'f!te estado jul~ sumamente perigoao, 
que alguma Provincia por um relu extranlo de 8ua 
liberdade se desligue. e queira '!P0Nle • qualquer 
deliberação desta AsscmlJléa. Estea pois, ~r. P .... 
sid4:nte, são os ~ndefOlos motivos, que me obri
gão a votar contra me 1.° ArtigO .ttendendo áJ 
critica. circunstancias, em que Do. achamoI. De 
tudo desconfio·, e tudo temo, nlo pelo que ~ 
peita ~ minha peuoa, mas sim pela eorte, e li,. 
berdade daqueUe., que 4Iepozitarão em mim •. "
confiança, e que me entrega"'. o sagradu thelKMl~ 
das garautias de seoa naturus, e bnprescrep&iveil 
direitos. . 

O Sr. Henrique, de Jhacnàe: - Quando Da 
1.:1 discussão votei por este Projecto, não me tun~ 
dei em males que tivessem feito as Juntas Provi. 
sorias, ou o Decreto das Cortes de Lisboa; fun:
dei-me em que devia ser simples o movimento do 
Governo, para poder ser rapido e vigoroso; e que 
lIendo o nosso Governo l\lonarcbico. suas aoanu. 
çúes deviiio ser analogas. 'f8m-Be dito que os Po
VOIi vivem desconfiados; vivem he "eld.de; mas 
o que não se diz be que essas descoa6anças nS1IÇ5e 
de ser a fonua do Governo esta ou aquella. As 
desconfianças nascem de olJtros principioa: e em. 
quauto etles existirem mio a.io as J untM Previ .. 
rias que hão de dC8\':1uecer eSSAS deeCODlianÇD : era 
pereiso provar, o que se não tem feito, que sá 
as Juntas podem "lIUt~ a confia~~ dea ~MOS. 
Façamos uma Constituiç.io liberal; Ilaja rt'gularida
ele na nossa .,nductá, e DC! nossos :u:to.,' e 08 
P()VOlI teriio confian\'a ('Ib' ,nóD. ~~. ('onhec:o. tomo 
a di"t"r, que ha SllM dcsooufi:ul'Ç8s; Ql8!1 tli'íA ellas 
tão fOrlell que devia desv"fK\C~r este Pr"~lc('to? Era 
preciso pmva-Io.· Pa~ pois <' 1.0 Art;~<I; e na 
àiscu!!são dos mais te farão 'iItS cmt':uis!t;. que sr jut. 
~rera melttOl'e8 para ." rtf4rmas que fazem 8 rorpo 
do Pr()jccto. 

O Sr. Ahvlrar: - Senhor PrcsiJenre: F.m 
verdade hetriste, e bem triste asiu11lç.io· de mn 
Depucndo Brasileiro nas minhns cirCDn~ancias! lle 
ilma part-e a consclencia me insta que fane a fa
\'01' de mioba P.tria, e de outra detem.rne o paR
so as nceslivas adminÇÕC!s d. 11m Sr. Deputado 
sobre qualquer proposição av.ançada contra ás suas 
opiniõea; e mais que tudo a acrj~onia , azedume, 
• ataques, ~4t!n que outto Sr. Deputado costuma 
contrariar qualqulJ' a~!i9rção, que Dio ~ c:oa O 
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rftt ftl .10 ,'e '''' .. ~'!!' . \ ~ llil.'nntes }')iltan't\l: r7"~'~rrr
tio-.', I • .ti ~c,;,nn: prol;-r;n ;d,:a ,tnliri()$f': -"', f;:II()-

,;""'r : '"tio r",,.ntl,,' n 9/1r dirt: 8áo tJ.'~trpJ(',' o:,nr-
!',i,,,,,: f' outras muitall,' com que o .Ilustre 1 reo
'pillan\e cI,c:'um- Obll'~(Ular a \tn!! ,.,U~II tfe J)e. 
put.id,,'i, qu,. .. m nt .. iro pt'quena mUlUrlll.de. con· 
f,II"iolu ,,,"" ~i,tf(l, ntllta Allicmbl~., 1I'I1S Opl"'"!'!!; 
a!t"!i"'~ estf"1I prc,fl'ritto!l ~I" hoca. de um Depu
tl"I.;. (I';" .~(Í1n ,'. ler terça oratoraa, rt'lIne, ~e
",miM. ;Illin>" rt'!'!t,::lo de parcntesco com vario, 
~'e ..... hrftll dn pocff'r Jo:lt~cllti" .. , e que pelo con!le
,lIilltf' tem • f~rç" moral, e fisiCA da 6~'" p.rte: 
el'kl IIt~lI" ( digo) part"ct'-me de rroposlto arrlln
jadn!'! J,ar. stnrar, e fut'r lucumblr eslte" ml'"m08 
·.,.,ucn!l n~p~.~~os, '\".. nA ,n:'inoricflde, se, 0rncm 
". lU" npmu,.,., l:"m f'ttelto, S" Prelildell.e, 
hem t..dn n h"mf'm h'm o lI.ngue frin, e corage 
flf'C'I.';...,ria I"". ouvir t"'" 11". propria. f.ce Ittaquel 
1If'lIta n:ttu .... s.; ('lI m~mo. ~r. tt1"ellclente, tremo 
d~ CP ,,,,,'ir; mui'.1 \'1'-" venho .qui parA f.llaar t 

",all romo já ('nntl' CHm fO'Itell iRluhCl8 directo!l. 
C'On'lll!to o est,,(to Ot" minha bilis, e em etrtos 
di"" lI:io .. r :11'h" ctn eilt.d~ de 011 6Oft'rer, e 
l)Or i .. '1o nH" f"lo: (' ~ Aind. algum.s ve~ Ie
vlln'o •• ml n~t. A",.mhl,~. he pelo .mor " mi
nha 11,.tria, e r:trA dfl'!Ccarrrgar mmha conl'denci:t, 
1111' mr in!!tA • I'a(~rihl.'"r-me .,.-10 bem ,I"s m('o. 
f'flmrt.ntf'!l, ~ mf'''rRn peln deugrno da honr" d. 
,'U.'.,,, C'"IC'~... injl.:-i:tdo", e in!lultadol d4 nlllDeira 
dita. -Não 81gn algum partido, Sr, Presidente, c 
II)1f"nflll corro "1','11' o que me dietA • minha intima 
mnvi~'in ; . di",1'O Itqt1i11o t que entendo Itr bc,m 
.. ra minha P".ri:t, e n;io aquillo, que ~ri. b,)m 
pllra lisony, ... " ou "",eo in'ere!llle, (lU o meo or· 
plho: fallo de muito bt'a fé, e o m~mo crein, 
-tUfO nbrito 08 me'C's ill""t," Colegas; e por iSlO 
n;in pt'lI!O dt'i.lr de adm"'.' IRe, e sentar, C)ue 
• nf)8!1A boa fl~ IIPja eon"enpnad •• e atacarla; e 
muito mail m.. admiro, ror eer !!lI um .té douI 
to\.,.. O .. "ut,,""" n""t" .0\ s8fOmblf1A, que usão de !!e-
melh,,,'''' fra,": 'IIIt08 ns mai!l SJ'!I. J)eputa~OI 
titlliío t'm " .. nlido oP1'OQto IIna ao" BII'''MI, cont,a
.,.i;in opiniÓt'-; C'olnbl&tcrn, n:l" tamlJt'm ('om muita 
f Ir':'11 t 4' ~n~a: ma~ núo usão dr tae!! frazes. 
,I~,;li •• no (.:n"g:'f!'1~n ,It> r,i~lM''' ,nunca vi I:i entre 
",; 'C,.,,~ m"",t,l"O!J fOsle IlIf'1hnclo d~ argunlentar; e 
·r'" lsntn .uin P''''~1t fi!!; ",r rtfO O reparar, e n!nsu
J'''': rmlltn rrinMpalm~'e, ~r. Presidente, por 
"''''a" I'n .. v'r"~d,., 'lltl!. nlin Ju' dellte mo,lo, (JII. 
11"'11 dirigiOlos IMOm Oll lIt'gncios; a moderação, .. 
.brandura, e as bnlltl mlln"iras conven~m ; c a 
lI"ril!"llIlin. "" Itt:tquell, e o alf"dl1me lU) Im,dn de 
.",'m,.,,,tar irritaio: e hf!m longe dt> Cftn\'t>nccr, 
,:tt'nio tlf'.ronti:tnl;llll. • rinlittMes. BAsta d ... prenm-
11\1 In , .am,,~ :, mat"".. J{l ouvi ser atllcllda • 
""In' ," "fI' ",.. Sr. n.,,"tarlo, '1"fO vota contra a 
rr'Oleiro Arti,n ftetllt" I·rnjfl('tll. dizendo-sl". <Jue 
1111111 V"I.. q\lP. 11 A j;!<f'mhll~a o jul"ou urgente t e 
" :!.hmtti\l /1 :t,- disrUlíll:10 qUI' já nia .. pilde 
Tnl!tr dI' nrnhll'II m,ICto f'nntl''' U 1.0 artigo, por 
r .. n! ,,, .. ircr illte,mlllf!lItf' 11 materia rio Projecto; eu 
l)oIrl'lII 'fue JK'rlrntlll t"mhf.m ,'otar cnntra "te 
A rti!!II, a,.,.im cnm .. ('On'ra tOO .. o Projeclll; que 
ti nau a"mitti n.. prilftt>ir. dillCU'~o, e Dumos o 
'lflmi!li'f'i D,. ... t·.. qu,.,n mfllltral", qut' se não safle' 
da ftrdem qua .. .to .. vo'. f'QlltI'. n .4 rtigo pri-
",fOi,n, "'",,I'J"H' Pr.orouta, Sr, ~","idp.lltc, aiulla 
Iflndll 111ft.,' IIttmittô,f.. " i,· dilcu~~io, I"',~e !;er 
'.a_ ~. O 'jUe be que ., ·fu neMa 4;1-

CUIISRO? n,~battr artigo. P&1' art1g~. e 'DI Ata 
prll}Klr.!\t! liC a Pmpollta 1'111111 a :1.- dlleuslltO. ~ 
!o1P. sllctedcr. que todos 01 A rt!p leoPo "ebe." 
(Ie tal ti'Irma (file a AMf'mhlél\ Julque. ~pro •• r u~ 
IlOr UO"l. seglle.lic que A ProJ'()&t~ DtO ljau. a :'j. 
discms"u. ~ ror conaequencll he~ r":t'rovada. O 
Arti~o ~):; do Capitulo 7,.0 do Itegunento he be~ 
claro " f'f:le rellpeito: t.lI.~~o da 1,- dlllCUlIlJUO 

di!! _ ~e .. A!!semhl,;a d('('ld,,,, q~e a '~l'OpoI&a 
niiB passe a terceira dill('ll!lsno, ficarl\ rtgeatadL -
Ellt:', vÍBto pois, qu~ mio se sahe da ordem !lua
do le debate o .,rimeiro artigo, e vota t'Untrll 
elle, como f'U faço. tle neCf' ... ..:ario ,-aora dar a. 
rarrles, em qUI" mt> fundo I".r. me 0p~,r ,- A~ 
,i~, 'Iucliio .s melimllS f'1II que bl8 h,rrne:a para 
me oppor a todo o Pff~ecto, eU.. tem Ja\ IIldO 

muitas vezel r"pt'tidulI pt'lolI 8rl, ,lkpututloa; ti 
eu mesmo j6 A8 dislIC na outra d1SCUIlIlltO; .... 

como Fenpelelll as disell,,~i~ wo bem setá De
ct'F;~ario r~pltir' Dl'! rllZúCS, !lJingllem, Sr. Pl't'5iden. 
te, ninda l,efr6l1 aqui a nect'Jollhlade, que h. ele 
se dar .I=:um r.medio aOI males d:'lt Pro,·jnciu. 
a('ontecido~ por dl'fiordf'ns dOI Govetno,; ning .... 
ainda, entrando •• qu~tão .daa regras Conlltitu
ei.n"~8, decidio, que era proprio, que era bOlIll 
h&Y~rem JUlltal de Governo na. Provincial; ante. 
al!runl, são df" vo'o, r. eu de C'erto o.eri. U 
C~;n"tituiçiio que .tluilo que ftllle aecuçio etU': 
Vt'S8e sc.-mpre _ntr"gue a um 110; porque eo,,~
to o que fie delibt'rar nige madurei., lIofC)lida.. 
de, e coneorrellda de muito!! j .. i~8, ,.r. te pwler 
a~rt.,; mlUl o '1ue he ubrar, rt'C)lIer N"'f1id .. cII. 
u"Í1la~e de .c\·:io; f. isto hc obra de UIII 8~!, Ni • 
guem poi., como levo di.o, se o~m a estn prio-. 
dpius; I~in~ueom mHlno di., que n:ia le dê 4tl",. 
remedio ." l'ruviDcias, lI"e es.IÕo em deeordt"n •• " 
que se di. Ile que Dá .. Jle este o 'empo proprj(). 
uma refurm:l gl'ral; • que o remedio p"rdál ,,, 
está no P iOjeeto; e hc CI'. a nmo porque nUI .,. 

pomo. no primeiro A rtigo. .A. rarÕt's, lJue .1"... 
nl.", ,ara mostra", que mio he elite o ,,.mpo B&ip 
a'1!Il'lIall met;mas de 'file muite ~ .dmirou um Sr. 
UCplltadO, c por alllor das qUAl"! ou,ro Sr, .ti..,. 
.qlll'lles ;'t&q"tllJ t dt~ qu~ já .i. mellÇlio. i,to he • 
lido II~ .te·('onthPO';lIlI, que e~i8tern pt'11J Pro.i ... ci .... 
e Itqlll mellmo , de Jue o hovcmo do Rio ~ I.,. 
n<'iro f' w; "~mpreg OI p«:rtendclO entrom." ... 
Hrllllil o Oe!I'l)tiIIllW. E lerá crime di.r iate P W 
('rime dixt'r, que existl'Ql etI~a!l ~ulpeita8 ~ Será",. 
hihido • um IlCPillAdO dizer delltro d. A.el1llílé, 
a?uilo, qll~ ~orre ti'". eln ime,lllilJs p.pei" J'ubliCIII P ".tI ,,'uu IlItlQlo:menle CC 10 V enclI lo de qlJ.e ~~illlf!1la 
('l1li11 dc:lconli~nçu; he esta a minb,a opirtião i e não 
IIt~ide proferi ·I.? Ah! mio-: são vertt"des, de que 
estou possuido; c heide ~i~e.lal. Sim, Sr. r,..;!" 
clenle, "1\0 nus, iludsmea '"clustem deseo1lfi,~:. 
tf!mpo he p~p~ao della"., 1 em·te dito. e dnco,"" 
d.o lIall! PrUVlftCI.' ~ e &qlil 1Ilt'Sn;-O? .. ~e o Mh,,-
,~o procura,entrollllar ti UespouIIIIlG: que ~ im..,. 
!!Idade de F.nlpregadOl do JlIo de J anf'iro 8u.pirlo 
pelo I~m~. em tt"e f'lIes erlÍo re"peil.doe.t e ..... _ 
des I . ~t ('usta do flsngue·, c 5uur dOll C~.OI; tqa. 
se dito ml'lmo que o .m,illr mntivo dos 'QCÇ~IIOII , 
que derão .prin(~tpio á r "cJrpeJldMld:l fOi o d~ ..... 
"o, que lI'ntirão e!l F:mllt~ado. C!O~ o Deeroeo 
da Ab8l~çíio dOI 'l'rihun.~ do Uio de J~neÍlp. 
tem-se dato ~ qu~ ~uclo aqui se prer"r~ J"r" ~ 1'0'" 
mar uma C .. n!l •• tulçfto a gt'ito, e li molde «In n .. s-
~i!lmo cWt~; km-SC! lIIesme ditu, ~lIé óil 



~OI, ",,...40 Iq"i, .mIo eomprados , • ',a. 
~ri.o .. COQl&i,,,ãa.. por empre,ol, medal .... , 
• a... B ccao .,aaeeeremOli nÓl t'1&a~ ,ulpeita. P 
C .... OI&r .... UI a DUIIOI coa.lituiatee, que IIU' 

1r'\DOI ·"rr.pti.ej. a relpei&o de lIOa ~nf.t: '1:I"e_ ? 
I. par nalu,a ... "daodu-Ib., no prlRclplO de 
_." .... Ih ... lei ..... IIIM t'leADd.los de I". aa
"I' .. o .dio; u"' (Jov.rnedor .u com e aome 
.íad&do pel.. de Preailenle, um Govemador de 
Arm., i.aepeale"&e ... 10 Sentlario que hl~ o ma-_ .. ,i... d... a,,&i~. O .... rae.; e Wdos .nvladol 
• Rio .... JaneirO, onde ... pre."me o "ICO do 
o..,..il'fkI 1 HllCapi4rá ao Povo a idéa, que facil
....... 11a , "1.la de fi"" dbeoafiltnc;..li, que e.~e. 
-. OI Agea·..,. de l\lini~ .. río. que vtio prep.ra,. 
• s&ernr MI "I'(t"'"'~" .. ,ra depoÍt d"dllu""',, rece. "':lt·" • Cmtl',",'l.yl'). 'l"e li' Ih" '1l1iler dar' 
lWttt ,... ~o f!J," ne'itEhl b· .... en., entiallol da Corte 
.. p,.r:p.ires f4bt'Il'"J'/res d", d, ... radu .Ig~m .. , que 
1U1. I !,;:lt!1 •• lh~ diJ"«I. '4ue .. lh~ p,eparei." ~m 
.. ".h::e, ';\", Pr~.i·te·'tlJ n io lá •• et.tt .. '" melOl 
.-,;8 .in'AIIt<;p.fU'" I,. ,LII('~nti&nc; .. : M 3 Cun.ti-
tll'Ç". ".11., Jiili!,~ la~. &','1 • Con6thuição. e ... 
obra d? nl)1il~ A"..d"l) C.r&ilalho, da DO!lto. boa f~. 
• de pr.r",.,t., ettI1!1eoci,D!I.t. q .• e n li Cemat do 411-
pirito •• iU.. d. l'ov., e d ... circun"tandae tiu 
..... Pai.; ,... o',ra ( (,;~I) ) qlle lahira (como eu 
•• ,.. ) a'a.n.da e alD .U .... "1)' aOllO. coal;titui'l-
til. "e a pri .. '!"ir. que Ib. 'o"emo. .. ... d.r, • 
.. a .. alce. q'" de.,,'ar ." .. daaconft.nç .... H. 
C"1'I\ .Ila <tlae l.e. .. ,,".r. \to. • 6rmeza d .. DOI-

• ('8".ca,r, e o deaveU.. que t'.!mOI por Dão ea
'Pl' .. GI • cunfiaIl9" que d. n/" 6&er 'o a pria
~ .. : .... fiul.ent •• " ell. que f .. rá a ftlablhcl .. 
4. .Ie 'o... .. cou... ",asileir., e firmará .. 
.pã"iritot .11 toJ.I. EntrehlltlJ porEm que o D '. 
ple:n ...... cI.ir, CQft'frnmOI ell .. mems .. Jun
eu. q.a' .0 ollfas .0 Po"u. • d.IDOI., hei pro
~_r; .... n&e um aesi.nettto. q{1I Ihel a,arque lua 
aarí'tlliçjje.; q .... I"j"e I"" arb,trariedade.., e que 
a. eo.ten 'io Del IimitH jUll~. ~o NO .poder ~ ~i
~IIIIIOI aot POy.,s. que nno lhe~ tic. maiS o dIreito li.,,. de derribar e.sal J "tltIIl ; que ,. IjmeDte 
Ih. conlpe&e o dh .. ·ltu ti. P"liçtio •• Kt'pTelen&alão , 
pio q •• 1 "edtm req.erer ("unha ~1I.1i; • que 
.olfi....,.iú por mail 41111 pllUeo .. estado, ('m 'I". 
M .chio att 'lU" lhes ~~.f .. e ,,&ula CoI:.,ituiçno, 
eL'l q·.e n:" efltameq "."IMudo, a qual OI livr.'" 
de to-iol OI ma!,.., • o. I~YA.i a uma con_"'" l.,. 
lic:;" •. le.. co:n'l cI'díalmeufe deRjo, • .''''.'0. 

O Sr. Jo'r."ça: - Eu nun,'a duvil.lei. Sr. Pre
.t,~t"ft'e • q'~ 011 OO.et"'OII da. Prn.i"ri". tossem 
"1!i""lIe~P.I 48 Pu.!., Euc.tivo: antel de boa lDen
.~ 'Ih ... etlDvea"-. e que OI ditoe G"ve' no. lhe 
ha.. ·1. I..,. da,lM e no.,.d .. 1 em tempo pelo Im
pH.1Ite. ao q"aI de,.eriI ler nbordinadOl em .,i .. 
....... a."'t'I~nl. , *,:in roliti"" que elllflple ... ja 
UMa. e 1Ddiridus em tnd... OI ftNJI posto qt,~ ft";'M'" tia Mma de di\'erllO~ "'.vim~at()l, ()u dll 
.,,"'. "," dive .... 1I u,·;;,.. dlM aa~nt" tiffllndariOl 
cto PndftO 1"8 "",".. E,se pcft",~m 'I~IO he o ponlo 
~. queade ou ("n<l"",ellto qn. tenho para me op. 
Jt'I' •• 'f'ft'el~n da Lei re~,,1.meatRr provili01'ia. 
Clu ... a(!lI. eDl dilft"M. O '1'" t'U .ia di... em 
C»U'" ftCeMirio e o ql1e ainda .~ra ft01,ito lIe. que 
• • .,.... he i....."rie. • a Otta,iáo iDopportun. d. 
.. -'tIft'e'.r • mewma I.e\; _",n q"'" forem OI 
~ ... d ... ...nu 1"e fie ""bliquem contra OI 
......... Go ....... P ... i.a.. ;r.... GilO· 4pO 

ates Ocr+'erDOI do &tia feito lIenhma eou.. boa. 
~eja allli .. : e el' ahi .. ",ue.,e 'tue UI devau'". e&
ting"i~ ja pur uma le. províBOna. auhatiluiallo.lbea 
an&et de tempo, • sem que e.tl"j.mo. clla"lilu.du., 
OUtrol G",el fiOS de di'er •• (orma, e 'Ihel i,ulea 
em &ubstancia? N:io certamcDCe, Eal(!D"am"-lIo •• 
Senhor" • ee .lgum.. queixa. "8 df' }'ovo, cuntra 
o. Gov .. rllOl da Pro,iucí •• , nHO he ,ClPtr. a for
ma dt.lles. lIe ront,. oa indlv.duolI q"~ aqui, c 
a(~lá le t~m por vc:nturla in'RlCf'lanltn&e ~b pll'gi.do. 
St'jllo removid"l u, prev.,icMdurca; auctolÍ~.'r.,u. o 
Guverno par. que o. rcmov.: e .ejãn lubeuttsidOl 
pur uutrO!; immediatn .. em voto, lia D(I:JIt.~a.. po
pul.r. d~-.e-Ihe. um hegin,ent.o que rrltoule .,uat 
anibuir.Út,s; e o m.1 cea·ara em »'Irte, A~.im ele,,
faremoa 1ue a. Provancia. se rhmbo dll n*'-uc,ão 
de ulI~a fi intenll,eativ., que r.lrl'(,( .Ibe di" inuI 
a'gtlma coulla da liberdade civil, que QII Puv ... 
por .eatura cu,dao hav. r nl't;If! D ... i&o do 't4.m ... 
rem OI SI UI ~ 'Vfrnad, 'ft., (Im quanto 08 lIl'U\ Ite
pl'elCen&au'" Ihe8 nao da.. • Con~ti~u .. {io que a IO
do. d.ve cuhrir, c pflJlt"g.'r du invaaún da Itlbi. 
trari"'ade e De~poti:oJmo 'Jlle c1~s dUt'llão. A .!e
mor. da obra da ('oll~ti'UI~ftO aio pôde ler &anta .• 
que UII P(i\'OI nio pusMO a.na .. r.ee em I" 'I. (n
mC'llto .... r mai, algum tempo. Al~DI de que I.ela. 
qu~ "I.' de un. ee 0:10 dR'. ajui,.r .to. &elllimen-
101 de tudo.. Não ha Govt'l'nador tão BllÍO que nito 
ten"a leOI adhe.entec e emillol ntDl Go.eln,.dor 
tã. bom, que nlio unha eo.ulol, e 1.,iml..:811. Se
GuvirlllOl uns e outro. muito Ita de diminu r Cal
.n " odi .. o. de que ora te cur ..... 'u OI (;o"rnol 
PiovlDciaea. E. Ial caMJ pede a p",dellcie. que 
It" cI ... ira para tempo 0IIOItuno e..bI mate ria. que 
fa ehjeclo de lei ~I!U .a:eat.r que talvez lenha 
balO na (~o.ltituiçfto que bouverDlOl .' faa." õ e 
eYitar~v.IOI dncun6nll"U dOI POVotl de que OI que
reaw. prendI r e go,~mar a arbitrio, 1"'$1. de QI 

CUDlhituil1DOl, cumo c:umJl1'e. 
() Sr-. And,cufa MI'c1",do: - 11.. licilo. ~r_ 

Presldm~. n"o 14; expender cada um li flUU id .:l'. 
mlls .t:' Msvairar e AUlolot(,ar .h.urduo. o 'lue D;tO 
b. por~m ,~rmíltíd() hf' fal"ificar d~ j'ropl'lii to. e 
caluanniar. como fea o lIIu~tre V"'p"la""'. atuibula
dO-ih. "1"',,!'lÕe.. qtl' nrm e fuí.,,!. ,,(\ur.,.l\(i pena 
o f"peÍ\Q 4Jue "evo r. este Au~u.((' Cllngn'loM me 
~naelltirh jan •• i" .u8.r «,"tra qua'quu ner"'tlldo, 
O que ~a dl~'s" fi'l ~ue CtI filei'. do .. .obre . n. pu
tado délitAf!nt;ão • fI"_ aMit'r(íio, visto 'l"C l:h.~ .. o 
por fin. enga .. ar f Me IDe..1I111 r"'\'.. 'lPe elle <1(!-
clamv. mio!!Cr .iá tempo ~ elllrnnnr: Aqui "no 
ha a gl'1 .,",ia. *' kflllW'ntlf ao 1lf'IJ01aClo: rrtct • 
... i" ha dn que compa'01' the .a pa'avr,," e as (1"1'11" 

e ... ot&1'ar-lhe a e.llitra(ti('(foo; i!olto I ~ n qll(, f:ar('JD 
toei". OI 8f!.crÍl(!I?". O lJUE' ha."~ admí,nrJ fi:!!'". 
h" qtte _ aYRDe8 qUf' o Pn .. idente da" Pr""-,"c:,, 
~tldo •• idt~ •• do Pr~i.-cto Jle o ,I.f'~mo q"" n 
entigo Govema~or e Capjtlio(~('n('fRt Ora , J .... 
me"a v"ta _ltllO ftli tifermcall. () Presiflt'fltf' ~'ii() 
he l~heff! da fn.rça 1\rmada ': no" ~cfmilli"tr~ ,111S
tit. .. ; não fi!Cftlí!!a aa renw.s: bc ml'ro adnl.ir.i~rl\. 
dor ~ exeeubft". t' mE'llmo como admini~I'Rdflr n:;n 
potIlue tudo o podt'r, "'a. rl'p"rlC-o ('om um C'ln_ 
flC!IIbO pop"loa... que naR materi.- ",ai, iU'lpllrt,!Il'1fefit 
dt'Cide com ,,"e. e "oro t\l'Io fi:. qut'm ff'11J;:. a 
onndia de at6rmar sem pud",. qu" Iit' <lUP'" l't"I't:\ .. 
belecer os .ntígwaa Cayrit!i('8 G(",er~e~ f!l1.\!!('.ar~C,(1I1, 
e .que .. intenta ' .... ,.",1' o pu\"o, F(li 3 f''''. p"(. 

fllllie, .. e daa~ lleàici~ .. , e anti-tolülit\:cíoDAal, 
••• 
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~u C:~ QllC ({eito o. s. p L~çando ,la cabeça, dQ 
.obre Deplltlldo, a quem eUa esc'apoU, tuda a Itl~. 
de: Im~'n~a" , arredltando q.ue a l,ronuJ1cl:n~ a.m pe~
iar e &cm rdlccLir II:IS cunsequencl:ls • tcndellcI4 

• .~ 1'1' pcrigo~. de t:J,o IIlCA"t/l ,I&IIsf!rç:iu i em .. lU qua I 1-
cantlo a aS!ll'r\'áo de liecllclulI" c 11:10 o nurtor dt'lla. 
Quanto ,;, estava na ordem; o que mão c.'~la\':& na 
õrdelll er. 11 111011 toar fal.ida,les. e trab:11hllr por fll

ãer odiolO o 'Iue era iunocclltC. P.ra COn\·('Dcer·~o 
.Ipeln qu. Il,~erç;io nito podia dt'iur de ser, qll~
Blic:ada de s('(bciosa bSlôla olhar, que eUa UlIplt
cava nl Ass.rubléa Allimo decidido de cn"annr o 
povo, quo repousava na Im" boa t~;, c se cnlrcg:'-
1'8 cen'i.(Iamt'nte á lua liabcuoria e im)l3rcióllidade. 
bi~o a AI!':,mbJ.:Il. porquo l>t'm que tl I'rojt'cto 
seja ultra dó 11m J)rput:tdo, todavi" d"pois d. 'l'r 
c\eclarado ~bjecto ele uclibt-l"Il\';io e t.cr 8t.~ paNullo 
ai 8PgUIldll disCUlIsiio, PIUlSi)U 8 'er da Aucmbléa 
inteira, Qual era poiil o dever de um })cl'ul:1do 
Jionrado, vendo oulumlliar as satas inLl'III;ÜCS do 
Congrcsso? li'azer C) que cu fi:., tltXllr de scdicio
... cxpresSÕE'S quc c:lar:Jm('I1\.C (l CI';I0; rCJlclHr o 
iillulto que inju'iamt'lltc tle fazia á A"eRllMa. pou
pando o bomem. stignl3ti~llr :1 dl.lutrilla, Sim, ~r. 
Pre5idente, firme nos nwos ,1"'\'('I'C5 não me arro
Rendo de os ter cumpri\Ju; :mh'lIi ,te nov" o ele
c:l.ro, tmIas as vczes c;uc neste recinto 8e pro
Dunc:i~rem palavra9 aDti·coDstiLudonac;s., ou que 
m. pareçiio taes, serei o primeiro <luC as ,Ic. 
Iluncie la censura ),ublica; lem a&tender á re»pei
abl humanol, arlnado de todas as 1).«:Ç3' avançare, 
~OID d"nodo B combater quanto re"."mhre á aaar
~1Ji4, E nio será .B auarcllia, Bvallçant.l~ que ha 
~o poto descon6ançu, que mais existem. na ima
«~naçiio dOI 118}>rf!1 Pr"oJ>illaotes. crra-Jai lia re1-
J~dad! pelo eSCI;'ldamellt~ das f'xprc.sü"., e ~18 
luspelto das conJec:turas? Como no csl:wo da 'dis
cil~io desrazer agora o q,IIC mais n;,o p:')(le IiOr 
desCeito? Na 1," discu~3io trlAluu-se do refIH'luar 
a~ Juntos, ,lc Governo em opposiy:io ai) Pl'ojecto 
'1'u" ag ab()~e; esta id~1l foi d('lSpcl'sadll ~ e o Pro
j~cto pa!!sQu tL !!,II dillcusS'jo; c"mo ag .. ml el, t;an-
,{:ar e plir de nuvo em qUGslilu ° que j:'t f"i cl,·lI. 
)lre1.~.do? Nf'm se digA 'luC na ~." dij;cu.~ão podemo! 
d(,lI'rliir o quI:' approv:ullCl~: a ~," discuss{ío t,,"1O por 
fim cnsaiar Ctn pnrtirlllar c detalhe o quc em ~Io
"0 1101 agrartou. l~dcmoil nclla desprezar ttelalhei, 
que não qllorlrl'm l'om as i~~{~as primorJiacs .lo Pro
.i~IO • 011 substituir. lhe outroô Rlai" a)lropriado~; 
d\!I!: rc!~eitflr n:; mesmos ,ninei}'iuI hc inconse
,(ul!llci4 ~ • e Ile i,to CJ que furiamQ, 8~ rCI'c1is)iClnoa 
('t:tl! Artl,~o. ,,,r'lu,' cUe cllvo!vetodQ o l'r"Jccto. 
~ r('~ejln'~(I ,,!te tlllh o 11\1\;8 fieatambelll I'ca (lit:uio 
" ,~ " 

r a(·'lI)1.RI! a 2 4 disc:ts~ão. A fi.rçlJ ,d:a verdade. Sr. 
P,'C'r:iden'p. he ,qllf!1n Ine lIu14tenll.l, fac " \'errll~de 
q\1l~m agll<;1\ l\~ "rmaa com qi.lc ataco; a cUa s/. 
(~., ~rt:i . * ,\'jc'nri. que h~" de, u~ ':l&I~\'ar; h" eUa 
!'./ 11 IIlC\IIv,a. que deve com rl:1.i1!' UIiIiUSt.aJ'o o qo

'Irc P .. r.ii~in.nttt. c não a eI'''Jucncia de qllC me 
ti,? liill ~rlltlli'.I\1nenfe J)reaeute. e lU\lito mOI,,'s a 

:':eli<{.'lin',::a If'mht'.nça das miuil:ul rd~:':"&' d~ HIIJ1~ 
J~nf! com MelQhrol r\n. :l\liuislcril .... A. e~~I ... enQa,n~o 
G:.::tn~a ao erro, em boI) ,fé ~ cqUVCOCl'-o;"ft j~. e ;\'Ai
CTOlll1 . ill~lrllcr;io, 40 crime" IIQ eltqismo" o a ilf\.
r"~tlll'ó\ t ,n"f,"ça:!QI com, aa roupa. do M~r t . da' 
'irln:lc. ,1,. :tolo, do P~triQ'~JIlQ,..e da Yer",.~" 
h,> (lU!! inruuc!e I.hlta, ':IISto, .,pr~8I~ntan4Q·OIiMl 
tóJA fi. S,"" 11It!llln1Ja DIl~,ez: rO.u.t.·J4e. a elperA
p ele a"llusol elo PfYD ülu.dillo. POfIIIWJ JII\It 

suspirio • 'porqu" tIm&o intrigio. Ora tu ,,~, ..:.; 
ao mCIlOIl deH~o crer, qu" ta n\)br. ~~pl""'l.: 
não estarÍl no CU:lO d" tomu tanto cu VIlIl.; roll 
ou tcma ou nao leQlA, ella bo a .... pre t~vuravel 4. 
bla\'üo, (~lUllltO li rcla~'õc8 de parentetlco. ho, tI,lO ba~. 
XII a itl!;iuull~'ãu d. 811'(", que ellas pouu~ Illcutlr 
na alma iotrepidll de um Deputado, que ftl~O CQld .. 
quc o Il1l1~he )'Ie0l'ill,1111. a apoll .... ae leria mente. 
c~uc Icm de lemer um l)el,u~~lu dos ~linill'l'OI. li: 
muito mellos dt: irmi\()s de l\1uulltroa? Sr. Prcaldenu 
te: nfio kmos quc temer 110 IUlO a voa lIe no ..... 
con5cicllti:\s, que 11011 acusa; procuro!hol _ atar benl. 
(~om clla, fitzemlo o n08ll0 de,er, c nl\o olbemoo 
pl&r:1 conôitlt:rli.yõcs estranhall. Se a tanto chega, a tra. 
(\uc:.:a do n8br', f?eputallo, que a ~ACO do um IIC~ 
)a1' & aS8wsta, so porCJu" tetn relaçoe~ com o l\oh-
lIisterio, que lU isero gUlW'lIa das IiUaH bberdatlee e .. 
velh" ndle o Povo lIo Druill Eu, Sr. Prc. .. idenlAt,. 
lnostrBl'ci Iicn.Jo preciso, quo conheço mail a dign!_ 
,lade do lugllr quc .ocupo; o tempo lUu~a. OI )f,: 
nislro," desaparecem, outrol \'em! .enhllo., verio
que os nio lemo. 4ue 011 atacarei, que 11110 recu
sarei inim.sadCl por bem .lu mea Pall. VeOl, e. 
lua vel exp"Juida I.cj"lt ~'ritos de miDha conllcieDCia 
h. 81; o que tcmo, jc e,.a;,., Di6" t r/ter .-IbMr. d 
jt: 1" 0y ti tJutl': crU.lllr, Ai'C0ra nll'IUltO, IIt' 011 Mi
nistrol que me llitO )i~ados ,por ..angue, atentarelD' 
r.olltra " liherdade e o bem do Drasil eu não lerei 
dos dcradeiros a ue.fialos aí le.1 combalo; e challllll' 
sobre ollel a jUNtu vingança d. Palria oOendida. 

O Sr. Henrique, de Belc"de: - Levanto-m. 
para fazer um requcrimente que ha muito t.nbct 
('m vista., IR&II lem fallar uelle, pór ter isto mu.ic. 
da obrigaçio de V. Ex.·; vcje porém que be pre
ciso (a ... lo. Sr. I'reeidentc:, tellho r .. parado que I.,. 
da. a. iaYectivu o penouaiidadE'. que ... m h.vi(Uo 
aqui, lI.cem de ir a _UtlllÃo Cora da ordem. Nc. 
vimos A 8ht.o lugar fl1~er lei. enio delcompormo
llC):4: ainda ell cá não esta VI , e jli ou.il que .. 
dialião aqui pcrllonlllidad",. e procura lido o funda
m.nto dcscobri que 'iI qucs!õclI rolaviio ~ra d. 
ordem du dia. lI, indecorosu á AI.cmbléa t e com
proanctle o credito dcU.. j', por ahi IC dil que nó. 
\ i IDO!! aqui dilipular e não faler leil. Rtclueiro poÍfl. 
Sr. Prc8:',Jente, que tol1as li velOl que qualquer 
lIos illustrclI Dcpnt:l(!oll diuer uma invectiva, ou 
(liH~r do objcclo principal t V, Ex. o chame immc
dialamente ít urdem; porque • titulo de uma ex
plica.,.ãoiiinlaa , de tllr unaa resposta, come\'a.1IO em 
di1.ct tu direi eu; le,.., ~ uraa laora ~m quclltõel e .. 
tranhas ao ol~jecto. perde se o tempo t e nada do 
Jcill' ora eu Rito venlt" para aqui ouvir per8on.li
d4des e idvectivM. "alve. 8~j4 cu o primeiro que 
mereça !ler chamado li ordem. mal queIJO n-Io logo 
quo me tenh/l dt'livail'ac1o, com tanto que ae nio 
cOlIsir.lrs 'I H(!t;tÓCII fi,rü d. ordem. 

O Sr. Cunu';.ro de Campo,,: - ir. Prniden. 
te: I!;II MO tillha tcnr,üo de faliu n.ata materia; 
pqrquc j" em ttutra IIClISÚO. mostrei .,. iQ('oveoim
tc:. que" " tnCKl v.r. rClulta"lÍo da approvllção 
deste p,o.;t·tto. m.. como OI principiol qüe in
tiio .. l!»p~tl.; tem, s"lo ecn6uradoll fortemente t • ecen
cideradoll eon~ incouciliflyeii como Goveruo Cona. 
ti~uci~Bal' , dlfei CID dcfcza dellel o qae me .,... 
rctee, n8~8 .. rio. Na M4Inarchia Repreaen .. ci •• ·b. 
clIHl\cial que a execuçi'o e.tt:ja encsnt'pdc a 
u,. I(). que h" o Menarcbo. Chefe do Pode. 
&eclt"lfQ.· ,..... 001II0 a deliberação a muitot, 
O:J ... oJ.rro ..... , ti~"'" Go,q.JmoI rnreâW'" 
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• J'Grll"to nlo Iti .e no Htld~ .,m que _ ..,ha 
0. ProJecto, "OI he permiLido tomen,tlho; IDa. .. 
blllO ~ asseflCIl. ~u. Ct>mo goe;to muito dI' ftrdade. 
• IOll hvru de proJulllol. .0 ha do lahir um dtl. 
pmr.olito dali nUI.1S mftOl, t"mel1lle.l!C, ( A 1)OIado • 
~\ polOldo) e entel;dl'"!o .quo lac 111' dl'pojl do plg.1 
"~ d~"l)t~I.1 di 1 ruVlnCl1l quo .e "pl'lic:l uma I'ur
~:o pl&ra OI In,elhoramento. r-rtit'IIIIlI·CIt. "~Rl Oulrol 
) A .. el, !m ~ rança ." ren,l._, rropriltlQento Nacio. 
... e., nll~ 8110 apl'hcadu li! dl'lIlM"lal l'articul.I· ... 
doa Departamentoll, ha nutra. fClulal I"ara occorrer 
a c.taa dellpteal, ni. niio ttlno. il~. e he I'reri.~ 
d.. renda. 8crael apl,!icar uma 1,0r\,1\o l'lra ("""I 
de.pe ................... I' •••••••••••••• I' •••••.••••••••••••••••• 
•..••..•..•.••..••.......•...........•.......•••.................. 
Qu.nlo 'emenda do Sr. Rc.t(',,,I4, como he .,.ra 
redac\',lo, o a. ilté .. lIio as melmas, a tmlo o te~m
~ le. píKl~ e~enll.r, cc)m tinto que ten 10 altere. 
l'.nho poli feltu à. minhal ubllervac;úel, e .ou m.". 
4ar a minha emenda pura rneher o "a"io. 

.. l'rollOubo que tle declAre a lIurte da Provilleia 
do Rio de Jineiro. - .And'·(IJtI MdCh",/t •• 

C) Sr. P,,,ide,,'e: - eumo a tlfimeirs rlrtl 
di tmem)a do Sr. Vt'll!ut';rtI rlltl' rcgcitltln, e ehW 
li. compreendida nessa 1.- parte, rarece I'lue nno po-
de ser I"opolta. 

O 8r • .And,adtJ Mnr.lltldo: - O ~r. Jf"r/{ut;yo 
• qUI pede lae que a Provincia do Rio de Janei
ro, eeja declarada Pro9inda da prim.ira ontaan •• 
que o Ordenado de teO I'residente aeja eOlno o de 
tael Provlnci'l; e en o que quero he que nltu ha. 
ja lacuna no Proiccto, e p.ra a nAo hanr 'e ui. 
ba qual he a lIorle da Pr09incia do )lio de Janei
ro, de·clarand., a Commi,,,io que he uU'n.ivo o .i .. 
'tema administl'ativo a esta Provinci:a. ou que .. lo 
ha precisiio deU o na Provincia du Rio de J "nciro , 
pois he except.uada. O quo peço he lIimp!camenll 
Ordem. • que lIlIo flclue eaaa I,rovidencia no tir. 

O 8r. Al1Rr-;Ja AlIJllf,,,tlqUt: - Isto he contra 
o Regimento; pata emenda nno lae maill,' permila. 
... me ular de.ta eXIJrelllt:lo. mio he IImi. do que 
.• outra cncaputada, a outri! ('mend:a di" que ° ltio 
de Janeiro ltej. comprcendi,lo nus I'r"vinei .. muio
rei. e n~ta o ~r. Deputadu d •• que lIe declare a 
eerte deU.; por lanlo he "me!lInR iMa que 118 acha 
na primeira, e quo jf\ loi rrgt'ital'a. NI~'I dov~mtl 
executar a L~i; e "Ar. Uf'('lItar " Lei he "red,o 
(I"e ellta enlCllda Ll'uha a mf'~rn" Borte d. do 8r. 
Y,rICuci,o. Demail tanto fuz que n R(tminiltração 
do Uio de J anei ro 8C dedl\ r, eCllnll IlIiu le decla
re. he o mesmo, hto n:co li m utililllAcle Rlgumll. 

O Sr. França: - E" enlendo elue a emenda 
do Sr. ""tonio (.'orl(J8, nio h. o D1t~lImU que a do 
Sr. Ver,;rce;m;' cata .upoem que o Decreto ~Oftl. 
preendc a )'rovind. do Rio de J"neiro, , quer 
8Omfl1te que se declare o ordenado, a do Sr. A,.. 
flio .(;'tJr/or. qurr fjl1.0r e"ttnlim o Decreto , Pro
~;neia do Rio de Janeiro; allcnLO que tem multa 
difterençe uma da oUlr,,; o que eu creio lae que a 
emenclado Sr. "nem.;n Carlu" indu. umR que.tlo 
prrtimlnar, 8e deve ou nl'o emen,l.r.ae o Decreto. 
)tara fazer-lIe estcnlivo lA Pro.aneia do Rio do Ja
neiru. 

Propos finalmen~ o Sr. P,er'tlt'"te a rmenda, 
ou pro,»o"tll do Sr. Anrl~a(lft .tIarludo. e fi.i a~iada. 

(t ~r. Mnntt'.fU77Uf: - CU nrol"e Orador r.UOtl 
do. em~itol da indt'ploc'enl'ia dOI Oo.erna,loret 
d.u Arm31 na. Provinci .. ; mas o 'r,chigr.ro de. 
clarou que pelo I\lUUlfO d .. O.lari .. , e ,,~da cio 

PO\'o alo poa~ra O',1\' a' o ptideipio cf" cIlteut'lO, • 
que ror illlo Ib eome~lra a escre .. r q .. audu di ... 
o .~guinte ) "or la"lo alNtio a ~blond. do S •• V.·,. • 
pt.,'O. e nlio a elu Hr. 80""" Melll, purq'" alt. 
teMlarA"e o fim a eluft tle prollOl teu A "th .. r. Ar-
r .... mOI , emrn,I'l ,lu Sr. Aml,.,Jd,. .V". hll.:u atO. 

hre qllrrer dcc!.ullr U laulO clu RIO ,I •. ' Jandr~. 
Eu cstou con\'clIC'htn qtht tlld.s RI (':ll·I!;,,,, 't"lft 

uma (~u.t·rnnnt;" .. r" llr il, e '·"1'c·d"l. nl(,1 !OC'. p'rq'tI 
lu'lI" esi.lem "M grftndl's '1'ribunst.'II e \) 1',ltI,·, Jb.
t'uti.o; nla. até 'J,or (\ig'Ii"udc do e/li"" ,'a Na. 
~Iio; tmlo isto ian.,1 ve A idéa ".C"nc~i:\', tlUO "li 
I'rovin(!ia Cal,itlll du I 111 Pfri" nlto 8. luh.,ini.Ulh' 

. 0It .eol funil... FIOI nu'lmol .. ~ftn.c, II0rqult •• 
a(tmiuilltrão Ult cl!tll outr.. J'ro"ind.l; iO:lo bo t:to 
certo e lalo inr.1li fel, que o ilIu,Ire A ui bor du 
p"titt:lo lterauadldo do.ta "rdlilt." nllo c,'"ntrlUlllou 
• Pro.int·,a dA C"I,ital, ror l'or.bt·cer que nlio l,.,dia 
..r aehnilliltracta como a. ""i. l~ro,ind;JI, • por 
i.1lO nito al'l?lentou I,arlgrarho nenhum .obre .11 •. 
M". di. u Sr. V,r,:"t;ro, que .e dt"la dfclera, 
.0 IlCrtence tá I~lo"incia da l'll,it,,1 o ml'~mo modo 
de "dminislt'~"O, roil ql'e devia c:un.ldar.r • .., a 
I'rt),incla do Rio de Jandro fOmO I' outra., e 
até fOmrreendor-ae na. I'rovlnd.. d. 1.· onl.1I'l , 
porque podia enlrar em du\·itla lO "a t'On,id.r.cta 
de elUcra man~lra. Eu dir inteiramente u conl a • 
rio; a Allemb16a nUQea fanou ni.to, n"m nl (lU. 
1I •• rio 'mmenlidade de em~nJ.. .. lemb ... rfto d. 
tal aditamento, porque nlo )JO,til p" .. ar pela ca-
bt'ç.. de ninguom qUI a Prova.,da du Rio de .1". 
neiro aendo a Capital do 1'.l'ft'io tivclI~ " mf .. ma 
fórma de Go'ernança adminl.lrltha q"" tillh"'1 li 
mail Pro,indu l porq"l a eon.idera\·Il., de Cal'lllI1, 
e a preaençl do Chefe da Nlçlo o 'l'rihunAII J" 
cril"lu. para certa. atlminiltraçõe. a r.,,·m c1ill; ,,·n. 
te da. .,ai. Pro, ineia., para ntlo IH a,ltniuilllrllc1a, 
como lae " PrClvincia d. U.laia, Pern,.mbueo, ( .... 
rã &0. cujO! G 090rnOl ela regra rropoem • li di. 
rigem ao (;hefe eIs Naçlfu. () rcgilllen admlni.ua· 
trvo da Capital he poil diRerente do do Itld.1 a • 
em trai , .. "im colno tem dift'erenç" entre .1 OI d" 
Cid .. des, Villa., I.ugare.. M unieiJlio. &~. I 'ucl,~ 
ra. dif(erença na. lU.. aclminl.traçõell .ineta que to
dai aejllo ftJativa.. I~or tanto nüo ",1 que "'\ia ne
lIecellidnde do lO faler e.ta dedlraç6o; "ai qUln
cio. A.lfmlMta q"eira quo ae dt'clarc, I,ara qUI 11 •• 
ja neeta parte melhor clart'~a, fnt~CI d'R"·'1 qUI Hc:. 
admlniatrada como C"phal do 1 nlptrio ................. . 
.......•.............•..........................•..•.•...•..•..•• . ..••.•..•...........•.••..........•••...••.•.•••.•.••.•••••..•• 
Itto tudo, Sonhorel, h. dCt ler marcndo r .. 1a (;Ollllhlll. 
çf(o, porquo he provl.orlo o qu... )fCI'fII,.,.-
tou penuadido que ha ele ter IlterAçiio, nem eu o 
lanceionaria 10 ville que o Pruj~oto dft (:onll~ilui
çlo fIla .. t!to adiantado que "In hrove .nlraVlalDnll 
na dilcullIl(o do. n09ernol Provlndllu, m.. rOtuD 
njo que nllo ho 'lIell !lue ch"Ru.mue 11\ t:~o re(l" , 
por 11110 he qlle hei do .ancdunar 1'&8 Decreto, 
e tamlJem como Ii ,at6c. q... me cU'o com a. 
mBII Provinda. nRo ha mm e.la da Caritnl , .n11\0 
a fOler- ... alguma d.elar.C;ltn. pur I. J"lglr ,,,.el. 
pn' melindre, ou .uellao do elar" .. a, 'fja • qUI 
aponto, com o quo UCft Illtl.rclla I t'm .. nda du 
Mr. And,ada Aladaclo • e o acUtlam,nl" dn Ar. '·rr. 
11"""0' e "ada IDIII me rar,,"e quo ,c) ".'ta ac~. 
crellemtar. Vamol .~ra , .... "nd. elo Sr. "crlCut'. 
rn no que db rc·_p,·lIo 6 olt"v" l'arte d... , ..... 
elas da Pr .. lneia. .m cuja 'Lll'rc:c~i1o .anao coa. 



I.cIo Provilf'riaraente a um l'reeidênte e Conselho. 
O Sr. Fnnanlk,f Pin"""ro: - O Artigo 

1.0 deste Prejccto me parece falço, e qu-: ~uito 
dei"A á deteja.r para eomplcme~'e. ~ perfelçuotlo 
aystl'ma Iiltmltl1s'r.,t IVO: relo pnftclp,o de que pa· 
ra o escrcicie .to Poder ElLec:utivo nccPflsita o· 
Governo de ser secundado por um mobil de 
aeção de nattlreo analoga, e da mesma fórma 
que os movimentos do coração sãolupridoll pe
las Arcereas e ,eias destribuidaa pelo corpo hu
mano, Assim ilDl)or •• collooar'Be á testa de catla 
l'rovinci, hum Agente do executivo; mas na va' 
ca extenç:io dai nolS .. P~vin~~L" ni. b";lt:l elite 
... ., Agen,e parA levar a vldl\ a toda a encuntre· 
,eneia; ellta roda principal da maquina politica 
depeade de rodas secundarias ,que commnniquem 
I(radualmente a aeç.!io á. pare" ma's remo' as: o 
. Prellidente conct!ntrado na capital, he um J\ ~mi. 
ni,::rador, que dirige ant", do que executa; a 
Auctoridade municipal he que verdadeiramente, 
e em tedo o callO, será o Administr:tdor de fa· 
cto; e be por isso que para prt'ca\"er embaraços 
.. a ftecnçi~ oO'ereço o seguinte 

ADDIT Al\IENTO. 

Que 8e acre~cente que em cada l\IuIJiripio 
eu Villa haja um Admini.tr~or subordinado ao 
Administrador Geral dA Provineia, ao qual ser
vjrão por Ol'a de Conselho as mesmas Camaras, 
informclJ como por ora são. Paço dB Assembléa 
HJ .de Junho de 1823 - O Deputado Ferna"de, 
Pinlleiro. Foi apoiado. 

O Sr. Pereira da Cu,,"a. (Não· o ouvirão OI 
Tachigrafos. ) 

O Sr. Araujo Limll mandou á Mesa a' seguia
&e emenda: 

" O Governo (laR Provindas será confiado pro. 
.i5mamente li primeira Authoridade Ec:clesiastlca. 
á Militar de maior graduação, e ao Magistrado 
de maior predicameDto. - ~ rardo Lima " 

O Sr. Arntlxe R~ndon mandou tambem o se
pinte additamento para o tim do Artigo: 

"Que se rt'gular.íó pelo Regimento que ae 
lhes der. - Jn,<;o(; .4rOIl.1.·C de Toledn Rendon. 

O Sr. Scel'e:nio Canri,.., fie Cam~ leo estas 
dUIl'; emend,,!!. e a do SI'. Fer""ruü, Pi,.h,iro, a 
qual foi apoiada na jorma tio Regimellto, e tam· 
bem a do Sr. Arouze, que por isso se ordenou 
fJue fURsem illftrrC5t;lts para entr.rem Ila S.· discua. 
aão. A. do S~. Arolyo L;m", por não IIr apoia
da, fOI regel'ada. 

O Sr. Pereira lia CIlMa tambem mandou á 
j\J esa um Projecto de Regimento para os Gover. 
11M l'rov!sorios; mas entrou-"e em duvida se de
via este Pr~jecte .er impreelO para depois se di.cu. 
tir, ou se devia seo authol' retira-lo I'ar. ir appre
sentando 8U81 alteraçÕt'. á medida que se debates
sem OI Artigo. do Projeeto da Dova forlna de Go
vernos ProViMriOIl: coDveio aeo author em retira·lo. 

O Sr. Presidente declarou então que era cbe. 
~ada a hora da lei cura doa Parecere., e por liSO 

ticAva adittda a mscauio do Art. 2.-
O Sr. Ribeiro tk .4ndralD como Relator da 

(;ommisllão de FazeDda leo o •• ce 
PARECER. 

A Commisa5o de FIMDda t.mou êm eonside. 
r~I(:~o o re'l,,!!rinatAto de Antoaio Machado de Cu. 

\'Ilho, e teve preseDte luirtl a· eon.ulta do Conle. 
lho da FII'lIda, a qye eUe 6e ref\lre. como o De
creto d. 30 <Je Mar<,'O de J819, cJe qU! o ~u~. 
plicallte nio te. .e~~io, mal qu~ ~ COlllml .... 
exigio por copia do I he~ul'O, e vai Junto. a "C" 
papeill para melbor conhecimento de.te negocIo. 

Do exame, a qae procedeo a Commiuio IObre 
teclOI elteR papeis ~ mAnifesta: . 

1.° Qlle o Suppliclnte redulldo a um a&Ü. 
deploravel de .. ~e, e de cJeeadencia ,pelo, I'!'ClIfI. 

'

11' IOfli'eo DO .. ro do aeo commerclo, plCÜO em 
817 um de 1rel Odiei ••• que apontou no 110 l'O. 

qu~imel1to em atteflçio a aerviço., q_e aprollllco" 
documentados; mas Dão juetiftc:adol; e que nlo tO • 
ra deferido, como CODlca da reeoluçio de 6 de 
Julho de UU8, tomada Da sobredita Consl!lta. . 

!t.o Que pelo meDcio"ado Decreto forão aUen. 
didas as cinco til h.. de Supplica.te rom a peRlii • 
annual de 50.000 reil a cada UC'l', paga pelo 
'l'hesnuro. 

:l.O Finalmente, que o Supplirante, calando 
aquella penSll0 ja coDrerida, apresenta. nOvAmeDte 
aquellcs mesmos serviços, expõe lU diligellcias, que 
tem empregado para occorrer ao estado -1e neces· 
lIidade, em que se acba com a sua familia; e 
conclue pedindo duall mercês; 1.· a de ulDa Peno 
Rão ·sufficiente para si, e parA as suas cillC8 filhas 
com IObreviveDci~ de umas para as outras. 2.· Que 
estas sejão consideradas como filh.. de li," homem 
b.nemeriro, a fim de que sobre .. ]tias po!36I\O reei' 
hir quaesquer mercês, ou graças. 

A Commiaão á vista do referido julgou d. 
seo dever niio entrar no cODbecimenlo da justiça da 
perteDç.ão do Supplicante por haver a esse respeito 
uma legislação propria, que Dão se acha revog .. 
da ,qual a que manda decretar os leos Serviços; 
e he de parecer, que a repreaentaçãe do Suppli. 
cante pelo citado mo&ivo, e ainda mais por não 
conter algum projecto de Lei, ou de reforma ur. 
~te Ilã·"} he objecto tle deliberação da AssembléL 
PAÇO da Assembl(>a 16 de Junho de 18~3. - MM. 
tim Frallcilt:O Ilibliro de .AntJrtlda - Alanoel Jtu:i". 
to Nsgue;ra dn Gama - J08é Arouche de Toleá" 
Rendon - Barlo tU Sanlo ~mfiJ'O - JOIé tle Rc" 
,~n4e COIla. 

O Sr. Pert;ra da Cunl,a. (Não o ouvir5o o' 
Tacbigrafos. ) 

O Sr. Prellidence declarou que na forma d. 
Regimento ftcna adiado o Parecer; mas o Sr. Lo.. 
pe. Gnma ponderou que feria convenieDte dllDOnD' 
por alguns dias a discussão da materi., ficando os 
papeis na Secretaria para arrem vistos e examiDaa 
dos pelos 81'8. Depucados. Resolveo.se que assim •• 
fazesse; e marcou·se a Seaão do dia 21 para lIe 
continuar o de_te do mesmo Parecer. 

O Sr. Ribeiro de Re8ende ~mo Relater d. 
Commislão de Podere. leo e seguiDte 

PA 1\ECER. 

A Commissiio de Poderes se. em vista o 
DiplOmtl do Sr. Jo.é .blQria~ lU AIIJ~e'que}1 
Depu&ado pela Pl'ovinria do Ceará, e e»nfroDtaD-
.le.o eom a Ada Geral das Nemeaçüe. d. referida 
Pro.incia o aclaa comorme a eUa e ao Decreto. e 
J~trneções que legulão as lIome~s dOI Dep~tacl9J. 
He de parecer que o lIIesm. Deputado "Ilha t,. 
..ar o aeo .... to Desta A.lIfJlllJlé.. Paço eM A,. 
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ermb1é3 Ir, lle .Junbo lk 1823. ~ Estn.'ún Ri-
hdrn de Rc,'tC'7ldc - Jlano,Z Jad"to Nog"eira da . 
Gnw(J - ,titltonio CarloJ Ribeiro de .A"d,atl" ~JJ"
chadoc Si/vII. 

Iloi a.pprnvaclo. 

2.° !;e ao. que tinhãortetbi(lo a di.ria ,te 
duaR patacas serião estas dCllcolllada" de~,~c o 
mendolllldu dia J.O de Maio; e decidio~.,.c ('tI, sim. 

o ~r. Pinheiro de Oliveira., C€lmo lhl'ator d. 
Commi"lào de Inlitrucção Publica, l~o o lie!púlle 

P ROJ EÇ T O. 
O Sr,· Á rl1ujo . VinnrtlS pnr parte da Com mil

lÍÍo d. Ue,lacçtio (lu Diario Ico 08 seguinlt:8 Ap"n
tameatos paN A Fo!h3 daliua Uepartiçiio. . 

Apontàn\CIDtos que ftppre~enla a Cl)mmi~81ío da. A A .. embl~a Geral Constituinte e l~rd!la-
l'tedacç'ão, para ~e furmar a Folha d' iaquella Re- . tiva do Imperio do 8rac;il D"crela o ~cgtliJjte, 
partição, 8'gundo a8 d'ldsões da A8Iiembl\:a. 1." Será rcoputAdo Benemerito da I'alri., e 

Vencerão no ml!1l dI: Maio = Pos8idollio A.- como .tal condeco'afio (,~lDm a O.dem. Imperial do 
tonio Alves - 80~OO() reh = JOH9 Caetano de AI. Cruzeiro, .01' neUa adrantado, lOe J~ a tiver 9· 

mliela S.ha - 80.000 reis = l't>dro Affonso de. aquelle Cidadão, que até o fim do corrt:mte 
Carvalho - 70jJ)OOO reis.: Ma1lOel Jusé Pereira ' anno appresentar á Assembléa o melhor 'hactado 
da Silva ~ 'i"J~OOO rt:i't = .Jmio Eat·vüo da Cruz - de Educação phisica. moral,. e inleJleclualpar. 
50.0()f) rl,is = José Gonçalves da Silva - 50.000 • Mocidade Brasileira. 
rei" = Victorino RibeIro de Oliveira Silva - 40.000 2.° Uma Colllmissáo com POli'" de sete Ci~: .. 
... ,,, ::: J "stiniano l\Iaria dOI Santos - 80.000 diiul . de conhecida Literatura •. e Pafrioti~mf) , . no
rpis .::Paço da ASllembléa 16 de Junho de 1821 = meados pela Assembléa, decidirá qual dos 'l'rata-
Como Rel.,.,r, Aro,!;o Vianna. .. dos olferecid08merece a prefcrencia. 

o ~ .. lIarão :a'g~l!,S ~re. Depu'~~os,. ~ suscitoa.se 5.° Não bavendo concorrencia, e appa'ef"en" 
~ dunla. li' OI!. I acblgrafos devia o começar a veDe do um só Tractado, ainda assim verificar. se-h. 
('t:r desde .·0 dia 17 de Abril em 'tue H abrira á o premio determinado pejo paragrafo I.c se a C"m
AS!iembl~a, ou desde o 1.° de Maio; e dl-poil de missão o julgar digno de ImprenRa. Paço da A ... 
• lcum debt"e o ~r. P.e;.idenle ponderou que era .embléa em 16 de J unho de l8iS. - B,.k1.io,. 
do 8eO dcv,êr infurmar a Assembtéa que algual dos Pinheiro de Oliveira - Mflno,l Jacin.to N~rt. 
Tachigrafos venci:io duas patacas por dia que se Ib.. rlJ da GlJ1IfO - A"tonio Rodr;gu~8 Ye!/OJo de 
"a,,!. esta~:ecido para ~. eXc!lar • estucLtr. ~ ~t1e Oliveira - Marlim Ffonri'NJ Rillei,ode JI.",lra-
.te"1. tomar &e em con8lderaçao para Ie decidir 9 t/Q - JI"tonio Gonfolllla Gumide. 
Ie lhe. serião ou nio dttcont.das aqaellu . diariu Firou para 2.a Jeitura. 
DOS ftneimenlOl que se Jhes ti"bão aI bitrado. O 5r. Presidente assignou para R eM"'" I.· 

o Jul~ou-se a maleria discutida; e propos o Sr. a eontinua~o da 2,. di~eu8loâo do Prejedu ... bre 
Presidente Governos ProvilOriOl:. i.O Regimenco da Assem. 

1,- Se OI Tacbigr~rf)8 vencerião desde o 1.0 bléa: 8.° I." leitura. de ProJh>lw • 
.te Maio t ou desde 11 de Abril; e reaolveo!Se o que Levantou se • _MO á.! bo.... da te1'de 
.enceuem desde o 1.- de Maio. JoIé R.r •• C.1a ~pia, .. ~, .... , ~~ 

lHO Dl-~ ,1 ASEIRO. ~Â IMPRENSA NACIOSAL. 1828. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 

GERAL, COiVSTITUI1VTE, E LEGISLATlVA 

DO 

IMPERIO DO BRASIL. 
1 8 2 3. 

SESSÃO DE 17 DE JUNHO. 

Presidt.1Ic;a do "J'enluJ,. ..4nclrada e SilvtJ. 

R Eunídol os Srs. Deputados pelas 10 horaR da 
!nnnh:j'l, fcz·sc a achamada, e 8char:io-se prcsell
Ie:-; ,r)~, faltando com causa motivada 08 Sr8. Ri-
bn,o de ll"se'llde, (àfdas, Gama, Xavier de Caro 
'lJlI!ho, e (arneiro d-a Cunha, e sem eU. o Sr. Fer. 
,·ti.ra Barreto. 

O Sr. Pre8idente declarou aberta a Se.ão, e 
lida a Acta da antecedente, foi approuda. 

O Sr. Araldo Limfl appre!!Cfll0U umas instruc. 
~õcs que ultimamente lhe tinh:ío sido remettidas 
pela Camara de OI inda. Decidiolie que f,)!lSem pa
ta á COlJlmissão de ConslÍtuÍI.:ão, CJln outras da 
II1csma C:lluaru anteriormcnte appresentadas. 

O Sr. lJufJlte Sil'l:a: - Sr. Presidente, acabo 
ie rec(!ber um Officio do GuvernoProvisorio da 
minha Província, com o Rezl1m~ Estatistico da sua 
Populaç:íu. ConlH'c~udo eu quão defeituosos erão U3 

Ml:lpp~'i Qnt~riore8. e a SUft infedilidade. requeri 
6quelle Governo a diligencia de o~ h/lver mais exaclos 
para o que offered muuelos. O Governo annuio a 
.niuha rC/ga.ti~·a, e a brevidade do tempo, como 
elle cr·nf~ça, n:io ueu luO"ar a toda a precisa exa
ctidiio: tod.1~·ia aS'iegl!rar"> Jloder.se ólfirmar que a 
populaç:io cta Provinda chega a 50ibOUO almas. 
Oftcrcc;o !,ois o i'ef~riuo Ollírio e ~hppíl para ser 
remettído li Commis~:to de Est/ltíSCIi, se t'8ta Au. 
gu!'ta fhscmhlh a!;~im I.' hUllvcr por bem. 

Foi remcttírlo á Commissão de ESlntistíca. 
O Sr. PaI/la J'lello: - Eu queda que a 

As~mbléa rcsoive~sc se telll um Deputlldo direit. 
de propor, a bem de s,la Província, medidas que 
são do alcance de Governo, mas esquccidas por 
elle, Oll a 811hrestnção de outlas praticadas pelo 
('ovt'rr." e prt'j'1díciaes á Proúncia? Se ninse . 
me estranhar, liC hc i"to licitü, eu quero ofere
('t'r uma Indic/I't iio , que julgo muito necess~ria, 
• de muilo illteresse rclntiumente ú Provilleia de 
SãCJ faulo, que demanda :t IO/lis seria I&ttenção 
do e'overno. 

O ~ ... .Andrada Machado: - Nilo púde ha
yer duyida: he lirito a qulquer Sr. Deputade 
fazer as Propostas que jul(,ar COll vcnientes. 

O Sr. Paula .Mel/o: .:. Mas advirto que não 
f.lIo de. providencia geral; tratu de uma medida 
particular. 

Muitos ~tl. Deputados ~ills.rão fine p&dia. 
O Sr. Paula J.V t:lIo: - Como tenho Dot1eta 

que ~8t.", a Provincia de Slio Paulo sofrendo oa 
maiores vexames em consequencia de tI~li~runent08 
conlinuos d. Milicias, inutilmente disseminado. 
em suas Costas e Capital; e como para peor li. 
lia pouco, no Dillrio do Govenlo que se manda 
fazer nella um no~o Recrutamento de Tropas pa-
ra a campBnha do Rio da Prata. bem que 00. 
o especioso pretexto de voluntario, que sé o w
rã em nome; não posso dispen~ar-mc de deaa6ar 
a atten\':\u do Go\"emo li. t:slc re"'pcito propondo 
á Asselllblêa pai a esse fim a se,;uiuLc ladicaçio 
que mando á Mesa. 

tNDtCAÇAO. 

Proponho que se convide O Goyemo a tomar 
em 8cri:\ cunsideraçito o seguinte.-

A Pr .. vincia de S. PAulo llecesbita da, bene-o 
fiCai vistas do Governo pclo~ gravames, que soffre 
com os reiterados. e numerllZ08 desllleamentol Mi. 
licianul .n Capifal, em Santo. ,e mais pontos d. 
Costa, e que ;,illda maís vai 8f1tfrer com o recru
tamento para o Sul, que se detnmillou na tn~. 
RlI1. NA esperan\'a de se pod~rem talvell remedIar 
esses gr:lvamc8 sem detrímcllto da GraRde Cau!a , 
dezejo se me releve expor algumas rt'Rex~.. Prin
cipiandu peloll delltacsruelllos nas Costas, rareda-me 
justo lembrar, que, estaJldo em mar a nossa E •• 
quadra. e j~ consideravel, li c01umandad. por tio 
habíl Almirliote, talvez fO~8e pOSllivel CSCllzatem·le 
ja OI mCSIlHlS, principalmente l'0rquc segundo as 
Motíeias de Portugal devemos pensar não viráõ mais 
1.'rnpas inimigas, ou niLo viráõ tão cedo, e cn
tão segu.rlo as novas natióas, podercmo3 com tem
po tomar novas precauções. Mu :linda quando se 
mio pus '~o j:i elcm:ar esses d{'sta(';;:n~n!cs, tah'ez: 
se pos5ão. au menos ~imiRuír, supprimindo.se n'al. 
gllns pOl1tas, C(lOIO nos menos interl"ssaute1! , -e redu
zindll-se a menor numero n' outrus, como em San
tos, onde ja lia vendo Gl1IlIDi<;'iio PTl'pria dt~ pt'i
rnt:ir/l linha, talycz só com eUa, e cwm ai )Jíliei .. 
de seo termo se possa pm' ora maRler a Pra(;_, 
despensando.se por conscguinte OI .Mi1iciano~ dtl: 
Serra acimll, que tanto padec,;m co~ tal ("hroa, 
e tanIa falta fazem á suas cazas, e aos llItercs!.t~ de 
to~a a Província. Quando com tudo nem uma Hem 
outra medida. .ej:a praticavel, he s~m duvida a de 
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.e ... trocadol, e s\lbstituidos Milicianos de~tac:\
do. e .. ~allce!l por ta~OI Pago., quantos liélO f;!B 
ager. rczideft\eI nl Capl'al, 9w~, como laes, •. '* 
mais aptos para :a dcfeZM Dlall~ Importllnte, hene~
ci~udo.se ao. ,~enos a'J\lell~& \-'Um ~ .vanta~.m do dl
fll:t ~ e •• xlmldMle ~ ~uaa fanuh ... , dl~s cer'.ftlto "eÂ ~ preferaacaa, pur ISIO IOClmo que 
~lili~iaDO~. 

Passando ao dt'st<lcamcnto Jlllra Guarnição da 
Capital, l'arece-~c que muito ,pe ~n!tici~y. ~f1 
Milician,,~. rcdu~mdo aqucUa Guar,!lçao a. multo 
blenor numc:ro, medicla lalvez mUito pratlcafel, 
querendo-se; }lois, .. do • Cidade central. e de-. 
fendida· pela Sena', si, elepende de uma Força de 
Pulieia, em que lIe Mlmis~ivel lima restricla ec
lIumi. de praças. ou por mcio ele suprt'!ls.io -de 
alguu guardas (como além de outras a de Pala
ciu, em verdad. superftua" quereRdo-se mu.dar o 
ThClouro publico para a c~:a do Banco) ou por 
Jneio de diminuit;.iu de outras, reforçando-as porém 
de .f'01lOra, e haJa. para supprÍT ao numero 

. Qualquer destes reme<lios indicados, ( quando 
Dio pOAÚO ter todUl) não só alliviaria aquenea. 
povos,- ~mo aquolle '1'hMeuro, que está a~saa a8-
"rec:arregado prezentemcllte cem 8 peso da Folha 
.Militar, mui crescidamente superior {lS forças .do 
tlaesmo, e de que. rezulbio tantos outros males. 

rem. - Paço da A'8emb1~e H de J unbo de 1823.-
O Del,utado PlJul.. . 

O Sr. Portl4 Jftllo; -:- Selundo o q,~e se 
prat.ica em casos identicoli parece me que a mar .. 
clta he remeuer-se ao Governo, sem passar pelll~ 
.,.ia formula" do Regimento, . por idO mei8l0 

que a IndWt~ão não lae imlleratna. . 
O Sr. Fraflça: - P"receIllC que. se ~eve re

meUcr ao Governo para dar as pl'ovldenCl&8 que 
julgar justas. . 

O Sr. Andrada l'r!.pcltado: - ,Eu crel~ que 
nio se manJou recrutar, Rias que se acceltaesem 
os yolunt.arios: sendo assim hc desnecessaria a 
111~icação. Em geral essimaria que tiv~S8em fim 
estes recrutamentos; mu não quero pedir para a 
minha Provinaia um privilt'gio; se nas ma!1 Pr~. 
vindas quando ha precisi'io se recruta, n"o veJo 

. rasão sutHciente para se exceptuar a de Sao 
Paafo. 

O Sr. Riheiro de .Â7idrada: - Posso aftir. 
mar qucrulo ha semelbante recrutamento n' aq\lel
la Provincia. Convroanío.se paTa defender o Im • 
perio· na Provinda do Rio Graude e l\lonteviueo 
os que voluntariamente qllizessem fazelo; por tan
to heilln simples convite, não lia recr~tamentoo 
Ao que diz o nohre Deputado soure os de~t~a" 
mentos para a Costa, devo dizer ~"e he l~,b~ 
pensavel esta medida Das actuaes cucunstanclas Q 

pois ha necessidade não só de defender as Cos': 
tas dos invasorei de Portugal, mas tambem das 
descidas de Piratas que apparecem frequentemen.;. 
te em barcos, e que pódem causar damnol aos 
POYos. 'rodavia a Assembléa pó"e mandar reme
&ter ao Go\·erno a Indicaçiio se lhe parecer. 

O Sr. Paula ~vt?ao: - Eu receando oppo9i~ 
ção, já de proposito mio fiz a Indicação em tom 
imperativo; logo porque se quer ob~tar a eIla l 
Va ao Governo; elle a tome em consideração 
remed'ando t:ll1WS males que talvez ignora. Re
pito que eu esperava op~sição, m:as não de cer
to dos Deputadol da mmha lIIelma Pro\·incia. 

FizerãG-se ainda algumM reflexões; e a (i-
nal decidio-se que se remettesse ao Go\'erno, 
par. este a tomar na consideração que merecesse. 

Pasl'lvu-se á orrleRl do dia, que. er" o Artigo 
2.- do Pr~jecto sobre os Governos Provisorios, 
que ficara adiado lia ~e .. são antecedente. 

" Mas os gravames expostos vão subir ao maior 
po alOr oouza do novo recrutamento, que 68 vai 
lIella razer, c ainll. mais, se elle for coactivo, e 
~(\Irnto. Com etteito he notorio, que aquella Pro
"ineia tem dado para o Sul muitos mil homens 
elll poU~:l1I1I1l01, e que ainda no passado remet
leo á "ta Corte mais ele mil e' cem praças, de 
que IÓ yoltou muito menos de metade; he tàm
bem Dotune t que fm tempos de recrutaRlentes 
fogem da Provinda "do JRp.no'l tantos quantos siio 
ei recrutados; he não menos notorio, que prezen
teMente tem elIa em armas não muito longe de 
4uas nlil praça'!, (segundo me informão) .. que 
'empte dependerá de gr:mdes forças em si para de
tc.-Sla, auenta a longitude de sua Costa; be em ·fim 
notorio o aetual estado de sua população; parece
me per taJlt,o ~ q'Je eU. hedigna de merecer a He· 
De6!eccia d", Governo, escuzande-a .: aquelle coo
'ingenfe de 1'ropas ordenado, o qual em outra Pro-
\I i ncÍla ou nãu esgotada, ou de muito maior popu
tação, t;.lve1. não fac;a 8 pezo, que seIO duvida 
vai n' ell:, f"1.tor. Mas 6e a sabedoria do Gover.o 
Julgar para eUa indispcnsavcl aquelle sacrificio, pa
recI·me 'Iue ao menos he ella digna de merecer, 
«J\~e le deixe ao 8eo reconhecido e proveitozo patrio-
6 no o dezcmpenho d' Ilqllellc fim, ordennndo. o 

. ~rO\'erllo, que ea;se recrutamento seja tão sómente, 
e no todo volllntario, c nunca c'oactivo, eviolen
t6; po:~ ta1\'el ainda' assim se conse~u'i6se o fim, 
prinCipalmente se á léva le tirasse não só das Mi
licias, como das Ordeaanças, onde penso haver 
maia laaheis, que D 'aquellas; muitl) mais mandando-
1;(: ca.!tar, e abolir certos privile,dos abuJil'ol, que 
ti: 3a:Or" inj ultaRlente tem capeado á muitos no de
z~mpcnho· de IC(lS devereI!; e muito I,rincipalmen
te. se pe incitare.. 08 animos dOR volulltanos com 
l>rom~lfftWl de pro~imas vanta~. e preinios. 

O Sr. Rodrigues da Crista oftereceo ums emen
da, que foi lida pelo Sr. Secretario Carntirtl de 
Campos; mas tendo-se }lORderailo que era mais um 
novo Projecto do que lima t'menda, foi restituida 
ao seo iIIustre auth:>r para que fosse apprcsentaudo 
as 6uas emendas á medida que se discutissem Olõ 
Artigos. Em consequencia disto lI~andOll á Mel\3 
o melmo Sr. Deputado a emenda seguiBte 

ecrti .. imo eu da JUlth.a do Geverao espero, 
que a Proviucia de S. Paulo lhe merecerá attilfll
ção, obtendo o. rcmediosde aeos gravame., ou 
ao mcnOl aqueUes, qú. as . circunlltancias permitti-

EMENDA 

.. Em lugar do Conselho em qne falia o Pro .. 
jecto que p81'ecc dellinar-se só ao eXf'Cutivo. se 
estabelecerá am Conselho ou J nnta a fim de deli
berar sobre todo o bem e melboraJDenlo do paiz t 

que duti1rá o tempo preciso, c concluido se dialol. 
verá. - Manoel Rodrigues da CObta. 

Não foi apoiada .. 
O Sr. França: - pareci:-me necessario w.er 

UDl additamento a este Artigo,. pelo qual 'S~ "'01-
tre aos POl'OI que a Coustituição 'ha de dar a for
ma doa Governos ProvinCiiaes..; 'P:lr este modo lI'e-
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moveni.. as· .uspeita. dos POYOS, que Jnstamcnte 
tleacon6ão de tl.lClo o que he Provisorio. Eis-aqui ° 
additamcnto 

E em quanto por Artigos de Constitl1içúo on
(ra cousa se nií.o dcler~inar. - Paço da Asscmbléa 
17 de Junho de IS~J. - O Depulado p/fJ1JÇlj. 

Foi 3i'plliaJo. 
Depoili de algumas observações sobre a8 refe

ridas emenda~, julgou-se suilicicntemente discutido 
o Artigo; mas antcs de passar ao 3.° annunciou 
o Sr. fJre"iíIC!lte que na Sala Ímmeulata se achava 
o Sr. José :lJarialtno de AllJllqut'rque, Deputado 
pelli ProvincÍil do Cear,,; e sendo introduzido na 
forma do costume, prc~tou o juramcnto do estilo, e 
tomou aSS81\to no Congrcsso. 

Paslilou-se ao Artigo 3.0 que foi lido pelo Sr. 
Secretario Carneiro de Campas. 

Art. 8.° O Prcsi.lent'! será o Executor e Admi
mistrAdor Geral da Provincia; ser;, da nomeação 
do llD)lerador, e amovivel lld u"tl/m. 

O Sr. Andrade Ltnlfl: - Sr. Presidente: He 
uma maxima bem conhecida em Política, que 
nem sempre a mclh0r instltuiçiio cOllllidcrada em 
abstracto, he a melhor lia pratica. Uma lei qtle 
fizesse a feliciia<1c d' um Povo dlde, faria igual
mente a dcsgraça daqucUc, cujo elltado mentnl, 
e prevenções recebidas estivessem em inanífesta 
opposiçãe com o espirito, e disposição da dita 
lei. Embora se diga que be atribuição essencial 
do Poder Executivo o Demear todas os Empreaa
dos, que devem dar cumprimente ás leis , eu 
Dão posso convir em que o Presidente da, Provin
cia seja da nomeaçiiodo Imperador., Sim, el1 di
go com o Grande Loke que não conheço a essen
cia de coiza nenhuma: e muito melles conheç. 
a essencia d' um Imperador Constitucional, e par
tes illtegrantes deslia gabada cssencia. Eu olho, 
Sr Presidente, tão s:,mente á utilidade dos Povos, 
e esta a Mira da minha Politica. Os Povos des
te vasto Imperio, Sr. Presidente, ha longo tem
pe, calcados pele despotismo dos 6itlegados dos 
Monarcas, olhão com horror para tudo q,uanto 
he tGbrieado ao segredo dos Gabinetes. Elles vem 
nesse ProJecto uma erganisaçiio de Governo, que 
Be ,diz de ti)rma Constitucional em epylogo; mas 
cujas· AUlboridades, que mais podem, são da. no
meAf;ão do Imperador; e um Conselho de nemea
ção popular, mas que nada mais pooe senão dar 
conselhos, e fantasiar melhoramentos. Essa orga
Ilisar,iio de Governo, Sr. Presidente. seria boa 
se já esti,es,.e estabelecida a responsabilidade Mi
nisterial; se os l'ovas nada temessem do que lie 
pôde conchavar e,m um Gabinete; se elles não 
pudessem tluvid:lr, de que a Asseml<lléa tei~ to
da forç •• para reprimir Oli abusos Mini,.tcriae.; se 
.l1es em fim não estivrssem, como aqui ~e tem 
dito, tãu ex:\lta~h)s, e 11' uma desconiiança quasi 
completa de tudo o que sc faz 110 lU" de J a
neiro. Suponh:uno'i, Sr. Presidente, qu~~ os Po
vo~ desobede"jàu ú. essa lei, n:.s em vez da paz 
lhe Icv,l\'iamos· a gllcrra, e guerril r.i vil. E en
tãn. -Sr. l~re;·;idclltl! niio será mais prudente, e 
polilicll, cm'fuanto não h:l. respons:thilidadc, em 
um ll'H>IIlUlIO de lanta crise, renunciar ,l cs;;:\ atri
buiçd:J d~l'J'1.i":l <l' uma pretendida e~;,e!ICJ:I? N:to 
sel'a ninis prufll'lltc. e politico dar :l6S Puvos aI) 
menos um Presidente de Pr9vinC::t d~ sua elei,.itl 
e confiança, em qu'tnto não Sl: e"bhelcce a 
reapQDsabilidade l\1iniiterial, essa .. aica salvagoar .. 

da dos' direitos de Cidadão? Ser.nos-ha licito t 

á nl',~ Procuradorcs da Nar;~ão impí,r á n.esma 
Nação uana lei contraria ao seo lientimento, c 
v~>tllade soberana? A' vista do nposto, Sr. Pre
Illdcl~t.C, penso ter, na emenda que offcreço, 
conCIliado a nlnncac;:io popular, com essa prac!.
mada característica de Imperador ConscituC'Íonal, 
e ohviado ao ineol1\'cnientc de scr Ilomeado Presi. 
dente de Provincia, (Iuem· se julga'J!)e inapto, 
ou não quizc8se expoNie á tamanha re~poDllabi
lidade. 

E!\IENDA 

1.° O Presidente serli o Executor, e Admi. 
nistrador Geral da Provincia. 

2.0 Será· eleito pelos mesmos Collcgios Eleito
racs que elegerão os Deputôlclos. 

3. o A sua nomeação será confirmada pelo Im. 
porador. • 

4.° Não poderá ser remevido sem crime ou 
malversação. 

5.° Só podcm ser elegiveis aqucllas pessoas que 
dentro de um mez CAntado da recepção do presen. 
te D'!crcto, derem o seu nome para Condidato na 
Camarll da Capital. 

6.° A Carnara da Capitlil participará aos Col. 
legios os Candidatos que se tivc:rem olJ'etccido. 

7.° Se em alguma Província não apparecerem 
Candidatos para Presidente tca livre ao Impt"rador 
nomear quem lhe parecer. _ Paço da Auemblé. 
17 de JUllho de J823. 

Não foi apoiada. 
O Sr. Henriques de Re.tende :- Sr. PrClÍ. 

dente: Para que tossc regeitado este Projecto' ai. 
legou-se com as desconfianças dOI POyos: mal 
eu que estava convencido, e ainda estou, que .. 
refórma era indispensavel, votei pelo Projecto, 
reservando para este Art. 8.° propor alguma emen. 
da que cenciliasse o sistema actual e os dircitos 
do Imperador com as circunatancias . do tempo, 
que são a maior authorirlade do mundo. Todol 

. sabem que os Governes das Provincias são uma 
emanação do Chcfe Supremo do Poder Execuli
TO , que deveria em pessoa estar presente CID to
da a parte; maa como isso be impossivel, no
meai pessoas que em seo nome govcrnem as Pro
vincias; he elite um direito que lhe compete; 
mas he preciso, visto que este .Decrdo he Pro
visorio que o Imperador cedil de uma parte da 
plenitude desse direito em favor das circulIstan~ 
eias. Se os Povos \'issem ir dl\qui um homf'm 
para govcrna-Ios pCllsariiio que era mn homcm de 
fi~iç;io, mand:ltlo para torcer a opÍllião publica, • 
torça-los a receber o DespotiliOlO que clles enten
dem que do Rio de Janeiro pertendc elSteudt:r·:;. 
a todo o lmperio. I)ara conciliar pois estló" dr
cUllst:mcias com os direitos do Imperador prClpo
nho o seguinte udditamcnto - ~er(, da nomeaç;io 
do IlIIpc~ador, mas tirado d' entre as pe!;lioas da 
mesma Provincia -. Quando se fizer a Lei COllS

titucion:\l e fixa, que l'egule a fórma e a nome.
çã~ dellses Gov~rnos. elltiio outra (:oll~a scr:'l de
terminado. Dir-se-ha que he um 111ft~it() do I Ri. 
pcr:ltlor a esc()lh.;- eu já convim nis,o; por{om 
muilali vezes fazemos o que nos part'C8 men',I~ re
~ll!ar, em l'asão do imperio da!'! circullstallcias; 
e () Imperwlor deve por IIgora limitar esse di
rE'it:l , principalmente quandu não ba nl·llbutDa. 
r~iio para que elle e a Nação sejão melbor ler .. 

•• 



vidos por p~6S0as anleS dest,. do que ~. aquclla 
Provincia. Dinio tal~ez que os Povos nao C08tu
mão rcspeitar muito peesoêu que elles vir,io ir 
com o c~rtapacio pàra a escola. Fraca rasão? Es
ses abusos hc que n,',s devt'mos reformar: he ne
cessario, Sr. Prcsidente. ncostumllr os PO\'os a 
yer nas J\ Ilthol'i.tlaucs publicas a Lei, e nio os 
h.mens: obcdc\'a-sc oi Lci. e ni,o imfK'rta o in· 
dividuo que a ('xecula: he necessario tirar dos 
Povos esse o~piritl) dc supcrstiçlio com que olba
vão l'om um ar de misterio para os Governador .. 
que vlllbão de fi,ra, como se el/es \·icssem do 
t:eo. Eu man.!" a Mes~ o meo additamellto. 

Foi apoiado. 
O SI". Balão de Santo .4.maro. - Talllbem pro

p.nho uma emenda a este artigo. 
A L~i dl!ve ~er clara, para que a sua intel

·Jt~lIcia estt.:ia ao alcance de todos: Na primeira 
parte delite artigo, dil o seo IJIustre aulhor a dcfi
nicão de Presiucllte. e diz: - será o Executor e Atl
mi~istrador; p,',de haver qllcm enlenda, que ncsls 
definição não !ta se não mudança de nome, e que 
se vai restahelleccr o odiozo cargO' de Governador. 
Vara tirar todos os motivos de desconfiança, e por 
i!'iSO que esses Governadores se dizicio representan
te!! UO Soberano, seria a mco ver conveniente ajun
tar .i detiniçiio as palaHas· de que o Presidente 
n,io he representante, ma!> unicamente executor ou 
agente do Poder Executivo. 

Voto pela doutrina da segunda parte do arti
go, quero dizer, ue que he do Imperador a nomea
(ão do Prf'sidente: Esta doutrina he fundada 110S 
principios da unidade da execução, e da responsa
r,iJidade. 

Não me parece porém conve.Riente a disposição 
ds ultima parte do artigo: A Lei tem marcado G 
tempo da duração do cxcrcicio dos Empregados 
'JklMic08 nos offieios, de que sito encarregados; o 
Governo os conserva, se cUes servem bem, e não 
'vrtio nt!ct'ssidade de se "Iterar a f,ei, e esta pratica. 

Fundado nestes principios offereço .. sccuinle 

EMENDA 

O Prf'llid('nte se.á o primeiro administrador na 
«dem da or/!aniMl&Çiio administrativa, não para re
presentar o Governo ~ ma!l para em seonome exe
cutar e administrA\": E seriÍ da nomeação do Impe
rador. - Ba1'(jo de .. "'·anto Amaro. 

Foi apoiada. 
O Sr. Frllllça: Eu faria a este Artigo 

unicamente uma emenda de redacção nOIl term08 
!IC~intes - "O Presidentc será Administrador 
" Geral da Provincia, e Executor unico das de
.. liheraçÕt.'s tfllnadas em Conselho: será da 110-

u nlcaçitO .10 Imperador. e amovivel ad nutum -" 
Deste modo me parece . Mais clara a doutrina, 
fi IC evita toda a iRte1'pClração, inductiva de 
c:onflictoll de J uriadiçõea entre o Presidente ,e o 
IH Con@elho. 

O mesmo Sr. Deputado mandou á Mesa a re
ferida emenda. Não toi apoiada. 

O Sr. Almeida Albuq,u:rque: - N,io concordo 
com o que acabei de ouvir ao Illllstre Preopinan
te: J»lnca sel'ei tie opinião que 9 Presidente lIáo 
possa scr tirado, se não. dali pessoas da Pro\'in':' 
cias, pa ra unde elle tor: seria isto mostrar urna 
certa rivalidade, ql1e be niio deve tolerar. Não 
potIso ouvir que o Cllt,tt: do Poder Executivo Im-
ja- f"orçotameDte de Domear esta,. ou aquella pela0,,: 

quando EUe faz 3 nõmt'a:ç~o d~l' M.gis~radOl·; _. 
de quaesquer outros fUIlcclOnarlo8 pubhcos, nl10 
deve ter em vista, se n:io a capacidade de c:ada 
um delles: o ser desta, ou ci' IIquella Provind3 
he cousa que não tleve influir para as ~,~nleaçóelt: 
o Brasil não forma' se II:'LO uma Famlha; todo. 
somos irmão!!; e não de\"emos fomelllllr rivalidades 
indiscretas. Demais uma tal limitação seria uma 
infracção da Authoridade do Chefe da Naçoio, 
pois niaguem pod~ n'egarque he d .. !luas auri
buições nOllle:u as pCS!lOI&8 para os cargo!!. con
forme elle entender IluC IH: lIlai~ propriu, e mai .. 
conducente 80 bem ,~l'r:ll da NI1~'llll:. voto poiS' 
pelo artigo, fllzt'nclo ~imph'smcllt<: A segwnte emeD· 
da que mando á .,~(::;". 

E :\1 E N DA 

Art.:P O Presidente ser:i da n(lmcH~':ía d" 
Imperadpr, e scrvirÍl enl quanto assim fi,r COII\'e· 
lIiente - raço da 'As~embléa 17 de Junho de 
18~J - O Dcputado Albl/l/uerqllt. 

Não foi apoiada. . 
O Sr. Andrada 1Ilncltarlo: - O terceiro ar.tj~ 

~o deste projecto tende a 3 COUJ;88: primeiramen
te a marcar qual s~ja a auribuiçi'Lo propria d. 
Presidente da Provincia, e extenue-se aaé as pa-
lavras - Administrador Geral da Provincia -, 
em segundo lugar a mO!ltrar a fonte da sua DO· 
meação; e em terceiro a d~fjnir a duração d. 
Stlas funcções. Contra a primeira parte vi flue ai., 
guns Srs. Deputltdoll fl&lIarão, dizendo que a acha· 
vão pouco clara: tal foi um IlIustre Deputad$ 
que o1fereceo uma emenda, a fi lIal não apoiei ~ 
por parecer-me pouco comprehensiva, 8 não abrado 
gero preciso nal palavras - executor unico d .. 
deliberações do conselho. O presidente não exeew. 
ta só o que se decide em conselho; executa tudo 
quanto manda o l\1inisteriGo competente debaix. 
de cujas ordcRs está, e mais assim LJe adminr 
trador ; . administrar itnplica tal qual poder diacfeL 
cionarig, embora seja regulado por ordens e in ... 
trucções ; não he pois pura execuçiio. Daqui iI 
vê que a pala\.,a - Administrador - não be lU" 

perflua ',no arti~o; 'serve a declarar uma das fune:. 
ções de Presidente que he mais ampla que a 
mera execução. Houve quem embicassp. com a P'" 
lavra -I geral - cuidando, que anniquilava todo!l 
os mais, administradores secunclari"s da Provinci.r. 
Ora admiHistrador geral não quer dizer administr .. 
dor ulli~o; o que significrt he que elle he 8 fonte 
por onde vem as ordens uo Ministerio, que elle a. 
distribue!; 8 que implica ~l exislCDcia de admiaillO 
traclores de Provincia de segu.lda ol'dem. He ad
ministrador Geral da Provincia, porque a elte he 
que se expedclIl as ordens reStlectt."I\S Íl rrovineia • 
das quaca executa eJle o que pode. e o resCe 
manda ClI:ecutar pclos se08 agentes. Quanto ao odio
ao 1I0me - Executor - não posso achar.lke raZé'io 
e n.io acredito na existenl:ia. ou possibilidade de 
8emelhante odio, aliás tudo seria odioso neste 
mundo, e odiosissimo o Poder ExecutÍ\·o. S1. 
Presidente tudo o .qlle j·le necesllario na ordem SeJ
cial nunca póde ser ocliose, sóllvo fie he· mal en
tendido, e há quem trabalhe por desvairar o po
vo, ou se mie queremoll Governo; e neste CAKt) 
deixemos de aqui vir, porque n(11I o que viemCls 
aqui fazer, e aquillo para 'Jue n08 nomearão, foi 
para . fazer Governo, e não desfu:er GOJ'erDO. A 
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legunda parte do artigo não' pódc, a meo "er, 
deixar de ser approvada, Ilor scr conformo com 
as idéas que grassão na Asscmbléa. Tom Rido 
quasi geralmente reconhccido que o mal das J UI1-
tas Provisllrias vem de ser a execu'(ão cOllfi:u.!a a 
um elemento popular, li ((uent p<.lla esscnda das 
'cousas niio compete executar; e a emenda que ti
hha por fim tornar OIS co usas ao antigo chaos não 
devia ser apoiada como n:io foi; e por isso não 
raUo sobre cita. Digo porém por confirm,tr a mi
'nha opiui,to que !lt:IIUO o Prf'~Íllente de Provincia 
um Il trente de execução, a sua liomeação deve 
perteil~cr á mesma aut~oridade que nomca, os ou
tros ~"'el1tt·s de e'(ecuçao; a qUI,. entre nos he o 

,Impcr~dor. Um 1I0hrc Prcopinalltc propol lima 
emeuda que rt'strin~e a cswlhll de Sua l\'lagestade 
a sugcitos dll mesma provincia, e t'stn emenda foi 
apoiada. Contra esta emendl\ fallou já outro nuore 
PI·f'o.,inantl·, e no que me parccl' eCl.lI \'aleiltcs 
razõe~, pouco tenho uc acrl'centur; Eu ni:o julouei 
ser necassario pôr condições á nomc:oçiio do. I mpe
rador, ., restrillgilla aos mllraclore5 dn Pl'ovincia, 
á, cuja testl& tenha de pÍlr.se o Prcsidente pelo 
risco, que podia na~c('r dl~ se!llelh:lnl~ disp05it;ãfJ. 
He mistcl" que nos penuadamos, que os Gu\'ernos 
não podem Ioier 0pt'0.;tos ás upinió, s dos GO'o'crna-
4i~n; Go .erno que se oppoem {\ ophlllito cunheci
da du POYO deixa de ser Governo em l>fc\'e t~:"-
1'0. Uma das opiniões das Pro\'illcias, que n;io he 
contestada, he o deJejo de ser govemadu por 
aq'lclles que s1lhem as suas neceslliJIi"jes. U Guver
no de Sua l\lage~tade Imperial não ignora isto, e 
muito m~nog quanto he perigose ir de encontro a 
opinião geral. ~ilO desconfiemos pois do Go\'crno 
elle não hade escolher os Presiden1es das Provin
cias, se niio de entre os CidadEus das mesmas 
Provincias, quando ncllas se encontrarem Cidadiios 
conspicuos, bellellleritos e dignos de um e'"prego 
tão relevante. Nilo he prcciso marcar a:J Impcrador 
a linha c1econducta, que de\'e ODp.crnu·; h~ mes
ínO.!lOUC? air~so cSlrciJ:u-lhe o ci,cu:o d~ escolha.; 
e de mais perIgoso; d('mos o 4t1c he mu\t(l posSI
Tel , que não haja Ila PrU\'inda ncnhu:n Cidad:io 
capaz do alto emprego de Presidente, sendo o (~o
veroo obrigado á llom.ear tüu S:H!If'lIic pCS~IJUS da 
Provinda, via·!:c na 1l?::essiJade de c;t'~er m:;nos 
dignos e i"idolleo3. Ora qual de n::'8 serll\ tão <nlSll
do que pedbse a fS~la respllll!!ft!)ilidadc quando a lei 
o forçou a ncme:!r Íl!cajl!tzl:'~? Or.1 a rel'pllIlFa!Jillcla
de do ~Iinig! er;o he UD1:l d~.s COl!SaS e~8enciac'i nos 
Gowrnlls CllnsHi ucÍooaes , I' urna da" primeiras gá
rantias ; se lhe dermos glllrote, torJ1lu~do injusto e 
e impratica~'el o cxiair.se, fart'nlOs o maior mal 
JlOSSiH'1. Em terceiro lugar atirma o arligo que o 
Presidc-ule lIerá amovivel nd 111lt/!m, o quI:' he C(llt

torme a id:~a qUI' n' um systf'mll Constitu('iol1:l1 
devemos ter do l>od(·r Executivo. ,\ esta p:dan:\ 
l'ro}lo? UM nobre Dt'putlldo que se sub~nui~sf> - con
tinllari em'qllanto o hem da Nllção o ex;gir -. Eu 
perguntaria ao I1lustre Deplltildu, quem hade ser 
o ,'uiz da <~(lnv('nienda, 011 de que pUT hem <'la 
Nação eOlltilllle ou niio I) Prc .. idellte ela Provinda? 
Parece qne niio deixará de concordar que ht' I) Go
\terno. e então vcm a dizer 1\ alteraC;llo o mesmo que 
o artigo. Outro nobre Deputado atacou por outro 
Jado a disposição do artigo nos lIeguintes termol!: 
lIendo o Presidente de Provinda . um elllpregl1dó 
~0!'l0 os outros, e não sendo os outros empregados 
,privados' dos seul! empreioll; se nüo l)or ettlpa; por..: 

que se Ilndc fuer esta exccpção contra 08 PI·~si. 
dentcs? Mas o nobre Ut'putado não VIO a di/l'ere!',e 
ça que faz dos o"tros empregados UIO Presi<ftme.
de Provincia; elle he o Minislro de Eetadodaquel_ 
la Provincia. e cumo o Imperador remove Ih'remen
te 05 1\1 illistros de Estado, parcce conforme a ana
logia, que tambem remova o Presidellte. ~e o Im
p,'rador nito escoihesse e removes!!e livremente OI 
Presidentes, anlelJ não os poclesseretirar dOI 
emprl'gO:i bcm culpa, succedcria que. a .dl~inis~ 
tral;àu podta a;cr tibia, dc~Iei"ada ," e ne-.;Iigen. 
te, sem que o Governo o pudesse remediar; 
pois não montando os descuidos a VOnto, que jus
tifica~~em um proccsso, ou por n:io sercm c~peci
ficados na Lci, ou por não l~xilitircm as precisai 
pro\'as, ve"!l1da era a dcmis8iio, c clevia continuai
em mal do povo uma administraçllo inerte, I'ei"r 
muitas vezes do que uma illegal. Ora illto he au
surdu, ma!! he o que seguir-se ha do que lCllibra 
o nobrc Prcopinantt'. Be por is[:o conveniente e jU8~ 
to de:x:.ar á rli~cri«;'ão e sabeduria tio Govcrno a re
moçilo oos Presidentes Ilssim como se lhe deixa 
li nomeaç:io. 

O Sr. HClIriqllcs ele Re8ende: ..:.. LCYaI;lt.o,~lne, 
Sr. I)residcnte, pura responder aos nobres Oea1u
tl1do'3 que me impu~nar:lo. A familia Br3~iTiira, 
di!cm, he uma só, c o Impcrador tem o diteito 
d.e e~('{llhcr qualljucr. São ellses tambem os meos 
prillclplOS; eu ji prevcni cs!;a ohjccç;io; ní.:;" as 
circum;tuncias e as dCliconfianci3lJ dos l>ovos exigem 
a med;cla que propuz, e !le o que 'aiuda 'se .. aQ 
destruio. 1\Ias, não lJ:l\'erá , di~eru, nas Provincias
uma pessoa Cl!pIlZ para governar. Eu estou bem 
longe, ~r. Prcsidente, de pensar assim sobre luj 
Provincias; cllas tem pClSsoas para virem aqui coo-
perar na fadura das Leis, e não tem para go\'er
nar! Tem pcsso~s que ni:sta. Assemhll'a ml1nljem 
os interesse~ de todo o Brasil, e não hãocle ter 
fluem execute elisas mesmllS J eis no pequcno cir
culo dessa Pro\'incia, ondc clles vivem, c fiue el
Iestonhl'cem! ~Uo posso crer. Em todlls as Pro
vincias, Sr. Prcsider,te, hn CII:litães Ncr'.:'!:, Cem
mancl,mtcs, e pfssoas que OCCUI;:l~ It:;;:.:rcs ,de Ma
gistratura; e tolll1s eS~:ls pC'~::;ons (',<;.<'10 m~is 011 

menos ent':t.iuhadas nas material; ue a{ll~in:strar,;':o, 
c toiio capaílcs de gO\'i: l'll ar. J)Cfg:-Jl~'ar:() Brllbil fe 
niio ti\'(°s!>c IlOmens para executar as Leis ClI' q~:c 
eIlt-s mcsmos tem collaborado, e que exigl'm llllõitO 

llI:!iores t:1IClltIlS! Qualito no diz~r.:;c que o meo 
additamcRto he prl1Pl'io para intro(lm:ir r;v:llÍl!adcs, 
ll,in he assim, porque cl;te Projt'cto Lc I'r(l\'i~or;lt, 
e o meo 3ddilalllCl1tO hc lima !nuti:la p;ml conci
liar 'cste Dccreto com ai:;' deliconfian~:Jlt l'm que e~
tão os Povos: b~ lHlI.i medida li UI' uqUl'rt:l1l 118 

imperiosas cir('ullstancb., elo IC'mp'; lnaxilllc Ijll;lIH11I 
pelas Leis :lIltlgas. sC~~llnt1o li l:linha iM'a, dcpeis 
da cxpubío dns Holallol~7cS, IlclIhum:I)1C'H,Oa tte 
ti)ra (ao menos para Pernan1h~IC(l) podia (lC':'I'póir os 
cmprel!0s municipars,. e ou:ros; e toda\ ia 11;'10 hOll
ve por isso riv:Jlidade~, porque. as drt'Un~t3ncilli 
00 temp9as~hn () exigir:'io. Nem SE' diga qut' ('In 
tal caso scria nwnor a )'espon~abilid:lCle dos \linis
tros; pois niio vejo porque raziio sN;in Ult'nos rc~
pUllsaveis os 1\linistr\i1l '1uanclo umit l"liwin('ia for 
~o~ernada por um individuo tirado "rI/a mt'!tll'& " 
do' qlltl <fUall<lo lhe mllndarC'1II um de f."ra. A JlIl-
ml'ação ~ão he' em RAlbos c:\~,o~ do Impt'Tsdl1r ~ 
Mas, dizem, ó Imperador c o 1\finisterio núo co .. 
nhecerão em ',Provindas· di!tantts - p4'SiOas );aàbeltr. 

••• 
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Parece-me que isto não· faria muita honra ao Mi
ni-,lerio. Uttsvaçadu Hrasil se u lmperadur. c Sl'OS 

)linili\rol niio eSliverem ao faclo do que vai pelos 
l'roviucias, e não tiverem '. aO men~~ ('10 brera1 , co-
Ilhecimento . dAS pessoal. mal!. notav.~ls Jue udlaR mo-

. :aio! ))emalS e)ta medida t como Ja (h!lKe,. h. Vro-
"ilOria; e por tanto 1i1lslen\O l' slllltr.ntl&rel lIempr. 
v additamenlo." 

O Sr. Tâztiftl de GOllven.: - Sr. Presidente 
~u atou iut.:aramcnte cUllvencido de que cm r.;yRle
In. CUDstituciuual DalO lia empleg3do, q lIe miu IIlja 
i:esponsavel; e estou tambem persuad,du, que o 
iIlustre Autbor do Projeclo omitiu a declaraç.iu desla 
Jesponsabilidade por julgar que e1l3 be mh,'r('nle a 
'lualqut'r emprcg:>, ('(Imo por mais de lima vez lem 
declarado nesta Assemhléa; mlls os U!mpus em (IIIC 
~ivelDo:;, a geral de9conlian"a em tiue eslão 011 1'0-
,,"os, e o receio, de que os inimigos da ordllm lie 
appronitena delta f3lia, para seduzircllI ao Puvo 
illcauto, e lhe persuadirt'm, de (Iue queremos res
tabelecer o antigo Delpotislllo' dos Ooverllodores, 
e Capities General's, que tanto o, tem escandelisado 
lne indult'm a otrerecer salva A redacçio, o seguinte 
additam\'fttu: (Ico-o.) Dest3 rll'lReira, Sr. Pre~i
dente, fliZeDl~s conhecer claramente ao ·})ovo, de 
4lue esc" aUlhoridade jóimais \'illlÍlrá impunemente a 
Lei, e de alguma torma desarmall\os os inimigos da 
Dava ordtm de {·ousas. 

O mesmo Sr. Deputado mandou á Mesao. seo 
.dditamer.fo, concebido nos termol If'guintes. 

Art. 8.- O Presidente &c., e DO fim do Ar
tigo - slfietamente rtspons:wel. - Paço da Assem
blé3 1 j de J unbo de 1~2'J. - Lucio Soare", Tei-
~;rt& de GOltt'ea. 

Foi t\ poiado. 
O Sr. Carneiro de Camp08: - Ainda persis

to na minha opinião, porque ainda não vi destruido. 
os meos argumeDtos, nem basta para os combater 
ali gCDcralidodeà das queixas e as desordens aconte
t:idas Das Províncias; essas reconladas queixas/e de
I!I,rdens talHo pl>dC1D l>rovir da forma (los Cover
nos que hojc rebelO as l'rll\'i!lcill!.l, como de olltr:.tS 
causas mui dh·er.~ns: he ilecesl>~rio at!sinalar a ver
dadeira "r'gern do mal,· para o· delilruir; e para 
ae dcsibllotr a forml1 do Gu\'ernt1, cttmu a muca, 
ou ao menus a pl·ioc.ipal causa, era preciso qlle 
~e muslras!lc que as oulras já indicadas nem de 
ver· si , n::;11 touas juntas H.io capazes i.e produzir os 
males que t:e attribuem á forma do Govcrno; pois 
he .ssim não fI'" debalde applicarcmos as provi
ueooas do Projccttt; 011 llorq\l4'! cl1as niio destrui
T:W a causa· verd:l!leirs Ilos males, ou porque dei
xariio jnt"et~'I outras muil:ls igulle!\, 011 IIlllis :nlluen
tt's: Cl1mo entre as (li versas (,H igelis das dCEordens , 
1'1\ indi'laei 1\ p:r.ndc desconfiança em que estão 011 

l'uvos de que o Governo niio ~c descuidará de apro
.. eitar lodos os meios de os f:\1.cr rccahir t'm a 1'11-

cr .. vid.io. n.io posso con'Vir quc se adople já a dou
trina do R~tigo. palito que em 11wse rOIl('orde com 
~s prílldpios que servem de base ao Pr~iecr.o. Sr, 
l"residenle. os pr"juizos do8 PIlVO' m~rece'B Rlllita· 
conll'mplar,ão 1'11' Politica; quando o/.J:.t'l!isJador nito 
..., .. pode 'Victurios3lOente comb." ter , /deye-oll relipeitar. 
Os POVO!; conser"ãomlli viva a lembrança do .io
~o Jlt'7.acfo que /O:oportarão; f'stão reSt!olído8 (108 des
potismo de alguns novernadores; digo de al~"nB. 
por'1ue nem tOO()!J forão rlespolieos, mas não se 
pud,' negar que alp;nn!'l o fomo, ti .'lDto buta para 
OI ftagellllJl . que deste3 sorreriio OS fuç~:!C1 uim~ 

mente dcsconfialltls c eautclClfins. São só 011 nomes, 
e litulos, lambem 11!1 :malogiRs tem uma força ma
gica; be verdade que I'AlIl i.btruida a que poderi., 
provir dl1 IlOlnl'; lI,io he Governador! be Presl
dentt; mas d~·.sc o Tilulo que quiltcre~, ehame-!;c 
Administrlldllr, Prefeilo, IIU Pr~sldcllte. como hc 
11m "ó a quem se encarrega lá Administraçlio da 
l)rovincia, licrá sempre para os POVOB:f o ~r. Go
\'l'rllsdor, o r('{'('io oluartí, e por lima" I\lillçiio de 
idéas tudo quanto d8S antig611 Govemadorcs expea 
rimenlnrão , nillguem os c4mvencefÍI que· não eleváo 
t!sperar dos Pre~idenles. l~llcs n:io tem ali liufficiell d 

tes luzes para distinguir csíeR d' aquelles, ncm siio 
cnpales de pcn\!lrar u cen\'(,lliencia de se. cunterma
rem. para o bem geral, os Gu\'crllos 11as Pro\'in. 
das rom a forma do Guverno Supremo do lmlJe" 
tio, que .elles mesmos mui esp"ntalleame~tc procla. 
mar;'io: Os nlls,os inimigos que não doPmrm, que 
mio se dl'seuidiio, antes cstão muito a lerta para 
Ite aproveitarem de todos os meios de perturbação 
e deslIuilio, náo ddxaráõ de lançar lnão de uma 
occnsião tão opportuna para semc3r a zíJania (ntrr 
88 Provincias e a Capital, augmentar a desconfian
'ia, illaquear e arrastar os Fo\'os uo sco partido I 
e subverter a ordem estabelecida. I)clq que nas 
actuaes circunstancias nada mais acho l'erigollio do 
qur tudo quanto se aparta das formas populares I 
e ISe assemellia com as antigas de qualquer manei" 
ra; indo-se assim de encontro com os prejuízos dos 
Povos, não se remedêa c mal, aggrava-so este 
cada na mais. }Jor iliSo como eu quero diminuir 
desconfianças, posto que mal {undadas, apezar dls 
llIuilas emendas que tem havido ~ o Jelo com que 
dt\'o tralar esta raateria me obriga a oft'crecer tam
bem " seguinte 

EMEN1>A 

Art. 3.° O Presidenle será Ilomead" pela JUII-
ta Eleitoral da Provincia por lista tríplice para 
o lmpt'rlldlJr e~.colher um dos propostoo. 

Pudera a Junh\ t-:leitoral propor para este 
('ar~o qualq\lt'r cidac1&io que ache l'apazd(~ o eY.ercer. 
'Iuer sej:t f('!lidcntc na vropril& Província. ou em 
outra qualquer do Impcrio. - Carneiro de Campos. 

Fui apo:ada. 
O Sr. ll/lJn;:; Ttlt'(lre8; - Se eu intencionlls. 

se fazer os Ministros de E,,'ado irreFp9nSIl\'eis t 

de c(~rlo não aprnvarill cstc arLi~~n, ou para melhor 
dizl'r, pa,;sal'ia a votar j,í. em favor das elllenda~ 
propestas: mas iollgc d~milll similllaulc íntcnç.io. 
M'marchia COllstitucional S(;\n rC!'ltllll~.Lbilillade doa 
lHnistros bc U\11 Inons:ro, Ilue sú pude eX1Dtir 11&6 

,Icllmioladas cahc<;as dos amallt~ do abl!oJutí"lómo. 
Na responsabilidade, Sr. Presidente, llc sú oflde 
se po.1e encontrar CSl>e atlmiravcl cxp('(liclI te. a 
c\~ja falIa 2\t:..chiavcl atrilme li ruína da ~lU& Repu • 
b1it'a; cxpediente que rGI1l0\'clU)O, c punindo Mi
nistro!! corrupto"" produz um r,'medio imhll'diato 
aos males do Esl:ldo, c t"rlem('utc maTca 05 limi. 
&\'S, dentro dosquac'!; o Governo dc\'c cnt'crrar-sc ; 
expeclielltf!, que na fra1,e de Delolrne, e dOIi mais 
celel>rnR Publiei!llas, hc 114" quem tira (1 cscKndale 
do crime, e da aUlhoridadc, e aCllhna o Po .. o 
por um grande. e temivel aeto de justiça. Ora q_cm 
)lf'nsa desta maneira t e que me parece a mRis ~julI. 
tada. quanto " responsahilidade" não dl'zejará tira, 
aos Ministros toda a e~alliva, pela qual possão tor
nar nulla ~ eu JQeJlOS gravo". a dilo'\ re!lponsabili. 
àde? Deterte qUf! silO. E llãe .e mrontrariio 0"'" 



ai,vlls nas ~enda~ pJ'6pDfltta 1 Pal'ece.m~ que silo. 
T'. (IUC faria o Mmllitro se fOl-ose ohl"ii!,lIclo " esco
lher de 3 péllSO&8 propostas un:a, ~ Cstll ao depois 
p:sslo:1I1Se 11 abu~ar. ou se rt'conllC'ct'sse perversa? 
'j'rataria por ventura de a rerulJver immediatamen
te? QIIEl dífficuldatles mio encontraria. Sl~ tal pre. 
tendelolic? I<;ru preciso eliperilr p,;r 1I()\'as eh:i(;õea 
para nuvamente e~colher ouffii pelllóoa; qu:mto nll;-
,;io as elei(;iies em nosllo Paiz, todos "1):< ;.,ahellloti. 
]~lItretantu que se eRi:iluasse esta nova t~:!jiC;ão, o 
Po'!o hiria ~"mcndo, c ás suas reprelenlaçi';ello 
Ministro rt'lIplllldcria: vós (Olltps quem ele.'e~tes, 
u~1Il1e pacienci... sbpportai; mio quizestes ,ttmve, 
F.otfrei a hydl'a, ao qlle n.-<l1l poderillml'8 rtowrquir ; 
pelo t:ontr:Lri" Iie a eleit;;io fur tIJela obra do i\1ini~
,ro, e a l'es~oa eleita abusar, Oll fur rcconh(.-dda
m.::nte incapaz. caela. um de nlll; tralarú de incre
par URla làl eleiçáo', teremos lIlais jUlltos motivos 
}I.na advo;!ar a causa do Puvo upprimido. chamar
st!-ita a juizo n M inillotro. se prompt8tneftte não r('. 
omover, e punir os crimell do IiCO eleito, e dl'sta 
surte os Itlalell mio continuanio. Eis a ~rande <.tiRe-
rtnça entre uma, e outra e1rição, ' 

j\ oulra emenda de !'e tirar de cada uma das 
Provincias o seo resp~cti\'o Presidente, mio cncon
tra:incon\'cnÍentco", e dil1iculdades n!l pratica, an. 
tes descuhro 111'11.0 muita utilidacle: mas ledavia 
pau sc' conseguir o fim <1ezej'ldo, eu opinaria pa. 
rir que tfacta se l~cterminasse no nrtigu a este res. 
peito. Deixemos o Ministerio obrar Jj',remente; se 
eUe tiver senso, c dez~jat' a consolidação Ela nos
sa cauSa'. é perfeita' uniiio, o e harmonia liaS Pro.. 
vlil1ciair, hatl~ st'm duvida, e"colher para os empre.,rI O'S Varões Dlais probos, c de maior inteUigen-' 
eta ~ quê eOnstirem' 118S Provincias; niio ha lIecellosi
~e para is!;oO de o ,inlentarmos por um aeto Icgis
lirtivo. Exaqui CO'I\O pellSO sobr(' ('sta importante 
n'l'cAteria; e a vista das razões expcIHlidail concluo 
que o arligo pOlle passar sem alteraçãó. 

O Sr. relloao Soare/{ mandou á Me~a a seguinte. 

EMENDA 

Executor du orderls e mamlatlos do Governo, 
sehdo cumpridlls pelA COIISf'!f.IO. do qual fica sen
do prhativn a adminislraçiin, e o Prt'lIidente sim
ptes executor das rcsohH;ões do mesruo CORselho.
YeU"8o~ 

O SI'. Prl'8;dtnte: - Se os Srs. Deputados 
enttndem a emenda , \'ejão se a apoião, poTlIUC eu 
Dão a entendo 

Não(, foi apoi:ada, 
O Sro Dias: - Eu apoio a emenda do !ir. 

Car'lieirtt de CampM, porque he justo que se atteR
d. á vontade do povo, e allsim vai de acctlrdo 
com ella' a nomea\·ào. o Di( mesma sorte entenoo que 
o' amovivel sl'gundo hem part'<,~r ao Imperallte niio 
lJÓde atl,dltir. se; o t:hefe da N aç:io não fltz se 
noiio o que a Lei lhe marca, não pratica acl(\s Stl 
pelosen arbittio; e por isso s<'ja aIRovÍ\'el o Pre
sideille, mas quandfl lie mostrar que commeteo erro 
que o mert'<,°ll; o contrario "cria lirA ataque ;i liber
daete dos PO"os; e a Naçlio nli,) delega os seos po. 
dêréS se lIão paTa se ('onsrguir o bem ~eral, e mio 
para' o Chofe do E:xecutivo fazer o que lhe der 
na votitllde: 

O Sr; o Rt>'ftr;q!,cs de Re.,clIllt>:- Eu llii~ 
sei se ag6rlt° ~c dIscute a clausula - lIm(j'fJr-
~'fl ad n!'tfltti • ....;.:i ~e está ent dj~fussiio direi queo 

esta clausula o he e~r;('nrj:!1 ne.te Artign; por_ 
que .Iistin~o os lugare!l -lesses I'residentes. d' A_ 

(!ul'lIcs IIIg-arcs, que fazem ., modo d(~ vida 
de um dda(Uo; nesses n:~o Jl'Kle admitlir~se a,e

mellllllltc dnusula, JlIlfCJue "ún he "em malver"a
(;lio pro,oada compelentmlp.ntc por via de l,roce&-
80. 'tue um ciellld;io, dcvt. ser priva«I,. du empre~~ 
de que tira os meios de \'iver. :\r48 08 PretÍi
dentes das Pu'vincias nito ellíio n~se caso; o. 
SI'O IlIgar 11110 he um modo de vida; be um lu
gar de feitorisaç:io; !te um lu!!ar que o Impera
dor devia encher l»e,;'toalmente; comu port:m isso 
mio he I'raticavel l.umea 8eOll 3~ellles para elD 
seu nome ~o\'ernarem as Proyincias. Já fie dilllle 
que o riloviml'ntodo l~oder EXL'Cut:VO deve ser ra
Fido e vigoi'oF:o; se o Imperador n.io IlOde~o 
ml ",,'um remover um homem, que niu he se 
n:io seo 14~eitor, quando visse que era mal ser
vicio. o andamento do P"der ~xetutivo ficaria 
paralisa«~o; em qu.n~ te v('rifiea"a se com eftei
to tal Prl'sidente tinha crimes. ou llraticatio mal· 
vcrsa~'ões, tinha o Imr-raclot' as mãus atadas t 

era mal servido. os Povos Iladt'ciiio, e nós 
aprenderiamos 1":1" ufleri('ncia 08 mal.s de ums 
tal medida. O lugar de Prvsidentta de Provinda, 
mio he dos c\'aRl::&dGs modos ~e vidA: são meras 
feilori"açõcs ,du Chelc do Poder Executivo. Poio 
tanto esta clausula dey., existir como e8&encial nes
te Artigu. 

O Sr. Paula e lI/ello: - Eu concordo Com o 
Sr. Carneiro de CamlJt1s 80llre a necessidade de' 
conciliar tI doireite de nomeaçiio que compete ao 
I 11 'perador com as dcsL'Onfiall~alJ dos POVOl Das 
.:tttaes eircunstancia; mas parcce-mp. muito estrei • 
to o circ'ulo que marcou e mesmo Nobre Depu .. 
doo Ilara a Cltoolha do Imperadflr; p.ara o fuer mai. 
amplo etl diria que lhe fosse livre escolher entre 
08 1\'lembros do Conselho. A este fim offereço a se-
guinte emenda qlle mandarei á Mesa: 

"Será nomeado pelo Imperador t e sempre 
por elle amovivel, entre OI Membros __ Couse- o 
lho - Paula. " 

Não fcli apoiada. 
O Sr. Presidente perguntou se ",aTa suffieien

temente discutida a materioa; e d!ci,~in"o-se que 
sim, passou.se ao Art, 4.° q~e fOI lado pelo Sr. 
Secretario Carneiro de Clm'pO,t. 

Art, 4.° Para o .xpeltielltc terÍl um Secreta
rio, fJue será tambem o do Conselho, mas lem 
volo. o qual IK'rá igualmente da nODlraçiio do Im. 
}X'rador. e °amovivel ad tlulwn. 

O Sr. França: - Não applovo a claulula do 
Art. 4, U cm o que se estabelece que o Secretario nio 
tenha voto. O Secretario de um (;overllo deve ser 
um homem -tue entenda e que fizer. OI cargos 
publicos devem ser <' pntrimomo dOI homtns bene-; 
me'ritos; e por tanto creio que lIão ha de nemear
se para taes lugares homenll a qu~m sc:ja 'o mister 
dizer-se a cada pasofilfa i.~tu. (/crcscente aqui/lo &c. 
Ora sendu o Secrelario I,Ima pest'Oa capaz, e enteD- o 
dida nes negocios, e que a isto ha de aju'ntar a 
expeliencia pratica d,lIt·s, por ser permanente em 
quanto o Imperador o uuo fl'mOve. entendo que 
pôde muito bem fallar nfts materias que 88 ofIere
cerem. Aquclll\ datlSula 8'-' teria lugar nomeando 
o Governo peti800IS que para satisfazerem ús suas obri. 
gações hão de recorrer .08 Ollidat.s-:'daiorea, ou a 
outro. de cOnbecim.rito!l° prati('os ~:lS Secretarias " 
por mio SAherem o que hc "rn"ri.. d .. ,. BH' ('~. 



.... rt"e:tinllo as nemeações, como devem rt'Ct,lllr, 
ém bonaenll ~nemerilO., !;Ou de paret'er que tenhüo 
voto, até Il1,r estalem Illuito ao ~acto dos ol~iec~ 'lue 
tiC Lr.tiu, e Ilt.dereai dar e~dareclm~ntns utcl~ , 'lrIu\u~ 
d. pratica dOIl 11 "gociIJs. :"C~m s~ c1,lg:t que IiQ !he lua 
o vuto. para evitar IA sua mllw'\lcli.& , (Iue Jlflde ser 
damnuI'a, ilt,r ser u cargo l,~rlll .. mente, ql~"n:'o acon
leça ser ., ~t>cr .. tari8 um Uttr'g3I1t~ •. pol!! se e\le " 
lor, ainda (Iue AIlO lenha voto, t.rt~ . tud~, como 
se costuma dizer, por detras da cortma. t.!fla ver
dade ja fui rcc8llhedda, n,o. andgu üoverllo,e por 
isliO lem ytltll em a1i&uns 1 r.bullaes 0It seu" ~eCfe
t.riOl como sucCt'de 011 d. fJ IInla tio (~ommcrcio. 

. Por tanto, 111I1a sempre pessoa ('apal o ntlmeudo t 

e terulA voto nus nCbrucios de que se tratar no 
Coneelho! " . 

Alguns Sra. se oppuserão á opinião do Sr. 
FrDflçll tomando por fundamento que os Memhro8 
DOmeados pt'lo Imp«'rantc, como ente o Pre!liden-
1ee, o Mcretí.rio ná') de\'iiio ter a a1tribuição 
de vot.r que tinhão os Membros de e)ei"ão pf)o. 
pular; e que se· jaí por eIota raS/io no· p"tiecto 
se niio davl\ ao Prellldcnle maill que o voto de 
qualidade no .caso de empate. de· nenhum modo 
te podia conceder a" 8t'Cretario. 

O Sr. .Alld,·CJde Lima: 'pedio a palavra, . e 
Jeo a seguinte. . 

. EMENDA. 

ArL •. 0 §. 1.. Para o expediente haverá 
um Secretario que aerá tambelD o fio Con!telho, 
mas sem voto., o qual &erá da nome.ção dg Im
peradur, e ,;;. amovivel por crime ou malversação. 

~. 2.· Haverá lambem tu. ~ecretario para 
08 Negodos Militares, e da nomeação tio Impe. 
rador, amovivel só por crime ou malversação; -
:paço da Assembléa 11 de Junho de 1823-
Lu;a Ignacio dB.A"drade Lima. 

A primcira parte· desta cIl1enda foi apoiada; 
e· a 2.- foi retirada pelo seo ilIustre Auctor~, 
por se não tr:afar ainda de materwmilitaresa 
ql.lc clta se referia. . . 

J ulgou.se sufidcntemente discutido o Art., 
e 1.lássou-se ao IS.O que foi lIdo pelo Sr. Secre
tallo. 

Art. 5.° Tanto o Presidente como o Secre
tario ter;io ordenado pago pela fazenda Publica 
da "c!il'ecliva Proiinci:a. 

() Sr. j1l(mi:: Ta'l/area; lembrou por mais 
acerlado qU(~ se incumbisse á COllllnissiio de Fa
senda o arbitramento dos Orden3do8 de Presi
d~nt.e e Secretarios, segundo o eatado . dás Pro-
"lDClas. 

Depois de breves reflexões assim se decidia. 
O Sr. SecretArio Cameir8 de Campoll passOM 

a ler () ArL 6.° concebido nos termos seguintes; 
.'\ rt. 6." O Presidente despachará por si só, 

,~.decidi,íL todo8 os negocios, em que segundo 
f':,tcRc.>~imenfo ~c lliio e~igir especificamenle a 
c""p«:r:tçiio do Conselho. 

.Passou lietn discu.;\úo. 
Segllio'se o Art. 7.° que foi lido pelo mel

fHO Sr. Secretario. 
Al·l.· ';.0 O Conselho nas Provincial .maio

IfS cOllstar:. de seis l\Icmbros, nas menores de 
(l~ll&tTo. 

. ; O Sr. Paula· e .Mello, pedio a patana e 
)«;0 a segnillre cmenda t. tendo 81el~ da Alsig
natura de ,Meo autlol' li do Sr Duarte Sit.:a. 

EMEN D,A . 

SertTo tant08 quántol os Destricto8 Eleite
nes, mas IlUIICa mellos de quatru. - PUulll -
lJUtu"le ,Silva 

O Sr: /)ua,te Si/'Dn: - Eu assignei a emen
da, IIté pur lIer- cohelenle com a. inllli"ucç{,e8 que 
ree<:hi de meo8 (.;onIiLÍtumtu. Nlio a.avclldo elita 
declllraçiiu sempre Oli eleitos Wlirii~ d4 Cüpi~l, 
purque tendo lDaior numero de eleltorell, a f:DAlo. 
ria de votos fará 8upplantar !l" dOIl Delllnccos. 
Quisera eu que ttelldo posllivel hou~cstie pelo me
Doa um Conlielheir~ de cada .. .DelltrlC~to a. fim d. 
que cada um deUes tivesse nO CooliClho um guar
da de seos direito8 e promtor. doa seos inte~ 
Se!, (apoiado) do contrario bluitas ve~1 liofrerú 
ql\t:brll por talta de conheCim~nwI peculiare •• 

() Sr. Presidente propol a emeuda. NãOl 
foi apoiada. . 

O Sr. Codtl "*If'"ia,: - Sr. Presidente: Não 
posso admittir g que pretende o Sr. Ptlllla c ,~Vel. 
lo mio s() porque nio IIIlbemol .inda qual d~veri 
ser Adivizão q\.ae para ofuturo faremos d08. Des&ri
ctos Eleitoraes. mas mesmo porque variando actual .. 
menté o num~ro destes mesmol Destrict08 IIU di-
versas Provincias do ImlJerio, tmamos por ilso 
mai .. Conselheiros em umas do que em outras, o que 
np.m deve. IIcr, e até, no meo entender, h:; impo
litico; porque 8iOliJhan~ medida e.erviria IIÓ de a&l-
mentar as rivalidadt''t, que desgraçadamente ui,teR 
entre algumas Provincias; quando pelo contran.
nós devemOl f:&ler todos os esforços possiveil para 
que ces8em taes inconvenientes, e para que de uma 
"t.I acabe o espirito de ProvinciaJisrno; e eu -to" 
tão IORge de annuir á taes idéas, que Ulfel voe.. 
rei, quand. for tempo, para tlue o numero .. 
Conselbeiros seja igual em toda., .ca~an4io.H por 
uma vez· a tal differença de Províncias grudei, • 
Provindas menores, porque todas devem ser iguleI,. 
e gozar doa me8mos direitos e prerogativas. ' 

O Sr. Presidente declama adiada a discussão 
per ser chegada· a· horà Dlatcada para a leitura dos 
Parece.les de Commissóes. . 

O Sr . .Andrada Maclur.do: ';"'Nio se achan
do na Commis!lio de Poderes a Acta das eleições--
dos D~putados pela Comarca do Sertão d. Pernam
buco, não pode a Com missão dar o seo parecer a 
respeito do Deputado eleito pela referida Comarea 
c por isso he. ncces~ario que se· offide ao Governo 
para que a remetta se a tiver t O&l expeça as ordens 
competentes para que venha de Pernambuco. . 

Rcsolveo-se que se officiaase ao ·Governe. 
O Sr. França: - Como Membro da Commis

são de Policia peço a V. E". que proponha a 
Assembléa se a dita Commissão· deve contindar 
com os Melllbros que compoem actualmente a Me
sa, ou se entriio tambem os dous adjuntos nomea .. 
dos quando erão só dous os Secretarios. 

O Sr. PeTl;ra (la Cllnlla: - Sou ue "oto, que 
entrcm os dous 1.OS ·Secretal'ioa t e os dous .Mcmbros 
de fora, cem o Sr. Presidente temolOl! cillco com 
qucse c~eou a Commissiio. . , 

O Sr. Costt'· Aguiar: - Em vel'clade he ne
eesRnri., declarar o aumero dos Membroli· de que 
cle\'e ser c;mnposta 3 Commissão de Policia; p"rque 
como no Art. 146 se declAra que siio l\Ielllbroi 
natos o Presidente e os Secrel3i:i08 pode entrar em 
"u"ida se esta Commissão deve ou não. ser com
posta de t0808 011 4 Srs~ Seéretariol, ou IÚ do 1.-



# f,- P.~ ..... ~ . u,a .~t~te q_. "~aate illlto h~or" comoh. a .Pt-saot d. V .. M .... 
çom,mÁ"-' . toue eorupotta sóm.Dte do Sr. Pre_a- lado: ImperialCOJlcedendo.lf!e a sua 101tura,. MIl . 
~., e~OI dou 1.°' Secretarios OI quaes com os qUMS tem lido privada pela pa,ria o moscrarem ele 

O\llrot dou Sn. de fi)ra da ~Iesa .prefazem o DU. letJ8 deyeres, Assim pr."trlldos 81l&e las 1181*"'" 
JIIfre do 5 Membros que em verdade he-. sufficiellle plantas de V OSS8 Magestade Imperial, e.ptnio· 
para acudir c providenci~r. os negocios qlle occ:or- o Conçeder.lhe a sua Liberilade atendendo 101 Me. 
rerem .t,te objcctos Poltcureso- - moraveis Di.. -de tanta gloria para .todos, e·pa. 

Depois de breve. reAexi;es, propcu: o ir. Pre. rA V08U Mage!ltalJe Imperial; ponanto. -Pedena 
sidente .. maceria li votaçlio, e decidio.te que ti:', a \"olfla Mageatade Imperial, se digne alleDdendo ao 
.~l1tr.lSgem o 1.0 e l!: ~ecretarius .os que. e os exposto e aog li'allstissimo. Di .. Conseder·lhe ao. 
dOU!f Membro. já eleitos formarião a Commissno Suppli"cantes a· lua Liberdade: - E~ R. M. -- . 
. ~ o Prcsi.Ierate da Assembléil, como pedia a boa Ilhlt das C9bra. U de Maio de 1823. - ,Afilio. 
ordem. JOIé da FOluf:ca. (Seguião'!le mais !9 uaipatur ... ) 

. O Sr. NOKut'irB. da GamCl por parte da Com- O Sr • ..4knear ( - He claro que o requeri-
mina0 de l\Ia&inha. e Guerra 100 os seguinte8 P.. mento foi. feito a Sua Magestade Imperi .. l; e ea 
teCerei: inclino-me a (·rer. que elle. sempre teriio algum 

Primrito. moti .. o attendivel para o dirigir agora. a ell:'" AI-
., A· Commisllão de Marinha e Guerra, t~ami.. sClIIbléa; talvez eltperassem que pel. 8ua iastalla

»ando orc:tuerimento ele .Anlanio Jo...é dll Foneeca, ç;io obtcrião decisãu favoravcl; porem he cerlo que 
. ., oulr08 Presus dos diversos Corpos d,~ Linha da mIo nos perlence decidir disto. O que poderiamo.
guarniçãll ete.;la Corte em numero de tl'inta que se ter concedida era unia AlOaistia t nlas esta (oi já 
,:1chão na Ilha das Cobras e quei)('tlcm ~oltura em debatida e regei ta ela , e o JWrd;io particular que .. 
attl'nçio aa fausto motivo (la iilHallação da As- pede no requerimento sr; Sua Magestade póde dar; 
.~mblc:a. sem dcc!t!r:!!"t' ... ' O~ crimps que COIDIDctte.. por .tanto cenft)rmo.me com o PI\i"é\.'er. . 
rão, n~m o Cl>I:~dü t~~· i)-~:'r>~~o qt4e se lhes fez, . O Sr. Co.tÚJ Aguiar: -- Sr. Preaidente: em 
.Uegando ~;;;meilte o In lÍ .. ,j q\i~ uhti\"eriio alguns verda,le não sei como aqui veio llarar nle reque
outros crillliulIsos, COlHO fur:w O:i &cntenccad08 que rimento .• que pela sua letra p:u-ece ttr side feiro • 
. te aehllviia a bordo da N.to. he de parecer que Sua Mageslade imperial; ml8 em fim foi re ... ~m. 
.po p:ídc tllr lugar similhantc pertells·~o. - Paço do á competente Commissiio, • por isso develDOI 
.da Assembléa 17 de Junho d~ 18;23. - ~'ftlnotl dar.lhe destino; e que se consegue arprovaIldo-le o 
.Martint do Couto Rf'i.'1 - ~"lalloel Jacinto N/Jl[uei. Parecer da Commilillào t que me parec.'e conforme;' 
i-a da Gama - José .Âroll:ce de Tolt'rIo Rendon... porque similhante . pertensio não pode ter lllgar. 

O Sr. ~len.C(Jr: - Eu peço a leitura do re- muito principalmente não declarando efteS prnOl o 
.querimellto dos Presos, porque o 'Parecer nito me seo crime, e allegando apenu o perdão que Dbti. 
dá noções suIBcientes para poder formar juiso sobre verão outtos criminoso8 &c.'.o que por .i IÓ Dão, 
•• : pertenlão. . he bastante para ()bterern o ftmque pettendem • de. 

O Sr. Secretario Carneiro de~Cm"p08 leo e velldo .antes dirigirem. se ao Governo, a quem intel~ 
~iDte: . ~ ramente deve pertencer este negocio, por isso que 

0.. Senhor: Dizem OI prezol! abaixo usjgrúrdos d, não mOltrão ter ainda esgotado 08 meios ordiharios; 
aifFerentes Corpos de Linh~ desta Corte, q.!,&&!' se menos que se lhes tenha feito injusciça ou violeno.. 
acllão Aa priaio da Ilha das Cobras, por diversoll O Sr. IJia8: - Considerando que .tel ho
Crimes, que elles 8upplicantea em atlenç:io aA Gra,,- mens es~io prelos ha ,ais de anno, v~to que não 
. de t e l\Iomorayel dia da Installaçãu elas Cortes t te:u quem os patrociae, e &al.\*CI porque reeonbe
.Dão. obtivemo perdão algum, • achando.se a maior cean que esta Assembl~a he capaz de def'eDdelOl • 
.:parte dos supplicautt's prezoll uns á mais de anno t pertendenl achar aqui o remedio de .Iguma iuju .. 
e 0011·09 á pouco menos tempo. tendo ja hayido ai. tiça dos Tribunaes. Não permita D... que 11_ 
-Iuns t e nito te",l .. sido os supplicantes contcmpla- doS! Tribwlaes nelO de ou'ra qUlllqucr Authoridlde 
~os: motivo porque atendelluo 1& que Vossa .' Ma~es- . venhão a este Congre:.1O quei~as de injllRtiçu, m • 
•• de Imperial, ouves,e por bem perdoar aos 8(8- a respeito deates homens acho que nito de,em ser 
leuciados, que BC :lelaav,io a Bordo <1:1 Não,·. absolut.'\mentc dcspresnd08, e que lIe lhes diga que 
maior a»artc por 'I'd/\ a vida, perdoando.lhe os 8f08 esgotado. todos 08 IRei" ordinlni .. , Ilt"harão lIesta 
Crimes, e manllando-'heassentllr pra(3 no HatalMo AlÕsembléa t no caso. de injustiçn, o· remedlo • 
do Artelharia de l\farinha do Rio de Janeiro, Gra- qualquer abuso de qUll sejão victimAS • 
• ;'a, esta de Memoria; 1)10 contemplando .8011 infeli- O Sr •. Presidente declarou adiado o Parecer. 
les l\lilitares qlle por tall,as vezes, tem polltO t o 
peito em. defeza de VOIIsa M83estade Imperial t co- St'fllt1ulo. 
mo foi 88 alevanto.; da Divilá~ de. Port8gal que A Commi~ão ela Marinla" e Guena elami. 
as Tropall pegarão em Arm .. , • Vosaa Mageilta. u:lullo o requerimento do Capitão J08é de Vu. 
,de niio se tem lembrado destes que eAtiq promptos . con~t"los Bandeira de Lem08 t do Altere. 10M 
a derramar a ul~ima pinga de aancue t em defeza, Ff'ml.p~ JBCOme' de SOlll:& Pereira e Vucanccl
da Patnn, c de V08S:4 Mageatade Imperial; o que los, e. do Alfere:a Domingoa Manoel Pereira de 
J»pr estar~m pre~oq não tem podido mostrar, oquan. Barro."I, conhece pelo seo relatoriu t e por dou 
tu sito ~ra'os li ttio amanl e Ang ... to Se~hor. Otticio'l. q"e ajuntão de D, Alvaro da C. ao 
. He bem Verdade que alguns tem CIlhido pe- Barão da ~aguna, qUé estes Oflleiaes ,.,&encella-

. ~ prilheira ve~, ero crimes, por cauza que tem; á l>j,is50 dOI VelontariOl Ren .. de El·1lã .. -
outros pAr iporancia; ms." estes pl'Om4:tem a Vou&. cionada. em Mont~ Video; cpe leD4Io ....... 
·M8~stade 'T1Ópcrial, o emendart'm.se, e servirem á C\llooia do SaCltl1lle1lto ali 1"01'10 pteIOI. e re-
com honra, de1.cmpenbando os seos deve1'e8, e de . lDettidoa' ao Batio d. Lapna, que....toa , 
defeadértm ··a~ 8ua. Bandeiras". Pa(ria', e.l.lo. .~ C~ A .iHão_ .Iaplieantel , Co .... . . ~., . .. 
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de Saeumento DO estado de (11e'" , em que. 
DOS achlaRlol com a N~ó Porhlbrueza, persua
de • que aiio tinha outl'Ulltins le Dão OI d~ re
vuhar a Tropa da Colonia a lIeguir o seo Infame 
})&rtitle contra a Noção Brasileira, Dão se h.vea
do prelitado .'lueJla divisão a aceitar o partido eI. 
embarcar para Portui41 nu!! Trallsportel, que 
!Sua )fagestade Imperial lhe enviau. Neslas dr
c:unstancias, eu cllel ntejão prelos por culpas, 
pelas quaes deváo responder em Juizo cempectcII-
te, ou retidos pelo dirtito da Ouerr. como per
tencelll~, á Naçtio Inimiga, parece á Comnlisalio, 
Que mio pertence á esta AtiRJDblé. • ded1lào da 
IlIa sorte. Paço da ,Assembléa e .. 17 de Junho 
de 1~!l3. - ;J/a"oel "Jftlrtin6 do CONto Rei.-
Manoel Jaci"to Nogueira da Gama - J • .Jlrou-
cite de To/edo RelidO",. 

O Sr. Alencar: - Sr. PresideDte: eu não 
poliSO ser illdiff-.rente ás vozes dos aflictOl; esles 
homens 8<\0 Cidadiioll Portugllf'ze8; mandados a uma 
cltl'edic;ão pelu !leo Chefe. fUI':ío presos na Colonia 
do !Sacramento, e rcrnettic!os ao R:11'iio da l"agu
na que 95 mandou para aqui, e acMo-se e'lll Cen
selho de Guerra: Eu niio sei porque Lei liMO de 
scr j ulglldos • tima \'ez que não sãa Cidadãos. A,:ho 
melhor .que 8C mandem ir embora, inda mesmo 
que sr'j.io reputados prizioneiros de ,uerra; istõ he 
• que ellcs requerem; e para que 08 queremos eft 
entre . n/,s ? ElIes não adherir.io ao nosso I-ystema, 
e até fizcr,~o mais, não quizerio receber o soldo 
que se lhes man,lou dar; e dos Omeios do :barão 
da La~una mio consta que eUes commeUessem dt"
licto algum. São lei pois de que sirva retelolJ em 
prisão; "010 peis que sejão soltol. Os Portllguezes 
Já praticarão IstGmesmo com o JJri~adeiro ftJan~1 
Pedro dé FreitaR, e outros de nossos patriClos que 
fodo presos a Portu:al; mio 8('jalBos menos gene
rosos • e deixemos que esses miseraveis se v;io embora. 

O Sr. Andrackl J.Vtlc!,ado: - He preciso sa
IJer se estes OfficiBes erio espias. pois nesse caso 
estãtl. sujeitos IÍs penas da Lei; mas se o nãe erão 
devem ser tralado! como prisioneiros de guerra. O 
exeAlplo do Bl'igadeiro ft[(lIIot!1 Peclro não vem a 
proposilo, porque foi processado e jl1l~ado innocen
te, c em consequencia de seNtença he que príde 
vir. Em uma palavra se não houve ellpiona~em nada 
temos com isto, se a houve s~ião julgados, iem que. 
obste o di:&cr-se que eumpril"'do ordens do seo Cht'fe. 

O Sr. FrnnCfI: - Eu concordo; ve"J.ã. e158Aa 
in(orlllações e a Alisembléa, com inteiroconheci~ 
mento do n~gocio, resolver:l o que for justo. 
, CODsultando o Sr. Presidente a Assembléa, 
decidio-sc que sc pedissem i .. fi,rmações ao Gever. 
no, filando entretanto adiado o Parecer. 

Terceiro. 
Matheua Alexandre Gueullete de 'Menezes, 

Fralle.J de NIIÇão, sendo -despa,:hado Cirurgião 
Ajudltnte da Tropa da 1.- linha da Provincia do 
Espirito Santo. por insubordinado, e fcrimenl"., foi 
ali pronunciado I e prezo. )~lltl'OU em Conselho de 
Guerra, e em ultima lnstancia fei len(.n~iado • 

, .. r demettido do seo Emprf'go, R eltar prelO por 
aei. mpzes. e a m\o rezidir haquellaProvincia. 
Achan~lo-se cumprida, a sentença nas dllQI primei
lU partes, pertende o sobredito Menezea a re.oga.-

ção do tereeiro ea.tigo, ,ue se lhe deo, • fim dI! 
poder voltar para o mesmo ugllr onde fi,i escandaloso. 

A Commissiio da lVlarinha e (iuerra 'tondo ex ... 
minatlo tudo quanto e ~uvplicante expendco, he do 
parecer, que o seo requerimellto tlão pode ~t'r ate 
tendido por csta Assembléa, devendo cumprir-se m 

se .. tença prot'erid;t em todas as SUItS partc.), .• - Pu 
.. -o d, A!lsembl~a em 17 de Junho de 18lt3, - MIl-
noel MartiUlr dn Coutn ReÍl- Jlaftoel Jac,"to No-
J;ueit"a da Gmna - JOIé .Áf'OllC'Ae de Toledo Rendo".-

F.i approvado.. .• 
Leo mais o ~r. Nog'lI'ira daGuma a scculn-

te Proposta da mesma Commisl!iio: .. 
A (;ommi:ssiio permanente ~A ~Ia.rl~ha e Ouer

r. frndo feito a ProJ'fls.a de oito officlaee, de que 
se de\'e compor a Commis~Ko de.·ora, p.ra. c~ln 
elta se entt'nd.r em tão Importantes, e varl'tioa 
objectol, que se ~dem oflereeer á sua consitlera
ção, repre':/'Ata a falta tle regularneDto para o tra
ballto da dita CommislSão de Fóra, e para a lUA 
corre8pondencia com a Commissão pertllanente, e 
ofl'erece á deliberaç50 da Aascmbléa ali seguin~ea 
providellcias, que dever~6 ,:er participadas aos Mem
hros da dita Commis&ão pelo 1.0 Secretario dllc. 
.. \ssembll~a, e incluidas no fim do Capo 10 do Re
gimento, no CA50 de merecerem lS sua appro\·ação. 

Art. 157. As CommiõSões de fóra uomearáõ 
d' entre si um Secretario e um Relator, o darái 
parte desta nomeação aos SecretArios das Reapecti
vas Commissões da Alisemhléa. para se ruer a re
ciproca correspendencia por offici08 dos leoa Se-
cretarior. 

l.i8. Peclir'õ aos Secreta rios das Comrnis8Õel 
da .. hsembléa todna. as noções, e doeumentoB, que 
lhe" torem necrllsarios para o det'empenho do ato 
trabulho. • fim de !IC proceder na torma dOI Ar-
tigos 1~1, e 152. 

159. Nas Informaçõe. das COmmi!3ões Be pra
ticará o que fica ,)isposto no Art. 158. 

160· Nos Negocios mai8 gra1'es. lIe~ndo o pa-
1'eeer das Commilõ8õci, cllncorreráó todos os Ml'rn
bros das Comlnis~õe3 de fóra com os l\f"mlnos da. 
respectiYIIs Commistõúes da A~5cmhléa. para !Sco el
clarecimento, preclldendo a designação do dia, e 
hora •. em que de~'a haver a Sessiio geral na I'all~ 
par. tA80 destillnda. 

161 Nos negocios porém de menor imporlaa. 
cia bastará, que com.psrt'ça o Relator da ComDli .. 
IDO de' Fóra, . para delies infilrmu .os Membros da. 
rellpectiv/l commissllo da Ãssemblfa no dia, e bor. 
que ti)r indicada. . 

16.2. As Corumissõell da A5.embJ~:i pedirtiõ :\s 
de filrla por meio de ~eos Secretarios 'tocll\s ali IR .. 
formações, e iIIlt8'rações dé que neftelsitarem. . 
Paço tia Anembléi\ 17 de J !toho tle 1823. - }tre-
110,1 Marlim clt) CO""tI Rvi.r - .Manoel .Jtldntn J,Yo-
,"eira da Gama - Jn.,~ Âr(Jurhe ti, To/edo Il,,7ulorlt. 

Por ler dado A hor3 ficou ael iadll. 
. O. Sr. Pre!idente assi~rno\l para a ordem do 

~Ia: J. • CIJlltlnl1l1Ç'lio da 2. a discnru;iio do Pro
Jec~o sobre Governo!; Provinciaes: 2.° a 1.- discus
alio do P~jecto. lobr. a naturali!lação dOI Porto. 
guezes: 8. Regtmento ela Assembléa. 

Lenqtou.se a scss.lo depois dai 2 hor3s d. 
.rde. 

. JOIé Ricardo dtJ. COIIa ~,aiar d' A1ldradll, Secretario .. 

lUO DE JANEIRO. NA IMPR.ENSA NA<JIONAL •• 823. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GERAL, CONSTITUINTE, E LEGIS~ATl,VA 

DO 

IMPERIO DO BRASIL. 
I 8 2 3. 

8ESSAO DE 18 Dg JUNHO. Novfblbro ~ 1808, que o auth.i .. , proponho • 
I~· revogação .ubltituindo-o com o seguinw 

Pre,idtneiG do Sr. Ântlrlldll e Silvil. 

R . PROJECTO DE LEI. 
Euaid.,. OI S,.. D~tados pelas 10 boras 

da mlDhã. fa-se a chamada, e aebarão-ae prnentel Â Al8eIDbléa Oenl Legisla&iv. e Co_tit_· 
as, faltando por eafenaol OI SR. 6"mIJ, RibeirD te Decreta:. .. 
de ]l6,tnde, XtJVi8r de C."'I1alAo, Carneiro da Cu. 1.- Fica revogado o Alvará de IJ deN0M8bro 
ftha; e &em CIUII participada o Sr. Ribeiro • de 1808 relativo RUI Boticarios, e preçOl ,porque 
~ndrllda. . nas Boticas Ão actualmeAw veadidOl 08 medicamR. 

~. e cqgas. . 
O Sr. P .... ideDte declarou abetta a Seulo, e i.o O Phieieo-l\for do Imperio C'ODYOCIDdo sem 

lida a Acta da anteced .. te foi applOvlda. perda' de tempo doia Boticlrios prot. e intelligeD-. 
O Sr. R"ertde COIta: - Sr. Presidente: Pelo .. , dePois .. preatar-Ihe' juramento, proceda eoIQ . 

AI .. rã de 6 de Novcnabrode 1818 ... andou eU. a arbitrar e tachar os mellcioaadcll preçoe'
obsen'ar o rqpmento, pelo qual ae fi.lrão 08 pre-" medieántentOl e drogas, fonnlliulid. o repealo • 
ços, ptrque dnião ser vendidos peloa Botieario. 'l_e aef'e regalar a lUa venda. 
.. drogai, e medicamelia, comminancle-le.lhea a '.0. Nilo pocItr6ô os Hot~OI ftIlde-loB "or mai8l' 
peDI de pagarem o dobro do abatimence que fi .. -= preço; do que se acllar regulado DO ..... gi .. e=lto 1Gb 
l8ID nOl exceuivoI preço. nelle estabelecidos. O Do- péDa de· papa: ° dobro da 'IAII importalleia a-t'Plic:a
tieario d. CAIa Real leO principal colaboracl~r,. ao a bene&Cio ele Hospital maia p1'Ox1mo, ficauclo-. 
flue na COIÚonaidade do m(Olmo AI vará ° devia as- Ih. porém livre o vender por um preço inferior 
IIgnar com o Phisico-Mor do Reino, de medo ai. ao estabelecido no regimento. . 
g_1D podia DeU. intervir, como intereuado naquel- 4.0

- Em cada -simples dOi que se composerem ai 
. Id . aap'ento em rllÃo doa grandes .apprimentos,· receitas te especificará o preço respectivo, saindo co • 
.. ~e t~ha de ~uer á C ... Real', pelos quaes ~u aaddição,.. ler IOIPmadl a 'Ha to~l importaDcia. 
o'Erano Rega0 no anDO de 1818 a quutaa de 5.° De tre8 em trea anll08 fonalliur-ae-ha DOve 
t5:~865 réil; DO de 1819 " de 86:8!St.iQSO regimeDto, que será regulado pelos preÇOI eaaão 
réis, e no d. J8!1O a de -i5:J~.OO réis, pro- correntes. 
deàão. que continuaria a não suec:eder a aozencia 6.° Os Boâcari~ do iDterior conunuaráõ a per. a' EI-Rei para Portugal. O Ictoal Mini.tro e Se. ceber de mais a quiDta parte determinlda no § 5.· 
eretario de Estado dos Negociol tia Fazenda, mo- do- mencionado Alvará de li de Novembro de 1808 
.illo pelo grande selo com que trata wdos OI ohje- em razão da distancia, e tran~rtes. . . . 
etoI da lUa repartição querendo evi'-r, qoepelo 7.° Serão ObrilJad08 . a ter um ex.m,lar do te
Th .... uro Pllblico se contiDu"" a pagar por taes gimento ,que &era lBIipacto pelo Pbi'lco-Mor, • 
prcÇOl os medicamentos precisos para a Enfermaria a II08tra-lo a .ualquer ~a, que o queira .81'. 
aOl CreadOl de EI.Reie Rainha, que aqui fica- para verificar os preços da IUU receitas. . 
rão, me ordeuou &H8Se publico pelo Diario, com. Paçe da Assembléa 18 de Junho de 182.9. O . 
pa~~ DO Tbesouro OI Doticariol, qa~ li qui- Depu~oJo"é ~ Rfltnd". COIta •• _lo cUrpor menos· dOi preçol eetabel~dos no . LIdo o ProJecto, conUuuou daRn_: 
~mento •• O a"&imento de mais ... de 60 por cento . Sr. Preai~e .. uc, julgo que ata As,!mbléa r. 
foi . ofF.l'tCldo pelOl que COIlcorrerao, entre OI quaes rIa Ulll bene6C1o lIDmeDSO a tOdo o Impera0 do Br .. 
~ Antonio Eateva dfi Mendonça elte Do- sil cauando &qUelle AlvarlÍ:. remover-se-hia parte 
tieano da C... Real coJaborldor pri~cipal de re- dos grandes' males, que se sofrna em um UlUmpte 
pente. que • obrigou, e uaignOIl Termo no 1.'he- de .aato inlereue como a Sallde Publica, m_ 
lOuro Pult6eo d. contilluar a lemece-lOl com abati. que attribuo principalmente á eztinção ela .. Juala 
..,te de S6 por cento. E COIIlO ae cWd .... evidente.. cJ. Pl'8tomedicaco,. devida 'á nimia coadllCelldneia 
· ..... t. o exceao .Ia avaliação, e o vuame flue te- do Sr. D. João 6.° ~ra eeDl o PbiaiOOoMor &b-
IUlta 101 PO'OI elo IJDpede 00JIl O AI.. d. li de n~' Vieira, e Cirul'JllÍ0 Mor Pi .... ço; que e UVJIl-
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panhi\rã~, e por si e seos Delegados vaio . c op
f1rimcm tod~s as Provincias; o que !De ~brlga a 
Ilpprcsentar igualmente agora uma.lndlcaçao para a 
supress;1o destes lugares, e creaçao de uma J~nta 
com a denominação de JuaCa de Saude Publica, 
que en·vio a Mesa: 

I N D I C A <; A O. 

'Que se crie uma J unta que será denemina
da - J unta da Saude Publica - com &8 attribui
ções, encargos, (. jl.1risdicção, que até agora com· 
pctiiío ao Pllisico-Mor, ~rovedor-Mor da Saude, 
f Cirurgiãg.l\Ior do ImIJerlo, composta dos Mem- . 
brvs que 8 Asseml.léa Geral Leiislativa e Consti
tuinte detcl'minar, e em que se comprchendiio os 
:lctuacs Phisico.l\'Ior, Provedor-Mor da Saude, e, 
Cirurgião-Mor de Imperio. - Paço da AssemlJléa 
]8 i.le Junho de 1823. - O Deputado José de 
R(lende Costa. 

Tanto o Projecto de lAi como a Indicação 
ficarão para 2. a lei! ura. 

O Sr. Ribei.ro de .Andralh comparece0 a este 
tempo fla Sala, e tomou assento. 

Passou-se á ordem dó dia; e entrou em dis
cns!õão o Art. 7.° do Projecto sobre Governos Pro
"inci:1f's que ficára adiado na sessão antecedente. 

O Sr. Pallla e lf/ello pedia a palavra e man
dou á Mesa a segaiute 

EMENDA 

Antt'S do Art. 7.° Em falta do Presidente 
servirá um Vice-Presidente, o qual será um doa 
!\lembros do Conselho ,e pM' este nomeado. 

Ao Art. 7.° Altero 7 em lugar de seia e 5 
e'n iugar de quatro. - Paula. 

A l.a parte da emenda foi apoiada; e a 2.-
regcitada. 

O Sr. Pcreirn. da Cunha mandou tambem 10 
mesmo Altigo a seguinte 

EMENDA 

A antiguidtlde d8s Conselheirt)9 será regulada 
peJo nUIJIGro de votos das suas eleições: o que 
obtin'r a maieria será o primeiro, e servirá de 
Vice-Prc:;Ítlente, e assim os demais que se seguirem. 
Paço da Assembléa 18-_~ Junho de 1823. - O 
Dcpufado Pe7'eira da Cunlià;---.- . 

Foi apoiada. 
O Sr. Hcnriques de Resende ofFerec80 igualmen

te u seguinte 
E 1\1 E N D A 

E nas menores de quatro; ca~endo pelo me
JOII'~ um a cada Comarcli.. - O Deputado Hmri. 
fjlltS l/e Rc:un(le. 

Foi rr~t·jt'lda. 
Fiiwrflo-l'ic algnmas ob~p.rvaçõcs SGkc as emendas 

oWt:rrci<las, fi o Sr. Presidente perguntou se esta
"/l c1:iicutida a materia e tiecirlincJo-&e que ~im, 
J'a~~ou Sf.: no Art. 8.°, que foi lidf> pelo Sr. Se
cretario Ca,nei't) ck Campo,. 

Ar!. s.a T.:lnfo n' umas come n' outras e Ma
gi;:trado mais condecorado e a maior Patente de 
()rdenanças da Capital, serão Membros natol do 
Com-c1ho, f' os resfllutes 2, ou 4, serão electivos, e 
a sua c1ciçãv scrá pela mesma maneira e modo, 

porftue se ele:cm Oi Deputados á Asscmbl,~a. EJe
ger-se hão mais dous Suplentes nas Provincias 
m;tiorcs, c um nas meneres, que suprão os impe. 
dimentos aos Ordinarios. . 

o Sr. Ribeiro de Andrada: - Eu considero. 
os. Governos Provinciaesel'llana~õcs do Poder Exe. 
cutivo como 0$ considerou o Autbor do ProjQcto; 
mas vende que os Povos estão na posse de OI 
eleger, e se persuadell1, pelas idéas que se tcra 
creado de liberdade, e Governo Constitucional, 
que de direito lhe pertence esta eleição, julgo 
convcniente em lugar de arrancar-lhe .de tOdo esta 
faculdade, de que ellcs esperão gl andes bens, 
conciliar o direito do Imperador com a nomeação 
do Povo, c por isso offereço a seguinte 

EMENDA 

Tanto n' umAS eORlo n' outrlA ~p.rã() elecfivos, 
e a sua elcição se far.... pelo mesmo modo, porque 
se elegem os Deputado!l á A~semhlén, e por listas 
túplices; c o Imperador csc81herá d' eatre os eleio 
tos o numero determinado pelo §. '7.0 - O Depu
tado Mmt·i.m Francisco Ribâro dc A" Irada. 

Foi apoiatla. 
O Sr. Aloni::: Tavare.<:. expondo que lhe pa

recia attendivel que os Membros do Conselho ti .. 
\'Cssem já a experiencia que dão os annos, para. 
que os Povos não soffressem alguns máos resultadoll 
das verduras da idade, Otol falta do conhecimento 
preciso dos negocios, lco e mandou á Mesa uma 
emellda concebida no. termos seguiutes: 

EMENDA 
Os Membros eleitoS' para o Conselho devér4õ 

fer 8S meimas qualidades que se rt'querem para 
Deputado á Assembléa só com a diffêren.ça de 
terem 40 mlnos de jdade - lfloni. Tavares. 

Foi apoiada. 
O Sr. Aratyo Lima oferece0 a !eguinte 

EMENDA 

As ~ualidades dos COAsélbeiros devem ser ali 
mesmas que as que se exigem para os Deputados 
dGve:ldo (er de mais a residencia de seis annos Da 
Provincia. - .Araujo Lima. 

Foi apoiada. 
O Sr. Paula Mello pedio a palavra, e 180 

a seguinte 
EMENDA 

Todos OI Membros do Conselho serdo clrNivos t 
e!sua eleição será como foi a dw Depu!sdos para 
esta Assembléa; e em falta de algum Membro ser. 
virá o indicado em maioria de votos. - Paula. 

Foi apoiada. 
Não havendo quem falla«se sobre a; .. emendas 

o Sr. Presidente perguntou se estava discutido o 
Artigo, e decidindo-se que sim, passou-se ao 
Art. 9.0 que he do teor seguinte: 

Art. 9.° Este Conselho se reunirá duas vezes 
em cada anno, uma no primeiro' de Janeiro, e OQ~ 
tra no primeiro ,de Jul~o; cadl uma destas Se'6. 
sões nao durará ·.mais de quinze dias, salvo se por 
afluencia de negocies impertaates unanimemente apoR .. 
tar o mesmo Conselho que se deve profogar por 
mais algum tempo, o qual porém nunca poderá 
passar de dez diaselll cada sessão. 



o Sr. llnilratk Limtl ofFereceo ao Artigo a 
seguinte 

EMENDA 

Alt. 9.0 Em lugar da palavra ",nflnimemente, 
substitna-sc, por uma maior;,. tJh8(Jluta. - Paç.o 
da AS8embléa 19 de Junbo de 18iS: - Luiz Igna-
cio de Andrade Lima. 

Foi apoiada. 
O Sr. Pereira da Cura/u, igualmeRte leo c 

.mandeu a Mesa a teguint.e 

EMENDA 

Ha.erá. t.onferencia &000111 Oll dias, . que MO 
torem DOfllillgelt e 8a8t08, de manhãa, feita pelo 
)'residente ou Viee-l'rcsidenle, com dous Conse
lheiro:t a seo turno por dilltribuição semanal, as
aigllllndo todos tres os despaehos qu~ Tll'ofm·iwrn. 

No Sabado de cada semana lIe reunirá o {;on,. 
Aelho todo em conferclleia para resol ver os nego
cios de maior importaneia, quc para então se devem 
reserv .. r.-l~aço da AS8\'mbléa 18 de Junho de 
1828. - O Deputado Pereira ela Crmha. 

Foi apoiada. 
O ~r. lIe1&riqufs de Resende: - Como voto 

p~lo Art. direi o que entendo sobre esta em('n~Ja. 
8r. Presidente, o illustre autho\" do Pr~iecto quan
do organisou .ste Artigo, teve em vista a mate
%ill do Art. 12, o qu'\l diz que nas sessões ordi
Darias o Conselho terá voto deliberativo; neste caso , 
e conforme os principios adoptados o· ConseÍho de 
Denbum mooo deve ser permanente; porque o Pre
aidente da P,rovineia nada podendo obrar contra as 
resoluções do Conselho, quando elle tem voto de
Jiberarivo, aendo permanente tínhamos de facto es
IIeS Governos pohcephalos que procuramos evitar 
pelos males que .d~lles resultão; e nad~ t~riamos 
ganhado na abohçao das Juntas PrOVI80rlaS; e 
acndo 08 Preside.les da nOlOeação do Imperador, 
o Governo ficava de nomeação popular, e jamais 
se poderia fazer elTectiva a responsabilitlade ,to Pre-
sidellle, porque nada poderia clle obIar em contra
dicção ás· delibcraç6es do Conselho. Voto por tan
to pela materia do Artigo, e opponho-me li emenda 
do Sr. Pereira ". Cunlt.a. 

O Sr. Arouche Rendon ponderando ser curto 
o prAzo de 15 dias marcado no Artigo para a 
duraçüo das sessões, 100 e mandou a Mesa esta 

EMENDA 

Em lugar de 15 dias o seguinte - Não dura
rá mais ie um. mel. - Paço da Assembléa 18 de 
Junho de 1823 - José .4roucM de T~leiUJ Rendma. 

Foi a~ 
O Sr. Pau'" e Mello: - O Artigo diz que 

o Conselho se reunirá duas vezes cada anno; mas 
Dão vejo marcada a primeira reuníiíe, e além dis
&o me parece largo de mais o inlervallo de umas 
a outras reuniões. Por isso faço a seguin&e 

EMENDA 

Art. 9.° Este Conselho se reunirá pela primei
·ra vez, logo que esteja nomeado, -e finda esla 
l'tlUnião, periodicamente de quatro elD quatro me-
Ra , contados do principio da primeira. - Paula. 

Foi apoiada. 

Não havendo fluem .ai. tallatM· 10 ArUp 
9.°, eeguio-se o 1.0",. do teor segui.te: 

AIt. 10. Além das reuniões ordeRadas por 
esta Lei, poderá o Presidente cónvocar para con
aultar o que lbeaprouver t eu ~o o Conselhe, ou. 
parte;. aclvertiado cp.ae sejão pnncipalmente aqueL
les d' entre elles a quem. meDoa iacemmocJe o 
com parecimento. 

O Sr. Pererra da (;71mUJ di.. que podendo 
laaver ~ircuDBtancia8 extraordioarias e. lIue- f •• se 
util a lonvecaçãG tio {;onselho pleno, julgava Re.. 
cessarie que isto S8 declarasse no Artigo para que 
deste medo se promove&lie, com o maior acerco 
nas deliberações, a prospericWe cipa po,o,; • Clue 
lJOr isso offerecia a seguinte 

EMENDA 

Al~1R d",. rel1ni5es ordenadas por esta Lei, 
poderá o Presidente convocar o (;onselho plene 
segundo o exigir o bem da Provincia.Paço d. 
AllselDbléa 18 de JUDUO de 1823. - O Depu
tado Pereira tia Cunha. 

Foi apoiada. 
O Sr. eMa Aguiar: - Sr. Pnsidente: Este 

Artigo, a mIO vei-, acha-se bem enunciado, e 
deve passar como está redigido; pela iua doutri
na vê-se claramente que além da reunião erdina
ria dos Conselhes Provinciaes, de que se tratou 
no Artigo antecedente, be· aqui o Presidente au
thorisado para convocar ou todo e Conselho, ou 
parte deUe a fim de· o consultar em caeos extraor
dinarios; e infallivelmente· tleve ~sto assim ler , 

porque taes serão as circunstancias, e tal a aatu
reza 40s Degocios, que em verdade exijão' simi
lhante reunião: mas como este comparecimento 
deve &alvez ler oneroso, ·e meslDo inco.modo &08 
ConselheirOl, que residirem em paodu distanNas:, 
lae por i!J88 que o Butbor do Projecto, com pro
deneis eslabelece no fim do Artigo, que sejio 
convocados anles aquellea, a quem menos incom
Blode o comparecimento. Quanto. á emeRda que 
ofFereceo o Sr. Pereira da CUlJUJ, parece.me àes
nacessaria, porque he claro que· o . Presidente IÓ 
deve convocar o Conselho segundo o exigir o 
Item da Provincia t e iato BÓmente nos C8sot p~ 
VCl e extraordiaarioa; nem o contrario se dev.e 
esperar, porque então sebre elle devem recabir. os 
incullunodos baldadoa e inutei. tios mesmOl Coo
selheires, tIue não deixaráõ de queixar-se do abu
so que o referide Presidente fizer de tal convoca
ção; nem· mesmo· be possivel .imilhante hypothese , 
ama nl que se faça effectiva a responllabilidade 
dos empregados publicOs, uma das melhores p
rantias do Sylitema· CORstitucionu. 

O Sr. Paula e Mello oiFereceo tambem, run. 
dand~ae DOI mesmos principiOl, a elDenda io 
.teor seguinte: 

EMENDA 

Art. 10. Além dasreanióel ordenadas por .et-
te Decreto, poderá o Pl't'sidente convocar o Co.~ 
selbo elD casos extraordinarioa de. perigo, ou mal" 
graves da Provincia. - Paula. . 

F.i regeitada. 
O Sr. Henriqu~8 de Re8l!nde: - Seria duret., 

Sr. Presidente, privar O" Presidentes Provinciaes 
da faeuldade de consultar quanllo queirão o 180 

CODSelllo.. Mas estes ConlJe)hoa ou hão df .deli'" .". 



.. .. .atet:ill tr&Yê' qbt . o. Presi.ellte' "io p9-
~ decidir por si, o~ em .materis9 de· mero ~erU
.,..to lIeO ·;na9 lItatenu graves tlulndo .? ·Preslden .. 
~não tem ·regra olaru. lIe seo Rellmento. 011 
.as Leis') 'ta quisera q"e o Conselho tivesse voto 

/ ueliheratiY'O; e nos outl'09 casos simplesmente coa
.uitivo. OfFereço per h-so o segl2inte 

A D D I T A M E N T O. 
E lop no principio das. sessões extraordina

rins o Conselho com o Prellidellte decidiráe se a 
... teria he d' aquellas em que o C.nselho tenha 
.oto delibrrative p:u'a sua rE'spoanbilidade. - O 
.D.epntlld. Retlriquel de Rt.tndt. 

Foi regeitadtt. ' 
Passou-se ao 2.0 objecto da ordem do dia, e 

o Sr. Carneiro· de Ca"'p08 leo o Art. 60 do Re-
gimt'nto da Assembléa. ' . 
, Att. 60. Nas empndas sobre' escolhas de ter
mos, as !luppressins de"em ter a prioridade do exame. 

. Foi apprnvado. . 
Art. 61. Nas emendas sobre o modo' de liga.. 

ção de termos. tem prefer8Rcia as divisivas. 
. O Sr. AccioU oft'ereceo e mandou li Mesa a 

. ·emenda. segUinte : . .. . . 
" Terá preferellcia aqueDa 'que couber n8 di.-

euno " - Accioli. . 
Foi regeilada. 
Depois de breve discustlão; venCe0-se 1ue a 

Commissão o redigisse de conformidade com o que 
'Se achava ,decidido sobre o Art. 59. 
, A~t. ii2.' Esw emendas ou alterações serão 
enmres ao SeCrt&ario para as copiar DO Registo 
menrl0~.do .no Art. 64, e serão impressas no 
Diatio d_ Assembléa debaizo das datas em. que 
tiverem sido entregues. 

Deeidi .. se, depois de algumas obsenaÇÚC!s, que 
a Comrnissão o redigiBSe l!Iegundo a doutrina ven
cida nos Outros Artigos do Rrgimento·, relativos 
• emenrlas de Propostas.. , 

Art. 00. O I.lVI~ fio Regtsto de que trata o 
Ârt. 540,· sed escripto em forma corrente, IlInçan
do-se em cada paei !Ia esquerda uma só Proposta , 

'e ·drixando se a pagina direita em bral-leo para nel
·Ia . se escreverem as alterações designadas no Art. 68. 

O Sr. Frt11lfs fazendo ver a 'irregalaridade e 
eonfaMo que haveria no Registo das l'roP08t81 e 
auaa emendas, no caso de se seBuir a doutrioa deate 

. A.rtigo, oft'erec:eo a seguinte 

EMENDA 
: O Regino das' Propostasd)nat~ de um Li

,"o principal em que. se lancem as me!qDU Pro
postas, e de em· Lwro 8upplementar em qne se 
lancem as emendas que occorrerem.-Paçoda Aaem •. 
bl~a 10 de Junho de :t~!S. - O Deputado Franfa. 

,Se1'.ldo. apoiada esta emenda. . e ftCloohecida a 
neressidade do!! dOli!! livr08 para a. claresa .. e . .,. 
orllem do registo. decidio. se que fosse remettida á 
Com missão pafil a r.edacção de~te Artigo e dos se-
guin~s . até ao A r&. '6~. . 

Passou por tanto ., Sr. Secretario .·ler 'O 
.Ar&. 68, cOncebido nos teraool 8eguintf>s: 

Art. OS, Tudo o que se traD8crc~er no R-egis
to da!! Propostas . será authenticado com o appellido 
do. &cretario, que respon8erá pela sua exac~ão. 

O Sr. Paula· e Mello pedio • palavra para 'Ier 
um ",alUilamento concebido nos seguintel iermoI. 

QualqUlCr PropOlta UWI da IUI j. ~ Jeiaua 

.de9. ir ,"C.1Iimt.sro feIpeetIY& .,'10 Autttor ,o 
pedir - Pauln. . 

DepGia de atguma discus •• , foi rtgeitado • 
O ~r. Presidente declarou 'llle fi~&vl adiada 

a discl1ssão por se r dada' a hora' para a leitura 
dos Pareceres de Commissóea. ' 

O Sr. N%fPtleim da Gama, como Relator 
da Commiasão de Poderes, leo o. seguinte 

PA RECER. 
A Commissão de Podere. examinando o Da\. 

ploml& do Sr. .Á"ton.1o Ribeiro CamP08, De .. 
putado eleito pela Comarca, dó Sertão da Provina 
eia de Pernambuco, e comparando-o com a Actll 
respectiva, que veio hoje remettida pt'la Secre
taria do Impetio o achou conforme á dita Acta, 
e esta no essencial conforme IÍs Leis e IRstruc
çóes po'!Jue se' devia regular:· He . pois de parecer 
que o dito Si'. Deptttade póde Ylr tOlllar assento 
nesta Assembléa. Paço da Assembléa 18 de Ju
nho de 1823 - Manoel Jacinto Nogtteira tia Ga .. 
ma - Ântonio· Carlol lf;6eiro de .ÁndrlJtltJ' Na-

. chado e Silva. 
Foi approvado. , 
O Sr. 8il'Deira Mendonça, em no~e da Com. 

'missão de Colonisação, e Cat~equis:ição dOI JIl" 
dios, leo lambem o seguinte . . 

PARECER. 
A Co_missão de. Colonisação, . eivilisaçio,' li 

rathequisação dos Inwos vio com satisfação oi _ 
Apontamentes sobre a çiviliaação d.os 'Jndios cLt 
Impnio do Brasil - oft'erccid08 'S este Augueto 
C8n~~o peloll~ l11ustre; Me~b'ro .. ~ Sr. JOÁ 
&nifacl6 de .Árulf4da e Silva," ,'. . 

Reconh-ecendo'a importaricia éJã"Dlãterie, c:fiD,. 

si dera este trabalho precioso resultado' de profu.eIs 
Filosofia. e consumada pericia na marcha gradUIII 
da civilisação do Genero Humallo. , 

.. A Com missão . ~ guarda de 'ex~aota-Iopor 
!lBO .d~6gurar o arlglDAI que pensa· digno de se 
lmpnmlr &â1 1 qual Me ItCb., devendo julgar-se c0-

mo .. m compendio de principi08 elememarca, da 
aciencia, ou arte de dirigir, e ci.ilisar os Sal •• -
ge,DI do Brasil; summamente interessante aOl G9'" 
~ernos, e habitaates das Provincias com elles li ... · 
trophes, em quaRto o Estado o não póie tornar 
geralml'nte eft'ectivo. I . 

He portanto de p.reeer: 
1.0 Que 8eja impresso quanto antes, para ser 

presente a esla AU(U8tal Assembléa; e para ins .. 
tru8ção da Nação se elponha á venda publica. 

2;0 Que ae expessão ordens ao Góverne 
para que retnettendo a)gu~s exemplares ás respecti
Vali Provincias, e exigindo deUaI as neceasatias na
tiei .. , informe sobre os meios mais efticues de rem .. 
lisar em toda a eua extensão tão importante 
Projecto. 
. 3.0 Que esta orerta· l:eja rtcebida com espe. 

ela! agrado por esta Angusta AS8emblé. 'uendo. 
se na ac&a honro.a ,menção~ Paçe da A ssembléa 
17 de J unho de 1828, - Ântonio Gonfo/'Cf.8 (]o. 
mide - Manoel Rodr;gN18 tlaCOIIiI - Joio Goe 
mel da Silveira M cn(lonfa. . 

Foi' approvado. 
. <':OJllO n~ houvesse quem mais pedisse a p.-
lana para 100tura de Parecer.. de CommÍllões_ 
~~ .. aos ~diadOl, colDeçaodopelo da Co ..... 
mIlHo de MarlDh. e Guerr. 80bIC . e requerimeJl~ 



' ... , Art!,,1tÜt .-ftJ,1 d" F01rrrrn t o11li'<r.: Presos 
li' IIh" das CohrAI, cujo l'ar.",r.~~Ala aWlldu 
na Sess:ío autec:edcnle, 

J)epoi" de ,.lftllln'lI rcfic~õG!l. r.,i appl'nvado. 
~cguio'lc • ""lItro dl& rol'sma COIIJl.1i!ls:io 50" 

bre O. IIlI'ioa -de '" COMtnllUiCIU cora • Commi". 
alio Auxiliar de Fllr. j'l nOlllea,la. 

O Sr. C"'Iff';'6 d.e C;'MfJlJ.': - Esta 1'1''' 
rolt. da parte d. COmmilJ!;;lO hc tcila pór se 
julgar quo ha failua 110 ncgilllcllto~ohre o modo 
CJe MIl ~()mmunrcarlRus CI,II) al:l CUlnmissóes de 
Fli". ft por i,,~o litl oíllnec('Jn estes .l\rtigul:l pn
'a tie lhe addicciollarem. Se ACU~U " "\9~embl~a 
jul&Cll. como" ",ilU mo parece, que lIe urgt'n'e, 
faça.~c a 2.· Iri:ul'l1 , pois II (;ommi~~i() quer 
trahalhar, e arha j·,dilil'~lll"lYcl ° 1I:'r nUllili;"Ja 
l)Ara o UOIO ,le'cmpcllblJ do que "e lhe incumhe. 

O !o\r. CUlltrt. ,-Igllia,': - Sr, Pr"Rirlentc: Ne 
,lecidielamcnle neccsl:lario que pNvidellcil!ln08 sobre 
o modo c maneira, l'orque A8 Corumisoop.s' de clt'n
tro ie devem clIlCllttcr com as de tõr. d. As~m. 
lMa na mllrc1ul 0011 neguei"., .te que .forem fln. 
nrregl\oal1; e isto n:iu blí por'lue o Regimento no 
C.pit!,lu 10, que truta das {,;ummisrõcs na~a .ti, 

.4 C'te I cspei to , m3M principal mcnte pll"tce hc em 
'Venlade .. ai~ cOIlVC"il'ulc c a('c'rlado o estabelecer
DlOI u ... re:rra c,'rta c iu\'ariAvcI, At.~ para ('\'i. 
&a1'DlOl qualquer till.:, ele illlelligt'nd.. que pos:.a 
Jlaver mue 4IS l\IC!1I1,fttloi dc ";:a C.DI os ela me ... 
,ma AllIIC'wb!c:a: o Sllpl''';;to cu c;;teja pcr~II:\(\ido 
quo '0~11i1li QI ~n.. ')"C ti v('rem 1& IlUnra de laca 
"'OIntac'~.. CUDcnrt\:raú de euro cum lntlas :18 
bUas ("r .. as e lUZl'l; p'rõ& .. bom de~empenb() de 
,I;io m~liudr~ tarc:t:"H; ,'Otn tudo Itc hlllito me .. 
Jrtur qUI UI) l~lIlcllto .e determillc ellpr~"'1mCI1. 
,te ,. ~arcb~ de taos 11CguciOlJ, ..--du clue elei:,;;,r 
isto ao arw~io ela. diver~ .. CommiallÓtos. EnlVi!ltA 
~cto ~udcr.do suu de v", .. que ott .-\ rtigos o1Krt'r'i-
1/.18 pda ComOliS&:l" de Guerra e :\\ari"ha 1I(~jaO 
j:'lprcssoa, l)'1lol etnrarem em di .. \ uN", I' li. m 1. 

rem. dt'I}Ojs de npprov:tdnH. • enntinIJ:I\'iiu fio 
rctcrido Capitulo 10, que desle D1odo. Jkllr;t C,UiI

l,!ctu.c -esnclo. 
- 1,'ileriio-se mailt algu·lla. ohser\':t~'ürs ; c I'(>('(). 

"ilCCcftdo :l AlliCmlMa 'Iue A mnt:-ri. devia alldi· 
donar-se pnr A,ti~ na Urgimenl.41,jultNII'Ke 
llT~enle .:0010 requcreo O jl!ustrl' Rel.tur da Com
mibs:io; c fazendo.tlo IIOf :&50 ~." h·itura, 11Iandoll· 
"e im primir 11&':l entrAr c:n diIiCUSSi!O, 

O Sr' l)l'efo;id,~ntl' 83tignflu pIAm a o"lcnl ,ti) 
dia 1.- () llrejeclo liobre os Oll\'ernos Provillci3riô: 
2.° A '1.& discussão do P(I~eCIO sobre a nuturali. 
,.;açiio (l'l' l'ortul,ru\.'Z" c uulres ESlr.",~(;iros: ~.o 
À 1.. discllssão do Projectl ) sobre o modu d~ 
promulgar as I.eis. 

l.evl1ntou-sc l1 sestão ás SI horas da tarde. 

Jose: Ricardo da Custa AgllÜJr cf .tIndruda, Secre. 
usio. 

SESSAO DE 19 D.~ JUNHO. 

Prt,id,nc1t1 do Sr, A,ulraIJ e Silt,tI. 

R Eunido:3 os SI'!I. Deputa,l08 pelas 10 hOrlA d. 
In01nll1ia. ad:lIr:io.sc l'fc8cntes 56, fall:mdo por doen
tel4 os SI'3. Riht';,,, dr: RC'~"ll(le, GilIIlO, 4r.,j~ 
,,'iauIlQ, c .\Pa,~'~r de Cflrt.1flllw. 

o !!Ir. S~elarfo C4I.,,",o lI! l'tnnpot tIO n .. 
p~rliripa~~.i~ du s~. XClv;,r Ik ClIlTuJl'J ttm que ... 
dlo I ~ ,h.. de IIC:ençn par" ~labtole\:.r-6e d. Dtu
l~lilia que .ofria; e 'inio coac:edidol. 

O me.mo-Sr. Secretario dine ql\c ., Uri~dft. 
ro homillgu8 Alves nrllnro olfere/'era l)ltl'a ,; ,\ia;. 
tribuir Jlf'lo!l 8rs. Dtrutados O - i\lanif.·t;I't., (I' 5". 
J IIIIWiclA\,iio. - For:io di,;trlhaido~ O! CXef' ... .,Járe8. 

O Sr, Pre,itlcn&e ded .. rnu ")~rla • IM"o, e 
lida • Acfa da Anlccedentt" $i appro.ad:l. 

Por IIlio b •• er expedicnte ,""sou.te á .nitm do_ 
di.; e o Sr. Sccrewrio filTRdro ck Ct"/fIJL ~ 
(t J\ n. ) I do "rejectn !'obre Governos ,.ate n •• lUI! , 
que hc do tcor 8f'glli11 le : 

Art. 11 O (.;oIlIl('Jh" não t....n. nrdQft.do lleum 
fi" .. ; na!li reuflióe1l porém dl"tt'rminada!1' P'''' . ('fir~ 
Lei·. ond~ he de f1C(~e!;li(t.dc • !lUA rool:er"çiio, 
tcrão Oi Con.dbeirolÍ elc('tivolI ",)mente .,,~ «rnti. 
firftS:io diari. dtsigno(lll pC'lo Go\'cruo, e "liga pe_ 
I. F.'f'"dft Publica ela 1'C~pC!CtiVIL I'ruvineia. 

O Sr. Rr.r!,n ,p, {ll1f't: - Como me lK""t'r.fln 
que oS' CfJn88lheire\ de"em ter lIgam o:, !t'n:uJo 
certo, ,e~ ao, m~mn tempo não ettil uin(lA arhitrad" 
o que biio de tf'f O!t J'rt"Sidentes e CI8 Sccrelarilll!, 
oü~rcço a !Itl;uin~ emmd" na qual Os r"gulo n. 
propClrção d"lI qne se etitabeleccr-:m para 08 Presi. 
dentes. 

EMENDA 

Os C~5et1)('iros ter.io de on'eDl<lo • 8.· par. 
te do que per Ler se 3l1s:guar ao J'r"ille"&f" d. 
re:ipe(;ti\'1l Provin::i:a. - p~\'o da AnembJt.' ;9 d. 
J unho de 18~1. - .AI/to,,;o úa RfJt'''fI }".,.n",·". 

O Sr. P,r,{rQ 'tI Gmlm: --- Com" lon d~ TO
to qUI! () Con;;~lh(, devI' aer permaneIJto l)()'f i~ en .. 

,tendo tllmhem q'IC se lhe deve assignar or~l,;oado 
ccl1.o ... \ cu:: fim otl'crcço a C('i'ü~t~: 

EMENDA 

O. Con~,l1wir"::t v{,llCf'ratõ ,te ordenndf' •• ,,"'ti1 
nAS l'roviuciai mainft's, (l1l G,.rllp.~. um conlo ,In 
r:·jll, c fi!; Seclct:lI'io!l :;t!isccntos mil r;~il!; cal! m,·· 
I\'ne,. ~ci"ce"10S mil rall, c 0.:1 ~~('retllri(\. (llUll", 
("\''''08 IIlil r{Ois" plt!~\lS pP.1(1!: coflu dn "'M1.f'ndA lall_ 
hii .• dA resp~cliva l'roYi~lda, -:' 1'[(,0 <!11 A!>Ii('mt.Jli~. 
J!) ,lt~ J ullho de 12:]j. - O n~l'ut""o J"errira ,/a 
Cunll"- ./ 

O Sr . .ArMlcl,(! Rnulnn: - Ne~~ Arti~", '1 
jlllge nCi:(,Sf~do SUpl imir l1, palavra-- electivOll ; -
CIIl tud" o lIJ:lill a;WIl pela doutrin:Í dalle, Nn. 

accrcst.'et1talldo.lhe a deetar:k;li" dn dia ('10 ~be Cu. 
Dlcc,';& () vellcim~tn da bl',ltil!Ctlt;iio. c daquc.lé ~In 
que termina. Be por i~'1la que fi. a ~Itinte cmen .. 
da, 011 adlitlllUeutn. ao rd'~rido Arlign. 

ló CJne aejA luprimida .. p.tll~r. - electi"OtIe
", '~tle 8tjão acldiccionadl1li .11 1,-'\I.vr"s ~ .. in

te!: - desde o dia CIO '1". saÍlc'm d.~ 8"11 CIlIôIS 
até qae a ('U'as vollel •• - Paço el. Allembl.;. 19 
de .hlObo ' de 1l:J~ - JUlé JnUl~"e de Tuktltl 
Rt'ndOlI. " 

O Sr • ..4ndmc1f1 lt/ntt""Io: - Eu ~ que pri. 
meiro q"e tudo iC Jeto '"tu .. ",~ndas. llATa ~ .er 
BC Ilia IlJKliadu; peia nH CIIO de U IM'rel" ca;d. 
um podCnL aD.ler as rc8ut:ia fi&le lhe' plrec:er~1IIP 
juslllo'. 

() !;r. Presl,lmte propro. • ercftlda do Sr. 
Rorlfl Frnrau", ,Fnirrg~itad.. . 

l'a~snv:s;, uepui:t n. l"np9r ~ .• , $r ... ~~,.~. 
••• 



Cunlu,; mAS o mesmo Sr. Depota,lo di~ que, re.. 
flectiodo que a Conlmissão' de Fazend:s, devendo 
I'ropJr os ordcnallos par" os l)re:;i~ente8 e Ht"cr:ta. 
rios, tambem podia marcar os VenCIIDt'lltos dus Coo. 
aelhciros queria retirar a IiUII eme:.da, no caso de , . 
qtte a Asstmhl:'a () permi.tt1sse. 

ResolVe0-se que a reIJra~8C. 
PropOI emiio o Sr. ("resi.'ente a emenda do 

Sr . .AfOUI.:/le Hendem. Foi apoiatIa. 
AUllunciou-se a este tem po qUI estl\ va na sala 

imediata o Sr. Antonio Ribeiro Campos, Depu
tado peJa .Comarca \10 SerllW de Pernambuco 5 c o 
Sr: Presid::nte intcrrompeo a discuss,1" para ser mtro
duaictü o dito ~r. ncplllado na forma do costUIUtl; 
e tendo ell e preslacio o juramento do estilo, tOlllOU 
&&;ento na A"selllblt~l\. 

ContinufIU-~C a d.scu,"são do ~t.rt. 11. 
O Sr. Pinheiro d' Olh·rim pedie • palavra, 

e 1~ a segui:lt\! 
EMENDA 

Art .. 11.° O Conse!hll n-:'io terá ordenado aI. 
gum fixo; ma.. nas l'e'~llióes ti:ió os <':unsl'lhti
ros &c. sup:-bni.,i .. , as pahlVl'as - detcrluinada:a &c. 
~té co.),;e::.dll - illdu:siv~. - PiIlJ.ei,.o 

Foi ap;.i.:!a. 
O Sr. PI'('!c'id"nle pel'~Ulltou se C".!õta\'3 suffici

en!f'rucntc dis.wtido o A rugo. e \liCldm\!o-se que 
~im, di~!ie que se P:>SS,1';a ai' A tt. 12. 

O Sr. CflnlPiro dI' rompos: - Parece.me que 
antes do ,\rt. 12 ue,e haver UIII em que se estaue
Jeça o Iratamen!otanto do Presidente como d08 
COllsell .. ·irsiI. I~to n'iu he Od051l; darei a rac;<to . 
.As Secre!a;ias d:! E'3tadu niio pódem dar RP. não 
o tratalllento marcado por Lei, e por isso nos 
Guverna.'ort's e Capit·ies-Generaes davào o de Se
Ilhoria , se alia~ por Titu!o ou p,ltente n.io tinhiio 
:K'(.,,; c quandu rrgia CI GO\ erno Interino c!a\'ão o que 
tinh.ia as pt'liS'l/lS que o compnnhão. Qllaodo EI
Rei o Sr. D. Jdo 6.~ manduu ellmmuni('ar a ~
das as Plodncias os Sl!::CCSSO! tio dia ~G de Fe
vl'rciro, fi~cr;ln se as partici jlIlÇ!?CIl dando-se a'l'i 

GuvcrH: .. dores o tr .. ta~l,..nto ql:C linh.io pot Ld; 
D1:lS p.:.ra o!l:~hr p2.ra ~ Dahia' ondE: já ·havia (~O
v@rno llrc\'i::orio h"I1\'e o embar:lço de n:lo ~If"'r
se que trllamcnto 62 lhe daI ia, pois con~i(1e";jdo 
como Interino IiÚ lhe IOC":lva o (bs llesfoas de I.llie 
se compunhiio, c podrria isto tomar.se cllmo efIei
fo d~ })OU('3 cOlltempla:;.io. Eu Pllndcrtoi islo ao 
1\iin:.-t o dn Estado. que taillhem n:'io quiz r~ol
"'cr pur si a dU\'itl:1 ~ e detrrlllinou eOllsul'ur El. 
]~ei: mA" come as~illl se demor:4\'i& o expediente, 
c"cnll:f'o.se 1)01' m('lhor o escrever por Portllria Pll
ra e\"ilar o Iratllmento. O Governo da 8ahiil es
('!n1f1(~h;ol1 se. e rE:'prcscntuu que os ri/vos' lhe miA 
tcrilio o respeito deviio. se vis~em que o ,Minis
terio o tratava ~m pelica CIU\.iileração. Isttl mo
ve0 Sua Mag(\sta(~e Imperial, entiio Principe He
J!"ente, pois j:'l cri não estl\va EI-llei, a mandar-. 
lhe dar () tratamento de Excetl~ncia. e assim ae 
fem praticado. !te' puis llecessario declarar para to
das ft!l J"m\"ineills o tratam~nt9 que d,'ve comp,·tir 
ao Presidente, RO Conselho. e aos :Membroa dei. 
)2; e por isso offcreço o seguinte 

A D DI T A M E N T O. 

N 1\ ("ol're~pondencia cffiCial o Conse lbo terá 
Cf &ratamento de, Excellencia: O lIleSlllO terá e Pre-

siden'e do. !MII sulxlit/)!l: e os Conselheir.. o de 
Senhoria - {'flrll~iro tle Campo.,. ' 

O Sr. p, filtra: - Eu não vejo que haja aI .. 
gl1m" implicancia em dar.se o tratllme~to ~e Ex. 
cellt'lu;ia aos 11lISliOS G(lYCrIlOS qlle se vao criar l)a. 
ra as ProvincillS. Os }'0.08 ja e!'tãO acostumados 
a liberali~ar c!;se tratamcnlo ás primeiras Authori. 
clat!t's uas mesm~\s Provincias que Até aqui os te!!l 
'!'Overnado,: nem deixariio rle o f'olltinuar {rs ()utr4s 
Auth<lridadell que ora se lhes suhslituem ílqudlas; 
por tantu tudo quanto vai lia qucbtno reduz se li le. 
"ahsar, ou estahelecer de Uircito, aquillo que de 
facto ui.te, e cuido que ha de t'Xistir pAra o ru-
t uro a;Rda que a lei o não determine. Voto por .. 
tanto (Iue (lS Go\'ernos tellhão o tratamento de 
l!:xl'cllt'nl·la. 

(I Sr. Ãndrada ll/odtado: - Como 08 GoverG 
nadores e C:mit:ie!l-Gt'neraes dispunbão por si sei 
de lodo o G~verno da Provincia, dava.se Ihrs o 
1r,tlafl,rllto dt' Jü("elleneia; mas segunde cste Pro .. 
jc('to o Presidente n:"1O conserva o poder e jurill.li .. 
c(. ão que aquellcs 1inhüo; já lhe fica muito cercea
do; e menor portanlu deverá Sfr o seotratamen· 
10. Tenha o de St>nhoria, niio liÓ quando com o 
Clln'!,llao forma o Corpo collectivo e moral que 
con:::\itlle o GO\'crno, mlls tambrm o tenha por 
sua pCSSO:1. Quanto aos Cllnselhc:ros contenlem-se 
com o que lhe cún'pelir por suas pessoas; dt'ichc. 
mu-ncs ele \'an,ll;lorias e tratemos de realidades; um 
dos ddcit\lS dã pubre Nação Brasilt:ira bc lier mui. 
to ami!1l de fumo. 

O ~r. F'ltltía: - Sr. Presidentt: Todos nÓl 
gMtamos de fumo, e gostamos muito, isso be na. 
I uraJ aI) C'Oraçlio elo bon em. he um effciio do seo 
amor proprio; não 9 d;!imulemot': mas essa não b .. 
a qll~st:ifi: trn'a-se de dllr aos olhos dos povos & 
devida il"Pltttlllll ia e ("onciliar o re~pei10 ás AuthCl
ridlSil s que os h:io de gllvernar; e isto péza ai. 
gHm:1 "ouza no cuncl'Íto dos mesmos Povos aoos. 
luml\clus e mio dar sem..Jhanfes tratamentos se não 
lÍ pl~s-oas (' Empregos, credores de grnnde cops!dcraç:lo 
,!a ~o je:larle. Alem de que o Governo ele uma 
ProVil1cia do Bra~i1, atlenla a riqlleza, I'xfennio, e 
pepula',<tll de algllmas, não hc lugar de tão llOuca 
monlll Ilue ~e I!óio }X'ssa nh'ellar t:om os primeiros 
Emprcgos da N:l(.iio. 

() ~r. A1/(tlf,df, 1I1nc71/1c1o: - ~r. rresidente: 
}I~n knho uma E'mclllb )lar.'!, mandar á l\ftsa; ou 
ant('s um adllÍlalllento qucha dc entrar depois do 
Art. It. 

O !5r. ('lImc7ro d, Cf.mpo., o Ico, e era con~ 
«Lido _ I'OS t~rmos sc~unlt('s : 

.. Na ('Il/TCfi'OIlClen('ia official o PresiJcnh: e o 
COllselbo terilo o tratamente de Senhoria; fóra uel. 
la tã., s:',mrnte o P.'c;1iJt'n:e; e o~ Comelhcirol' te. 
rolo o C'!lh! lhes cf:uhE'r por I;lIas pcsseas. - Anto-
nio Car!os R ilJ/';' (I de A ::tlradll. . 

O Sr. Prc.~id<~nlt·: - V,:jamos se estas (Jua~ 
emenda!! siio' apnl:ubs; c começando pela (10 Sr. 
Cllnteit·o, "Olj c1ivi(!i-lll, para mHJOl' f'lareza. em tret 
partes, e consultarei a Assembléa sobre cada uma. 
'deUa8. 

Propoz então a 1.~ parte até li palavra E,r-
cellenria: a !!.a attS aubflito8: c a S./l até ao 6n!, 
da emen,la. 

Forão fodas frefl apoiadas. 

Passou-se depois á e,menda do Sr. AntlraM 
Machado; e dividaado-a igualmente em tres partes t 



(!U3 ) 

prolJOll , a I," até li plah v."a Sr" T:n,ilJ ~ a J,. até 
o Presa/elite: (: a J,~ atp. 811 11m, 

Furau tamb:.:m CuJall trell apoi3das, 
O Sr. Á.'m,-úZ,j e ~111J11rl'fr.'(lr't: - ~as nOft!CU 

Provinci~. printil)almenle M& que tem portos de 
mar t e onde p('lo nOSRO commerclo lia concorren
cia de estrangeiros, be lIece~sari() dar.mus aOI l'rc
eidcnte"i UIDIt- "rlinde repreeentaçio; e para i.h, não 
he inJ.flerell'c o Ira~;llJ1ellto, ranCes cIJlltrilJuc para 
·a ccmsidera..;ain o l'c2Ipeito da A uth()ridé~de. mA" co. 
mo tazCIIIU~ differença de I'rovincias maiore!! C! me
'JOrcs, e ne"llllO não ha tanto,; moti V OI! como 11' Itqud. 
las par. que 08 PrClIiclClltc!4 trnhão (,lOSe alto 'ra
tamell'.tl, pal'cL:e-me (lU e b:u,t,rá rlUC nu menorell 
tCtlhiiC't o de StlnhtJria, dec\"flludo-IIC que Ihts com
petir:ío dt;l't~o das Pr()\'iAcit!'1, p(ji~me 'parece 
nu,ill .exactu ,lu que dizer-ae que o terão dos leoa 

6ubdi lUII. O!Feret,-'O .. el;,c filn o seguinle 

A D D I 'r A M E N T O. 

Os Presidentes, dentro dss !lU1!1 Provincias, 
terão o tralamentn, nlUlhlaiGres de Ex(.'cllencia, DaB 
menores dc S('n'lOria. - AlbIlCJue'que. 

}'()i apoi;.,d,. . 
O ~r. Arrioli: - Sr. Presidenle: Eu quitera 

que uiiu hliltH'.':~l· dillCinc,ão de J)ru"in(:ias, para 
que se mio digil ('~ta h(' mail!. a/lud. h. mrnos; 
il,'r tauto a VCllccr:;c '1uc nas J'ro.'jada!l maiurcs 
os Prl'sidentc"s teuhuo E1ccllencia tambem os du 
menores devem te la. N.io sei p .. rquc hii.) de ftle. 

rCCCr IDais con-illerac;:ie as Províncias rnaioi·es· d. 
que ali mcnores; os hOI!:ens todOI líãf) i~t14e!'. Além 
dhtlJ. perguntarei I ,ovincia que dj só dou' ou 
trcs DI'pUlados f.ara rsta A8IemLiéa lem mcnor 
reprP.foiculac;ãl) ou men08 con!lid~ração do que a que 
dlá outo ou villte? ccrtamclltc ruio. Lo~G s~ toóas 
são iguacs oa Ut'prelenlação ~adt)n"l, tnmbelD o 
devem ser ao tratamento que se der ao Pres dt:llte. 
Valo pois contra a elD('nda do Sr. Alm.cid" e 
Álbu'juerqlle. . . 

() Sr. A"drnd" ~Vnrlu,d(), expondo os motivos 
que deriío cau~a á divhaio do nra ii em Provinclas 
011 C api&anias Geraea , e em outras de s' gune/a 
orácm, e o que 6e teve em ('onsidera<.:Ii"o para con
templar "mas COlOU maiurclf e eutr"s como m~no
res, conduio que mio via rasão para que UI Pre
sidentes nilJ ti ~cl'illlem igual tra~rn('nlu elJ. t.tda. 
as Proyiucias, puil todot!crio .~xccutores e Ad
.ninistradorell Geraes delias. cetm a IDt'I'ma graduar 
ÇIIO; ~ tpIe q!lanto ao tratlunento de ExceHend" 
q'Je se mostrava preferir ao· de Senhoria para os 
llresidenles, ju~ava que i8&o provinha de ser a pa
la.vra "rm!lh, poi. nada maia b.fia nisto do 'lau. 
melhol·. sum par. 'l ouvitlo. 

O Sr. 'WI"'8 GRmtl: - Se o tratamfttto de 
Excdlencia n;,o he outra COliNa mais -Juc uma pa .. 
VI'II FunOla, como afl&b. de dizer I) IUu.-:tre J>reo~ 
pinante, collvenho que Rlio !te dê aos Presidentes 
das Provin.:iall ; porém .. nhio que~rft. pda m~slD_ 
rulo, que o nlio :&ellllllO U8 Grandel! do Remo, 
OI G,iiM-Cruzee, Ministros de Estado &c. Em 
\lma palnra, ·se lIada vale nin~uetn (\ toanha; e 
., Delle lia algum. cousa de aUendinl gOilem oe 
PreaiMntes doqllle 08 outros estio gosando. 

JuIL"u-se a final " m .. teritt rli$cuticla. e .,.s. 
lOu ... e ao Art. J 2, cODcebido pos termos llegulntes: 

Art. 1~. SI\& ;f('SSÕt>1 N'dell.du por eat,. Lei, 
DaS materi;as da compettJlCi. ~ .. _ia do C~ 

lho terá este TOlo deliberatiyo, • o Presidente 
em caso de empate o de qualidad,.. Nas coe"oo.. 
c,(jel porém que Gcão ao albUrio do Prnidenle , 
cer.io os l:uuaelbeiros tão sólDenle ,ato coDsulli,o. 

O Sr . .4ndrflde e Lima: - Sr. l'rclfidea'.: be 
bem sabido (l-e ali Leis dcvem ler adaptada ;ia 
circunslandlltl; e que q"anto maia lJeC:uliares eU .. 
são, illw IIc. quamn DlI". dizem rt."SpelCO & Clbje
ctos em dct:alhc, lu:aill vari:io, e m.ia MO IIUg .. l .... 
• cOllbedm4fllto8 IOCM,'S flue só pod~1n ler adquiri
tios por a'ludlel! 'Iue "'10 t"I'tAdo AI. facto e in:.pec
~ão desses o~i('ctll&. () lmpcrhl d. 8,.IUI, Sr. tire
.. dente , ahralllC~lIdu um t"rritorio imenso debaixo 
d~ dilrcrente8 ·CIIlIl:II., ottcrel.~ uma variedade infi
nita U~ objecto!l ~ue uemuudàu diDe~Dtel pro\'idell
cá"" dilter~ntea IO~litui~(ies, dillt.n:nte. Leis ~u
liales t SI; pruprias éÍs dif}~ron'i" aecidt'DtaCII de 
cada Provincia deste vastl) Contintnlc. Uma legi ... 
lação peculiar .i8 margenl d. Prata, Dão pódecon
Tir ('OI tudo ao Pal~ do Amasonu. Ne8ta Augusta 
A~emlMIl, Sr. rf(~,idellte, alllda que &l;sentad.,. 
I .. uito illultlr('!) e lS"biCls Deputild08. com tudo nlio 
pudem conhecer a fundo os ubJcctos que &Ó se di
vis:io. pela vi!ll& e inlipeção dclies. Legi~lar, por 
'anco ~ subre elles, seria proceder lelD fenbecimeate 
de (:ausa, o q~e não se compadece com a lnmi
.081 P"litica; pois que a mor parte cios Sn. De
putAdos não tem \'iaJlUlo, visto, e examinado .. 
lJél.rti(···'·· Ila:Jel> de <:acta Provinda; nelu Dunca iuo 
se \'(' iA! .dt. As.im, tt'nlio em vista as exigt'llcõ" 

e 11.; OI ae'\I de (:ada Provincia coma integrld:a
..~ &: ill"Ulll'cridade do Iml~t;o ufl'ereço na. peque ... 

EMENDA. 

&Aft. 12. Em lugar de - Terá este Toto de. 
liberlltivo, e o Prellidente' o (te qualidade - 1Ubs-
titua·se·: - Terá es~ &,tlteridade .Ieaielativ&. Dão 
contra vindo á.. Leis e Dtnetei da pre&ellte Asma
bléa; ~em impontle . taxas di· .. (tas ou iDliirtcta" 
Paço da AS~·II.hll:" 19 de ,Junho de 1823. - L ... 
Ilf,l'Hacit. ,de .4IuJ1tde JAuUJ. 

O ~I. Pr"HI",,4r.: ':- Eu deferia ~IYel thllbr 
a Qfdem. • illutre D, put, 'o; poiS cowildero ... 
eIUp.nfla. Jluutrina .. ubversi~. i tod;avia consultarei a 
AS~IIIIJtéa par" Ver se he ItllUit.da. 

""qi reg~!tada. 
O Sr. R:'IIT;.qW,' tk R,,'.ende: - S. me tõra 

lici~o ; ,"-t ~jria ... 1g1II!la ctlUSA S(l\M:e & iPlUeluta do 
8r. Andrade: .1oi"",: mas ebano ftN ,,~t'iladll aio 
tia:l::rei ·s;)br~ J!1l~ \'.amo.. ao mllisi 8r. Pretid"llte: 
loMbo u~., I .. bran~a de que .... ' Seelio .... ilue Iie 
fallou do Art. 1.0 deste l~lo~ . te. lbe aerec:eD
tou - que aerião responsaveill' - ma NIlO i8to 
era mui~ W-r.l.e' h .. &"tIs6eR em que o Coaselbo 
tem vote dcliberaiivo, tafl ~toas ol\lipariu; e ha .. 
~ettS~1 ntraordinari.s, ~1I,·Ot'adél. cid ./ih;'",. do 
Presi~CIJ.e, et1l -que ette i Cl'naelho . lá &er.i' voto 
consultiv~. CI cumo nas. urdinarias o l'tre.idmte ja. . 
Dllli8po.teria obrar em coatraven,áo ao que nellu 
se dcd6li.... e nelSe ~co leria (!uro q"e e}le foae 
responsavel por &(toa que era obri~ad! a praticar, 
um" ves que: o Conselho naau SeSti0e8 Cem ·1'0'
~eJibtorll,jv() ; quisera eu que 6s palavr.. - • etft 
C&8O de empate o de qualidade - te acftlCrllt&lle 
ef>te additaqJeuto - • serão I'ftpOn~.vei8 pela. _li
ber~ do Conselho .que)lea a que. pelu leCnót. 
te N:tribuir o p~Ui80 de aI,uma raoIaçio -. Ea 
ql,udo , ~a o addi'lUIIerdO. 

• • ••• 



o Sr. Prcsitlente consultoo a Assembléa sobre qurr Nnçio; outra quolCJuer Naçilo he para ... 
v referido ad,tital1lentu. .'oi apoiado. Estrangeira, como deixará Jlor&ugal de o ler P Seá 

O Sr. Cósll' Ag"ia": - Sr. Presidente: Eu acaao pt'lo8 antigos 'aç08 que nol' união .. Ah' estes 
.oncordo com a 10ul.rina do Artigo, cuja mattria me já roni .. hcrnicAmconw qn~hrad05, e a hngllagem , 
rarece bem enlinciada e c.)nforme COIU 08 vcrdade1. que ainda hoje tri"temente nes confunde, .. IDlr. 
rOI principio8 dt: jUltkll: porque ou o Cunsclh. se a dolorosa lembrança, (le que 0fI nOSIO!l antepuu. 
ajunta nas Seaóe:! ordenada!! pcJa Lei, á fim de dos torio COIOOOB, e Colonos lempn: acabruahados 
"trutar e decidir aobre M materl" de SUl competell. . .pela nra de ferro, e odioso sy8tema de oppreaeão. 
'eia. ou he então coRvOt'ado por arbitrio e á requi- Nüo julgucis Sn., que em ~eo coraçi~ ,rcaide ~ 
wiç~o do Presidente para 4) eonsultar; no. prim.eire te odio ualtado, que compello o PlltrlOta Amen .. 
'carod.,·e .tt'r o mesmo Conselho veto dehbenhvo, cano do Norte a prepor no Congresso I mud.l\~a 
:rôNiue decid" de ohject.o8 de lua c:ompctcneia, e me8lDO da lingulgem bgleaa; não, eu lei perdo. 
que nio pode,u IJ8t determinRoos I,' •• pelo l")residen- inj .. rias, .úo III&bcndo perdoar a usurpação dOi meoc 
te J o qunl cm tltl ca!\Olt apenas deve ter e voto direi&o& Neste meu I'rojecto se bem reSec:tir-se, 
de qualidade, ha vendo empate; no !. - flRtO porém .er·se-ha h'an~lulir I moderação, e a ~"er'Ollidade 
tleYC ter o Conselho voto consultivo, porque sendo que tanto n08· caracteri .. , q"e irá confuDdir I ca
tina ao Prcsidcate convecnlo, ou não, pude por ae desprcsivcl Deput.de, que hl pouco Ral de.. 
isso sl'suir o Oll que se lhe acenselhar, eu entie graçatllUl Cones de U.boa com 810 &oID arrogante 
o que melhor lhe parec:er. impudentemente se animau, a .aizer, que mio achava 

Do que deixo expendido segue-se, que neste um 8'. Brasileiro capa. de ser Conselheiro de Ea
ultimo caso a l'esponsahilidal1e he só do Preside.· tado, reputando a todol indiatintnmente vis traído. 
te; hem como nOl di comretencia do Conselho res; eu marcho mui ditretentt'ment., eu quero, c 
sere\ sÓfDente de todo o referido Conselbo, se for julgo, que a Allsembléa Innuirá, que nâo só D' 
uniferme, uu então daquelles Conselheiros, por cujl Conselho de Estado, como melme DO Miniaterio , 
maioridlAle alguma enusa se decidir, f&Rndo OI d. e em outro!! empregos le conservem P8rtugncZ8s, 
"otl) centrario a cOlnl~teule dl'claração; como he e .,IUI Portuguezes, ora reaidtnte8, • que úyercm da. 
toi sempre estilo nllS J unta8 de Faac:nda, e ~utru do provas não equlvOCII de adhesáo I Sagrada 
quaesquer corpora\'CÍ4.':i: p0"lue o Presidellte emtaet Causa da nossa lndepeneleacia; quero que estes se
fttgocios mio be se não "In mero exeeutor do que jão elevados a alta honra de Cidadãos Brasileiros 
fie determinar, e por isso não deve sobre elle re.. a~ para poderem lem· suapeita eceupar 08 empre. 
air a re!J~ll98bilidade. QURdo perém, por lIaver goe, de ,ue furem dÍlfl08: ma. quero tamllem, 
empl\te. o Presidente tinr o eompetent. vQte ele porque a JUllti~a imperiosamente cla .. , e o Direi.. 
qualidade; então seu de opinião tlue seja tambem to elas Nações me autborisa, lim quero, que se faça 
rellponsa\'el pela 4elibetaçãe do Conselho, Dão só expellit dODOSIO seio aqueUes que ingratos &08 coa .. 
porque igualm"nte concorre com o seo voto r.ara a UDUOl favores, "ue de llÓ8 cem recebido, iavejo
lDesma decerminação do negocio; ma prineipálmea- 101 tia aOlll& glona poocurio 10"'" o DOI8O edifi. 
te porque sesdo-Ihe tine· decidir.ae por tpalquer cio lemeando I intriga, e I dilc:ordil, no que 
doa dous ladol, era por SlDto do MO deve!' exami. penuado-mf' neahum doi Sn. Deputados deiurá 
Dar com re8eúo e euidaclo a natQftla, e qualida.. de cen"ir; quero lambem maia, que aquells que 
• da maleria, para sobre· eUI poder .ot., e de- daqui em diante vierem, e ftUe serio tia grande 
lempatar cem j"stiça e ·utilicbde puhiea. numero, por iS8C) que c:adaves o pequeno Portugal 

O Sr. /lrouc!ae BtntloR: - E .. Dão tenho du· te torna .mail pobre, e mais misera.eI, descaga
~ida de appr.""r o Artigo; ma COID 11m pequeno .em .... , que o l\lorgado já se acabou, e que muito 
adcIita",elllo. Come aqui .se estabelece ~ nas m.. favor lhes falemos etn CGn&ellti-les em IlOIIO terri-
terias ela Colllpetencia ueceasaria do Co8eelho tenhl torio para II'IOtearem a tena, e e...aerem alJUlDI 
este voto delibmati.o, eu quisera flue _ decla- iodustria uul; • tendo ,...to neste exercicio ., 
rasse que elle era nestes casos ... poa .. "eL Para. unos tendo propriedade, . e loutros requisitos, q"e 
esse fim .'crrço o aepiDte ..lditamente - Que _ poderio adcIiccionar, ~nceda.se-lhes carta de na
.tepoia das ,,&lavras ~ Voto deliberati.o - Ie addie- turaliaação, e então potsljO occupar em~. Elite 
cioae - ~OID' reeponsabilidade. he em som.1 o t .. nd~CRto do lDeO Projeoco • 

Propo.. este ..ldbamento, foi 'poilde. fundamento, que DOI /deve- dirigir a VDW' para 
. O Sr. Presi6leate perguntoU se a materia •.. tlue pa.~&e a 2." discnssão • 

•• diBlUtid., e t1ecidiado lieque Iim declafou que O Sr. Henriqfle/ _ &1e1Ule: - Amtcw PIa· 
se '}'la58P& á ~ & ~rte da or41,m· do di.. lo, ,til 'f1IIJIf'U ~ DeriIIu. ·Não .po CI8 viacaloe 

. Ofir. Secretario Carneiro tle lÃmpell Jeo o da amisade q10le / me lipo ao RObre .\ilhar do 
Projfeto do Sr . .:lIoni::· Tavarel IObre a naturali.. Projecto, _ que/~e..m }!reader. ~_ minba vos para 
~o tios Portugueses. (Vej. e N.- 18 do Diano.) que etI aao emita a mlnhl oplltlao oontra I sua 

O Sr. Mo_ T~flGrt': - Sr. Preaideate: este doutriaa. JlJio pela rectidio dai inteuç-Õe8 do il. 
Projedo fas-1Ie por si mesmo recomenda"l, e.. lustre .uth~r; ... nem sempre do la .... Ibor ga.~ 
aio (one obrigado a cingir-me ao estiOo adoptado nntia da' boDdade às .0000U aeções: erra-se mui .. 
Reata Auembléa, não diria uma a6 pala",a ~ . &ai Te2s com .. iatenções mái. puras. Sr. P,.. 
_ttncar a do.trina nelle enunciada. o. prinCÍJriOl lIident8: Este Decreto ou he Constitucionll CMI 
~Uf' e.atleUeei, quando o appreseatei, aãe eJarie. Pl'Olfiamio; como ColUltitacional he intemJM!"ivo • 
• mus, e e\liden&e8. Ninguem- noje eOlUiÍ aftlrmar, pirque a C.alltituiçio la. qlJe de~. regular ... 
1'Ie arta flã9 tazemol U,"I Nação Suberana, U.... materia; se he Previmo Dão he bom; e ~ 
e· i..dependt>r1te; e nesta ·qualidade, Pertugal. mi&tHDe o aeo DObre audlor que eu diga Cl.ue até 
pod." .con~et'Var qmbem a eua illdependeaeia, (o . be ruÍIIOlO em todu : U IAI&I partia. Vera .. • 
~ ~ .. iclo. peio eatado . milerimC! ' • que • IIC~ poIIO provar; e como •• 0 fa1lar de todo eUe. 
r8duzido,) fi", aem 4aVlu ao mM1 • outra,.... .. -;,..- ....... d ........... 
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Diz o 1.° :ll'til:,"'O que .'lqudlc.i P.J.·ti'61.1ctes re· 
!'oIidcnle!J no Bra!lil. que liveJ'f'ln. dAIlo proVl&!I nãu 
cq\1i\'orss de adhcsiio ;i. nossa lIagr:llll& ~.& .. s" e á 
}!cssoa "'" Sua l\f"!tc-f',de, s;io Cid:1diilll4 8ra§ild .. 
ltl:l. Como be p,Jlj~lvel (I"e tddos dCIII esslts pro" '·iI., ? As ~:\ndc!j aci,ócs sito seml,re filhas das 
circun~tanci.!I em '1Ut' cuda um !le aehll colloeado; 
nem todos ~e aeltão em situaç.To de dar essas pro
"as de adh('sãn e alllor; segne-se a marcha ordi .. 
uria praticando acçóes COmmun!!, Di. um celebre 
Esrrifltin que em tI/dos os eoraçúe1l !ta st'mpre gran. 
des II.ixõcll em reserva; e he assim; as circuns. 
"lUci.1S as desf'nvolvem; e entã" se obrlio grandes 
cou~·,s. QUIlI.los homens vivi;io n:l obscuridade 
que cirrllnstllncias particulares os poscriio na car
r~il'a da gloria! Quanltlll não faú.lo vulto ~ e 
ellil';os cnciullinharao " fazer estrondo no mURdo? 
l-h hom(·n:l. Sr. l.)residente. muito ral'atos e 1':\
C:i;l'uS. a 'luem· o genio, o telDpcrslU;!nLú, I)hfi~ 
ao re\:,)lhi.llcllto, -e fog-em dos barulhos, e mesmo 
e,~ \·ida puhlica; praticão aeçõe.. COmmUD!!; con· 
c:orrem cum o que portem f mas sem lIe {"zerem 
uota,·"is. E l;crií justo que estes sejão excluidos de 
fjCr ('idaJ:low Bra·jleiros? O pacitic'o negocianle, 
diJ Ulil EscrilltormoderM, o auther da obra in· 
titulllda - Liht'.dadl~ .dos Mares e do ç~m:ncr
~io -, n;io deve "l~r ol"!it'cto de hostilidades. Com. 
eli'uitn a llll~ vida 0$ retirll de tud., que não he 
h·.mq!liUiJarle e pa7:' e nem por isso são menos 
cidad iOIi. Demais comoava;iariamos essas provaa 
n.io clJllivúeas ~ue uige e:tte Prajecto? Lem~ril-me 
um exelDplo.· .Alttrmio GermanQ, DO Rio Granda 
do Sorte. i'lz no antio de 18] 7 08 maiores ser .. 
vi~os que a I~epllb:i"a podia receber de uro Chefe 
de força armada; tirou. 88 pedras das e~ping.3I'd.\8 
para '\u(' a liU.. tropl\ Dão fizesse fiigO atiS ela 
J'ar&lha quaado lá entrarão. e oceupuu um lu~at 
de l\lplIlhre do G,!verno. Part'ce que i.;to he uma 
prov:\ nio l'quivoca da sua ntlhes·io. Entletanto o 
8r. D. Jo:ío VI. o mAndou 80ltar com mil lou· 
vores, di1.cndQ que. ella fi1.t'ra aquillo para 1l1êlhor 
~rvir 80 Rei. Ora enkndão-se lá cum :1a('s P"OYM8, 

P\;is 11 .\rtigo!Y do Projccto l .íulgaria o 
~ nohre lIuthor'lue O Governo ainrla tem feito 
.pouca. p:1Ta 'Ine seja preciso mandar por lima Lei 
qUI' se eXp~lt;em cidadãos por IDcrns lIu:ipeitas? 
Nada ~cria mah:i filcil do qne, niio havencio fll(,tos 
)lositi"l41; e provadCls, lançar !;USpCit88 ·~obrc qual
'l!lcr cldad;io. Quem escapal'ia dOi! ea~itf)S clelitc 2.° 
ft. nigo ? lIa flu"m suspdte do Imperador . e seo 
J\Jimst<:'rio: ha qu~m l\'tspeitc desla Assem'bL·a, 
(lU de lllliÍtOS de scus ){emhros: eu tenho uCIlrido 
,r:'itar alerta! contra muitos de Otl9 I e quem pú
eI·· :\S~"I! Irar 'lu" I) r.lP~·110 nllhrt> ;\IIthor do Pro. 
jeclu, ttue .~u, ou OUlfe quaiquer dos Srs. Oeputa
dos mil) f;e variáo obrigados R passar pe1o~· effeitos 
desta Lei? , Lanef'mflS 09 olhos ou apllliqucmosOfi 
ou\·ido.' aos clamores qlh: vão pelas Provincias; 
qhC cal·:lllIdadCI>! Se ° nobre author do Projecto 
1h'cs;,e c!>l'lllo, calDo ell, na slIa Provincia f tal. 
vez !;~ 0PllOzc,;::e , cemo eu me oppuz , a eSli8S 
)lerseguiçlies, ae~)oas prizões arbitrarias, e expul
flií,·s dI' Ettropco.; _ sú,.rque 'mei" dtttiade ,rapa-
7.e .. diLi;10 quc eriiu suspeitos. Por toda a pUle 
fCrn!lD as ,lcsgt'aça~: n;io vamos anthorlF,a-i8s mais 
por ('sta Lf'i; o Governo está authol·isiI.do var.a 
curar da puulica sl>.;urança: nã·o se precisa >lDai~. 

O A .. t:~() :~:o estabelcce cousas ..pór agoTA i:n
prati"'lV('i<:. CJuer queDáo ae dem empreglJs de 

C()nlillnçl\ • estr:mA'e;rOli sem que teftM'o o1)fidtt 
{;Iuta de Nafllflllisaçio, e marca logn sole ali 11 vf 
de residencia. Neste caso " Sr. P,·e!l1l4(!tllC, he ae. 
cessari" natur:lli~ar O j .ord l:OChl aRe. e utltrolt 
Oflict.acs que senem ~m a nossa B~qUilcll'8 ~ 11111$ 

se cUes ttir" qlli~erem? Diri' tulvcl U Ilourc: }~ro_ 
jectistll que e~te Decrelo tem o seo em~ilo d' ora 
"vante; bem Y~iu; m"s quem 11118 di:'. que' Dão 
teremos jiímais nef'<!ssidadr. de es,r~li~ifll'J ~ue DOII 

queirlÍa prp.star seos scrvj(~os? Q~~ .empreio hll de 
mais confiança do que o eornolam!o da nl/lSO Es
quadra? E"trr'"nto o r.lOr" e ~ (.Iulros niio se 
tcm nnturdli!i:\do, c nem quere,,'õ &l&ly~z; e mui. 
tos estrangcirtl!'i Clltl'rer{U) ~~r'w;lr-nos. sem por isso 
qllererem ficar seudo Hrasiluirus. :\. (;OllslltuiçÍlo~. 
Sr. Presidente, he 4ue de\'e regular a fôrma da. 
oatma:li"açóes. e ali! \!\)Ddi',·ües liam occuparempre. 
gl)fI :. he para (!,>çe lempo, 'IIIC de"em.f)~ gUl&fllar . o 
I~ii·lal' ;;abre i!\/io. P'1r agura o Gov"rno que dis
tribue os empregos. ",io hc ,;"ill t.'51 uVido que metta 
IIOS lugare~ os villJos (le IJOVO; principalmente 
Portugllezes _ cJnando do!> que já cá estão ,. mcli-o 
mo dos Rr:u:jl"iro<i elle tem exigido, e coro I ftziio, 
essas (lualldl\~le.s qu(' rrquer ". l'mjecfo. Eml)OI·1II 
com os que ~gora dcr~ll1 o Guvorno ponha c IR. 

pratica. eS8:1S Dllt~trali"a'fões; D1:ts COlO os que já 
cá est:io, !le 'tlcft.'r o desaJijsoc~gl) em toda a par
te Vol., por tanto lJue nüo pas$e o .PrQjc.::to a ~." 
discnlilSlio.· . 

O ~r. Alencar: ~ Sr. Pr(;sldente: Como cadà 
fim pcrisa da'l mi!leril\s conforme ell"s t;elhe .nu
tolhiio • Dil" me aumiro de flue o ihlstre nuthor 
!t~sté P.r0.!edo. peli~e h10 . ~il1m~tritlmen'e Ppp!J!I;fo .ú. 
~1l1lh8a uleall, O IHusfrePreopmabte. que aCl10il de 
fallar 1 em a)gu~a consa já me prevenio fp!ué'lI 
eorAO cu tenho de 'Votar cont'8 :este !>rojec'(J elD 
todas a!9 suas plll'tt's.~ nâo poss~ de.Lür de e"pCfJ. 
dcr as i':!zões potque as!;im tlbrf1; O rr~1eéto,que 
ora .n08 occlIl~a f centélll 'f>mJij tresparlçs. e he 
necessario tratar de toda~ .cnas~ pO,is sito COllex~g 
umas COlO as outras. Pro,;eclos na: ,('in qUI! .~ep';de 
lIeguir nesta prim~ir:a discuRsãoa letra do lt~gi'llt" ... 
to ,porqlle aprt!seol:w uma idàl simples; CU.lII ,çj)O. 
venienci" ~ ou desc(JnvE"lIif.'ncjapo(l;~ sertrat3t1a em 
globo: (!!;t(. p~ r{olD de outrn Pll.huf'za Ih c; ~ej) iaus
trc :luthor Ilert.cnde tres COllSal'lfllUih> di!'~,ntas ,en
tre si: l.;& na;uralizllr os E·IlI·0tWoil ,rcai.lentes :no 
BrHsil, que ti.\.cl"em d:.cl/) mQ:;tras dI: atl1:esiij) :a 
(;ausa<1a In:lepcndeitcill: 2 .. 8 ;:lIlt1jOri~lU"n ÜUVeJllO 
par.a m.andar Hahir do Iml)('rio .a'j\lclJc8; ,que {Ofl·.m 
811Spe.:tos: 3. a eon.·cderl\O Oot\'crnv filcoldí\(le l'.lir.a 
dar earlas de t\i1tnr.ali:taifão,dch:lixo ,dccel;t:u;; :c(m
di\êdl. Hc nQ.cl'ssario (·~u,.inatcada ·Uma destas .p"r .. 
'('~ de p\'r~i. N I mE'O modv .de ')1('0111\1' 1&1/' Jle 

de!lOeCellsarl. ,aut.1tM'litic".1 ,~ í~~I~c)~.: ,ai .~ .. I :lu: 
íDju~la., e er\le\ j a B,a ,he im~r.atic:tvel.da Olaneira 
que está no'·rojcc'o, :P,asse.,ups alrr.ovar estas ,a!il·· 
acrçõcs. Sr •. Preside"te, he IIce~~~lIrío retnorilannoi. 
nOla epor.a de ,nossa lndependeilc.ia'f ,e des~nvo.1~ 
yermos prineipios ,que Jiío :bemsalJitlosPQr todos., 
maw ,que ;parecein ,agofa~I:I~leci('o!l,otl. de t>ropo~it'()' 
ignoraclos. O ,queel:amos.uúsindl llo:p:riitc'i.ph> ,dp 
anno ,passado? Todo/t for.na~amO's um;. IsocÚ·dade., 
a que .80 dtltm:l'V:8 ;'o.laçli.oP.or.tu,gu.~.z.: 1o.do.seram09 
.memhros . dessa f.mitia, to(i}o:sgo.J11.v.lJmpsdo$ :d:reí ... 
to.sd,! Cá I'lua~ Porlugu.c1.. Que ,~ucc:ed1!o Cl.e.pv'is? 
OSlmecuhrus dessa me.Sffi3 fanlilia, lq~l'.! Il!aLi:tanl0 
esta r~rt .• : da Nay.iíJJ" d.l:ama<la Ur.asil, '.I·:ZU'I ::1'1 m)~ 
dire.~u:i I 'lalil'lia;vfo\is" e iruprlCSCne.ti\veÍlI 'l"~ ;\~m ,~ --- . ........ . 
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PnvuS fle 8e dedararetll lndcpenden'~. tlnando cbe. 
g;'io 1&0 \!ltt".b .~te viJilidu(lc, conlu:\!Cudo ter che
~:l(to a c~a de68& virilidade, e que j:'l 'lã!) Vreei. 
lÍuvão de 'l'utUl'; recoahecelldo 08 recuf1lO8 exlraor
di na rios , IIUc tin!lão deDU,) de si pi&r.l Í>llbt\}nlar I 
aus I ndcpendcncia , e agrlvadOll fi nah'fteO&e du Cor
Vo8 de Purtuga1., que nada IDenOIl queriattt do que 
eS(,T3vi1.alos, ftJnlrerã0 OI laço8 IlUdl&ell, que o. uDião 

sigul carAc:1t"ris~iCG (ta a""esÃn que M o tat;O N .. 
ci .... l, e então llàn Ch!lldáu& Uril!;ileirclS da meaa 
furma, que 08 D~ddu~ 110 DA .... 1I; ou elles .., op.. 
pozet'ão, e ainda. opoem a n..- Causa •• eu
tav ..ao nu&tllt miuuglJlo, :l8l;1m c:ttmo (I &enio OI 
mesmos DAscidos ao 8fllr.il que tlll fi"'rem; o.a taa. 
to para uns 4"Omo p.r. ~utrO'l d('tlIlt.'Cessaria he a 
tal natnr.lir.açio; porque os primeiro. a.io já Msde 
o prindpio Cidadãos. e 08 srgulldlM Munc" o ele. 
"em ser; logo para que ate llroJtcw? O illust.re 
Deputado 4IUikll uma h,potege fu~; penuadio-58 
qae tão sómente os filhos do Braail Cc,NO 08 que 
proclamarão a .Qdepeadencia, c formarãu o .ovo 
Pado, e que os h.bitalites do Bn~H q~doe elll 
Portllgal elo tavão CUIDO mero~ etpectadorc. .. , em UDa 

lttgar ~rel!ado; e então o iUlistre Deputado lu. 
po..·m uma grande generosidade dilCr-llae - o .úe, 
filhos de ~ortug.l, _CluC Ihi utais, viade para o 
_osso gremlo, se nRO 'OI oppoae&te8 a aoata In
dependencia - ': eap1l(lU'" o Sr. ~lado i tocloa 
08 babitlUltel do Brasil, quer aqui nucidoe , qo~ 
DaScid08 em Portugal fiHfio a mesma co .... , .odns 
procUmar;lo a InoolJllldcncia, todos eslão no me.. 
mo gremio; &odo8 fiaaJmf'Dte goaão d .. meamoe 
dir~toa; ~rque isao o deve.. , sua propria obra. 
O iIlustte Deputado repare, que jl\ aão he Repre-
sentante só da parte ela População Brasileira, que 
Hsb:o DO Brasil i be &ambem Represeetantc 4a. 
q1,lella, que IlUceo .. Portugal: moitoadestea 
Cidadãos dedo já 8eOI votoe para a 801 eleição; 
porque eUes tinhio para iSlO mesmo direito. . Se 
pois , COIDO me parece ter mostrado, 08 nascido. 
em Portugal tio CithdüOl Brasileiros selD ser De. 
cessaria Iquella deel.ração, segue-se a injustiça da 
2.a par~ d. l'rojc(:to. Pois qlle, Senhores! A ulho
rizar o Governo para mandar sahir par" fór" dQ 
~rasil Os Citladã08 ~r.asileir08 s;, por Ill~1Jeit",; • 
Isto por terem nSlscttlo CIO POI tugal! Sera uma 
d~graç'a então para o Cjditll:io UrAllilciN o ta' 
DatiCido no velho mundo! Onde já se vi" sime
'hl1n~ cou .. ! bco n('1D Ctn Argel; e Cllc:io di. 
o Sr. Depu/adu - St'ja mandacifl par., li su. P .. 
Iria - qual lal' " P:lt!'la df' 11m Ci,!:...!oiu Drui. 
leiro, llillll. qUI! e/ll' tt'nb:t nlscido em ~o,tugal, 
se não o Brasil Í' li: h. de aer I'"r sll~pcitas ar
rancado dA SOf'it'dadt ~ .ql!e a.dor~u,. e. l!"u(lllde 
para a t('!rra de ~ 111li111go8'f SIm, IIllml;.(IIS &;lo 
os PortllSllCZ~ de tOO'l:; OI! Cil\ad:iOli Jir""lIdros; 
e se algum" dia~rcll~a Iaa não pcXle ser outra se 
aão a de terem os PO"'ligue .. s mailt rai,a a08 nascidos 
em Portugal ql1c lláu CiJad:ios Brasileiros; e com 
tudo nós teriamos a crueldade de' mandar estes 
CidadólOl, "ú por suspeitos, para saciarem aelles 
o ":~;I' "!l 1I0~ROS illimigoll! Nlin de cerlo. O Ci. 
dadão Dr.ülel..., .".W .. _ .... .JU h" L;;~: IIj esta ,. 

• Pntagat, ~lamarã. aua lndependencia, e for. 
IDArílo UM uo.o ruto, uma nova ~oo,..de, e 
uma nova família, • ~ue .ehamar:lo :- N,ação Sra
aileira i - m&ll que... tel latb P Forno somente OI 
habitaDtelli do 'Brasil, aeUe aascidos? Não de cer. 
'tO. forá. &ambcm os habitantes do Orasil, aas
eidos. em Portll~al; Iop todos elles ficarão sentlo 
Cidl,dã08 Bruileil'08 iguatmentc com 08 Ilascidos no 
:Brasil, todos· ficarão gozando a" nova sociedade 
elu. mesmos direitGs, assim allOO goza vão na velba ; 
todos finalmeate 1Iáo membros dellta nova familia, 
aS!ilm como aão nu.'mbr08 da velha faaiha; poRJue 
&odos de commum acordo fiJel'iio u novo t)acto, e 
.p'rarão-te de Portugal: bem um sà instante es-
tiveráo d{'sli~ dos ta~ 80ciacs uns para eGm 
OI out.ros; pelo coatrario elites se COIl:iervarão aem. 
pre, -e só o que 6serão (oi romperem 08 laços, 
'lne os .'igavão a, Portugal, e (,Oll~!ihlircm-ee e .. 
N&Çlio Independente; Ioga desnecclli8llrH he declarar. 
I/Ie por U;U3 I.ei, que tiO t:idlllPos Brasileiros, 111-
r ns dos membros da \ tamilj~ llr:lliH~ir:" e outros 
não; quaDdo ~dOl elles\ ~ sa! d~ threl!U por graça 
õ.. grande acçao que ~tlcarao, Isto he pela decla
ração de sua tn<1epeIlJe,.~~ja. Bem se vê, CJue quan
l1u eu aI;!iim r.·dlo da i/&ualda(le de direitos enlre OI 
babKantes do· Du!\il, lla6Cidos nesle paiz, e os a .... 
f~idoF em Portugal não 'lucro abraRger os que 88 opu
terão I e aiuda lIe opoem á nossa C.u~a: estes claro 
àtá flue não entrarão 110 nosso lJacto Secial, e 
t:1.mbcln eu cróo, que nio he com t."8(c,~, que fàn. 
u autuM do ProjeelO; pois estes tão decitJidamente 
llllliSOS iniahigos, e não podem ser naturIlHrados 
DrRsileiros. S;: pois he desnecessario (liler-s~ qne são 
Cidadãos Rrasileiros, os hllbilantes do 8ruil russci. 
dos em Po~tug:tl, he antip"litiell fazer ('s~ft (lr"b
raç.io, por4ue danamos a cntcllJer a eF"es Cidadios 
que llr',t' temos em menos contil 08 8l'01i direitos; 
quo suromoll aOtl Ilascidos no n~it c~m mais . "!" 
Jeito"; e que t:lles para serem CH",daoll nccessltao 
de um 6\'or D_SSO: isto causará u desgosto, e li 
descnntia",'8 nessa }'Orçãu dc Ci(ladãos, AI!&s mui
to ftillnnllsa., e ell:re qu~m e~.:.tc scm dl/,'li!a bma 
gran\le parte (h riquez .. , da Nação; al,ém di~ lac 
perkn~3 u,"" tal dt'c1arotç:io; llOrtJlIc diZ o ProJer.te 
que ~ são Cidad:ios Brasileiros 011 Port:Jt;l:::zes, lllle 
Clverem dll ~o mostras dc 3dhC8lÍo a Ca..:sa du Brll. 
sil: ora ql1cmserá o Jui~ dessas mostra·, de IIdhe
são? Se~1tr:;mcnte o rutlhro. logo fI<'gU(··1fe a con
fuJão, e a dez ardem ; UOI meltmo homem será 

·muitas veleI' j~lgaJa Cida,hío por um que IUppo-
ser neHc sentimentos de adheli.:io, e lO mesm~ 
tempo o não fll'rá por outro que lhe desconhecer tal 
adhe!;iio. ou du vidar da:. pro," &8. que tcnba dado 
deU.: dt·sta diversidade etc opini~e8 na'lcerão aatu
ralmenlr. dl'nullciaa, e denuncia" sempre em sentido 
contrariu Ocos nOIl livre ,la tiimilhante harulho. Sn. 
lJOr mal" qUE' eu t :lIha atonnent:ldo a miDhl a· 
beça, rpo !'",,;,\) Cul; in"rllr (I,. naturAt',! do Portu
gal residl "Lt~g nu Bnall, ~ nuu de ~tI!S modos; ,!U 
elles )lroclaiu.u-ão, :abraçamo, ou alto .., opolentO 
, Ilosaa ladepend·· Ja t uacca waarlo, • 11110 do 

perseguiríl; tenhA elle nascido onde quer qoe for 
.ó a lei o punirá: o Governo nunca .rá lotbo
ri.ado lJ&ra· degrll(lar o Cida(\ão Brasileiro, e entio 
pol"lue por lIuslJeitRs! 1680 st:"1 I maior d-a 
crueldadcli. F'~1l a l'o!icia o 11' o dever; p1'(l\.'Ure, 
quo um, on outro dese.tOt,'nlr·, e desatei.,_o 
Dão fac, I drll)rtlells: 8f' ('um tudo :ll~uem as filet, 
a lei o punir.i t e a ~ciet'ade 1ÍC'lIra Une d. u .. 
m 10 membro: em quanto porém 1.10 mIo trllcccde 
YiVll tranq"iJlo o Cidadão. Pll~\!ido aqui. ou ai 
P'lrtllgal: pnr'fllf' o C'm"., de I't:th Rrf"!S'"'ltalltel 
aaCl t.'OlI~ .. tirlÍ, 'file elle ttjll a~.t':ldo. Quanto , 
8," ,arte he fiadt d,' cUllb(!cer II impralicabilicWr 
,MIa: ~u. a(~ .. d'Miro, ':01110 o iltutN AuU-
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!II«t a eonccbto. Nella se authorÍ1.a o ~overno meSMa InJIU'Ur;tt. q'lc elles com nO;;ro prancnão. 
l'arl& conceder carta de natur;,li!lRçüo aos Estran- Voto poi~, outra vel digo, para que o PruJ('cto 
I'ciros. dando como re'luillilo necesf4llrio a residen_ não P~!lse á 2.- diseussão. 
eía /~(I .n~aliil w

de 7 annos; e isto em quanto a O~r. lJ-lolli:: Tavar",,: - Sr. Preshlente: co
COlllltltUI\'aO nliO mandar o confrario: ora l'stá ~o 5e _ te~ perlllittido aos S!IIl. Deputados nesta ... 
• isto que !te impratica~el o (~overno conceder lima du;clIssao eornbaterem o ProJecto Ilor pArtelJ coDtr. li" carta de naturalisação; porque h. lIecc!Rario o que pre'i~eve o Rcgi.n~nlo, CII res~nderei tam
que lIe. passem osd· 7 aDIlOS para illto acontecer; bem por partes. O L° Arligo foi atacado por cora
mas m"!I~ antes O!l 7 annos ha de appareccr a ter doutrina inexeqllivel; a e:tigencia de provas Dá. 
ÇOUStltUl\~1l0; c como eljla he quem dl1hi por equivocas, (dis!!eum Sr. Deputado.) exclue UID 
.!Iiantc ha de reger, segue-se que a lei Resta grande numero de Portugnczes, que pelo aeto de 
p:&rlc nunca he praticavel. Tenta0 pois mostrado a dei XII rem-se ficar no lJrasil, tem direito ao fero 
meo ver, que o Projecto he dcsnecessari., anti- de Cidadão. Não sc lemhrou porém o nobre Depu .. 
politieo, e periroso, na 1.a parte; injusto, e cruel tado que em todas as Nações o foro de Cidlldãq 
na ~.a, C impraticavcl na S.a loge não deve pas- Relllprc be colJcedido com demasiado escrullulo, pof 
sar a 2.:1 discusllão, e deve ser in limine despre.. ill80 que he a mAi!l alta honra, a que pode aspi. 
sado. Com effeito. Srs., seria neccssaria urna lei rar um Estrangeiro. Não se lembrou igualmente 
para ser reconhecido Cid.1dão Brasileiro esse Ve- que a mor parte dos Portuguelcs, que se deixar.io 
111'rando Prelado. que por escolha do Povo, 88 ficar, não foi Ile não por seo intercs!le peculiar, • 
acha sentado entre lIl'l8? Seria neccssario uma lei que talvez no fundo d., fi('() coração !uspircm todos 
para serem reconhecidos Cidadlios Brasileiro" tantos os dias por voltar ao lugar do teo nMcimento par. 
respeitaveis Varões, que estaio occupando lugares onde 011 convidão todal a .. afeições do ('spirita; Ioe 
na nossa Soriedade? Deputadolt, Miflistros de Me lembr3tise de certo não quereria uma tal pr/ldi
.:statlo. Magistrado3, Chefes de Corpos, e mi- gahdade: quanto maill que concedendo-se sem reserva 
lhares de )4~mprcgados percisão de uma lei nossa o foro de Cidlldito a todos 08 Portugne7.el .ra re-
para lerem reconhecidos Cidadãos? Uma grande lliltentes no. Brasil, fazia-se uma injustiça aos bons, 
parte da Populaçiio da Nação, entre a qual se por isso que 011 nivellavamol com OI nutos; ficavão 
vê mllitos Proprietarios, Negociantes, Litteratos; Rendo desta maneira igualmente Cidadüos Brasileiros 
finalmente o :Mesmo Chefe da Naçiio, percisaráõ 08 malvados Portuguezes, flue se ac:hã. na Cidade 
de uma lei para o sco reconhecimento como Cid.- da Bahia, no Marallhüo, e Pará: isto sem cluvi
dão.? Não de certo; elles são Cidadãos do mes- da he o que seria revoltante, e impolit!co; iria 
mo modo, e desde o mesmo tempo, que nós lO- flesgostar aos bons PortllgIlCle&, e conRternar • todo. 
m08; e que· são todos os mais Membros da Socie- OI BrasiJeiros. Disse mai8 outro Sr. Deputado, (e 
dade Brasileira. O terem nascido em Portugal não com bastante admiração minha) que o 1.° Artigo 
lhes deve servir para terem men08 direitos do que era dQsnecessario, porque todos os Portugueses • que 
nc;s; he o lIIerecimentc, c nlG o lugar do nasci- ficarão no Brasil depois da declaração da sua in
mento quem distingue o Cidadão Brasileiro. Eu sei dependeneia, enio já Cidadãos Brasileiros, nito pre-
8r. Presidente. que he nccessario certa rivalidade cisa"üo desta nova classificação; e em clefeu desta 
entre os indi"iduos de uma Nação, e os i.divi- sua celeberrima opinião rOlllp~o em exclamoções • 
dU08 da eutra para se conlervar a Independeneia meo ver mui pouco discretas: - quereremos decla
das mesmas. porém easa rivalidade deve existir de rar Cidac:lão Brasileiro ao Vencravel Prelado, que 
uma Nação para outra; e não entre os Membros tem assento neste Augusto recinto, e • outros Por
de uma mesma· Sociedade, como iria excitar este tuguezes tambem respeiravei8 ~ - Ao que rC!lpondo , 
Projecto. Demais a ri.validade entre Brasileiros. e sim .Sr. Eu não co,!si~ero ô Porluguel nenhum 
Pertu"tJezes, necessarl& para sustentar a Inderen. / depoIS que DOS cons'ltmmol emNllção separando
tlenci; do Brasil já I, liste de certo: e se alguma nos de Portugal, se não como ESlrllOgeiro perten
eouta de"e ser obra do Legislador prudente hc I ceQte a uma N:l~~:io, com quean estaMOS hOJe em 
mitigala. e abranda-Ia, • fim de que mio prodnZ8 guerra aberta. Julgo que nunc~ foi des(toiro o de
maior efFeito, do que aquelle que .e quer; excita- darar-se Cidadão. a quem de direilo o não he; 
IR. e c:xcitala entre os mesmos indi viduos da nossa pelo centrario pcrsulldO-me que se deviãe gloriar 
Soeiedade seria um erro, poil iriamos meter a muito. e muito aquelles dos Portuguezes, sobre 
zi1.:lnia, odio, e desconfianÇA e:otre o Marido e quem recallisse esta det:laração, por isso que então 
li. Mulher, o Pai e o filho, o Caxeiro . e o tinha-se veriticado o que ~n exijo no Artigo, e 
Amo e finalmente entre os mesmos subdltos, que de certo suppollho verl6car-se nns pessoas .le. 
e o' Monareha. As gerações futuras mais algu-garla8 pelo nobre Preopinante. RÓ pelo siml)les acto 
ma couza poderio fazer; nós port:m devemos de suas eleições "O illlp~rta.te lugar d~ J?eputad,.? 
lembrar. nos , que .uma "ande parle da n08sa . Quanto 40 2.° Artigo, que fez maior Impl'ftuo 
População he nascida. na E,u/opa; e o melhor nos Sra. Deputad~s. cu rcspon~o: quem quer os 
Modo de a conservar uOlda a nos he tratando.a· com 'ns, quer neccssanamente 08 melO/!. Neahum de DÓI 
ameama igualdade, "-speitando neUa os mesmos di. deixar!, de querer que a noS'ta Santa CauliR progrida 
Peitos, e olhando para ell~ ~mo ~ara. 08 m~is cem ~uella ,,:,arch~ mAgt's;tosa, qae tanto convem; 
Membros da Sociedade BraSIleira. AJusuça assIm lIenhum de nos deIxará d. querer colher CMI sabo. 
o pede' a pr IJdencia, e a politica o ordenão. Não rosos fruetos da hllrmonia, da paz. e da l'9tlcordia; 
caiamos' fhll,lmente no mesmo erro, em qlle cahi:io nenhum fiftalmenle deixará de apetecer, que • nOl8& 
08 Portue;lJe1.Cs do tempo do Governo Velho, isto independenci" seja quanto antes rcoonhecida, e o 
bc, de olllarcm pan nós com desprezo,. e repu~ sys!ema Monarchico Conl~tucion.l fi"!,~elile COB
rem-nos men'Os dignos cio que elles; ISto mUllo sohdado i e quem quer ObJ~t08 . d~ IlmllttaDte Da
lIos des~ost:"'&' e ex('it~va nossa in~ação; o mes- tureza, ()bjec~os tão !ouvaVe!l, alilda te eJetem .. 
mo .8uccedcria com ~tl~, BC n08 UIASsemos da escrupulol fraVoI .. 10 preprMI -"eUes ......... 
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mccem DO meio dos perigos! Ignonío p~r ve~tura 
os iIlllsfres Praopinantt:s. que entre, ~us eXlsl~.,!D 
\'ibor.ls pt~ljon1iel1tlls IJue Astutas cspn'ltao OCC'3S11l0 
f"vufllve( pura morder.lltts: Ignorão tJue tiS perv('rsos 
de }'orLugal "'111 m.tndado a~sas!l,nos ~csallll~dos para 
D06 rouburcm as pe~sOi&<>. que nos suo mal,. caras? 
Não IN&he,lio "11 Srll, Dep"tados. que clles pu'ten
dem dividir-nos COIll as suaS doutrinas insidiosas, 
procurando dh ergir ~s, anim,tls d,?sincautoR Ura,si
Jeiros, fomentando Id~"s IllOng~lfas de lteJ>ubhca 
liÓ par. dilaccrar.nol? Esque('er.se hão fin"hneme 
de fluO t~as as ~at;óes d~ l~T lI!verso s~~pre tomA
l'ito em CI hies arruwadlls Imo 50 as mechdas apon
.adas no !t,e J\ rtigo. como outm!! aiJl(~a mais forles? 
E o 'Iue he (Iue se ~rtendl' nesfe Arlig6? ~iio 
lIe aquillo mesmo 'lue li justi\'a no.s recomenda l N :io 
J1C até um rasgo de hcnt-lit:enóa fazer CORI '11Ie se 
rcurem r-ra o seo raiz ou pllra outra qualquer 
parte fora do territorio du, Bmsil, homens" que 
uão )lertellcem ao 1lIlS!>'O PI11Z, c que se os dt'lur. 
moa ficar, talvez ))(\S vtjllm(,;: obrig.irlo~ a d(,~'(,/lr
rc~ar sobrt: cllcs. os t!lllpes ,ta mais sc\'erll .iusti~'1l , 
(;\1 fi.:ann<;s dtO todo perdidos? Não be ~lIbid() ge
J'alm~lIte que quand.. uma Na'r.io e"lá em J(tlcrra 
CO"l outra ma:dão'!ic rctiL';lr os loubditos da. ~a\ão 
il,imig:!.~ E n:'s t'omcs~e Artigo mio milig"mos 
aincla esta medida, que o direito das :!f'nll!s "res
UeTe, fazendn t,;o sómen!e sahir lIqucllcs Portu· 
Muez.!s suspeitos, e deixanJo 1I0S empregos, e em
Fcgos de ('onsidera'Fão ali,. que tem dado provas ,lo 
seo comportamento irrepreheosivd? Diz·se porém 
~II~ isto hc ,Ieixar G al'uitrio ao l\1inisterio: niio 
du\'ido. a~ Naçõ('s mui'"s veze" para ~aIVAr-se "eem
se na ílura nec(ssid .. ~e de recorrerem a este rx
tremo, Quanto mais S,s. que devemus confiar lias 
luzes, e patriotismo do l\liuisterio actunl, elle he 
compostu de Varões intcrcssad"i na manutençiio d. 
DOIISA independcReia )lara a qual tem traballlado in
cansav@lmente como I,e publico; e se não confia
mos muito, tonwffiOS nlt.'didas Rlais relotricllis para 
l)re"enir a cxtcnsão do arbiuio: p(ném não dtixemos 
• revelia a Dessa Causa. não concorramos para que 
dia se perca, Alega,se mais que vamos com o ar
tigo abrir as portas adenuncias, Port!lIIpregllllto 
eu, e será o Governo tão elllupido ou tão mal in
tencionado que por umll simpl~ denuncia sl'm pre
croerem pelo menos alguDs grãos de probahi!idade 
ltaja de fazeor sahir do territorio do Brasil POltu-
gl,('Zes pacifieos? Se he assim então acabemos com 
um tal Governo. procuremos de o refbrmar Dias 
não nos declar~lIles contra a medida propo;;ta ao 
Artigo. 

Quanto ao 3," Artigo nun(:a esperei que elle 
fosse combatido n&.ila 1.- di!Õcustlãu. eu liSonge.n-a-me 
de que a sua matl'ria pas~ri" f.cm que niuguem fal
lasse sobre eUa • porque part'C1a-lIIc que lodOll IItlS ('ao
çados de ilupporlarmos preteriçÕcM dos Portu~ueZt~s, 
r.iio quereriamos que 08 que daqui eRl dianle vies
aem • achassem a porta franca pala um pleno io
gre880' julgava indispensavel a medida propu!;ta 
par. que o Governo tivesf;e uma Dorma segura para 
lif' poder re~ular, e não chamar,se a ignorancia di
&4nttn ,!\Ie .. lio tinha Lei. que o inhibiSfe; cOlIside
r~tII08 l"rs, q\lQ pelo etolado, em que se acha Por
t.bt,t_I. lIfíll nOIl ',. ~f :Y'O; Ar "p.r :'('rOJ,l",:; de Portu-
8u~ sllhcitando ePlplegOl' eUea air,da não se de
",U~.lIltri\l' de que já perderão o que por tantos 
••• 11.,111 Je!tlrutarão; todas as percauçõell a este res
f"tw aw.o 8iio cklD~. O qu~ ae leIO dito a 

respeito ,los requisit08 que eu exijo para a n~t~ 
l'ahssljúll, de que isto he suppor que a Const~ul. 
ção lHtO se acabará em 7 armos, nada se op~t:m 
1& doutrina do -Artigl), lu: IIl11a lembrança mmha 
que por ser t'aV<lravel 8'U; l'vrtugueaes tahc:& loe lance 
lII:i" ddla na Conslituição, Ah-m de que e,;tes IH. 
gumenttls, }lor .agora nã" d\'vcm te! lugKf. ~ SÚ ~ilD 
lia ! 1& dll>cu!;6ao. Os lIobrus Preoptn8utcs ~,:, S~ de. 
verião limitar a considerar &;: medida pWl'0sta 
era, ou notO util. TcnlllJ ~';;i'~.', I ~() l'c!ipondilllJ 110 
ob.icc~,ões. que St!f,\>!1u<: l) - I'l~;nhd leml.:ral1'ia ouvi 
emmiltlf t:Ontra ,} Projcclo • e concluo volando vara 
que eUe pllsse a ~a. d'!!('II~são, 

() S!_ Rt!n1 iqm'8 de R,'semle : - Levanto.Ale 
Sr. Prt'lSidellte, p:&ra rc'plllIder 80 que disse o no
hre aulhor do Prllj~cto sobre &8 cautellas qlle sito 
precisas ('outra qualquer tralDa dOI> noSlSo.s inimigos, 
I:t: quando cOVll"ali o Projel'to em hxJas dS suas 
partc~. IlJUilo hem me lf!rnbrei des~es }l<,rilltJS de 
que falia o nobrc Projectista; tudo me occ:orreo; 
mll.O; tnmhem me lembrei que esta Ld era (k!'ne
ct'~sal ill, porque 'J Governo está authoris:,do l,ara 
curar da SC~Urall,1l publil a, e n:io hadc empr~i-!ar 
indi\',uuoS que IIIC l1i\41 lI}1're\ •• iocollfian~a, E se a 
lIÚS úell'JO rI SSUi!ii a ('sp~onar. e a maquinar celR-
tra a nOlisa il1d'pench'ncia e syslcllll& COllstitucinnal , 
existem Leis dilrUS· e vigolOSh. tluanto bast a, para 
que o GO\ emo pOlSSIl punir a~1i que vierem, e aos 
que l'Xi~tirem j;í c:ntle nós, 

O ~r, ('rcliideute llel.'iarou que ficava :ldiacl:a a 
discMssão por e!ilar che~adD. a hora da leitura dOI 

Parec"res de Commi~-'(;cs. 
O Sr, Ko{.!,'ucirn da Gama por parte à COID-

missjo de Poderes Lo o I'C'guinte 

PA RECER. 

A. Com missão de Pod, res examinou o Diploma 
do Sr. .Ál/tO'lÍtJ J()~ de .ti '"ujo Gomüm Deputa:1o 
eleito pela Provincia de Pernambuco t e o achou 
conforme ás Actas, e estas tambem conformes ao 
Decreto e Instrueções para as eleições dos Depu
(.ados, Por tanto he de parecer qu:: o dito Sr, Aa-
f.Qllio J08i de Araujo Gludim. pode vir tomar as
selito nesla Assentbléa. Paço da A!óSembléa 19 de 
Junho de 1~23, - Malloel Jacinto No/{ueira .. 
Gama - ,AIIWIlW Carlos llibeiro de Andrada J/1Ja 
clltltUJ e Si/t'a. 

Foi ap~rovado. 
O Sr. Rodri~tle8 Vel108O, como Relator eI. 

ConuDisscio de Legislaçiio leo lambem o seguinte 

PARECER. 

.A. Commiasão de Legislação tendo visfo ore
quer~Rlenfo de J ~"lCIdo Rud,;gUf>8 e .... tros, que 
ve,ncltl~Is por ARUf.da Caetalla ~o Tribunal da ~up
phcaçao, em uma causa mOVIda sebre a 6ua li-
berdade t tem cons'~guido revista; Illas não a ~. 
podido seguir por falta de mei.>s, e per se vertm 
perseguidos peJa dita Ap-ueda Cattalla qU8. procura 
aprohende-los, e já ,tem vendido aliulll dos ooli
ti~a'!te8 t, e requerem por isso uma, ordem para que. 
JW8~0 hvremente tratar da lua vida, até que 68 
decida legalméRte a questão da sua liberdade; he 
de parecer que lIão pertence li ASijcmbléa o deferi
lUt'nto. Paço da AsseJMlJléa 17 de Junh., de 1823. 
Antonio RUIl.rigut'8 Ve/loso de Olitteira - Jo:é A .... 
tUT/;O da SillJa ~lGia ~ Joio At.f4)nio Jlod,itfwa. 
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tk Cdl"BtJlM - D. NUrlo EugtniD tle Lodo e Sei1-
N: - JOlé Teizeird 'da Fonceco. YafcuncellOl. 

O Sr: !lodri~c., de Co.rvalbo: - ~8tes nque
flDtea pechrao revista em tempo, e fel.lhe CODce
~ida; _ IRas mi~ tiver,io. meios de ~', seguir, • por 
1110 nao pollerao aproveitar-se da graça. Ora nlJa 
aio podemos slllipender a execução de uma senten
ça legal~el~te pruferida; e pof i8so o r~mc~Uu que 
.Ie 1~IU (iolha dar era soccorre-Ioll cam danhelto para 
8egUlrem. os termos. da revista; mas a Asseml!Jléa 
Dão faz esRlollU; e por is~o a Comtnissão foi de 
pare~r que não po\lia deferir-Ibes. 

O Sr. Car"eiro clt. Clm/la: - Sendo a liber
dade do homem um o~jecto de tanta ponderac;:io, 
parece-me que o Governo deverá. )lrel!tar a pessi v.el 
protecçãe a estes infelijes. Elles aUcg-cio COIll direi
tos ofti:ndidos, e ftão tem ml·ios de proseguir 08 

termos judiciaes. E nãe baverá remcdio algum para 
atalhar 08 scos males? A A.ssem~léa niia poderá 
valer a elites de~gra(:a.tos qse reclamào ~08 direi
tos? Eu não liOU eotendido em J urisprudenc:ia, e 
por isso me não opponho abertamente ao l~arer.er 
Cfa .Commissão; mas sempre quisera que a Assem
bléa tomasse em c01lsideração a sorte de .aes mi
seráveis, e que ao menos se remetta C) negocio aa 
Governo recommcndando-Ihe que os auxilie sobre o 
que pertendem. 

O Sr. França: - EiR tempos antigos veio 
ao Brasil uma Carta Regi .. , ou não sei que ou
tro diploma, para que o Procurador da Coroa e 
Fazenda e Solicitador desta promoves3em de ofli
cio as Causas de Liberdade dos Escravos. Tenho 
iàéa de que e!lte Di)llom. se acha re~istado nos 
livros da antiga extincta Provedoria da Fázenda desta 
Provincia do Rio 'de Janeiro: e eu beide ter notada 
em um Indice a sua data, e N." du Livro em 
que se acha registado. Cabio porém cssa Lei em 
esquecimento, p:Jrque não interessava se não • 
esses mhera\'eis; e obrigava á Ministros'a traba
lhar degraça em flt vor delles. De força devia ca
bir em esqucdrneoto uma Lei df'sta naturt'za! 
mas dia exisle e a sua disposição he salL .. u no 
ca:iu. Reviva a ohsElivanci~ da l.ei, e d~'se a 
uma classe de individuos fitO' miseravf'l aqnella 
mC'3ma protecção publica que lhe n:io lIcgou. an
tes po~itivamente outl)rgou IIln gón-CTll.l despotico. 
l~ara fazer Leis nova:;. e zeh~' 8nbservancia 
das Lcis velbas he que nlts "qui no-; ajuntamos. 
Que imporIa que um miser:l\'cl SUpO!lto Escravo 
de um injusto Senhor tenha notorill direito ,a "cr 
decllirado livre, se não lem (linheiro para o pri
mciro requerimento que ba de fazer, e lõe a sua pcs:' 
soa está a ,1isposi,:ão do mei:mo injusto Senhor 
c:om qnem h:s dt" liligar? 

Eu tenha sido testemunha de muitos casos 
destes em que :& ."pp~es,,:l~ 110 Escravu, e. o . seo 
dt'samparo be o \llliCO "titiO do seo ~tlvelro. : 
~iftda hontem me ~ppareceo um destes mlseravels 
com U1U testamento em que lhe rôra lcgada a Ii-
berdaEle; e não obstante o qual fora prezo como 
E.ravo fugido pela barbaridade do testamenteiru 
~"e a força o delioha no cativeiro. Tal imIRora
hdarle dos nossos conterraneos de\'e acabar pondo
se estes inrelises debaixo da proteção que lhe dá 
uma l .. ei existente, cuja abservancla deve reviver: 
Eu me encarrego de examinar a SUA data t e (larel 
conta a esta Assembléa da minlul diligencia, porq.e 
tenbo lt'mbrança de a haver notado em um IAdice. 

O Sr. Jicciol'. Se e~iste alei de qllC fel meu-

ção o iIIustre P~ .. te 1110 me CODst., poÍl 
que l1.io a tenho eacoDtra.to Das CoIIOÇÓ'.s das E~
tnvagantes; e que sei he que a Legi!>lação de 'lue 
uzamos para a de(ea das peuoaa miseravei. t &ae8 
as de que 81: trata determina qUI' se lh.a DOIUt!e 
uIRCnrador e que similhaDte ellCOUla recai. e. 
um Advogado de probidade_ Ora se o J uia, e. 
lugar de ter em vista estas drcun8tancias t pelo 
contrario praticou, não satisfcl á &\aa obripção. 
Por tl&lIto mande· se lmr em pratica a lei, pula cu .. 
ta a am:ditar que IJOr ama -petição de Reviait& .e 
pediue tão "xorbitante quantia; prl:'cipalmente a pes
soas tão du:..graçadas, que propugnilviio para obtel' 
• lua libenlade, e a que=m .. ."i. taDto protegem. 

O Sr. "Franro.: - O Direito que telD o Es
craVO como qualquer outro individuo livre para 
requerer perante as J ll!l~iças he liquido, e está 
Da dispozl<;ão geral d. rolei. Mas e8!i& não he a 
questlo: a quest:"io he que alem desse direito in. 
dividual os favorl'ce o Uireito de protecção COIl" 

cedido a 60a c:ondição COIRO miseravel '1ue he_ 
He este um direito outorgado á classe em geral 
belD COUIO o lu: aquelle que se concede 1011 or
fios, prodigos, mentecaptos &c.a cujc J uilO se 
d ~ um Fililçal, que vigia, e he ouvide em todu 
as suas' demandas J "dicia8S~ O Legis!ador enten
de0 que a Causa da libcrd:a<le' dU8. Escravos era 
uma Causa que tinha algua causa de Publica 
quiJl que c:omo tal tosse tratada, e que as Par. 
tes fossem ajudatla... pelo Procurador -da Coroa na 
demand:t da slIa liberdade. A Lei he justa; e 88 

di~rua de um GoverRo deapolic:o, muito mais de 
um Systeil,!a \'crda(leiramellte Constituc.ioDal. Ob-
serve·se pois a Lei; o l"rocufaclor da Coroa que 
faça o seo Officio em IJene6cio de:ttes iDtelises; 
e em grande parte seráõ soccorrid08 Da sua ~ 
ria e oppress;.'io_ 

O Sr. Jiccioli: - Sr. PreaideDt(-: Para quo 
estamos a cnmplicar a ,uestão? Mande-se por em 
pratica a ordenação, e ogo estes miseravei'J tcrã. 
quem os defenda; por isso mesmo que são lui .. 
seraveis tem o seo CurMlor nbrigaçiio rj~orlt~a d. 
os defender, e promover a 6üa. jU:iliça indepen
dente de pagamento. 

O Sr. Tc:i.leiftl tle Gtmt't~lI: - Sr. "residcl1" 
te: trata-se de UIU oLjeetu muito serio, '1ual a li4 
berdade de um homem , e por issn digno da n885_ 
maioratlenç~.; he verdade t que. o Pl1recer .da. COI~ 
missão, conforme &8 regras estrlctas de dlrclto he 
exaefo, mas eu não sei aie o rigor de ,lireilo neste 
caso se compadece ~lD a justiça ulIi"f'rsal; ell 
creio mesmo, que nela sem infrin~irmo8 :\ I.ei, P"DI 
usurparmos as aUribui..-i;es dos outroll' Puderes t 1'0-
demos remediar fOStes males. ENte, h"me,,~ appre. 
Bentãe tres eentenças a st.'O favor; esta circuns'an
cia me fu crer, que t:lles tem ,juslit;a, e que lal. 
ves a sentença, 'tue revo~ou a8 hl'S fc,s~e dada por 
coRtemplaçtleS; eu niio enlro no merecimentu d. 
caasa t mas, Sr. l'residente, cu~ta.i crar, que 
laatos J uilC8 C'fraqe~, princil>4hncnle qUlAlIdu &eU

teuceavão causas de anitle'rawill, porqllé enlre .. ,'. 
passa como proverbio. 'Iuc hn1lll'tA lIObrc não t"RI 
rufte. A' vista pois do exposto, Olmo :1 ('lIUq prin~ 
cipal. que 08 move a requerer li ('81A _\ lIgu!>" Ale 
semblra, he a falta de mei.lI, %,8.1'3 poJt'rem· pro. 
seguir Da revista, f .. lca ellta motit";id" Jlela.. f'S~ ... 
sins despeaas t qt!e a imperfeição Ü35 U!Jaal, '.e.ha 
impOem a este recurso t sou de parecer que ~;:~ 
cbamados 005 lutes li C-oJUlllbSiio ~c Lt":i~brüQ. 
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.#. Lei a q"e se tin", rer.ridu. poÍl eslAta pmusdi4.· 
.nA .. eumiu se ha itÜUiliça cr.2"1(e~ , .• e q,l,~e , 
:r- d supphcal' 10 que e",isttG. iMIte alIO te lI'Iande reyer na ,.:,~ a L. _ T' 'J\SdÍlO se decidio. • 
'. pNcellD; porque desta maneira Renl, InVaa:lo de Por. nlio haver maiR P,tr~'rcs de C~mml~~1 
outros Podert'!!, lIocco.rrel'll08 la C'stel '~lt&eravClS ql1c • nio IC~ poder tr.lar du l>IC'Jccto d:, Conll~Jl8SUO 
1aa10 • fuem dignos' ',Ies,azrott'er;ao, por que- de Constituição eubru :a rUlUla da rrolll,ulgaç.w d~" 
l'ereID .iadil'Ãi 1\ bua hberda e: e nem llar~, l.t'is lambem clada par. a ordelD do lha, 110r RIU' 
.ue se altera elSeac;:,lmenle a marcha, ~babeleclda estllr "inda dea;t"buido ve10l Srs. l)~putadOlõ., \'QJ~ 
para esta negocios; pnrqlle tt'.do hando lap~ ~te tOU.IO á mscUllio d~ Proiccto dll ~r. ~lIom:: Ta-
tempo, IIÓ tem Itlgar a re,'illt3 Ile,lr3~a t'spcclahs- "ri 

lima • COIIIO he dispcn.. de J~el, 50 lae d.l com- .",.tlO Sr. Rod,igwI de Cart!aJ~l.O: -: O ,,.,,jcctl' 
~ia de Poder Legislath'o. fID discllllCu .... 'o he, qU3nto a, IUlln, "':Pu de r~ .. 

O Sr. CtJ",r.iro de CtllnpM: - Não tcnbo no- jei\':io. O §. I,· hc desue«:,'s8AflO ,e prflgolo: o §. 
&iria da 'Ai que aponta o iJlm1re Preopiuante o lo. Le IInt1constitucional, e o §, 8,° Ice exteolpora. 
Sr. Franf"; mas arbo mU,ilu ar~!\oad~ o '" voh~; lICO, e iucxcql1ivel. Qua"do se dedarou a lndepm. 
• 80U de parecer· que h~J:\ o~, n:lo haja osla _ l.cI, dcncia do Brasil dec1arotl-se por um Decreto, 'Iue 
- ravOI"eÇlão assim c~tes infeliz:'''', ~.1i~0 q~e nlle... os l'urluguezrs, que qui~es~em ficar .'~ fazen,I,\) . C';1I~~ 
mOi meUer a mão no Poder ,Judlclano, }.stabeleça •• Ctlmmum cum os BrasileIros, porJao o dlStlncll .. 
• A88Cmbléa que, neste e&.'iO e em outr08 _ qUle;c- .0 do laço, ~ le~enda, e que OI que mio ad. 
«Iuer da mesma nlltureza, de~(' sempre o ~ recru~ 1 ... ril6em, be aUlr:ltas~m drDlro de (''erto pmr.~; 
dor da SoberaRh NaciGDal defender os mlseraYel1 d' aqui lIe evide! te que todos aquellt".;, que I'(l nao 
q .. e te acharem n"l'I anesmas circunstAlle!as e!" que Ru!enti'uão ficuão J;endo parte do 1'0\'0, q"c 1'8 

ee achão OS Supplicautcs. Bc uma providencia que separou ele rOl"tu"'sl, e sendo ~:~ 1'0"0 :& S&\,iiB 
de"e haver DO Brasil onde nt'io temna nem ao me- ll,asileirn, c::da i:di\'idllf) d~;,la Sodf':!:&de, la. por 
DOI o que ba a ~te respeito em Portuga1. Nltqucl- coqsequencia (;irhdiiu Brll;;:ldrt). .\ Nac;üo alh'; 
I. Reino he uma Irmandade do Rosario ene&rrt'Ja- entã.o compunil:a-IK: do Hr;rOtJ clu Bn&il. co elos doa 
da de defend~r a liIK-rdade I)' .quelles .qllem 8eo. Europa, era 11m3 Mi; ~t'p:truu.1C eIll d.la., e ~~_ 
SeahoftS querem, rontra direilo, ~llllir outra d. um ~\O a liortc daquollil llUte ~ q'!C .c ualu; 
~ a escravid:io. No Urasil não h. Isto; por taR- n:10 se pode ser Cidartiil, da "uita ~I\t.t/e., tie ti::. 

to mande. se que o Procur.dor II~ SoberanIA Na- Portu!!Uczcs 1ue firlu':o nn 14rasil, ~ !l0rtantft 1'('

~ional proteja estes hOlOcns, fi4'guando.sc os 1ermos DUDCi~;:o a -~rtug:&1 n:io liíio Cid.,H"1 .!lr.,ilci
de justiça gratuitamente. 1'Sli, dOi.de s:io Cjda,liios? De rl)rtu~1l1 11110, .",r-

O Sr. Coalli .I!-;·~i!,r: -: ~r, Presid~te: se que o .ctn da SI1~ nistcnci~ aqui, dCllui. da pra
• Justiça fesse entrc uos ad"nrllalra~l. gratultamrn •. 10 d.d" pelo Chefe da N",· .. o. })ro,.:& pur factos, 
te, mio eswialooR ,,"or:\ .. mb:lr:\clUlos com estc C4!1O Dio pertencercm a (Iorluglll. bgo pcrtl·nl.'CIO UQ Ura
.eue he em verdade de tex!ôl a Inonta, tllÍ8 IIÓ pela .il e siio Cid_io" Brasil,·iros. c Jlt,r ronst>qucl1-
~ualidadc da causa, mas até pcla d~!!gra~'. ., fala. ela' n:lU preci"jo da declarllçii" de um direi~lt, <tue 
lulade d08 miseravl'Ís IUllplicall&t'!f" que havell~o tinb;io qu:\ndo a Naçio cstl&\'A inteira, P. que CMl~ 
c:onse~idl) revista na sua C'clOlla' de hhcrdadc, nHO tinuou qll~n<lo lia 8t'parac,:;\0 mostr;u;io f~c,' pa';I(! 
podem Itguir OI termol daquclle reC'lfSO pela falta d:\ l"ilRlilia Brasilr.ira. Mus toUpllllhl\lnoS pur 'I!:l' 

de meios. requcnnlllo par isso uma ortlem. a fim in!!talltc qlUt era llccc5:tario d~cli1r~r Cil!ad;i~ll Jkl., 
de poderem lavrctn(~ntc trat~r da rcfelida causá, e slleiroa 0& l'ortoguf'z(.'s, que ficara o eiltre nos. (',I • 

• ~nl (, perigo de serem CRiveI lt~r!S('~uid09, OU o &:io o §, seria pcri~ozo Diz o ~. - Oli l'Ci'h,IIP~:' 
ql1e he aiuda peior ,'eudi~o_1S . pelo Sr.,_ com quem zel que tem dado provas uão cqul~eJ('~ de, :;'<.!lH.':"'W 
eoaundem anin da dCClIito da qucst:ao: por 'ou- a Sagrada Causa d,l Iu:lcpcndeul'lô&; -, ('I~,a/pll à 

aro lado pc;~," n50' devemos susp~n"cr a ClLCCUÇiio part~ perig9la, he prt'cizu ter nai!o I'tI)V,~!I. c P1'll-
ele uma &eotcnça, tlue , havenclo tranzitlllo em jul- vas não 81ui"'Q3, Inas o quv se c"Ii~"dc ll"f pi'O
pdo, deyc ser cumprida, uma ver. que n50 &eja Vil 8 , e D'io equiY'oc:aa? Uns el\te~,~crao p':!:,,~lr ('Ia 

4estrllida 011 aDllul.da pelos meios competentes t armas, outros concorrer COlO subsldlol> pl1ra :!~: I:r-
• eis,nos por tanto ~eltic.los em uma c;?llizão ht'!" g~ndas do Estado, U:lS entelltleráo fIlie e51; •. ' L:i" 

celehre pelo tal depOSito du:; üO.(){)() fCla t que nao equivucas, outros, que aquellílti; c aqui t:mmlOu n<:. 
pode verificar·se pela pol,l't'Ja dus dcs!..PJ'&(:adus e!- cessidade de uma e!;calla para gradum' as I'it.I~·i':; ~ 
cravos; o qne ludo insta rara que con.' ur«.nCIA e julgar quaes são as inf~livci~; e gUCl1\ 1,Ia (h· 
t:e flle;a uma. Lei, que re~tll. t:aes ne~O(:loS, e c;lue julgar? navera uma d;vaça? Scr:l p:u~a !HCI~. ,1", 
ponhn AO Dbri!:o da Justiça o •• tebvalld08 e mlse- jllst:tica«;Ú(~5? E quem 19nurll o que &.1) Jõ.15tIltr:'. 
raveis. l\(u como est·t l'ruvidcuda, al,!m de lev:.r c;õail. Supouhamos que um C!dad:to l'iiC~lo 11 .. :) pc' 
tempo. sb de\'8 regulAr var" o futu!o, e não ,Jlll- gou em :moas, porque o ntlo Ch~l.iimw t pur,qur. 
ra um caso anll'riar. não podc pur II~S() aproveltnr não houve ocaúiío, porque não hc es},au::cbwl' 
para o presente', que prcd!;1I de pr\lmpto, reme(lio; que não concorre0 coiu dinheiro Ilorque o 11;;0 ti. 
porque de oulto Jllodo I'"dem flll supplacalltes IIt'r nba: suponhamo!l, que esle hurllem, rt:;ul::mlu,:::! 
vendidos, e talvez para r;lrt~ "io remota, donue pelo Decreto 6::ou no 8rasil, que prnvllli mio _cqul. 
nii.. c('nste mllis nut:cia A'~llma delles; em ,·isl:a voea.q ha d. dar? Não fez acçõcii, IIC'rt)llC nau te
"o p.mllerwo .iulg'(t, que atf('nla a nrgenc:a do caso ve ocsú:io;' maS conliou.s. na prome:o~a. e ,f(;l; .. 
e qllAlid;adc de similhanle causa tiio sa~a, lIe que CllaVA da sua furtc; 8c • §. ao menc~ CI~II
remr.ft.\ e8~G lle~\lCio ilO GIWCrrlU , a fim de dar ali temllll\!I!lc os que niin tivessem dado pro\'a" IW:.ti'C. 
prctvid.:ndall que julgar adequlldas para 8OCcorrer c tinha.mos uma marC3, mas quaauo )Icrlcndc provas 
)ii',,:..·~cr cste~ jllf~lizcs perten(ll~nlml. não eqnivol:ns de adhezão, quer ~\'ntilJ!cntos pll>l. 

() Sr. P,nnra disse qt1~ lhe parecia melltnr '01: em ncç:io "agallleut~; o que scna l.t~rJgtlitO; por, 
.di3t'·1I\: a di&('ussio att- (lue elll' "ppresr.1".Ita~;q! li que abru ~ porta (la;'~ ser dl'lpojkdo c:ida um, de 
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·~ .ia ~iricJoe; ~ qae . .& . poc1e lei' efeito do 
CI1B1e. O§.. t.. ".e a~tl~aStltllClona1 porque expõe 
a legul'llllÇA indiVidual Inteiramente ao arbitrio. Saa. 
pei~ se di. a descea6ança mal fllndada' o Cid .. 
dão 81; pode IOfFrer a pena do dcliclO; 'e o de Ii-
~o li' ex.ide depoiade prova, e sehtenço; 0.1a eu. 
Ja !Oostrelque OI Portuguellel, que filefão parte 
cum posco ~'io Cidadãos; a sllspdta não he cri
IDe, a IUSpclta Rlio prodl1z sentença, e pma', lo
lO por en. se 'Dão pode condemuar; e conden:naD
do.se ata,ca..ae a segurança individual , • aqui te
mos o §'. lus.tentanrio o . -'espolismo, e o dpspotis
mo t IRalS vlole~to, qual ~e a desnlltura)j~'ão, 
911e tan~,! m~nta m.andar 6alll~ do Imperio, a quem 
Ja bc Cldndao. Sei que o ( .. o\'f'nlO, tem t.,mado 
m·:didas violentas; não entrando no misterio do Ga
binete, !lei que ellaa sempre indi~põeJ. mas o Che
fe da Na«,-ão bem rec'ttnheceo csta l"Crdilrlf' t e pur 
j~o na &h~rtura. d~,;!a J\!':<: mh fa, d~c!ar(\u qne as 
clrcun!'tAn'·la~ellt.!!Ir:1n lan;, R'l('c),c1as eattio ;no que 
C!Oncordo" e todos fi rccollhC'(cm; por 111 medidas 
eXlrilordinar,ao; s'" F.e pml"m ('('neeller tf'mporl1ria_ 
mf'llte, por uma tli~pf":H'n tis I.ri, mas não firma
las, ror lei, dtO m1n,:ira, que a rt"stlkção fOrme a 
rt"gra. P.,de o~j~('tar.sc t mas qualquer rode pro
~ar que deo pro,~, e &!llIim fi· a li"re da p.'na; 
eSte ar~umelltil seria I) mesmo q'w dizer prenda.~e 
o homem, e prove elJe "'Jue I.e inot't"ntf', mas nin
guem de\'e ser prezo se não por delicto fragaDte, 
eu prendo; ninguem se pode defender de um cri-
me, seln a sua esistencia, a qual só le Teri6ca 
.... duas cspecies anteriores, lo~ nRo pode ter 
lugar a defesa de mera sllwpeita: e nem mesRlQ es
ta de(eu t'Xotica , como he, teria IlIgar porque o 
§. ordena que st" f~a refirar o Cidadão logo' CJue 
a lUa conducta fi" suslleitL 

Quan\O ao ~. 3.° he fora de tempo, por
!oe estabelece o pruo neccssario para se n:·turll
)I .. r o EstraDgeiro; o que ha deperteDccr a CODII
tituição, aquem toca regular o modo, o tempo, 
e circunstancias precizas para admitir no seio - de 
lJOSSo Sociedade os membros de estranha Familia, 
e aeado necessario veneer t<>mpo de domicilio ,he 
agora inexequivel, porque no me~mo §. se vê que 
• legislação só se pode por t'Rl pratica, depoili de 
tete annos, e quando ja a Constlluição ha de es
t.r firme, e ahraçada. Poderia parecer que o pro
jecto acautela que se não conce~'a cartil de natu
talização :lOS Portugllezes que viertm depois do De
creto publicsdo, e que não se empreguem em lu
gar" de confiança, honra, e interesse, mas esta 
parte ja, está acautelada por dous Decretol de 
Setembro de 1822, e de Janeiro a que se refere 
e pro-ectO. Sr. Presidente, não vamos aos dar pas
to á intriga, que.ia labors em algumas Pr~vincias t 
a respeito dos Portllguezcs, que nellas reZldem, e 
• e la são Cidadãos Brasileiros t pplaadopção d. 
causa de nossa Independencia, contra quem não 
Itouver suspeita.; os. que fiC c~nluzirem atrai<,'Oada
lDente sofrão o Catiugo da Lei, processo, Senten
ça, e ~a; mas nutlr.3 porta para. o ai bi~rio ; e 
para eVitar elitt' mal T6l0 qu.e 'o proJecto nao pu
se á Regunda discussão. 

O Sr. Cruz GOlt'DhJ: - Sr. Presidente: Não 
• poio o Projeeto de Decreto,. qu: fa. o objecto 
desta discuss.io. elle he na SUIl prlm('lra parte absolu
tamente occioso, e inutil. Os Europeos , que I't'si. 
.Jem no Brasil com aRimo de permanecerem, te ... 
fIOIltrabido aumicwo, • Ilepow de bavertlla cWlo 

I 

não eqniy~ pro .... t d. acJhesão , Sagnda C._ 
do Brasil pel eue met.1DO facto .ão já Cidldã. 
Brasileiros, está. ligados ai Lei, do Sf.il, e te. 
renunciado á 8u.a Patna, que * aeba declarada iD;" 
Rl~a nossa. Por esta parte ~is .oto contra o Pro. 
jecto como oc,~o e iDou). Quan" ao pncedi .. e ... 
to por -sus}Jeita 11, CODlra direito apr .... , I.e 110-
rigoso, e anti·constituciona1~ Como procedc.r CODt .. 
individuos por lIo'peitas' SalJK'itu PO apau i ... 
dici.,s ; indicios nUDca fOnsUtuCOl pr0988 , e HID 
provas nlio pOdem impôr.se peD", e penu .Iã .. 
graves como a expulsão do pall, que se babita. 
e l'onlra o qual se não ba attentado. Fm Terdade, 
Sr, Prniti.eilte, abririam08. a",im a. portal á, proa. 
mpçóeli de Mario, e ~cyUa! Nós tem()s feliamea
te um Defensor actho, e energifO; taln. que eaa 
medida o cbocasse, e. o l\iinisterio pea6Ule que 
o tinbamOll por indolente, quando a meu VIr e 
não he, Em oma palavra, Sr. Presidente, aada 
de brir a porta á cahlmDia; daqui aakir.:.õ Aviles, 
Carreti, e &cos batalhões; de P .. mambuco OI AI. 
garves; e em hre"~ tempo \'eremol fóra do 1I011e 
}).iz, os que ainda nos fazem freDte, se.. u .. ,.... 
de Leis anti.Constitucionaes; por tanto voto coatra 
o 2. o Artigo. 

O ultimo tambem o IIão posso apoiar ele 
nenl1Um medo. Se a nossa Constituiçfto ba de mar
ear sabiamente ai colldiçóes para obterem u. EI-
trangc-'r"1i Carta de Naturaliaação, a que \ela 
a~ora um projecto, que Dão b. de ter eftft .. 
se não depoil de '7 annos P Não se me 'rreseata 
neceaiclade alguma; e Dito vejo, que devAmOl ..... 
ser uil: iDuteis. Por tanto VOIO e Totarei ClODtra • 
Projf"t1o t por todo, 08 motivos npostos. . 

O Sr. Ca,."eiro da C" .. 6a: - Não trataDde 
do primeiro Ar~o, sfo me farei, .. afRO de comba
ter o segaDdo, ""Or ser tio evidentemetlle illjuaa., 
tão odiotlO" e GI'pnsto 10 .ytlttma Ceastiwcional t 
que o dia de sua Sant'Çwo aena intialivelmen&e • 
dia da inteira destruição da liberdade do Brasil; • 
confesso, que loÓ a lua leityra me 'enebee de allla 
~pecie de ind'gnação por ver nelle deatrnida uma. 
da principaea garantial do Cidadlo, e eem a qual 
já mais llodegozar em, pu das outras:' iate ba.o;tava 
para me .lel'i1ir a opor-me com todo o caler,. e ener
gIa para que não panasse á 2.· discullBlio. EVlbora 
queirão alguns illustre. Deputados diaer, que .. 
in'fOnçóes do author do Prctiecto forão boa: co.-
tudo o se!Undo Artigo he tãoCODtrario 80S pri ... 
círios de etema justiça, que quanto a mim Deab. 
ma des~u'pa, m~. Decretar-se por uma'Lei, que 
seja an:anCado o Cidádão dos braços de lU falai. 
lia· e do Pai., que adoptou por Patria; &em &er 
C!Otnm('Uido delicto, sem. culpa formllda. 10m ser 
ouvido e con9encid~., e. só poi' meras '~uapaitas •••• 
que revoltante arbitrariedade e despo&llIDO! Saulo 
Deos qué borrendo futuro se me apprneata! A .. 
~m se pt'1'tende aniqumlr amai. necftsaria,' e ... 
grada garantia do Cidadão! E quem be que .... 
o de'''ja? He sem duvida ~em aqui roi ...... 
dadopara pugnar a favor della! Di. um .. bio Pobli. 
ciata " Nenhum heme. deve ler p ..... , eacarcera
" do, De1D d .. pojatlo de lUa immunidades, ... 
;, excluido da proCecção da Lei, .. em depor_ 
,,1adO,DeIft &te nenhum modo privado de .... 
" '"ida, d. lua liberdade, oa. de lUa propriedade, 
" 18 nio em virtude da Lei do Pai. "e ... 
" abaixo " Todu o hontem ~ presume ~te, 
,. MÓ .......... ""0 •• .- .. p,. 
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mais a Lei deve ser igual para todos, e o segundo 
artigo estabelece uma :lotorla, e summa desigual
dade comprehendendo sr,mente os Ellropeo~; e tal
Tez porque fie desconli., que a mor parte deUes ea-
tllct animados de liberaes sentimelltos aegunde o sys
tema de Goyerno de sua primeira. Plltria; lego 
apartando.se esta Lei d' aquelles prineipios, he injusta, 
fi odioSA, e como tal OIio pode obrigar, nem ser 
oi}cdecida. Ha pouco disse o honrado Membro au
dlor do Pr~jecto, que innocencia opprimida, ar
bitrariedade, e despotismo erclo palavras da moda; 
e não SCr.lO tamhem, Sr. Presidente, palanas da 
moda Republicanos, lJewagogos, Ct"bolla,;08, 
A"a,.cI,,:slas, quc gratuitamente se aplicão a todos 
aquellcs, que não apoião medidas violentas, Leis 
F&l"ciaes , capri:ocoRas, e harbaras, Leis. em fim 
do slllIglli.sedento Draco! (.A ordem.) Estou na 
ordem e Afio he para admirar, qae um RetJresentan. 
·te do Povo, constituído para delender seos imprea. 
creth'eis direitos, queira estahelceer Leis, que cer
·t3I11CUtC tiuii"lo 11 de~holJra desta iIIustre Assemblea, 
file as adlnitisse! Quanta gtmte mio deveria sabir 
do Brasil? Todos os que' se acMo prezos Ra Ilha 
das Cobras por suspeitas: os denominados, Repu
blicanos de Pernambuco, Pilraiba, e d' outras Pro. 
'Vindas; e ate; eu Dle!lOJO, quando mio tosse hoje. 
fieria a'uanhãa, por minhas opiniÔE's, manifestadas 
com franqlleza, e a prol dos meus comitenles, e 
dIa felicidade do Imperio Brasiliense. Eu me horro
riso cum similh:lRtes idéa ..• Mas estou certo, qlle 
&aI cOlIsa não Ile hade concluir, porque nem esta 
iIlull&rlula , e sabia AlI6embléa , nem o A ugUlto 
Chete da Nação bãode consentir em tal mooltrllo
sidaeJe de Lei; e por iSllO mesmo voco muito de
c:ididame'lte, que Dão passe {i seguoda disc.qaa{io. 

O Sr. .:1/ooi2 Tavares: Sr. Presidente, tudo 
'c tontroyerte, tudo se desfigura. As verdades mais 
claral soWrem interpret~ões ; mui alheas, cad" um 
fBrce a seo modo aqUlnO que lhe faz mais conta 
.i~da. ~ descredito do bom senso, e desl)l'elO dos 
prloclpl08 elt'mcntares da mais sim pia dialectiCL 
Como he que do Dec~eto do Imperador que declara 
~erem ficar no Bras" aquelles Portuguezcj, que 

. qUIZ~re!D' se pode concluir, que são Cidadãos 
BraSileIros todos Oli que ficarão? A Lei G declara 
expressamellte? Niio; ,logohe preciso que 11()8 o 
deolaremos. Nem :se diga, que os que ficanio tra
zendo '0 laço NaCIOnal ,ficarilo reconhecidos Cid .. 
dães_: o. laço sd .serv~a, e serve para que elles 
possao viver sem mqulctaç"doem nosso Pai., e não 
lI~jão consid~radO's ne numero dos nessos initnigos, 
ilCOS colllp~n?tas; mas nunca ,reputados Cidadãos 
porque para Isto era necessario uma Lei mui cla
ra ,e ex.pli~ila. N,iosei tambem porque magica se 
pode c~ucl~lr deste meo l')rojecto qae eu lJuero a 
~u8penSaO' do Habt!(J,8 C8TpUJI • . He preciso não ter 
lClé.aal,guma .de:ste acto dalegislaçãl' Ingleza .para 
:~R'sar de sUDilhante ;maneira. A suspensão do 
.Habeas Corpua. nunca se estende a uma classe 
de .pessO'as extellde-se em geral ·a uma Provineia, 
Ou um 'ReinO' ·;ora .. pelasimples leitura do Projecto 
. Ye-seqU'e eu não .cano uma só palana dos BraSi. 
leiros, nem nunca podia 'seresta a n~in·ba inten
ção, [fallo só dos J~Àtrangeiros l"ortugutzea, e en
tr~ '. ,estesnã.o t?do~. BUla ; tenho dito 'o :que em 
mrnhaeaDsêlenCI& Julgo ,que se de~e fazer ;.aAs
&emblé!a delibere., como lhe tparecer mais aceRad •• 

O S'r~A"dradn JInchado: - Sr~ P·residente 
não approvando algumas COUI8S do PrOjedo ,te! 

davia votaria que passa!lse á segunda cJiscunão. 
O fim do lllustre Auctor do Proiecto he esta
beleCer que a simple!4 habitação no Brasil nio 
fu Brasileiro, e que desde a Independencia do 
8rasil, OI Portuguezea são estrangeiros, e não 
Cidadiios. Ora he verdadp. incontcstavel que a 
IIimplel habitação d'ulO estrangeiro em qualqu~r 
Paiz , . não o torna Cidadilo delle, he sem pie 
mist~r mais algum requCllito; as sociedades ain
da ali maiR liberaes, e que mais aece"sidades ti. 
nMo de adquirir povoadores, maa'carlio. ao me. 
nos certo tempo, e niio pequeno de ciomicilio 
para lie adquirir a qualidade de Cid"dão, sem 
o qUl" se niio conseguia: He certo que o caso 
dOIl Portllgllezes não be o commllm do!! outros 
Estrangei.-os; nús, c O" PortllguezCII, faziamos 
uma·só Nação, !lomos seos filhos, lIeos paren
tes, e vimos tio mesmo tror.co; ma!! todaviu de
clarada a Independencia, e separação do Bl'R"il , 
não são ma i!! que estrangeiros, C'mbora mais cha. 
ros, e ligados ~om nosco. A quelftõlo reduz-se 
80S termos segumtec; - os Portn.~lle7.e8 relliden
tes no Brasil, por isso s .. que nelle residião na 
declara~'io da IndeJK:ndencia Si'''' BraRileiro.? Eu 
distinguo, ou 08 Portuguezes aqui residentes 
mostrarilO querer a Independencia, . e se declara
.rio em favor d~lIa, ou I?el~contra rio d"rão p~o
\"aS em contrario; no pnmelro caso stio para 101m 

Brasil('iros, ao segundo callo não; be mister ncto 
manifestatorio de adhesão a nossa Sagrada Causa 
para se poder pertencer á Dova 8ociedade. Disse
se porém que S. M. I. já por Decreto declarou 
(Iue os que ficassem no Brasil serião considera! 
dos como Brasileiros, e serião castigados, se 
atacassem a n.lva oldem de cousas, ficando livre 
a retirada á Portugaldaquelles que não quizes
sem adhruir a Causa do Brasil. Cumpre adver
tir que o, poder ~e casli~r os Portuguezes, que 
contra nos conspirarem nao vem desse Decreto 
mus do~ principios geraes de Direito; todo ~ 
estrangeiro que commette um crime no districto 
d~ lima Nação, he por isso justiçanl, he ~ub
dIto da pena, faz-se por este sugeito nacional 
quanto a pena. Mas quanto la objeção tirada do 
DE'Creto, respondo, uma Lei faz, outra desfaz. 
o. fim do .presellte Prolecto be destruir o desa: 
clsado, e Imprudente Decreto, que reduzio a 
adquisiçilo da 'lualidatle de Cidadão Br:lsileiro 
á só. condiyio da resideRcia, sem aeto algum de 
mamfestaç'lo, pelo qual constasRe a vontade de 
uniro-s~ á' llova sociedade, e renunciar á antiga. 
~8 lde~s cardeaes do projecto são pelo cont.ra
rio mUito prudentes, e até liberaes; elle dilltin
gue "ntr.e PortugllezC8, que declararão querer 
pertencer á nova secÇ"lo da familia outJ'ora com
mnR1 , e 0(11 P~rtugueze9 que niio fizerão este ac
to. declalatorlo; a huns reconh~e como Brasi
le.lr~s uma vez que as pr,?v8s dadas forem não 
eqUiVocaS, aOliolltr08 regelta como estrangeiros 
Se este pr~jecto passar li segunda discussão di: 
rei .0. cJlle julgo sobre .este artigo, o qual f"u'.nio 
r~Jglrlf! de tal maneira, ohscu a, e repulsiva • 
Nilo. deixo. de c~l1becer que algumas das COUS88 
~.?e Iheo~Jectarao a~guns IIIustres Depu.atlos, 
sao fundadus em razao. He vago e sugeito a 
arbitrio ° dicidi!ose, o que be p;ova não equi
voca, e ~ Arhgo assim .co~ce~ido, Pllnha 08 
dCf\gra~ados POl"tuguezes .él ~Iscrlçiio de ql1al<J.uer 
auctorul!lde 'Il~~ponto ~al' Importante, qual he 
a questão de stal" persona:; 111111 cuido ,!ue esta 



arbitrariedade aesaparec~ria uma vez que o que 
he positivo s~ convertesse e~ n.cgativo, rf'cusall. 
do~se a quahdad~ de Brasllell'o só aos Por
t1J~uezes, que se tivesscm dt:clarado contra a 
Causa do BraRil, e !;egul·ando.se a todos, que se 
niio tivessem feito acto ulgum de inimisade, embora 
tambem o não fizessem de amizade. A segunda 
parte do P rojecto, que se funda R3 primeira, he 
uma lei de exc"pção , proposta não contra os Por
tuguezes declarados .Brasileiros, mas contra os 
Portuguezes que ficarão na clalSsc de esttllnfl'ei. 
TO~, e siio meramente habitantes. O nobre ile
putado vê o horisonte do Brasil assás enevoado, 
e crê que são p,ecisos movimentos exhaordina
rios para G aclarar; e para esse fim propi'ie a 
pru\'idencia do projeto, e tem a pmdencia e 
justiça de a limitar á um limitado tempo. Eu 
não reparo que os nobres Deputados vejão por 
outrO!4 vidros mais claros o estado do BraRil , 
e cr,:,ião que nada de extraordinario he preciso 
»ara o conservar livre de perigos. Sci que he 
cluestionuel o ponto de direito quanto a adqui
liçãO do direito de cidade no Brasil pelos Por
tuguezes, e n:io me admiro que cuide alguclR 
que todoR -elles uma \'ez que se aão retirarão 
são Cidadãos Urasileiros; os que 8$sim pensão 
tem razão de se opporeru ao l'rojeeto; mas nun
ca podem ter alguOIa para fazerelD escarceos con
trao nobre Deputado que he coherent. com ,iio 
mesmo, e cuias _ idéas não são abaladas por argo
nlcntos, que 8;' combatem chimeras forjadaa nas ca
beças dos mesmOfi que as avançarão. O Jllushe De
putado só reconhece como CiJadãos Brasileiros 
aos PortuguezetI, que deráo pro\'8s não equi. 
vocas de amor e adhesão a nossa Santa Caulõa, 
aos mais considera como perfeitos estrangeiros; 
e a estes, quando forem suspeitos por sua con
duela, he que quer auctorisar o Governo para 
os mandar para o seo paiz. A vista disto bem 
iie vê que ca"em por terra os especiosos argu
Jnentoll e exclamações contra a violação das ga
rantiaR da liberdade pessoal do Cidadão. Não 
he contra o Cidadão que he ajustada a provi
denciq, he centra estraageiros, e estrangeiros 
suspeitos; e isto só pelo espaço de trez mezes. 
N lio ha pois suspensão do habcas corpus, a pro
posição he somente um alit:n bill, afecta hÓ 3GS 
esh'allgeiros Portuguezes, e nunca aos Brasilei
ros. Se he ou não justifica.vel o· projecto, que 
assim encurta a hospitalidade devida aos estran
geiros, he diversa questão. Eu por min"a parte 
creio que a medida, odiosa como he, com tudo 
he eXigida pela neces~idad~. A nossa pituação 
he nova, e requer mais CUidado de que pensa
mos. Rodeados de Portuguezes, que ora são 
DOSSOS inimigos, de irmãos que antes erio, á 
tl'!lta de qua .. i todos os nOSSOli estabelecimentos, 
e!>sell mesmos, ainda que uRidos, sempre diver
gentes, assim como divergem os s('os dos nOSROS 
interesses, e até no apice e 8ummidade da Na
ção um l'.er, sim raro e que despira todo ? 
Lusitanismo .para professar de coraçiio o genUl-
110 Brasileirismo, mas que como ~omem não 
poderá nunca sutfocar de todo os gritos da sua 
origem, embaraçada e f'!'õpinho!5a df've ser a nossa 
~onducta politica. Sr. Presidente fallemos claro, 
he quasi impossivel em ref.tra que um Portu
guez possa I!Rlar. de cor~ção uma orde!D de 
eo1H8S, que flItplica • -nnna -ela ... ~ • 

o~igem, e nodoa ã Bua dignâdadcp. l'or mim t) 

digo, se eu tbs~e Portuguez detestaria a sepa
ração e Independencia do Brasil; o temor c a 
prudenciaporião talvez um sello nus I"COS la
bIOS, mas o coração pularia de go,.:to com a 
es~erança do rcstltf>eleclmeitto da gt.ria do DI co 
pa!z .. O amor dos nossos )are~, o aficrro ao 
primeirO berço, onde se gastarão 05 aDli()1 rla 
nossa meninice, a aQ'eiç:io á patria que no~ vio 
n.ascer, siio .e!'ti~entos naturaeR, que pódem 
sim callar-se ai vista de outras consideraçles, 
mas que sempre existem cu~ertoR nas almas bem 
formadas. Eu desculpo os Portuguezes, tem ra-
zàg de aborrecer-nos; serião indignos - se não 
o fizessem; entre nós nada 1uasi fazem lIe -nio 
8OWr~r, decerem do topo ao pata mal da etcada, 
perderem a dominação, que ~empre o homeRl 
ambicionou, . e que de tacto lhes pertencia, ... 
sensação dolorosa; pódem accomodar.se a eUa, 
mas deseja-la não. Se tiverem nas m:iOl mei~ 
de restabel~eer o leo antigo predominio, '~o 
que sorregos se aproveitarão da ocC8sião; n~ 
o farão, 80mente se o não puderem. E eneio 
será desunido permittir ao Goyerno que tome 
medidas energicas para lançar fara do noPo seio 
inimig01l, ~ue prowrão solapar~8R, e que até 
já 8e vão- declarando? Colido que ni"guelQ eoRl 
siso o dirá. Eu, Sr. Presidente eei fazer di1re
renças, não generaliso, e mcaOSl umnNaliso a 
censura, ou antes juizo que faço dos Portti. 
guezes; eu não compreheRdo nempoderf>i já
mais comprehender, no mesmo circulo as almas 
privilegiadai, que aborrecem a injustiça sobre tu
do, e que MO capazes de renunciar á uma pa
tria injwsta, c empregaT todo o ardor da cllri
dade aa nova patria qúe os acc:olbeo, e a quem 
devem ser gratos. Mas quão diminuto he o nu
mero desses entes sobre bumanos l Vamos avan
te. Que se ('~,tica no Projecto! O ter restrin. 
gido a quahdade de Cidadão -Brasileiro só aOIl 
Portugllezes residentes que de .. sem provas não
equivocas de adhesão á nossa Cansa? Pois êll 
G creio ainda liberal; nós não sllaemos se dare
mos os d!rei}os politicos aos estrangeiros naturali
sados; a mor parte elas Naç'el Europau nia Ih'os 
conferem. Na Inglaterra nem metmo OI filh'" do. 
naturalisatlos sio perfc:itamente lnglnes, não po
dem ler do Conselho Privado. não podem ser 
Ministros de Estado, .ão podem ler membros do Par
lamento. Em Gentbra. apesn de republic: IDa, faz· 
se difTerença .te habitantes, nativos, e burguezo~ ; só 
.. netos dos habit.lates he qUf' deblixo do nome de: 
burguezes são apucI de todes os emprrps na 
republica. os filhos dos blbitaRtes. qt;8 se deRo
minão nativ(\1 ainda estão sugeitos a iaaàbilida,tes po
liticas. E pó:!ecausar admiraç'io que aqui fa l amol 
o mesmo? Quem dirá que deyemos dar drarie Ji em
tre nó, o. empregos fie confianç~- anl Portugueles 
aqui rClident .. ? Talve~ que a ubedoria RIS aconse
lhe camo medida propria a igullda,le perfeita en
tre o. Brasileiro. de ori&em. ~ os de .d'lpçio. Mil 
póde 'ambem quo- a prudencia nOI aponte como 
mais .eguro o avesao_, e que ao nu'n:., na fer.en
tação presente seja insensato entregar a amigai pou
co 6r .. os os meios de dominar-nos. T ah·.zl'or 
ora c.nveDha por 'yllema cerrar OI olhos , u •• 
rivalidade C)ue existe c que bem diri~ida he o 
maiot e.teio da Independeacia do Bra~I'. O .n
lilM:ll&o Wm ~ faeticio .... iio ...... .., 



•• natu"e.; nlo se póde por ora . vencer, nem 
talves convenha. Se e_pregar-l1'o, pois fini., te. 
remoI. COIII o nome de empregados inimigos ver. 
da dei rOi. Pur fim confeito que nãoh.e d. cempc. 
tencia deste Projecto marcar o tempo de re,ideR. 
doS, que niyele o, Portuguc. ao Br.lileiro para 1i 

prom~6es;. he , Constituição que co~pete de
cidir isto; maa nlo vejo mal que "esde Já Ie de
clare que nenhum Porruguez novamente ~ind. P05-
li .;vir entre DÓS emprego de honra, e emolu. 
meRto sem certo tempo de domicilie. Sei que elles 
em rigor de direito são estrangeirol, enio pctdelD 
ler emprega~ol pelo Gf),~rno; m~. de. facto. talvez 
8cjão, • cUide o Governo que nao vl.la lei algu. 
.na al8im obrando; tiremos-Ihe mClmo asa futil 
desc'Jlpa. Resumindo pois o mco discurso, cemo 
o ProJccto pelo que d;sse nIo ataca a justi~a, co
mo não he dirigido Ie não contn estrang.iros 1"'
,Iito. t voto que palie a Ie~wuia discussão ,e 
aeUa apprescntarei uma emenda " elle. na qual 
substitua pur outra. mais propril8 I' idé. do pro
jecto que me parecem impropria. • c I.bonr mee. 
mo em tal qual injustiça. ou ao menos severidade. 

O Sr. Presideafe d~ que &eeYa adiada a 
tliaeuuão por ter dado a bora; e aaigDou para a 
o~ ... do dia 1.° O Projecto •• GoveraOl Pro
Waçiae.: 1.0 O Projecte tio Sr. Morai.· TGW,., : 
3.. ~meato da AlllllllbléL 

LéYaotou... a u.io ú SI bora e lIIIl quarto. J. RicanID ~ CIIIIII ~ ti' 4n4rr1tlG, Secrt .... 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

IIL- • Ex.- ~r. - A Assfmbléa Geral Cona. 
tituiate e Legislati\'" du ImpenIJ do Bruil manda. 
participar ao Governo que 1)&" deliberar sobre o 
requenmento dI' Capitão JOIté de ValCC»acellOl Ban
deira de Lemos e outros OfBciaes que "imo d. 
MODle-yideo relllcuidos presos fi ata Corte t preei. 
que 11 lhe traulDlittão OI papeis que houverem no. 
lati"os a ate aegocio te" motivos que dl'riio C2ua 
á referida priJão. O que -r. EI. levará ao con ..... 
~me • .., de Sua Magcstadc Imperial. - Deos Guar. 
de a V. Ex. Paço da Auembléa em 18 de Ja
aho de 1828. - José JOOfUi", Carneiro __ Ca".,.. 

Para o m"mo 

111.- e Ex.- Sr. - A AIWID~I& Geral Cem ... 
titwate e Leaialativa ~o Imperio do Bruil manda 
remetter &O GOY8mo a eepia inclula da ladicação 
proposta pelo Deputado F r(jract.t. • P_'(j &u •• 
~ M,Uo relatiya aos "eumll moü".t. pela mul. 
tiplicidade de destacameatos MiliciaaOl em dift'ereD. 
tes pontos da Proviaeia de S. Paulo ~para a tomar 
Da COBllideraçio qae JUereeer. O que V. Ex. te.an. 
ao c:oaheeimeato ele Sua Maa-tade ImperiaL - n.o. 
Guarde a V. Ex. Paço à A ..... &lú em 19 de 
Junho ele 1123. - JOIé Joaglria c."wo • 
C"".,... 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA 

DO 

IMPERIO DO BRASIJ~. 
1 8 2 3. 

SES3AO DE !O DE JUNlIO. 

Prelide,u;ia do Sr • .A.rulrada e Silva,. 

REunidos os Sra. Deput:ldo. pelas lO horu 
ela manhi, fez-se a chamada, e acbaráo-se pre_ 
tentes 55, .faltando eom causa motivada 08 Sra. 
.Ara~jo Vianna, Maya, Ri.briro de Re.ende, Ga-
ma, Ferreira Ba",eo, e Xal?ie,. de Caroalll.o. 

O Sr. Presidente declarou atierfa a seuão, e 
lida a Ada da antecedente foi approvada. 

O Sr. Secretario Carneiro de Campol leo o 
ameio seguinte d. Ministro doa Negocies do 
Impnio: 

111.- e Ex.- Sr. - Tendo levado á Augus
ta PrellMlça de Sua Ifagestade • Imperador o 
Officio de 14 do corrente, em que V. Ex.· par_ 
teclpa ler a Aasembléa Genal , Conltitainte , e 
Legislativa deste Imperio raol.ido que se proceda, 
quanto antes, á formação de Mappal Eltatisticn, 
e Topogra6eos das suas di_erentes Provinei~ , 
pf4r~ lhe serem presentes á medida que estiverem 
promptos; visto ser hum preliminar indispensavel 
para muitos dos s~os trabalhos: O MeSlAo Augus
to Senhor me Ordena que participe a V. Ex., 
para o fl!zet' prescnt\! na dila Assembléa, que 
pela &crctlria de E:ttndo dos N egocios da Gu.rra 
se hão de c:t!,edir as cOmpetentes Ordells aos Go
vernos pfovisorii>s das l'rovincias deste Imperio, 
• tim de serem empregados Engenheiros· habeis 
nestes importantes trabalhos por meio de bum 
,lano r;eral e unjforn~C'. Deos Guarde a V. Ex. 
Plllacio do mo tb .Janeiro em 19 de Junho de 
1925. - tT03~ Bonifu'io cl' AndradIJ e SÜ'DIJ. -
&-. Jo.'!é Joa'lnim Garr.-Jiro de CtlmpOl. 

Ficou a Asscm~lé,'l intdrada. 
Leo tambem uma felici t;lÇáo de M.noel J 0lJ

qnim Pereira da Si/Vil., novernador Militar dali 
·~iIla.:; da Ilh:!. Grandt:, a Pnrnti, em seo nOlDe, e 
de seos Canmntdas da La ~.& C 3.& linha. 

Foi recebida com especial agrado por ser a 
primeira das CorpoJra~'ões Militares em dirigir luas 
felit:lçlJes i, AssembMa:-

P:mou-se á ordem do dh, e entrou em 
(li!JCu!'950 o Arto 13 dtt P:-ejecto sobre Governos 
Provinciaes, concebido r.J~ termos s~intes: 

Art. 13. T~~.~:ar·;;e hio pelo Presidente em: 
Con!lelho todos 011 o~iectos que demandem esame 
e juiso, taea como OI seguinte.: 

1.. Fommtar a agricultum, çommerclo, ind .. 
&ria, artes, salubridade, e ccmmcdidade geral. 

!.O Promonr a educação da mocidade. 
S.· Vigiar sobfe OI estabelecimentes de caric!ade. 
4.° Examinar annualmente &8 contai da reteita 

e despeza dOi Coacelhos, e remetter ata eumll 
ao Tbesouro Nacional. 

5.... Decidir os conftictos de juriMlicçõeL 
6.· Suspender MagistradOI. 

O Sr. Andrada Mac1uuJD: - Sr. Presideatel 
. Qnando propuz este Projeeto nio c:alculei com o 

CJue se poderia in(nr de algunl aniS- delle; mu 
tenho .. isto pela discn8ÚO que se &enI feito espe-
ei6eaçõei, que sou obrigado a chamar demeaees
arlas; com tudo para que se discuta com maia 
elaresa tirarei a1gumas palavras que aiada ~m 
obscuras, e fa1'ei additament08 que julgo plftllOl. 
No principio deste Artigo onde se diI objece.. que 
demandem exame e ja;Io acrescentarei admi".i"ralif1O, 
para que não entre aa cabeça de alguem que o 
Conselho be uma porç.io legislativa; pois já des· 
graçadamente aqui disse um Sr. Deputado que se 
lhe qucriio dar attribuiçõe& incompelentes; e ~ 
poderia acrescentar que talvez o que raria o lI· 
lustre Membro seria tirar ao Conselho direi&08 que 
lhe rertencem. Que ltambem que elle tenha a fa
culdade de propor obras novas, e 08 coa certos das 
antigas; e ~ue Ti~e sobre ·0 tratamento dos escra. 
vos, e faeibte a emancipação destes infetiJes. Quaa
to á applicação de fundos publicoa digo que Dão 
deve dispor delles para grandes gastos sem a .p
provação de Sua Maptade Imperial, a cujo fim 
deverá dar-lhe parte do que julga preciso e tem 
ordenado, para obter a Sua Con6rmação; sendo 
em tndo maIs obriga.orias as SU8S ordens até que 
sejão revogadas. Pelo que respeita á d~isão de 
conilictos de jurisdicções, dcclaro que quando & 
questão for entre o Presidente e outra qualquer 
A uthoridade, d~e o Conselho ser pre~idido pelo 
Vice.Presidente; mas quanto á suspensão de 1\14. 
gistrados Illio he preciso mais explicaçõcs, porque 
no Art. 17 se ellpeCi6cão 08 onicos casos em. que 
he licita aquen~ lU!lpensão, isto he, nos muito 
urgentes , ,. como são considerados os de receio 
de motins populares contra elle ~ oU por elle .xci. 
tados. Em taes circunstancial hc indil1'fna""'el que 
o Conselbo possa suspender logo () Masif;tTado; 
fbra destes casos sma ulna inzerenc-ia no qU!' ihe 
ale compete, uma allOmuia que destruirl.. a boa 
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flrdem. Eu "Vou ler o Artjgo que substituo ao 18." 
do Projccto. 

Art. 13 'Tratar·se.háo pelo Presidente em Con. 
selho tollos os objeetos que demandem . exame e jui-
60 administrativo, taes CORlO os segumtelli 

1.0 14'omentar a agri.:ultur., commercio, i.dus-
tria. artes, salubridade, e eommodid:ule geral. 

~.o Prol'flo\"er:1 educação da mocidade. 
3.° Vim"r sobre os estabelecimentos de caridade. 
4.° Ct~dar que se estabeleção Camaras onde 

as deve haver. 
5.° Propor obras e concertos das antigas e ar

bí'rios ['ara isto. 
6.° Dar parte ao Govemo dos ábus08 tlue no .. 

tar na arrecadação das rendas. 
7.° }I'ormar o censo e estadistica das Prov\tlciaa. 
8.° Dar parte a Assembléa das infracçõea dll 

Leis, que apparecem nas Provincias. 
9.° l.)romover as miss6es e cathequese dos tnaios. 
10.° Cuidar em promover o bom tratamento dos 

_cravos, e propâr arbitrios para facilitar a lua 
lenta emancipação. 

11.° Examinar annualmente as contai da tecei. 
ta e despeza dos Conselhos e do .Presidente. 

12.° Decidir os conflictos de jurisdicção sendo 
Deste caso presidido o Conselho pelo Vice l'resi .. 
dente quando a questão for entre o Preaidente e 
outra Authoridade. 

is.o Suspender Magistrados. 
J. 4.° Ordenar por fim todos os trabalhos e des .. 

pelas dasProvincias; não sendo porém as suas 
ordens, quando respeittm á Fazenaa" esec:u\ac1as 
antes de confirmadas e approvadas pelo Impetad.or • 
E quanto ao mais serão obrigatorias, em quanto 
,uío forem re\'ogadas, uma vez que não se oppo
Dhão ás Leis. - O Deputado .Antonio Carlol 
Ribeiro d~ A Ildrada. 

Foi apoiado. 
O Sr. P~rei,.tJ da CunTta: - Dous slio os 

prhtcipaes artigos que fi'lrmão a unidade, e partes 
illtc.~rantes dcste Projecto de D~cre~, e que não 
devi:io cscnpar Íl perspicacia de seo illustre suthor: 
8 1. a he a organiiaç50 de um Governo bem fun. 
dado que dirija os negocios de cada Provincia, 
e a ~. a be a determinaçüo de suas funcções. Se 
eu tivera podido alcançar qual era o voto geral 
da AliseAlhléa; isto he, se eonvinha na eleição 
de um C~nselho permanente, ou se .lelibcrava 
que um Presidente só por si manejasse o Governo 
de um3 Pro\'incia, eu me pouparia a estas refle
xóes, nem fatigaria a l\ssembléa com a repetição 
de idéas, filh:\s dos. meos principios, e da minha 
experiencia; mas mio llodendoobter esse resultado, 
6enão depois de porfiosas discussões, e sendo pelo 
bOI" desempenho do lugar que tenho a honra de 
occupar, obrigado a dizer clara, e francamente 
o meo modo de sentir, prosigo no mesmo SIste
ma, repetindo as minhas observações. Este §. 13 
enumera alguns artigos que devem servir de ·obje.. 
cto especial ao Presidente em conselho para promo
ver o bem de sua respectiva Provincia; mas não 
se lhe designa o modo pratico de axercitar estas 
funeções, nem qual deva ser o resultado de suas 
deliherações. Muitos outros de igual importancia 
se ucvelD recommendar á sua vigilancia. porque o 
'Governo qualquer que !leja a sua fórma. deve 
sempre entender nestlls materias para lazer execu. 
tar 'as Leis que lhe são relatins, e promover a 
prosperidade das Proviacia. .&11. todos 0& raD'.91 

de publica administração. Por antigas ordens, • 
Regimentos se havill confiado aos Governadores, e 
Capitães Gcneraes () cuidado de todos estes obje. 
ctos, que qnasi Ilempre ficavlio ÍL sua livre disposi .. 
ção. e em que excrcituvão um Poder illimitado, 
umas ,'eles porque instava I:' necessida,.le de. prover 
momentaneamente em negocl08 de pubhca utlhdade • 
e que- nlilJ podilio esperar lima decilllio retardada 
tia Metrul'olc, em tal distllncia; outras "ezes 
pelo ahuso de Authoridllde, sempre inherente á. 
idéa insultante de Colonia, em que classificàvão 
os habitantes do Brasil. Militas providencias se 
enviarilo para regulamento desles Goyeruos, mas 
sempre na mesml\ direcção. opprcsloiva. olhando 
para este Conlilwute cumo para um;, Fciloria, de 
que 8e tirava tantas Vl:l1tClg<'ns, ~em se promover 
.0 feo adiantamento. No~o por' e:~nnJl!õ a IJgricul~ 
tura cio Brasil, llafa a qllal St' fizt'l~o Leis agrarias 
especiaes, por{om ('om fcstricç(;~lIi que tolhião o 
exerci cio do Sagrado Dire:to ele Propriedade, 
convertendo (; dominio das cousas em mera admi .. 
nlstraçlio como mais convinha aos illteressei de 
}lortugal. I~mbro igualmente .. Sesmarias CJue 
sendo um ohjecto d~ mais transcedente importanCJ.a, 
,porque d' ellas deppnde a acquiliiçio do do.imo 
util de todos os terren08 possuidos no Brasil, 
apesar de algumas providencias a este respeito es
tabeleCidas,se tem abusado tanto do poder de OI 
dcstribuir, que além das demandas iDtinitas COJJI 
que se tem fatigado seos possuidores, se "VA • 
desigualdade, e del!proporção com que se tem 
.prueedido n('stas divisões, que erão de mero arbi .. 
trio dOIi Governadores como se .fossem sua proprie
dade. Estas considerações me persuadem que os 
conselhos assistentes aos Governos, deYem ser per .. 
manentes para promoverem com assiduidade, e 
acerto os interesses du ProviNcias; nem de outra 
maneira póde ter exercício o poder administrativo, 
auxiliado por J untas que lhe são inllerentt8 como 
he admiUido nas Nações cultas da Europa. Guiado 
pelos principios que acabo de expor offereço a 
seguinte 

El\IENDA 

o Prelliidente, ou qualquer de.' Conselbeil'OS 
em Conselh;, pleno proporá os ohjectos de maior 
importancia, e que' demandem mais eflicazes medi. 
das em beneficio da Provincia, como sejão e. 
geral a Agricultura, Commercio, In~U8tria, A rteu , 
Navega~ão, Estrada., Educação d. Mocidade J 

Salubridade. Estabelecimentos 41e Caridade. Popu .. 
lllção, Civiliiação de Indios, Policia, e Seguran. 
ça Publica, para lhes iar a direcção e impulaca 
que couber em sua alçada segundo as Leis ,exis· 
tentes, e requerer a Assembléa Nacional i e 81) 

MinisteTio as demais providencias que não estive· 
rem a seo alcance. - Paço da Assembléa 20 de 
Junho de 1823. - O Deputado P,rei,a da Cu,Juz. 

Foi apoialla. 
O Sr. Roclw. Franco ofFereceo ao §. 6.° do 

.Artigo o seguinte 
ADITAMElIlTO. 

6.° Suspender Magistrados, e do commando da 
tropa o Cliefe Mi1i~r, quando inste a Causa Pu. 
blica, na fórma dos Art. 16 e ]7. - Paço da 
Assembléa 20 lIe Junho de 1823. - RoeM 
Franco. 

Foi apoiado, 
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· o Sr. Fra1!ça! - .A enumerat,;Ko que DO 

l'roJl'l~~o. se fil~ clo~ artigos ",que hão de ser da 
attrlbulçao do~ C"usedlOs d.Js GU'lemos Provinciaes 
JnC p:&l"ecc dt·ft·it 1~I:l6a, tauto na Imbstancia dI) aI: 
gUlls dos IllC~'Il_\I1J nrtig.os, COII.IO pela Inan('ira 
com que ~I! ach,:,o _enune,~dos. Diz-se por exemplo 
com urna, "IIUIlCU&<;ao mUl vaga, e geral que aos 
mesmos Consell.l~s compele - Fomentar, a Agri
cllltur~ ,_ Industt·la,. e A.rtps - Eisaqui temos uma 
p'Uposl\'ao vaga e lndcllIllda, que deixa ao arbi
trio dos ,mesmos Co~sclhos I?Ôr em pratica quantos 
despropos'tos lhe vlcrcm a cnbeça; a ,itulo de 
en,man\'a Cltl mlltcria de Agricultura, Industria, 
e Artes; havendo·os por ,'cntura como medidas 
mui apropriadas {a fomentnl' ()Ualqller <.lestes arH
g~s ; _ quanuo seri'. muitas vezes. necélsario a pu
bhca,;ao de uma Lei para cumpudamente se adop
tarem, c observarem taelJ medidâ':l se clt as não 
fOl'cm t~h~ez. contrarias ao mesmo .tiall. que se pro
proem; A mml pareec-nJc que o UlalOr favor .que um 
bom ( .. o·ferno pcKle deliberar (:lO menos a prtncipio ) 
~ tlJd~s ()s ditus respeitus, lle não se f:mllaraçar 
lmmedlatamellte com a pratica c correuleZ:L dos 
trablllhos de caua um dos Cidadãos nOIl div~rsos 
misttr('s a que 31'plicão a liua industria. tl'udo· o 
que ao Goverilo cumpre he dar impulso 80S mes
mos trabalhos, tàcilitandQ os meios de se eUes 
f31erem meno::i penosns: que o interesse de cada 
U~':l em particular he o melhor fomento que póde 
haver para pôr os homens em acçlio. Já llOuve 
em Pültugal um exelllplo de o Go\"emo se intro
lRetLer na ordem dos t1abalhos do Lavrador t man
dando-lhe arranc::lf as ~inbas, c obrigando-os a 
applicar as terras it outros genl'rus de cullura. 
A !gUllS Historiadores prcdir;alis::,.i o c~o:;ios ao l\1i-
nisterio do ~'Illrqtjez de t'omblil por csle ~lIpposto 
bcnclicio que di.:cm dle fizera a SUl •. Plltrin: eu 
pelo contrario estremeci :-:C:-,lpl'e de ~c,~elhante des
l)oti~mo. Em uma pala.ra, fomentar a Agricul
cultura, Industria, e Artcs em gereI, e iudefini. 
damente como diz o Pn:jccto" não ~xle ser nun. 
('a objecto da driib~rat;:i() de Cou)clhos Prcvincia~8 : 
isso cxige mcdidas Lcgisl.,ti,'as. que sr. o da attri
btli<;iio da Assl'rnblln Nacional: dc1ibu;!r. &oore " 
appHeaçio lle~si1s LC'l!l lle qualllo I'Jr H:nlll1'3 po
deríl Rer C'IÜcclo· da :tttril::uiçãu dos nlt::omos Conse
IhQs; a (luem cumpre niio ddxar num'a a porta aber
ta pal'a tÍlzcrem mal aos }'0\'08; cuidando que lhes 
fazem bem, Eu tenho ouvido dizl'\' a nwiia gente, 
que se de\'!a obrigar a todos oiosbrs._s n plsntá\' 
todos os aunus u"nl3 certa qUlluüdade de mandioca, 
que he \) pCio do Paiz, ailldaque outro seja o 
gencro grosso da sua lavoura. Não, quererei que 
algum deli(es Srs. tendu voto em Conselho, f:1(;a 
l>aslSur . eES!l:! suai illlaginaCjües l'o\' b03 I,ei com 
~l'il\'ame da Agricu1tIll·;'& a til\Jlo de romrn!o legal 
deUa, Outra incon\'tmictltc. e 1iU1'crRuidarle e-nCOll. 
tro ('u em fie altribuir aos mesmo. Conselhos Pro
villci;w!l o exam<', ou l'cl.:cnseamcnto das contas 
rln;; di"cr;:~!s ('amaras das rc~pt;ctiva:; Pro\'indali: 
jll\~I)I' "lt'l1i:":,l:!. digo t'U ,porque Il multiplicidadt::, e 
clisfanc!lI'i mllita~ vezes remontadas ,JalJ me~I1I11S 
C"III:~rlts tOI'!!:io este expediente de mui dillicil 
~XE'l'llç:io ; sup('rflnid:1de. porque he m.leria ?SSe-~l
t:ula em f10SSIiS ordcnac;ões actuass a fiscaltsllçao 
ciel;tas cont:.s. em que cl~lendcr.1 os Pro,e~orc8 
dou; Comarcas. O!l quaes sendo no B~a~il cargos 
8nnexos AOS dos Corregedores, as tomao ç:;t~s .. na 
"esma occasião em que fazem a6 fuaa Currclçucli: 

e .não he paN QUê revogar esta ordenaçfo IDfJsd. 
tUlOdo-lhe umll lei que não melhura como entell4 
do o expediente da fiscalisaçiio. 

.0 Sr. Pard" 1JJel/o, propoz igualmen" a 
seguinte 

EMENDA. 

Âo Art. 1!J, sAtn a redacção. 
Conhecer o estado e necessidades da l'roYincia 

peJa cont~, do Pr('<;idente, e á vista dellas propor 
a. AS!iCln,hlc3! • e ao IlDp~rador a!l medidas conve
nientes a felIcIdade da mesma Provincia. 

~!.oAttendp.r e providenciar as queius que 
h~u· .. erem contra 'os FUtlceioDarios Publicos, dtter
ÚllRa=tdo-lhes o cumprimento das Leis t mormente 
quanto á liberdade da imprensa e segurança pes-
soai; e sendo contra o mesmo Preliden&e "mene
Ias ao Imperador,' informando.as, presidindo neste 
caso O Vu:e-Presldentc. . 

3.0 SUflpendsr Magistrados, 8 mais Funcciona
tios Publicos. - Paula. 

Foi apoi:.da. 

O Sr. França: - Ve.it' que beste artigo se 
trata ums matel'ia importante, <lual 11e a s~ 
pcmão dos Magistrados territoriaes; e que o Pre .. 
sident~ da Pro\'incia he authorisado para os SU$

penuer. Os Magistrados podem abusar, he verda
de, e. muitas "eies teln abusado, da sua jurisdic
çito ; 'uas e Presidente não he sugeito ml'nOI 
acondicionado, e suspt.'ita!lo de abuso, do que o 
são .os Magistrados: he por tll!1tO mui perigoso 
sugeltar a sorle destes ao caprlxo daquell~. Eu. 
creio que se houvermos de cstabelerer tal dcpendencia 
entre o poder executivo, e judiciario, mui pouco 
irá. lJitlSO Ít liberdade pratica dos Poros, para os 
sllbtrabir aos vexames causados pelo abuso do Pu
der. Todos 4.18 homens tlmdcm á esLe abuso, e 
quando ntlO o podem exercitllr sem c1epenlleucia 
(le outro farilmente rcnundão á sua nidade, e se 
ligio com aquelle ele quem dependem para o con
seguir. Os Pre,identes silo bomens como os outros: 
o cm r~g.'a 'podemos 8\'ançar, salvas mui pouC8a 
êxecpçõcs, que se a'wma vez hot1yerem de sus
pcu(ll'r )!a~istrados, não ,erá pelos males que 
CSles c&usart'm em setal Qa Admillilitraçiio da Jus. 
tiça com os abusos de sua J urisdicçtio: esle sem
pre seJit o prete:tto t mas o movei immediate da 
!õlla ac,;,ío, he, e será sempre um resentimento t 
c desafCiçK'o particular. Se o Magistrado fizer tu
do o que agradar ao l"resi~ente, seja bom, 0\1 
máo, ccrlo deve elitar de não ser nunca suspenso: 
)>orque o de mais pouco importa; e se tiver de 
lhe dDSa!$rarlar, ainda que 1)01' amor ela Justiça 
seja, niio lhe valerá a honra de ter servido beln 
o empre-ge para deixar des~r sacrificado :lO capri. 
xo do Presidente. .0\ expcriencis quotidinn:.a l'l08 
d:L di~to exemplos: luoti\<os particlIlnrt:!I !'ào ~filn_ 
dcs razões dl~ Estado n relipeito ,te muita gl'nte. 
Votarei por tanto para que tal 4lo\\trina Dão l)ulise ~ 
e per hill8 proponho esta 

EME~DA. 

Ao Prcai(lente. c Conselheirol de Provinci,s .e marcat';'ióem Rt.'gimento proprio as suas f'spe
ciaes attribuições. -' Paço da As~('mblt:,;a 20 de 
Junho de J828. - O Depmad" FntllpJ, 

Fei apoiada. •• 



{) Sr,' JJ.cnl'iyucs de: RtJmc1e ~ - QuandQ eu 
apoiei IllguRlaIi elilcndllS a este Artigo 13, dete!
lutnei-mc pUl' Clll'to~ principios. mas 'J?ora o dil!. 
e\lrBO KO t~r Fnlllra excitou, mcoutras .dêas. Com 
eJli;iLt) t.'slc ArI.igo com todos os seolt paragrftfos ~ 
cllmém nmtcria dc um Uegulnmeoto que deve 
Jazc!' o ol!j~cto c.lo ltqimeulo de taca Presidentes 
das Prol'im.:ias. Quauuo ~e or;:anisar este ltegi
lucnlo tratarcl808dcstl4 ma.leria. Por tanto agorA 
c:ou(:ordo cum o Sr. l:)ecrctario Frallfa ua luppres
&&io deste Artigo com touos os seos paragMtulI. 

J ulguu~se a materia liufficicntemeute discutida 
• p&lSIiOU-~C no 

.Art. U.. N.io estando o Conselho reunido, 
eOl todas esta8 materias pro\'erá o Presidente co
mo ti'r justo, submettclldo depois o que hou,er 
teito a approvaç-do do Cl1uselho. 

O Sr. Pe,'eira d(j em"",: - Eu convim mui 
fr:tncâmcntc na abohç;io dIAS Juntas dOIl Governos 
'l)rn~ilõorlos d:1s PlOviucia.:i do lhasil, ua peralla· 
Ii.io em que aiuda c~lou de que ,este ol~ecto e~ 
de :summa ilOportancla p"rlJ consohdar este ImfJerlo 

. em um :syslelD" de uni:\o, e "autageltl cO~lInum. 
porquc aind!& que OI acluaes Govcl'nos nao este-
;fio llaquclle pé dc:;organil;adur, e mUllslruu!!o oro 
~.uc pCltemlia 8stalJclece.los o Decreto d:18 Curtes 
Ali List)(la do ,J." de Outubro de J8~!1, com tudo 
u:nda n;Io estão rcguladus de uma maneim t:ll, 
"ue evite ru. qtle!~as, tumultos, dCllasocego dos 
Povos c IIO.rehta, que em quat;i todas 8S Provin
das te~l reiuado. Todos temos conhecido estas de
IIOTdens, !ruiS nem todos cunvimos na origem, e 
causa que as reproduzem. Uns assellwo que l'!tte!! 
males nascem de ser o Coverllo composto de mui
tas peSSq;l8, cujos inleresses se encont.ãu, e se 
procurão debellar no confiicto de suas paixÕC8. 
oulrvs julgão que provfm da falta de exacticliio 
com qma se, tem procedido na escon~a dos illdi"i. 
tluos que furmão as Juntas govel'natlvas; e outros 
finalmeufe LIa err:&da opiniiio em que OS Povos se 
adlão, clt! que tendo o· direito de 08 eleger. lhes 
fica umbem competindo o de os depí'lr. c mudar, 
o qUtl he na verdad" 11'11 grande IIbsurdo politico. 
Sem duviGa me parece0 que estaS Juntas (leviüo 
I'r:, substituid29 por oulr08 Governos, que lhe 
t~lss('m nv:;g analo~, porl~m mais 6rmes, e legaes. 
c.r (loverno das Provincins do Brasil, depois de 
t:~t~bcleciuo o Systema CGD8ülucional, tem recabido 
tnu;(as vezes em algum:ls peasoas, dignas da coo
li:mça publica, e de inteiro cumprimento em st'os 
dc\'erclI; mas militaR outras vezes 8C ~em procedido 
n~~tas deil:ões til"' ultuariamente. com suborno, e 
c,;ririto tl~ llartido, que em todas as idade8 per .. 
dum i lia. 

!'Iumcal.1o o Pretlid~ntc ~a Provincia pelo Im ... 
pcrm.lór como he ti\! razfio, e jl1"tiça. adquire 
erta ('seulla.. o cunho d:l Legitimidade para ser 
n:~pcitada, c conservada ,mas ~e precilio que 08 

cida(I:;os cl:'itos para o ooadjuvarem neate exerci· 
cio tentaio uma effecliva influencia .nos negocios 
da sua Provincia, o que !!enão consegue pela 
torma estabelecida neste Decreto. 

!5ci CIUIICS s.io as rcgra!! que devem regular 
o· 8v"tcma administrativo de cada PrOYincia, em 
·f1ue·. sc requer iokre tudo a ft~tividadc da Acção, 
lieID retardamCllto do .eu expediente. tmJavia dese
j ... que esie Presidente(osae sempre acompanhado 
de dous de &COIl companheiros. 1108 despachos dos 
aepcios publicos, gUllrdandc)'8e a plenitade de , 

conselho pnra .s ,,"r.c1soe~ mllill importnDtel. Co. 
nht'ço igualD1f'nte clue (l Plesid~nte, e Con8llhô 
tem ror prillciplll ebrigtlr,íi'o .ervir de atalaia aOIl 
outrofl Empregndos publk,s para quo .. não des
viem de seos deveres: isle mesmo heo que 011 
(~onselheiros firavlio excl'I:it:mdo l\ resJleito do. 
l~r('sid('ntc~, A tim de quc elit<-rl n:io aberrassem de 
seo. poder; nlins era rc~tabtl('cer o Goyerno dos 
L'AI)itãe~:- GCllcraes, que se tem pertendido abolir, 
flUis aillJa filie muitos d' ellc8 procederão com 
dibrnidade, desintcresse, e moderaçlio, todavia pó
de·se cm geral a6rmar. que o De~potilmo estava 
eru tiuas mtios deposita'&o, e que sua vontade era 
a Suprema Lei, como conseqllclleia lIeC'ttllSaria da 
impunidude de' 88:\S preval'irac;ões, e d. diltancia 
immcnl!a em que vivioio da l\Jetrorole d. 1\Ionar. 
chia. Nestas ctrcunstlncins se elle §. passar como 
estÍl enunciAdo, e o Presidente tiver por si o p0-
der de reger a Provincia sem contemplaçlio vom o 
Conselho, senão qaando muito ttuiJ~r. nada mais 
tenho la inlitar, porque todos OI meol addiciona. 
menlos, e po!lderaçõcs rnlav:io ,obre principios que 
lhe são diametralmente oppostos: e eu terei sumIDo 
pra7.cr f/UI! o methodo adoptado prospere, e que 
os St~OS I"I!-ultados corrftspondiio aoll meus cfC6t1jOS 9 

que tl'/I1 por unico alvo o bem tJ. Pa\ria. e a 
fclicill:u.lc ele mcos cf'ncidadãos. Entretanto porélll 
oflcreço ao Art. J4 que está em disc .. asáo t\ 

Et'guilltc 
EMENDA. 

As prb~idenciall lIlomentnneas pertencl.'iII .ó 
Presid€llte para dar as que nigirem o bem e se" 
gUr&nça publ ica., participando-as no dia immediato 
ao Conselho em Se9l1l0, para serem .pprovadas eu 
niio - Paço da Assemhléa 20 de Junho de 18~3. 
O Deputado Pereira da Cuuha. 

Foi apoiada. 
Fizerão·sa mais algumns breves teflexõe&: e 

julgando-se por fim disclltida • materia, passou-se ao 
Art. 15. 'l'orlas as resoluções sobre as mate. 

rias &cima' especificadas, serão pilhlicadas pel4 
tormub - O Pr(widcnte em COllSelllO re.,olvfO ~·e. 

O Sr. Carneim tle Campo,,,: - Eu quisera 
~ue se não ndoptllssc esta fórmula, porq"8 eUa 
deve atcomodar-8e ao que se determina no Art. I!., 
no qual Be diz que nas se88Óes ordenadas por .. ta 
Lei, em matei'ia." da compctencia ncees,.ria do 
Conselho, tem c!;te voto deliberalivo; por tanto 
niio tendo o Presidentc Ordinariamente mais que e 
voto consultivo (lU diria - O COllsdho re6o/'l.leo, e ° Prc.~idl'Tlte ordroa ~'l'. - Por este modo 6ca 
claro que a rcsoluçiio he do Conselho como Corpo 
deliberante, e a execução do Presidente, que he 
verdaddrarr.ente o que lhe compete em \les casos. 

Depois de algumas observa~'õcl, julgou-se a 
hlat~ria sufficientemente discutirfs, com a emenda 
prepo~ta pelo Sr. Carneiro de. Camp08; e seguio-ie u 

Art. 16. O Governo da Força armada da 
'Provinci~ de 1.- e 2~" linha compete ao Commau· 
dante ·Militar. e he independente du Preliideate 
e ConselllO. Exceptuão-se ns OrdcnaDças que lá" 
8ugeit:l~ tão sómcnte 110 Ptraidente, e CGm quem 
nada tem o Govcrno das Armás. ExccptU3-M: 
tambem o ncrutamento que deve ser feito pelci 
Preflidente. a quem o Cemmandante l\lilitar par
ticipará a neceASidade do dito reerwtameato. 

O Sr. F,.aflçfJ: - Sr. Presidente: Que o 
Governador das Anna!! em tempo 4e Gaerra .. bl~ 
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~r.!Ii lómenle, • tem c1epeaclencia do Governo 
(~vil da Provincia t não me parece ÍDconveniente; 
lIIa8 em todo IIl1tro (:aso, e em tempo de pu. 
porque n.'ío ha de clle obrnr de intelliioncia com 
o mcsmo UO\"el'110 Civil? A .nidade de Acção 1Ie 
indispen!'Q\'cl para sc conseguir a harmoniá dos 
Podc~es 01.11 todos o~ IIcgoci~s d~ Administração 
Pubhca: . e esta unIdade nuo pode dar-se uma 
"el que na Repartição do Executivo, BC nuo ad
mitta a subaltc:naç;io da }'orçl\ armada ao Poder 
dircl!tivo d08 Negocioll da Provineia. Na maior 
parte dos ca'Joe he de, crer qt4e se nlo innovará 
coma alguma. em os (Tovernos das Armas, Bem 
m:md3to especial da Curte (oh'és os ca80S ur
gcntís.im~s) E que inconveniente ha que seja 
es'e mandato transmitt.ido nos mesmol Governos 
das Armas, irnl'diatamente e pela internnção dos 
Governos Civis? Eu não o descubro. Entendo 
por tanto, e sou de· _·voto qne o Governo das 
.,Armas seja dependente do Governo Civil. Ilalvo 
.ómente o caso de dereza em tempo de Guerra. 

O Sr • .Ãndmda ll/achado. (Não se entende 
o Tachigrafo.) No fim do discurso que fel ofFe-
receo a aeiuiDte· -

EMENDA 

Art. 16. O Governo da Força ."nuada ch Pro
.ineia, de I:a e !.a linha compete ao Comman
Jlante Militar, e he independente do Presidente 
e Conselho. Não pooe porém o Commandante 
empregar a Força Armada contra 08 inimigos in
terRos sem requisição das Autboridades CivÍI; 
nem ruer marchar a 2.· linba (ór. dos limites da 
Provincia, sem ordcom especial do Poder Execu
tivo. As Ordenanças não &lio sujeitas ao Govemo . 
das Armas, mas no Presidente t o qu~ igualmen
te fará o recrutamento na (orma elas/Leis, quaR
do o Commandl&l1te Militar lhe B41'tecipar a pre-
cisão do tal recrutamento. / . 

toei,!, interea~OI na boa ordem. Como porém ati 
aqUi a J ,a Linha aempre servão para a polic:i:a in-
terior, e para .. execnçóes das urdens do Gour
no, neate cuao não póde deixar de lhe str subor
dinada. E qne duvida póde haver em que o Com_ 
mandanee Militar seja lubordinado ao l'reaidente. 
que be uma emanação do Chefe Supremo do Po
der Executiyo. em nome do qual elle adminit:tra 
o Gonmo das Provincias, visto qu~ o Impera
dor não póde estar pessoalmente presente. toda 
a parte, cemo devera ~ Selldo o Cummandante da 
Força Armada independente, se (or c3prichose. 
como qaasi ~os "'10, andará todOi 08 dias inquie
tando os proprietarios, os negoeiautca, e lanado
res, com marchas , acampamentos, e outras coa ... 
que enes sabem, tudo em prej\~iio de b<om pu. 
61icc. J)evem pois •• r sabordin.dos ao Poder Ci. 
vil. Mas dir-se-ha ainda que os Militares são or
gulhollOl, e não quererão obedecer a um paisano; 
eu lhes direi que se eUcs não quiserem ser subor
dinados a essas A uthoridlldcs, a Nação' não os de
vesustentar. A Força Armada, Sr. Presidente 9 

Ite . escencialmente obediente; he um Corpe passi
vo a quem só t~ obedecer e cumprir as ordena 
das Authoridades encarregadas da execução das Leis: 
a Força Armada be essencialmente obediente des
de o ultimo toldado até o see) mais graduado Clie
fe. Sou por tanto de opinião que na ordin:uia mar. 
cha dos Degocios militares, sua disciplina, ordens 
do dia, detalhes diarios,. e outras COUSaI deste 
Jote, o Commandante da força seja i.dependente 
do Presidente; mas DO emprego della em os outroa 
caF.08, COlnO movimento de tropas, destacamentos 
extTaordiDari08, eatabelecimento de pontos militares. 
distribuição do Santo, plan08 geraes de fortifica
çõés ,e outros C:t808 transcendentmes, BOU de opi-
uião t tomo a dizer. que o Chefe da Força Ar
mada seja sujeite ao Presidente eln Conselho. 

Foi apoiada 
O Sr. HCll riquC8 de Rcatnde: - Est6u con

.encido que as circunstancias do tempo ~m r:lU!to 
imperio sobre nos,a8 particttlares acçõa(. e sobre a 

. organisaç;ío das L~is' Quando ca '\'Gtci .para que 
paSSAsse este Projecto {t segunda di5c~Jlsão "i bem 
que elle continha artigos llilO muito hl)I1S; mas guar
dei para esta disc1l8siio o conciliar de al;jum mo
do os principios com as convcnicncias. Se n nos
sa Con81ituiçio c:otivcsse cslabclccidn, a tranquilli
dada liegura, e as cousas em sua murcha regular 
talvcz eu votasse por todos os artigos com peque
aIS alteraçlies; nlas por agora. Sr. llr,'sidcote, 
ainda esti muito (resco na memoriil de todos um 
dos· principncs a"gravos de 'Ine nos qyeixavamos 
dAI' Cgrtl's P()rt~guezas: a independeneia, dos G~ 
vemauorcs ,Ias Armas. .<\ partcmos de nps----- a maIs 
leve su!'peita de m:l fé e duplicidade: os Povos 
"eudo que fazemos o mt:smo que demos em culpa 
aos Portu"'uczes. julgariio descobrir niúO algum 

O Sr. Pre8idmte perguntou se ha'fi. quem. 
mais quizesse fallar sobre o Artigo; e como ai. 

. guns Sra. Deputados declarassem que sim, ficou 
adiada a disc.ssáo, por ser chegada a bora da. 
leitura dos Pareceres das Commisaões; mas por não 
haver qucm pedisse a palavra, passou-se a 2 .• 
parte. ds OrdrM do Dia que era o Projecto. de) 
Sr./J/07';::; 1'a'iJare.~. adiado <13 !õcssão antecedente_ 
// O Sr. Carnci,'~ de Campos: - Dt'sde a pri
meira leitura drste Projecto pareece-me lego im
possivel que cst:. AUg.usti Assemblén, Bonde as 
materias são tratadas cona t.ilta circullspceção e sa. 
bedoria, deix!,sse de rl'pron.lo til limille: por
que além de lhe faltarcm 8S qualidades precisRS 
para puder ser admittido á disculis:io na rorma do 
.n08SO Uegimento, todas ns suaS disposições se apro
sentão logo no primeiro aspecto com (\S sinaes ca
r:tcteristicos do injusto e ahsurdo: porém 8~ ainda 
a~~im , e contra a minh:t expeetação el\te Prqjecte) 
obteve apoio, para roubar-nos o tempo; que 
alias devera aer despendido em olJjectoll de outr" 
importnncia e urgellcia, pcrsundn-me todavia que 
elle niio passar;t desta primeira discussão. se esta 
Augusta Aasembl{oa achar Q peso qlie eu encon. 

b 1 - d ' rni"terio.: fl:l uma pa avra .. ao em os a~~as aa 
Corte!! ele I.is\>oa para lançai'em sobre nos al~u. 
ma dc~honrn. Dir-sc-ha porém que nada tem a tro
rn com a administração. Sr. I-residente: sea tr~ 
fa 8Ó t.i\'esse uso no tempo de guerra cs~rangel
In. então podl'ria ,tr independente do Governo 
(;h'j) ; mas tamb~m eu diria em tal caso que em 
tel11l(108 de paz nadad~ I.a Linha P?~que a me
lhor ordem seria mantida pelos l\ltllclauos, (>'lIa 
JIIuor parle propri.,tarios J Dtloc:iaDtCl. • artia&u, 

tro UM retlcxõcs que passo a produzir s()hre todoe 
os seus artigos. Sr. I'rcsidE'!nte, nos fomos eon'fo. 
cados pela Nação; achamo. nos felizmente reuni. 
dos nC8te Sagrado Recinto, para ,lavrarmos , E.. 
criptura do nosso Pacto Social. para ncUa marear_ 
mos, em nome dos 008S08 Constituintes, e segou
d. a upres.sio do seo voto geral, • manma ~ co. 

••• 
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MO que hmo de ser etercid.os os Poderes· iDcJ~s~cn. 
saveis, para que as garantll18 dos nosso~ direitos 
it'jão efli~ctivn.'1. por ?utrlls. palavras t n"s. fomos 
convocadÓt )larlli orgA!,ls.ar_moll as nos8~1I J.JCI!l fll~. 
damenlaes, a CnnSlJtUlçao do ImperJo do ,lJr1&1l11. 
Juramo!. solemnelllcAtc pcrante os Altares, qllt~ ficl
mcnte dc!!cm~nhariamos tilO Alta e Augnsta _ Com
mis3iio;' e para nilO rclardalmos a. conclusao de 
t:.'io importante tarefa, promcUelDos .luntamente que 
deUa niio distrllhiriaJAos o tcmpo, se mio pAla o 
rmprtgnr em reforllllls urgentes, que aplain!'Bselll 
e ni~·elassem o leneno, sobrc o qual Icvllularlamos 
o ma1restozo pdilieio da nossa AssociaçlioPoliticn. 
Isto postll, he evidente q\te o I"imeiro objt'cto 
da presente diRcus9110 s()ril, a urgellcia ela materia 
do Pr~jcLlo. e se ~ont~m. ror ventura diRposição 
frrtil1.inar pa~a a Con8utlllçl~ que t!lnOS de orga. 
nis.1f O ProJccto em qal'stao propoc-se a deter. 
miilar prCH.isoritUllclltl' "ctuacs scj~o o~ Portug!I~~es , 
(Iue dev.io gozar rio F 01'0 de t:ldadllo Rrasdeuo: 
fira todus sabem que CStll mAteri/\ he propria da 
<':otlslituiç.io, " qual devcndo declarar Ub direi
tos que cOlnpetem ao!t Brasileiros, forçosamcnte ha 
de tlesi fflll\f as qUilidaJes precisas para ,)ualquer 
sllr mc~l)fo da IIossa A!i50ciação Politica, e di. 
ler-se Brasileiro. O ProjccôO da Constituiçio deve 
estar muito adiantado, e dentro de pouco tem· 
po nos será apresl'ntado. Purtanto não lia urgen. 
cia de (ratarmos provisoriamente do que tstall10s 
mui proltimos a determinar de6nitivamente; nem 
se pode considerar preliminar da COll8tituição aquil. 
lo mCSlllO quc IIclla tem o seo lugar proprio. 

Ainda qllamlo sofresse maior demora o Pro· 
jccto da COllstituição, o que não he prov3vel, 
nem porisso se pode inculcar. de urgente a medi
da pro,-isf)ria que sc propõe. porque niÍo he 
materia, quc nflo csteja ja sufficientclflente provi. 
denciada; c para fazermos isto patente, vejamos as 
diversi's hyp<,thescs, a que se podem applicar ali 
di~pn~i~·lies daRte Projecln. ElIe contém (luas partcs : 
) po;·tugucles ora resid('ntes no Brasil: !!." Por
tu~~ue~cR que vierem depois de mncionadas as dis. 
"oj(;(j~s do Projecto: e ~m ambos os casos eom 
IlIlcl1(;:io de perlllanecerem. E como entre os que 
IlI"csclllcment(· rundcm, alguns ja cr:"iu residcntcs 
l' dOlOiciliudos, quando tom:.llDOS a heroica resolu
,~ãll de Jlrud .. mu 11 nossa Indepcndcn('ia, e ou
tr'" vierão dcpllis (Icste glorioso acconlecimento; 
po,lemos comiderar loJa l.a parte duas hypothc!lp.II· 
l.a Pllrfu~'lIeZl'!I ora relliJenles, que ja erão do
miciliado!i na (:p:.cha da Indepcndencia.· ~,a Portu
~IICW8 ora tesidentcfs quc vicrão e elitabelecerão 
domicilio dep'lis da declaraç-io da Indcpendencia. 
Ora, p:ua qualquer destas duas hypothescs temos 
jl\ lli"ovidcncillS dadas pelos Decrl'tos de 18 de 
Sdcm hro elo 1111110 passado, e de 14.· de J anciro 
do C:lrrente. Principiemos pclo Jlrimeiro. 

( l.co o DCC1·Ct.O) TemOR porlanto que este 
Dl'crelv , cl1nccdendo Amnistia geral para tOd/1S I1S 
pMtn.h .. ol'iniiícs poli':cn". contempla como Cid,,
(H.1g Brasíleirlls O" 'luC ahraçarem a sagrada Cau. 
"''' ela In Jepet'ldf'hcia, exprcssa ou tllcitamcnte pclo 
~imp~~ factu cJ~ não largarem este Paiz, dontro 
cto r·azo marcR·lo para tomarem /\ sua rcsoluçiio, 
dc\"endu os que adherirem ÍL· Cusa do Brasil 
'ralor, vara testcmuubu puhlico da sua resolução, 
Oi flur verde dentro dI) angulo d' o.ro 110 braço 
('squerdo COID a Legenda -Indcpendenda ou mor· 
te. Pt:lo que dates DMla redta • legislar, até por. 

f)ut a providencia be ,insta, c tuftíJada nos lum~ 
nosos principioq (Iue de\'elll servir de bll!''' :1 toda As.; 
socia':lio Politi(·u. Na tenhde, Sr. IJre,.i(tfn·~, lIe 
oa qt'lc nnsterll0 «:81 Portugal, e que )'(.'sidiMo no 
HrHsj) dellc niio ,snhiriio depois ela declar/\Çi'io dli 
Indcpcudcnc:ia, mio adquirirão 0fI direitos de Cida
dão BrusiJ('iro pela cOlltinuaçiio da !lua r('sid~lIcill 9 

nós tambcm, posto quc na~cidos ncaste Pa:z. niie 
os temo!! adquir-ido pela nos!;" eonl inuada rt:'~jd,m. 
cia. () Brasil era um Reino. ()tle formavu buma 
parte intcgrante da Nnçlio Portugucza. 'rodos OI 

mdividuos que compullhão aquCllla Nação crão 
Cidadiios Portu~uezcs, embora f(l~sem nascidos cm 
Portugal, suas IIAJa8 adjacentcs, ou em as suas Pos
sessões d' Africa e .\zia, ou ne!'te no~so vasto o ri. 
co Pai.. O nome que ent:io tinhamOl dc Brasi. 
leiros nRo 8i~nificava como hoje uma qualidade 
na ordem política, indicava s('lmente o lugar do 
nascimento; assim se chamúo Beirõcs, 'l'ransmon. 
'anos Algarvios &c. os nascidos nas Provincias 
dlt Beira, Tras-Ios.l\Ionlrs ou Reino do ,AIgarve, 
sendo alias todos estes, como nets eramos, Cida. 
dãos 1'0rtl1f!'H'1.CR. Deixamos de ser Portuguezes, 
e l1a9s'1Inos a liet Brasileiros. tlcsde qlJc l)cla in. 
fiurreiçi10 do Brasil Ile dissolveo o antit;u I'ack» 
So€ial Ijue IJ(li liga va ú Monarquia l'ortugueza, e 
proclamamos a nossa Indcpciulencia, COjlslÍtuindo. 
ROS CIo uma nova Nação, distincta e !;('parada 
ahsolutamente da Portusueza Jlor um novo Pacto 
Social. Nesta Associação Politlca nno cntr{lr.io $(; 
os que nl\scer~o 110 Brasil, eUa c!olllprcllelUlpo to
dos. OR que trio membros da antiga Naçãu l'tsi. 
dentts neste Paiz, ou fossem nelle nascido.. ou 
na Europa: SilO estas as palavras d. citado De. 
ereto - Todo o Portuguez ~uropro ou Brasilei
ro, que abraçar o llctua[ systema do Drasil. - . 

Mas se ape1.ar dos termol claroR e ('xprcs&ivol 
com que se acha concebido este Decreto, e da 
generalidade da SU3 disposição, não se reconhece 
bastante para caractcrisar de Cidadão Brasileiro 
o Portllguez nascidu na Europa, po~to que se te .. 
nh:l sugcitado ácondiçlio que lhe rei imposta, tam
bem sc devc repularimiUfl'iciente para o que nas. 
ceo no B!":1sil; pois niio be o lugar do nascimen'0 SI' por !li o que constituc, a (Jlllllqucr, Cidadão 
dc~la ou d' aquella N3Çlio, porém sim o Pacto So
cial expresso, ta cito • ou presumido. A elltc 1101 
tcrmo€ do Ocrrtto de l~ de Sr.tl'mbro se lignrão 
os }~uropeOli tnnto, quanto os Brm~ilcir09. EU .. 
acccderiio pelo lDesmo principio, cODs\ihlindo.se 
'1I1S benemeritos da P.ltrin e dignos do rterno 
reconhecimento deU a , pelos desvelados elOforços ~'(\ .. 
que promoveriio c I'0setão em c:.:ecnçiio a elori\J~a 
emprc:l:1l da SUA Indcpendencia; outros porque nlio 
se all~cllt:íflio do JJrasil • e preferirúo ser membros 
da nova ASllociaçiio Polilica. 

A vista do qU8tcuho exposto he da m&ior 
evidencia qlle este Proj.'cto he supcrfluo e ocioso. 
quanto :.'lOS Portug,w1.CS l·~sidente!: n~ c~poch/\ d:a 
dcdaraçilo d.:& Tnd"PlmdencI3 do BrA!!11: tu:aminc. 
mos agora 8C elle será neecssario relati\'amente anil 
Portuguezcs que ora rl'sidem no Brasil , tcndo vin
do depois da declnração da Inclcpenc1encia. Antes 
ele tudo elJmprc notar, que sendo muito curto o 
tempo que tlecorre desde Setembro. do anno pas
sado até boje, bem poucos scrão aqueJles 11 

quem se possa applicar a disposição deste Pr~jc
eto, o quc não deixa de .cr !'Iais um argumento 
que pouco abOli' Il _UI ae.essldacle. Mil qllcr "" 
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jão m~to&, quer rOlJ(!~8 08 ~Clrfllguezc~ que te
nltao Vllldo 'para o Ura8ll depoIs da (illOcha da 6ua 
InMpcnden<:la, ou tlles prestáriio na Camara da 
5U~ rtlipcctiva rcsidencia juramento de 6clE'lidade ti 
~1l111i1l do, Brasil e "ao Impera~or" uu não prest(t
r.aoclIle Juramento, pe"lue IJao Vlf'rÜo com o ir.. 
,~~to _de 110 ~0'.lliciljarem. No ,prim6iro C11SO ".io 
Clda(ho~ Drlm/ellos: Pelo Reo Juratncl1tu IHJhrri
riio 110 nlJsso P:1cto Social por virtude do ja dtll. 
llo Vecr~to (:0 U de Janeiro do corrente a"nno; 
'no &cgtmdo são E~trangeiros, e uCflta cluulidadQ te
~iúo oirei~o íl hu!'.pitalidade, cm quanto deU" ~t: 
ti1.e'ibem ,1Igllos pelo seo comportamento, 8~ niio ti- " 
\'CI'lIemOIl guerra com 8 Naçlil) de que lI;io mem
bro8. Porlanto em nenhum dCsUl8 C8S08 se r «'».Ie 
u}tp~icar erle Projecto. Nlia tem applicaç:io para 
08 Juramentados, [-If.rque.ia siío Cidadiios lJrasilel
rOa!; nfi;) so dcve applicar a08 outros, porque ,mo 
IllIllUg"S, c lomo tUCII em vcz de os reccbl'rl'llo" 
t"ta u nOllso fleio. o;; devcrcmtlt quanto antcs fn. 
zer reliwr de entre nós. N;io he do meo intento 
justificar cllte Vecret" de 14 de Juntiro, como 
(JtII!iquci aceita do de 1& de Setembro; muil~!: 
rcHexócs se pocleri~i? produzir, le tivessem aqui 
IU[.$'''' sulire os perlgoli a que nos eXI'0moll, ad
lIIitlillClr) clltrc ",')lJ (~flm tanta fraAqueZ,\ e com a 
Rimples Farantia do juramel'llo, pf'ssoas, de ~ncrr. 

'prud,'ntclI!en:ese niio pod~rn presumir sentimentos 
de aílciç\io fi Causa que abraçumo~; pois I'lua con
V€l1cC'r .to qllalltll he desilecc8sario o Pr(~jecto, 
ainda mesmo nu hipothese que acabamos de tratllr t 

bill>ta-me mostrar a exi!Jtencia deste Decroto, que 
tanto li rec"n_!H~ce o I1!ustro Autllor do Projecto t 

(11.1!: no Arligo 4. 0
, em mallifesta contradicção do 

que propõe, qm'" que suhl;ista t!1Í'I todo o 81'0 vigor. 
Tamhem não me demorarei na analise (Ia in

"Constitucionalidade do Artigo ~." deste Projecto t 

que ja mui victorioliamentll tem sido combalido. 
Sr. Prt'sidcnte, eu :uno a ord(uo, e reconheço 
~ue o Governo deve ser armado de forr;a suffi. 
ciento, ptra pôr a Pat.ria sempre á 8&lfo d~ qnal
quer perigo. - Sallla populi suprema Le:r: tato -
~ci que os Povos os mais livreI!, antij.,"O'l e mo
dernos, nll!i grandcs criscs, nos casos de perigo, 
lançariio mão de meltidas extt'cmas, e prescendiiio 
de todas as formalidades e d' aquellils ~arnntia8 
flue nos CtlSOS ordinarios sóio o baluarre da liber
dade. IVIas quanto Dlio he preciso definir bem e 
com dareza esses cbos e,~traordinarjos, e ligar mui 
cautelo~amellle ali medidas que nellés se lomão 
com a Tólspt,nsabiliJad"c des Ministros? Acha-se 
po" venhua bem detinido o qu~ se deta entender 
por conducta suspeila? Em verdade huma ex
pressão t:tO "agn uhrirá a porta á inlriga e á. ca~ 
lumnia de mui~lI~ malvados, e subministrará aos 
Miuislrns hum meio bem f,Jcil para exercer com 
tudt\ a sc" .. ran~a neto!J os mais Itlbilrarios. Qual
"quer será °su;;peitoso sb pÓi'que não discorre como 
o' Minislro qlle o quer exterminar. 

Teaho conclui do a análise da 1.' parté de:ltc 
Pr(~jecto, e uma só reflexão bashná pa~a fazer pa
tente o 4hsIlflolo ela Rua !!.a parte. ~ella, como 
ja .(lis~:·, Ü:1ta-se (lns contli\'ões col'n que oh POr"
'tllL!"UE'Z~S e olltros ':sh'llngciros, que vierem estn· 
lJ(:lccer-:.c no Br8!!il, depois de sancionado este 
l'rojccto, T)nder<Íõ obter o Foro de Cidadão Bra
silei.o; c ~'l1trc outros requisitos exige como medi
da pr,"/\'isorja - em ,uanto n"íiu lle conclue a, C()"~
'litui{;j.) , - que teoluio" - me atln08 de re.~tdC"Cla 

não it~tcrrompiãos - Por esta "fi,rma "fntt"ie h ",. 
Q~no!f ~p.con9ummiráõ em organisar-se a (\m,tiL,.i:. 
<;:10,' que se~"lJndo o ql1~ ('u anunci.'i dentro de 
mUI pouco tl'mpo nos lIeris apresel'llad~ ! ! ! A .is-
111 ui~I,u e do mais que tCllh.,expuSlo II~O se pb~ 
de d<:axar ue recollhé('el' que e~te Pr'~JeHo, por 
n~nh l'Ir~ d05 "seos Artigus tlc\'e rasSilr u segllDd~ 
U13CU,,:';~\(I. 

() Sr. Ri1;::iro"ác Alld7'ada: :...... (~ão se en
tende o 'l'achigrafo. ) 

O Sr, R(}(lr;~lIl'$ (7~ CltrvnlllO: - Eu já hOR.;. 
tem npcndi a minha Qpilli50 sobre cste Projet"to , 
('nIDO porém vejo 11 que:llão 1l0\-ttmenle IIlterada, fa
rE'i nlgum!ls p'equcna!i obs.rva~ ;;('s. ,r'aç"mos difJc
rença enlre Forlu~IIClCô 11lUicidos na Eurol)a, e 
re8idente8 fiO Brasil no tc~npo t em que proclaRla
mOI bossa Ind~pendencj~", e aquelles; que vielãó 
depoi8 da "rt,,,r~ção: " PI:oJe('to confunflc uns cum 
outrcs, ~ cv Oll distingo. Quando o ProjrctlJ tE'Dl 
em vistá os primeiros bc injusfo, 'el" quanto faz 
uiU'crf'nça de Cidad,10 a Cidadilo. l'odcmos cha
mar ao dC'ta da 1I0~a lndl'pendl.'ncill o !)III"to fo
cial; e ej~aqui a su" primeira cUlldiçiio - 'funCis os 
Ciibdiills Portuguezes rnidenteg 110 Dra'.il (IUO qui. 
zerem filzl'r parte da Na\';lO Jivrfl, C inuCrClIdcnle 
!cr:\-o "collti.'mplados Cidlldiio8 Hrdlli!!dw!l, c: os que 
n:ióq,~izerern MinTo {to llralíil - Por es'a d(>c1a~ 
rnçã'o fi,i .eSI;ont:meo AI) Cidadão Pl!lrtuluez, Br4-
8i!eiro, ou EUl'0l'eo, ficar, ou sabir; os que li· 
ca,'lio, preenchidl8 48 obaigações ehtáu co:3trahi
da9, formarito a Nação Brasileira, e pur tant~ 
são Cidadãos Brasileiroli; e o Bra~iI, e Portugal 
até 'nlão uma só N'lção formarão duas Saçõt!8 
diver8a~, Digo agora, quc se o Projeelo falia dó 
Cidalhio Europeo, que resldi3 neste ImlJcrio, 
quamlo eUe se cri.!:io Indepenclente, o l'roje,"to he 
injHsto t porqul~ sendo este Cidadão Brasiteiro , o 
Projeclo o diCfcrenr,u dos DutrO!; Cidadãus só pcl!) 
lllgar do nasci mente , quando a condição do fla
elo Dão iltt:ndeo a esse accide:'ltc, mas á l1Ia~8a 
geral do que ('ntão formava uma, e a m($rr.a 
Nação, e á drcisiio que cada um tuma~lie E alln-
de estava a ra1.lto de diflhen,j'a, 'Iue" justifique ó 
ah~ndnnar-se um Cid&ditO á voatade, o dj!\posiç:i~ 
do Govcrno ,pnrs o dt'sterrar qua"ndo bem IlJe 
aproüvcr, ao ulcsmo ieinpO que a outro" Cidadãu 
~:lrante a !'E'gurança individual? 1"0" principios de 
direito publico llillguem duvidará ,que aqu('Il~" 
Cidadãos, que twguirclIl a cIluE3de quat'1\lSr Na. 
çlio, fazem palte deUa, e guzão dos direitos COln

muns aos individuos dessa Sociedade. l<:ntre nól; 
o COllvilc importou a confirmRt;ão dC$se direito. as 
promessas do Chefe da Nação assim o iltlan\aIRO; 
c direi ~ajs o Pr"jeetó' em disclIssãoo rccouhe. 
("(:0. e cu "o apro\'o. O Decrelo de 14 tle Jnndró 
dcclnrou 'Juc tode:.: os Portuguezes quI! filâriio en
tre nós, c se r<:lIl1il':o á nOF~a Indcpchdencia ,,:i'o 
CiJad,!o>t Brasileiros; este Proj'ecto deixll o nccrc~ 
lo em pleno '"igor; legt' o ProjE'('f'l rr('olllICL'I!, 
que todos 08 I'orlu;.tllczea, C)\tc uistiii"o no Bruil 
llacpoca danol:sa Imlependencill ~ e que a nhr:!ç'arão 
s:ío Cidàdü"os Br:l~ileil'o~, e se o siio cumo prcei" 
z:iu se," d .. clarados? Como se quer filzei' distincf.,ió 
de Cidadãos a Cidadãos, tralalldo • IIMS como 
filhos, oiltros como cngeitados? -Nesl" parte Ire ó 
Pro,jecto injusto, aSliim como t,e contrftdilurio '1u('. 
rendo recollhccer Cidadãos aq·.encR meNDIOS por. 
'lIguezes, que já estiio p"lo" Pr~iccto rcconhecidf!s. 
~c la mente de Illmtrc Deplrtado, Auctor,do Pro:. 



iedo teve pm viRt& OI Porfuglleteg, que vieráo cs
tabf'lt'Cr".~e 111} IlIIperio, depois d:& separação digo, 
que 'gualm(:utc o Prttiecto mio _ de\'c, passar por 
l'('ril!(I~I/, porqllc n~o ,~e\'emos ~a~ fscllmeAte co~\. 
Ct-<1cr o fllro ll,~ üd:tcl.!fI BrasIleiro a Eslrangel
JUS, fjUe \'i,'r;io pro::nrar-nos depois de nos declarar· 
mo;; jlldcpcmlclltc:;; ~cria arriscutlo adoptar .... os )les
bOOS ('l<~i(' IIO~SOS iRimigos) debaixo de apareucia 
de ami1.a:le l"Olll o perj~ro de nos insidiar. O gr:ío 
.Ie <.:id:ul;io (Ie\"e scr mui preciolio para '1C contê .. 
rir a queRl atllcla não dco exul>t'rllntes provas de 
confrait'rnidadc, l)or aquelles meios, que a Lei 
de\'e dl'c1arar. Pode oh;rctar·se, mllil ~ses mesmos 
ltorwguelcs, que fic:u:io no Imper:o, e que são 
hln'idos por Cidadãos Bralõileiros. podem llCla teu
dellcta natural iA seo raiz natal, ltlaqllillar contra 
u no:,~a lndcpendencia, cm quanto dIa nã., for 
rt'(,llllhecida pela Naç.io dI' que JlOS liel':lramoll. Res
pOIl,lo, que fu: o Go\'erno se mio vigiar 611" no~sa 
!I('~ura,,~;a intt'rna, e extCtl);l? Se Cllies Cidadãos 
forem' l'Cljuros, se pC'rlcudercm atraiçnar-nos, a 
Lei os pun:l, como puniria a /Iualquer outro Cida. 
(\;i o , lH\ mesma I!ipnthcse; proc~sso, senknça e 
excl'll':.io; n!'~ill\ marcharemos conforme o~ prillci
l)ios ('ollsti tm'ionat'& , assim !'leremos jus~s. 

O ~. ;j,C do p((~i('clo tenl ~m vist:l a admis· 
Siio (1~ Port'lgucl!eS no clltado actual; aqui acho 
ineonsc'lut'l\cia de principios, porque lier faeil f'm 
d:u clltrae!.1 a Portu,Y:ul'ZCS rel>idenles eld Poftugal, 
\"("rd:aldrns J::~tr:lIlgeir(ls, aI: l'~s,o que auctorisa. 
11IO .. ~ o (;o\"'crno l'"r3 eXl'lll~ar por suspeitas 06 que 
11I!;e são nosSQs l'oncidlld:'ios, he em parte ser 
mal~ dur" l'UIIl os q n:! ja são llossllslrmãos, do 
IJIli) com Aqllclles que lloS são estranhos, ainda 
que a MigCIll fosse ClImmum, quando dos primei
ro.~ pouco , ou llallll tcn~(lS l\ temer, e dos segun
dos. aCllnsclha a l'rudcncia, que tudo. O meo 
"010 !;('ria que elR t}uanto n~o for reconhecida a 
nos:,:\ InJeprllllC'm~ia, ucuhum Portugllcz ií'ja, des
dl' llgora., admitido no Bra!'il e que lon~e de se 
excitar a ohscrv3n:'ia do Decreto de 140 de J.mei
ro. etle s<:;a intriram('llte revogado, lia p;arte da 
R.1m :~!';i.o; (' quallto aos Portllguezes que ticoÍr:o no 
Hr:::;j I, 11!1 forma que ~e ordeno", torrãll a l'Orte 
Cl:III.:UIDl a tOt\o o Cidarliio , }lar~ o que nenhuma 
IIc .. 'cs,idadc lia d·) Projecttl. 

() ~r. Ri,rui.m de .Andrada: - (Não se en
tcul1,' () Tuchi:;-afo.) 

O Sr. ("'l'Ij(;,'() de Cl#mpos: - O !Ilustre Preo
pill:.,,'c tl'.lC al.:;1.',. de f:.llar. wr.Jlldeira:nellle n,io 
rf'fllt\lU o 'jllC cu Ilê;~~lIll!;lrCl, cnnfullJIO os Por
tll~~IIUt'S que r('~idi:io 110 Br:lllil, qU:ludo se dcda
r";1 :\ r.tiS "'i\ ltdt'litn\tencia, Ctlnl l~ranct!zes lu
c:lczí's € UlItl'OS E,:ri\l1~t~iros aqui rl'Sidentrs; estct 
~m N;;,(, c aia(l/À h!üc :.:io ~,tra!l[~ei:,os , elles não 
"01::I\":io em cornllllilll com n"seo dt' liil'cittl~ civis. 
~om() /-f0?;l\':io os POr~II;!Uel'~:' nasciJos lia Europa, 
'1 11 t: Cdl.1 n!l~C() erão membros da mC3ma :\' açtio. 
l>t('~ ('C,i" E:;ir.lll;;ciros, ct:mo o rra o ll\ustre 
PI'l'opill;'nte, Fiz('mos '"R 111.·\'0 Pa~to Social e 
di: SC':!lOS 11 tll'.ios o., l'urlngu('lt'c tl:ls!"i,los 113 Eu
l"U'IiL nu 100 Brasil, c ll;iu aos l'str;all~ciros; " 08 

I"'/~ ",io 't'/li.~,.rt;1I1 udltt:rir IÍ 'l(I'~I. Associar/io Pa-
" I ./-.. lilim , b'rp"flll o Il!!ar l'/Il que ,'iSU enl clt'ntro 
,. de trinta dia.v, c snhío do Brasil tlc'ufro l/C qua-

tro mezl'!s "a~ ('j.lad.'! r,-lIlra ... ç , e do"s ·I.lc~es na., 0' " 1Iur,.il;m;u {'(}71"Ldús do Jia d/I 1mb/ic,l!"(ío tlc:ste 
" ";/tI"'Ldu, ~, Portanto ee e~fts ficlIrão, se os 
que depois vier.lo j ul\irâo. aiJclidad.,· 'u~loi tiçári\p 

sendo Cidact.ios Rrasileires eotn. n(,s. N,íg o IOmOl 
porque adherimos ao novo Padl.' Social; e pelo 
mesmo titulo elles o são taml>e1D visto que o 1)t>4 

ereto não te. destinçiio, cbameu a todos, dizer. .. 
do DlU' expressamente - Todo o Portltglle% Euro-
peo, O" Bra,ileiro - Se os que ficárão n:;o se 
poruio belU, em . \"rI de aerem animados dos hon
rados sentimentos de affeiç'do á C3Usa que abra.. 
ç{lráo espontaneamente t formão contra cU. tramu. 
conspirações t e praliclio a('tos hostis, &lio inimi_ 
gos, ~ãj) rebeldes e traidores t e c:emo tacs devena 
Ser punidos na conformidade dAS Leis. Ao Poder 
Judicilll'io compete julga-Ios taes, e fue.los c .... 
tigar, e não 10 1\linisterio, 8em formalidade ai. 
guma como 6e pro}lCte. Sei ttue. as Cortei de Por. 
tugal rllio deixiio de cabalar contn nós; haja .i-
gilante Policia, h~ isso Dcte1Ji1lrio, he justinimo , 
e aconsclh~ a prydencia que se tomem c.ute .... 
Porém não he justo que se exij.lo DOVAS condições, 
q ... ndo nada de nOV6 se contere, que ja 11 nio 
pos!lua. Todos podem d.-inr de praticar act~ bOllia; 
nas obriga~'ões negalivas ha imputação - 8rmper 
d pro If'mpcr: mas nem til dos tem meios para 
darem provlts Tesilivu da sua adheJlão " Causa do 
Br:tsH; muiles ha que não tem forças, nem di. 
nheiro para otrereeerem em defells. deUa. $eria 
portanto SUU,In:l injusti<,'a priva.los de um direito 
adquirido, c sustentado na bos fé da ganmti. 
das l.eis que lbo~ conceder.io t motivando para liio 
Íi:audi'o JispotiliRlo a falta de lelOS demonstraliv09 
ele afidção á Causa da IndependerH'ia. r~lo 'i,ue 
,n:io me opponl,o , anle!! requeiro que haja a maior 
vigilancia da l\)liçia; a gllerra está declarada, 
nús tem Oi rect:Lidll hostilidades da pane dOi Por
tugueles, 08 c)ue residem no Bralill e não adIte. 
ririiu ao Pacto Social, vão para fora do Iml'lCrio; 
e os que Tiercm d' aqui em diante sc-jão Prisio
neiros de Guerra. bto hc o 'lHO dieta a rasão, 
e nada lIlaiS. 

O Sr. ltloni:: Ttr.:tWe8 fallou em abono d. 
sco Pr,~ccto e produsio diffcrentes argumentoa. 
SUf:ten':mdo que as medidas nelle apontadas erão 
5:l uda\Cis, c até indispensaveis nas ac:tuaes "ircuns
(ancias, em que havia tudo a recear dos Portu
gh~l('S; disse que era tempo de mostrar que O 

Bra. .. il não era mais 5eo JJacrimonio e tIe procu
rar que elles não occupasselll .6 melhores emprtgos 
com inj lista exclu.~,iio dos Drll6ileiros comfl era "D-
liga e dctest3\'cl pratica; e quc em 6m se alguDI 
Srs. f)cputadtls pensavão que eUes enio amIgas 
sinc.eros do Brasil, e que deviâo imlistillctamt'nte 
desfructar o que Dão era Sf'O, l'lle nunca r;e.ri3 ,lei
!'il op101\\o, e que em quanto c.m:;enaSlie b 8CO 
caracter c sintimcutos sedlpre clamaria - de Por
tugal IIad", n4l,I" , naela.-

O ~r. Carnâro tllI Ctmlul dcs.1pprovou o Pro
jeeto ded,)zin:lo em primeiro lugar seos argumen
tos dos ~\ICC(,ssos acontccidoll Das )lro.incisa do 
Nor!:' ~ e al~ull8 por elle mesmo pret!enCt'ados, e 
dcpoill o.mlinllou da maalcira !lcguinte. C~mo se ha 
de pôr em pratica este Projccto? Mandaremos 
sair aquelles mcsmos que tf'fo1 contribuido com 08 
scos bens lJara as n06sas t6espe .. , e que se tela 
mostrado prQmptos a defender a noSia causa? (Co-
mrçou o ",ssur~(t aí' PO"L'O nas G,,'ar;'I4.) Oed. 
estão esses inimigos. COIll que nos assllIJttio? Tive
DlOS acaso algum receio qualdn declaramos a nos
I" Independl,!ncia? E apezar das Falall~e8 }Jusita. 
Jl&i aio te Tio como se portariio o~ l'IIrlugUfIflf 
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aqui .st.,helecil,~q? ,ncic1lcmM C!lltes su~tO!l; os que 
eXistem cntre' nll~ lazcM parl~ da nossa família. 
e tal l'orLU~ucz tem hl\vICto qnc por def\!ndcr a 
Dossa cnLl~~ a lullo sc tem ~acrificad(l. (Conti/luuu 
O 8US8/J./ro IIflIl (7/llarlils ('()fll npoiado,f.) Como se 
julga }l0l:; (lllC até licra. justa a sU'ip~nsü" do Ha· 
belUI l,;orpui, para scre;n prCZU3 lacs homens sem 
cul}la iUl'luada. anallcados do !leio de sua~ fami
lu'8, e ~cm,.~I':d:.ls llara Port\lgal. em paga de 110S 
terem IIJudndo na luta da nossa Indcpelldoncia! 
Sr. l'reli!dcnte: LU mio vejo este l'roJeclo se não 
~OIllO purto da ínconsideraçao, implllitico, e injus
tillsilllo. ( .. Vultiplicf,rão-Ie oa apoiadoa "as Gala,.il'.y. ) 

O ~r. Álldrada Machado: - Sr. Presidente: 
'l'ratemos de manter a ordem. O Po.o não deve 
tomar parte nas nossas discussões. Ordem, Sr. Pre. 
sidente, he preciso ordtm. 

O Sr. Moniz TtJvarls: - Sr. Presidente: O 
Po\'o das Galarias tem ousado perturbar comseos 
gritos os nos~os discursos; isto he contra o Regi
meato; eu peço a sua observhncia. 

O Sr. P,·eaidmle: - A' ordem Srs. das Ga
Jariu; se não chamo a Guarda, e mando pren
der a todOll. (O sussurre au~mentoo, , o Povo 
,omeçou ti leVlJIltar.le pa,.a ae n/tira,.. ) 

O Sr. .Alencar: - Eu creio que be bem cla. 
ro que Dão houve da parte do Povo nenhuma 
má intenção; ordenou-sc.lhe .que se cal~se, e cl
le Obedece0. O Povo do Rlo de Janeiro sempre 
aqui tem estado com ~uit.a alt~nç:io; se um ou 
outro individuo por mals mc~nBlderado soltou a!
guma palavra, dlssimulemos Isto ~ e vamos conU
Du~ndt) 06 nosso:l trabalhos. 

Outros Srs. Deputades filerãlJ tambem algu
mas reilexoes sobre o succediclo; e tendo dado a 
hora., o Sr. Presidente decla~u adiatla a di~cus
são do Projecto por haver IUnda quem qulZes!iC 
falIa r sobre a materia. 

O Sr. Presidente assignou para a ordem do 
dia 1.° o Projeclo dos Governos Pruyínc:iacs; !oI) 

o Projerto elo Sr. lI/oui:: Ttltlrtres: g.o Regimen
to da Assemblt!ll. 

LevAnlou-se a ICiwlO as dUal horal da tarde. 

Jusé llicardu da eOlta ~guiar d' Andrada, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEl\IBLEA. 

Para Antonio Ribeiro CampOl. 

A Assembléa Geral Constituinte e Legislati. 
Ta do imperio do Hrasil tem resolvido que V. S. 
venha quanto antes tomar assento Desle Augusto 
Congres~, e ter parte BOS seoa trabalhos como 
Deputado á mesma Assembléa pela Proyincia de 
Pernamhuco. O que partecipo a V. S. para lua 
intelhgl'ncia - Deos Guarde a V. S. Paço da As.. 
sembli'a em 18 de Junho de 1823 - JOI~ Joo-
quim Carnnro de Campo', 

Na mesma conformidade t porém na data de 
19, • A1ltonio JOIé de .Araujo Gcmdim. 

Para João Vieira de CarvalllO. 

m. e Ex. Sr. - A Asaembléa Geral Conati .. 
tuinte e Legislativa do Imperio do Bra.,il manda 
rc:.metter ao Governo a copia inclusa da Indica.. 
çao proposta pel.> Deputado Franciaco de Paula 
Sous.a ~ .Mello, relativa aos Texame~ !D0tivados pela 
multlphcldade de destacamentos Mdlcianes em di .. 
ierentes pontos da Provincia, de São Paalo para 
a tomar na consideração que merecer. O '1u~ V 
Ex. leval"cl ao Conhecimento de Sua Magestad~ 
Imperial - Deos Guarde a V. Ex. Paço da As.. 
semhléa em 19 de Junho de J823. - JOIé Joa-
quim Carneiro de CampOl. 

J A Indicação a quen rifere "te Aviso e.ftá 
tra1l8cripltlflO N.D 27 do DiaTio. 

A D V E R T E N C I A. 

Tendo ~ua Magestade Determinado que eu continue. ~om a publicação deste Diario t para 
que os PO'·08 não fiquem privados das luzes qu~ podem ':Ilmlstrar-lhea os trabalhos dos seos ~epte
sentantrs, e velldo-me 8ctualmeBte, pela .. aúsencl:" de mu~tos. Dobres Deputados t sem o. auJ:~bo ~e 
recorrer a~ Authores dos discursos, auxiliO quasl. sempre lDd1BpeDsavel para dAr com a lntelhgencIa 
das Notas, mais ou menos, enigmaticas dos ,!~hlgrafOS t cumpre-n;a" declarar que, a~ dos meol 
des\'elos, não posso affiançar constante exactl~a~; mas q~e sereI prompto em publicar qualqu~ 
emenda, que os mesmos illustres ~uthorea quar6\O coIlUDWllcar-me, qualldo ac:harem que me arredei 
do genuíno se.tido das luas cx{lressoea. 

RIO DE JANEIItO NA IMPRENSA NACION.4.L l~ 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 

GER.I:lL, CONSTITUINTE, E LEGIl~L.lJTlr.IJ. 
DO 

IltlPERIO DO BRASIL 

1 823. 

SESSÃO DE 21 DE JUNHO. 

Pr";d~cÚJ do S,.. ÃndraCÜJ e SU,·a. 

R Eunidos os Srs. Deputa.!e. pelas 10 horas 
da mllllhlia, feill·lie a chamada, e acharão.se pre
semes 56, faltando por doentes os Srs. Gama, 
.4""",;0 Vianna, Ribe;rf) de Realllde, Maia, e 
X"f);er de Caf"fJalho. 

O Sr. Precidente declarou aberta a Sessão, e 
lida a Acta da antecedente foi approvada. 

O Sr. Secretario Moniz Tava,.ea oJfereceo a 
-suiote declaraçfto de voto: 

" Na sessão de ontem fui de voto que não 
Ie recebelJlie com especial agrado a feJicitllção do 
(~o"ernador Militar das Viltas d" Ilha-Gra"de e 
Parati. - Paço da Assembléa 21 de Junho de 
1823. - Francuco Mon;" Tavarel. " 

O Sr. Secretario Carneiro de Campo' 'co o 
Beguinte Officio do Sr. Del)utado peJa Provlncia 
de Minas Geraes Je,é Álva,.el do Couto St&rllÍt'a. 

m.mo Sr. JOIé Jooqui", Carnâ,.o de Comll,.R-
Em cumprimento da ordem da Assembléa do Im
perio do Brasil fico.me apromptando para ir tomar 
o meo assento. e penw que até ao fim d('lite 
me. lá me at:h aroi pouco mais ou menos. !lie a 
minha demora for maior Dlio será por falta de di
Jigencia minha. sim por faUa do preciso, de que 
rue acho inteirtmellte destituido, e de Dão .ppa
recerem as cousas '0 tempo detenninado. Deos 
Guarde a V. S. Marianna ~ de :lUaio de 1825 -
J0I6 Alvllrta dn Couto Saraiva. 

Ficou " Assembléa ilJteirada. 
Leo depois a participação de continuação de 

lRôlestia do Sr.· Ribeiro de Rcsend" que o impos
·aibilitava de coml>arecl:r. 

Ficou j<Tualmcnte a .. \ssemblt!a inteirada. 
O ~r cPresidEnte anunciou que estava. Da 

Sala immedi:lta o Sr. AntOflio José Dltartf! de Arau-
jo Gonclim, J)t'l,utaclo pelaProvincia de Pernambu
co; foi introdusido na forma do costume, e tendll 
prntado o juramento. tomou assento no Coagresso. 

O !Sr. ..41f.'1lt"t~r pedi o a palavr~ para fazer uma 
proposta • &lIou nos termos seg~lDtes: . 

O Sr. Alel/ctJr: - Sr. PresIdente: Eu creto 
flUe he no silencio das paixões, com iat!ira tran· 
qaillidade e 8OC~gO, 'Jue nós devemos dehberar, e 
que por isso be pHCUO 1: cortemos por tudo o 
que póde oppor-se a esle Por mais que teaba 

pensado, e consultado a pôuca elperienc:ia que 
tenho de outra Assembléa. para ver se deeeubro 
alguma utilidade no uso da palavra apoiado ou De 
chAmar á ordem quaDdo se está fallando. ainda o 
llã~ pudf! conseguir; e o que tenho visto be se
guir.se desordens que podem ter consequencias fu-
nestas. Eu .i que em muitas AssembMas se ser .. 
vem destas expressões, e sei que em França até 
cbega a haver tumultos nas salarias ; mas como 
nós principiamos agora, bem será que nOl acau
telemo. contra- estes motivos de desordens; e por 
isso me lembro de fazer uma proposta, cujos arti-
gos poderão serrir de addiccioDaes ao Regimento 
no caso que mer~iio a approvação da AssembléL 
Como eu tenbo .Isto que muitos Sra. l>eputados. 
ainda que não chamem directamente á ordem o que 
está faUando t com tudo requerem ao 5r. Presiden
te para que o chame, o que he tambem prejudi
cial. proponho que isto se não pratique; porque 
muitas vezes fica o Deputado impossibilitado de dar 
as r8SÕesessenciaes da sua opi"ião, só porque se 
lhe euvio uma .xpressão que destacada das outra. 
parc:ceo uma blasfemta, mas que unida aos mais 
conceitos nada te.ia de rf'Prehensivel. Demais quan
do um Sr. Deputado requer que outro St'ja cha
mado á ordem, declara unicamente a sua opinião, 
e só por eUa n50 deve o que está fallando I!er 
inbibido de exprimir as sua! idéas, das quaes só 
pode formar-se juiso st'guro no fim do discurso. 
Eu sei que isto de chomar um Sr. Deputado a 
outro á ordem , lIe faz muitas vezes por economia 
de tempo. para se não gastar em discursos super
Ruos; mas scja esta faculdade !ó permittida ao Sr. 
Prcllidente; e "ing'.1cm mais pos!:a Dem se quer 
requerer o chamamento á ordem. Tambem não sei 
como ja dis~c, que utilidades rellu1tão dos apoiados, 
pois n. que tenho visto são prejuisos. como presen
(,iei 11:1>5 Cortes de Portl:gal. (~ontem nestames;. 
ma AS5elllhléa. F8118 11111 $r. Deputado; outro a 
quelll SOOi! bem :A proposição trrita apoiado! após 
e"te lllllitos fazem () n:e!lrno. f' por tim todos gri-
tão, todos npoião, c até :HI G.n!r.rias nos imitão. 
..T u]go ror t'~nto que isto ml"rc<,'e l\ consideração 
da ASiemblc~a; e por j~S(l krd r. mjnh~ J ndicação, 
que desdI! ja rcqut'im que f,~ ,-~ccl3rc uriente. 

INDICA ç AO. 

_ Artigos alMiecionac!l ao R<'giman&e:,. 
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1." NenhuLI'l !r. Depulado quando estiver fal
lando poderá ser cbamado á, ordem se não I't:lQ 
Sr. Prellidente. 

2.0 ]:;m .9uanto um Sr. Dt>putlldo VI 11 ar , ne· 
nhum outro 5r. J>eplitndo USArá da palavra - apoia
do. - Paç() da AS!lcmbléa ~1 de J unho de 18$23 -
O Dt:pulado Álmel/,r. 

Foi apoiada a urgcncia r(querida; e fazendo,sc 
2.- leitura, fiCOll para ser discutida na scssiio ~eglliUh!. 

O Sr. Presidente declarou que le pas!\a\'a á 
o~dem do dia; e o Sr. Secretario (.'"rncim de Ctl'TIIP()S 
Ipo o Art. 16 do Projecto sobre Governos I'rovin
(;jaes t cUJo). rt. fic:'r. "diado na sessão antecedente. 

O Sr. ,Jt.Jariall1lO l'nt~alranti: - Sr. Pre"iden
te - Nem sem pre 8C podem pf'r em pratica AS t/teo
rins por mais t'undadus que sejiiu em prinripios co
herentes com os seos fins; e quando a experiencia 
as tem mOlltrado noei vas, parece absurdo adm.ti.las. 
Ei. o caso em 'lue eslamos; e por i:.so, não obs
tante as plausiveis e judiciosas rasó\'s expenJidas 
pelo IlIu~tre Author do Projl'cto tÍ. tàvor do arli
go em fJuestão, opponho-mc a que clle pltlilie na 
parte em que estatue que o COlllmaudante das ih. 
mas seja indcpcladcnle do Goyerno da l')rovillcia. 

.'oi esle, Sr. }'rel;idcnle, um dos 1'011108 de 
discordia entre o Brasil e Portugal, de sorte que 
qUS',lelO as Corles de Lishoa decretArão este \}find
pio, o systcml\ inhert!ntc foi logo considera( o co
mo um monslro, ou hydra de tres cAbeças, pois 
que di~'idindo em "res Jlllrtcs IIS funções adminis
tr::tivu, e tiuendo-all illdependentes umas das ou
tr:lS plantava (eDl vu do r.exo e "rmonia da Ad-
Ipinistração) a dt"'iintelligcncia entre as Authorida
des respecth'as , dando azo a dissenç(l(ls ,ahusos , 
t: con6ic1os, donde nascerHto como naRcer.io, n 
lll~illr parte dos moles, c desordl'ns. de qne ainda 
hoje se resscntem as Provindas. Ora, decretar 
agura o mesmo l,rincipio, seria decretar os mesmos 
males, r:eria authorhmr de algum modo a allarchi" , 
e todils as }Jerturhaçõc:.i provenientes desta ori~cm 
funesta. ,Os l'ovfJ8 yivem desconfiados, e pre\'cni
do:; Mulra a imlcpclldcncill dCbla authoridade Mili
tar, de cnjor. abulios, mormente ('m Pernambuco 
e lia BtlJ,ia) I,mtos daml10s fem rCHlltado á libcr. 
dac1Q dos loesUlOS Povo:;) como a lil·f.(urança e li. 
berdldc publica. Bc pois do nO::llo dever prcyenir 
tars preocupações, dissipar ns desconfianças, e ti
rar ,ql1alql1cr pretexto de de.contentamento. 

Cumpre por tanto (lua o <':ommlndante das 
Armas recgnhcc,'u lima A uthori(\adc lIuperior na Pro
vii:tcia, emboril mio s(~ja subordinado imnutdiala
mente :lO Presidente, lJIas sim ao Conselho Provin. 
cial o qual com tudo mio terá ingerl'ncia alguma 
lia economia, e disciplina da Tropa; por(lue islO 
incontesta\'elmt nle pertence ao Chefe l\lilitar, e aos 
Commandantes ,los Corpos. 

O Sr • .Araujo Lima: - (Nno o ou,'h'üo os Ta
chigrafos.) . 

O Sr. ,:Voni;; Tavares: - Est;í. claro, que 
este artigo não pode }13S8ar tal qual ;;c acha Cfln_ 

cebi(lo, o Slia lnesmo ,\ uthor tem tratado de mo. 
.ifical·: mas ti. moditlcaçiio, que apresenta ainda 
Ilio he sati::il'actoria. J~u concordo,. que a reuniüo 
do Governo civil, c mililar, em unta meSMa 
pessoa nccessariamente ha de produzir damn03 ir· 
reparaveis; n arbitrariedade nio encontrará t-ensu. 
ra t a prevarica.;ii.. procederá sem limites, muito 
principalmente eslalld" as nossas Provincias em 
saio longa diPitunciada Capital, onde os gemidos 

chcg;jt:' tarde, e já .re"r.il1dos: ~uerer um~ tal r~u. 
niáu he querer rcvl"er 08 txtlnct08 CapJ&1es Ge· 
nerac, ; t! Deo. nos defcDdll de semelllaDLC lCIII
hran<a. Por outra l)arte tambem a cxperiencia 
tem Dlostrado, que n scpsraçã.o de authvridadcs 
ficando uma ind~pedel)te da outra em uma mfls
ma l)roviucia, produz iguacs males, ou ainda 
maiores, ,~e he possivel. Por ct;pirito de corpo 
uma chora,sc com outra; e desta mllnéira o andu
mento elos negocios ou retarda-se, ou difficulla. se ; 
cada uma trata de usurpllr a jlllisdicção t 'lue ILlc 
nlio cumpete; e a final· ti. que estf, de posse das 
armas bc qurm tudo supplnntn, Bendo em ultimo 
resultado o lIIiseravd po,'o victima dl'Fgraçada. He 
pret.'ilio por tanto procurar 11m meio de conciliar 
011 emharaços aponlados, meio que ponha as Pro. 
viJlcills ao abrigo dos innumeraveis males, que tem 
snftrido pelo celebre Decrfto das Curtes de Purtugal. 
Em busca deste meio tacilmenle n:jo se descohre Oll

tro se nao o de ficar o Commandante das 8rmllS dr. 
peAdf'nte do Conselho l'rovindal exc.pto 110 'lua dit 
rr~peit() á economia e dit;ciplina Militar. O Consdho 
Pruvincin I com posto celmo se deve suppor t de vu· 
rões rl"spcita,es escolhidos linemente pelo Povo, m'io 
p6de IJeixar de intercs:iar.se n" prollpf:ridndo da 
l'ro\'incin; e n& lIIillha opini:io he a unica autho
ridlde que melhor póde conhecer, quando será, 
011 não, Ilcertado o t>mprego da f(,rç'R armada na 
Provincia '-1\1 qualqul-r circulIstancia triste, que 
}Ioder occorrer. () C<Jmmandante dllc armas depen
,lente do Conselho não se atreverá a abusar facil
mente <1" força, que com manda ; n50 passará a 
Vexar o~ pobres ~liliciftn()s; 5empre procurltTá de
ficm cnhar com'cscrulJdo a!' suas funcçõe~. Eu niio 
afianço intt'irllmcnle o bom exite desta medida: 
mas lembJanllo.me que ella he provi~ori!l, e que 
010: Po\'o~ damão, com rar..io, contra a independeo
cla dos Gnvernac1oft·:., 0\\ Com mandantes das ar
mil!:, persuado-me que por ora hr. o que se deve 
ahlaçal·. Entretanto se cllnhcrmo~ pela ex~riellcia, 
que lambem csta medida mio he util, procurllrc
mos remedia-Ia. Estes ~io 08 meol" Gentimentos. 

O Sr. Carneiro da Cu"h,,: - Ter.do me oposto 
debalde, q\lan,~o se aprezentou o projec~o de refi)\". 
ma das Juntas Pr"vizoria!!l, para que se n:&o tI'a
ta&se de scmilhante medida por agora, e trndo-sc 
,'cncido, bem a meu pczar, o contrario, gllardei'n)e 
para falIar con'ra o I\rtigo, que traIa da indt"l'cu:
&lencia do Chefe da Força Armada. O máu acolhi
m.-nto, Sr. Presidente, que experimentou dos Po
vos do Brasil, e mui prlOci~3lmente dos das Pro· 
\"incias do Norte, onde m:m tem pf'~;ul0 a mU., 
cJesses tyrannoi; enviados das (;orlC5 Luzilanns, C01l10 
Alljos d~ morte p:na 110S ferir, C }lét"llIt"bar; a cle
za~llIonitl" que ltl~o houve cutre clle~ c os Gover
no::; C.ivi:;: 03 terriveis male!', 'luC dell(!~ rCi;l;!ttÍráo, 
e c.~io~: fnnc3to~ efcilo~ aiuda t'~tamos ::;cntindo, co
mn já tenho dito, e acabou de pondE'r,~r o honrado 
Membro, que me preced('o, me obrig:jo a l'eclamar 
dest:l Augw;ta A!>~;('mbléa o· aliviu d:u; oP"c~soes da
quclles, que dclll\ espcrão touo o ~eo lIem , e 
que em sua !llbedorb, e p"ulencia r.o decrete aqui!. 
)0, que tilf Ilrovcitozo, conforme aos sros rcacs 
iut~rc3ses, e quc conresponda igualmente aos seos 
dezejos, para que niio encontre a mais pequena opo
zição. Alem da experienciR, que me miaislrárão 
as perturbll;ões da Provincia de Pernambuco, mo. 
tivadaa peJo Governador d.'lS Armas, que trabalhou 
quanto ~t,.ve ao seo alcance pat':\ f'll\"olvcr em uma 
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",~~à cl vil , tiyc fambem oeazião ele conhecer a 
OJ>ln!lLO geral do, Povos da Paraiba sobre o mesmo 
(tbj~to, ! de (:l'rt~ fallaria li mesma obrigação se 
allUI a nao dcrlnras~e. O despotismo em flue se
tem f!lllad" . ctu~ .D'igus Capities Generaes, em 
q.Uíi:~to ;~ nllm. ':'10 pr~deo das baionetas, que 
tanlJao u ~.Ia dISpoZIr'dO, mas de serem Mlli
tarell; f'Oi5 o tim de .u~ profiss.io he maia destruir 
inimigos cio qlte Governar povos; e mui raras Te~ 
se. se ha de reunir emulO mesmo indi'viduo estas 
.tuas qnalidades. Quando governou Pernambuco o 
General ;)'1 t ,ntencgro. hoje Ministro dos Negocios 
da .J~sll,·~, con8l'~\·ou-8~ ~ ~'ropa sempre em tal 
5ubor(bna~Htt '. e optllna diSCiplina, que o Regimen
to d' Ar.tI.I!)arla .daquc;.lIa Proyincia podia ri valizar 
(como dl:41a~ mllltos F .. !itrangelros) com os mais bem 
disciplinlulos Corpo~ das Nações civilizadas, dc 
lorte, que, querendo o Conde da Palma (como me 
diccriío n~ Ilahia) reparar, e ~uamecer as Foreale
las por or.lem superior que tivera, e informando
se com o sco Ajud:lQtc d' Orden!i a respeito de bons 
Artilheiros cste lhe respondco t apontando-Ihe para 
a ca<:l(,:l ,que ali acharia os melhores. Eis-Aqui um 
exemplo que prova que lIão ha inconveniente em 
ser o (;hefe da Força Armada dependcnte do PI'e
zidente cmoora Dá. seja Militar; ba3ta t 'tue nlio 
60 intrometa 110 que he relativo á disciplina, eco
nOIDi., e govE'mo particulM da Tropa. Dice·lle que 
esta Lei, sendo previsoria podia reformar-se ao de
pois; mas eu cuido que por isso mesm8 que he 
rro,·izoria deve ler 8 Commandante das Armas de
Ilendelllp. do Governo Civil; pois fica entretanto o 
Povo satisfeito, e se mio fllr bom o resulfado, 
reforma·sc a Lei. He llrudoote, e m\lit8 precim 
altendermos (IS amargas queixas dell Povos; não 
(li irritemos, por(I\1~ 'emo n';o obcdeçiio gostozos, 
lIlas somente coltlitrangt\I09: o que acho pouco jus
ttJ, e assás pl'rigozo. Ellf!S tem reprl'zelltado, e 
pedido, que lhes não mandem esse mimo funes-
10: e Il.io sei, Sr., Prl'zidente. porque fat.,Jidade 
porque mi sorte, o que fora llonlcm reconhecido 
mílo t o que fôra (l<>cretado pelo Congresso Portu
gu('~. para ctc!lor~~anizar o Brasil, he hoje reco
Ilhecido bum e justo, che~ando até 8 iIlustre Au
thor ,do projecto' t para dar maior P(·zo ao 8<>0 do.
quente c.lhcurso a introduzir na questão o brio Mili-
tar. Para Ih~ r~spondcr. conceda-se-me tambem 
apal'tar-me por um mOlTX!lIto do ol~ecto. Quando os 
Depntados Porlugltezes s(lbre este mesmo Dcgt'cio 
cornhali:\o os do Hra'iil, muitos dos quaes se achão 
fuli7.mente aqui pre1.cntes, como não era de SCOI in 
tcre:;8es, que OI chefes da Força fosseDl dependen
tes da:i Juntas, olllamlo Ilara :18 galerias t que se 
adlllV&io cheins (le l\iilitarell, dizião para lizongea-
103 • Pni'i 0:1 hriozo8 Mililales que denodadamente 
vl'll~eriiu as celebres batalhas da Peninsula, chcios 
(le foiervkf)s, e cobertos de loiros. e de gloria hio
de )ill!r('ítar se a paizanos? " Eis uzalldo-se '1~a!i 
da ml:.IJ.<l fraze eHtimulando.se o amor, e amblÇll8 
e1" 11l:1'1~1Il; dando-so a enteRI.lor de al«um mude 
que l:il~r.i cI.!:;airo(.o a 11m Chefe M.ilitnr ser 8ugei
til :til CI ... fe pulitieo; c clte;;ando n deflommar es
fia c\:t:··,(·, Pf)-to que noLr(', por flor dA ~açii~! 
f~rtIl~Ctl3 a intençã() do honrado Membro nno st'Ja 
:a d.,& DCl'utad"s Luso!t todavia como com estai 
armn" ~lIe (;OIllIJ:lfeo a fuvor do Artigo t c~m a 
me~m. de'·o combater, ('outra. Eu con!lidero, Sr. 
J'rc~idelllt' ffor da da Naçllo todo t e qualqw:r 
I;id,diio "'ircuo2o, e util, que não só respeita a 

J ... ei, mil eontribae eom quanto est& em taIS L 
culd.des a bem da Patria i a todo aquelle Empre
ga,do t qu~ d~sernpenha fielmente as suas obrigi\çic8. 
Ll oa hlstOrla clue temendo certo Povo um varilo 
distincto pela aura popular, CJuo tinba adquiri_ 
do por lUIS brilhantes qllalidadel pertenderllo aba
te.lo t e para o conseguirem tlerão-lhe tlm empre
go, que elles fCputav:io "H, o qual stgurameote 
correspondia ao d' A Imotaccl; mas o heroe e virhae 
ozo Cidndiio de 'al fÜrma. ~esempent.ou o 9CO luglr 
e procedco com tal actt'ldade, rezlIltllndo delle 
tão grande bem ú Cidade qlle dali para di:mte 
ficou sendo um emprego Dobre. A vis'a disto 
não será tambem lIor dA Nação o robusto lavrad"r. 
que ora queimado do Sol tora rcsCriado da chu"a • 
ora ccberto de pó, rompe com o uado AI dur88 en
tranhas da terra para com o frueto de luas laborio. 
lU, o innocentes fildipa socorrer as urgencÍas do 
Estado? Não seria flor da Nação o intege-rrimo 
Magistrado t que restitue ao fraco, e pobre Cid .. 
dão a propriedade, que o rico, e poderolo lhe ursur .. 
p(lra t e arranca das miies da barbara calulnnia a 
mizera ino~Meill oprimida t e com a sabia pluma 
defende o 'l'brono t e e a meema Nação? O Ar. 
tista, o Negociante, em 618 todOI t que com lua 
indu"tria e trabAlho, e com o cumprimento de suas 
obriglçftes t quando empregados, servelll ao Estado 1-
Quando mUItas vezcs o Militar fraco t e ef~JDina· 
do deixando de cump~r com OI seos illlportantissi. 
mos deTeres t nll0 Só foge ab"ndonando o leo 
poeto ao primeiro som da trombeta inimiga, mas 
deixa exposto ns mãos do noctumo a.Cõisasino o 
plldfico Cidadllo, que lhe paga para \if.,riar 1'11\ 
sua segurança! Quando porém o Militar he hOD .. 
rado, quando empunba a sua espada em defeza 
da Patria, e contra IeOS inimigos t como 08 que 
a estão defendendo na campanha da Babin, quan. 
do sustentiio a digni(lade t 11 honra t a liberdade. 
e a Soberania da Na~'Óo centra as injustas, e 
odiosas pertenç6es do atrol, e sanhudo Despotismo. 
então o IJatria agradecida e~uberantemcnte o 1'e~ 
compensa; o Poeta canta os s('us heroicolI fHtoi; 
o Historiador eterniu sua memoria; e bem re. 
enmpen&"ldu fica, pela brilhante glorill, que de 
tudo isto lha rf'solta. Por tanto não façam08 di~ 
tincçijes de claso:es, pol'flue são odiosas; tf)das 
eUa. ~io utcis. são nobres t quaudo conspir'~o a 
favor do bem geral. 

Os Deputados Portu~ezea tinhiio ama forte 
ruio de li80ngearem muito CJII Militares, porque 
tizeriío a reToluçiio no Porto t e podião quaDdo 
quizessem desmancha la; poréDl entte nós Dão 
succedeo assim; foi a mllPss geral do Po'·. ele 
Braliil t que reziJio o primeiro Pacto Social com 
Portugal: e posto que mio (lesconheçamol t que 
08 N obl'es Militares Brasileiros tem feito já gran
des serviços t e pndt'm para o futuro prelitar 
maiores, não acho justo colocn.IAS acima dos ou
tros empregado!!. At~m de tudo 'lUAnto tenho ex
pendido, que incomp:ttibilitlade ha em H'r suge:to 
ao Prefidcnte da Provincia o Chefe MiJiLnr, sen
do aqueJIe da nomeaç:ío do Imperador, como já se 
deeidio? Como se púde julgnl' indecor~sa selue
Ihante clependencia t qurndo urgem as CIrCl1nstan_ 
das. que assim se decrete:? Nóio ('omprehendo_ 
Accresee demai~ quc he, ao meu ver, uma das 
mais distiDctas CJualidades llo Militar a olJedieneia. 
e quem não quer sugcitar.~c ao rigor doi lei, • 
ás pensões do rar~o, não d~Ye contiouar D8 
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~lI'eicio . de semelblftte empt'tl0' lendo melhor 
Dao . te"':.lf, do que tornar-H o flagelo de IeOI 
C'ODC1~1I0S; como 8uccedeo em Rema que a Tro
pa .lloJe aclamava um Im~Ador, e ama.hã as
laIlSl"av~ e.te para pôr _ DO ~'hroDo 8utro peor, até 
CJue uSlm le de8trulo tao ddatado Imperio, fructo 
ela lIonra , disciplina, e das virtudes bellica. de 
le08 antepassados! O. Dobres Militares Brasileiros 
aervindo , cumo até l) presente, a Causa da 8ua 
Patria, e merecendo, (fuMndo homens de bem, o 
)lonrOllu epitheto de Alexandres do nosso secu}o, 
niio se luio de es~andalilar de lerem dependentes 
de . uma Autlu~ri(latlc legitima, colIstituida por uma 
Lei, e (la nomeação do Chefe da Naç-.io; e nem 
JlJe 1'08SO I'Cfsuadir, que desta deliberação polia 
resultar a!gum l'rrigo, aDtes satisfação, armonia 
do) GuverDl's Provineiaes, e conttDtameDto dOI 
}'ovos. 

Esta IIc ~ min1." opinião; e o mais he 41ue 
ern tllmbem a (10 illu8tre Author do lJrtriccto quan'!' 
d., advogando a causa do Brasil no Congresso 
~e Portugal, c0!Dbateo ('Stc Artigo. Eu votlrepe
tlr os seos proprlos argumtntos, - " 8«; por con
" fU&tio de t('rmo~ ~e darose. a dcnomioaçião de 
" I'oder á ."orc;a l'lililar... In8trumento do poder 
" n;io llc o Rlellmo Poder... 11Iio be conuadicção 
"lIujeitar aus AgeQtes do Poder Executivo uma 
" "~orça que a Constituição ~ujeita a cste Poder: 
"isto niÃo he. concentrar Poderes; ft Força que 
" ubcdcce não hc Poder Social.. o PoeJII .rcmatc a 
" tudo o desejo unh'e~al das Provincias do Bra
" si); a o)inÍlio de todo um Reino deve pear .•• 
u l\In. o pondon\lr militar 80fr(: muito com a 8U

" jeiçHo. 00 DÚO comprchendo; o Soldado he cida
" d{io, c não ha dczar ao cidadão no que a 
" I.ei n~:lDda; mns he um Corpo popul"r; bem, 
" o l'ovo he a o.'igcm de todo o l'oder legiti. 
" mo, hc o l'rimciro Sobtrnno; e nunca póde 
" 8('1' del'honr:t o acatamento que se lhe tributa. 
" De»hon I :ioo!'C OI 1\1 mt~rt;S nos Estados- Unidos 
" por (,bt:dcc(';crn ao Prcsitll'nte que hede clei<;:io 
" popular? D("~"onrãoo~c o:; Militares que tem obe .. 
"dc~idu &Ís J t11l:~:, Pro\"incJae. du Brasil. N;io 
.. pur CClO/O, ~I; c.,ta duvida mostra qu;io boçaci 
" lomos cln matcd:ts constitl&cionaes, e quanto 
" :lpczar du,; llIlIite! Tencos e gnoos de lihcr.1is
" HIO e1\t41/101; nta::;C'3dCi5 no pC'gftjoso Incl:u;al das 
" maximas do vclho Despotismo,,, l.'AI 'oel terei 
com tado isto, e (',lrtl r.Igt:mftg repetições abullado 
lia ftttcnçüo deste iIIll!:tre (;ol1~rcsso; mas tudu 
jnlp:o necc!;c;,u:o p:ml des\Oiar dos que mui conSa
d"Inentc "perão ele "eos Uepreslnlwntes n repara
'.,.ln ele tont".. opprc!'!lões que até 30 preseate tem 
sorrido, uma a1!uo:iiio ele dcsgrnc;a" ~ue muito re .. 
... eo a('ont('ç:;o. se os Chefes (la Ilorc;a Armacla 
forem inclepcnclclltcs tios GovtmOl Civis, Por tudo 
l,oill " .. ,,"tf) tcnh" ponderado, rogo :\ esta illustre 
./t l14iemhlc~" nhro com torla a reOl!xtio sobre este 
tllO import .• lltp, e mclindroso negocio, (le que 
)'t,',de "o'J('I.ir-!u! .. 1!UUlA funes'" commoção; isto tan
t" np.l .. · rles~ill ti" hei.) ~crlll. como I)orque j~ 
""I1SI&"') ,1~ t"ah~l'IIls I;:~II rlCil'jO vColos reno\·ados. 

O ',~o, .41,,/1 "d" ~l'"('!utl(lo: - Firme no! 
mr'o", \1.o,:\eipioA cldt!/lrlO:'rei l\ doutl"in,! d? Arti
~n no rrJl" l'nten.I" Cj 1 itl ha dp. contrlh"Ir J>a ra 
11 ff'l)jci..la;l~ (1,\ U.oa~II: .r. ~omt'~l1tc re~po.". erei 
IInR rt r .!'\lIll'''nlU'\, d.:Hx'tnflo (lto pn .. te o mal H 'Iue 
• fI tC':lI inll,illl\:,,~tt' :1ssol\!hé\flo, c .!lue u fallar 
• vetà . .do amda ';CIIl v .. ,'él v CélljO. Tenho ouvi. 

do affirmar que uma daI nséet !ue tiverão OI 
B rasilei r08 para a separwção foi a fo rm. dOI 
Governos coo. a independenei. do Poder Mili
tar, e que por iSlo não convem renovar esta 
causa das suas queixas; eu peço que se repa
re 'JlIe ali cin:llnatanciBs são diversas; então não 
haVia no Brasil nellhum Poder centrol; descon
fiava-se e temia-se com rasão ," 'lue 011 Governa .. 
dores das Armas vietilfem munidos de iD8lrucçúee 
secretalJ, e que despresuRsem os IDembros do 
Go\'erno Civil. Agora não estamol DO meanlo 
ca88; os Governadort"S das Armas sio Brasi
leiro!'; não levüo iostrueçúes aecretas; tem •• 
do Regimento; e serão punidos se dellas se 
arredarem; em fim agora não he nem pode ler 
o que era n' aquelle tempo. Una nobre Preopi
nante pertendeu mostrar a necessidade da. me
diação do Conselho em tudo; e disse que assim 
como a N ação inteira tinba um centro, tambem 
cada Pro\incia o devia ter; isto, Sr. Presiden
te, seriR, a meu ver, 'luerermos manter pe
quenas Republicasinhas com tteu& Presidelltes, 
e be o que eu não quero. Sro Pretlldente: o 
centro do poder he uDico por e8senda e por 
ne'ces8idade; para economia· de tempo, e bo .. 
desempenho de trabalho, MO indispen!laveiR 
agentes f!('cundRrios nR execução; isto he o que 
se faz na administração georal do Imperio, e he 
o que pertendo que le faça eas ProvancDos; peJa 
di~ilíio dOI trRbalhos le tt)m melhorado a indll~
tria e aperfeiçoatlo as artes. Tombem ouvi di
z(lr que as nO!JslIS eircun!ltancios f'l'iio particu
lares, porque em Pro,oindali t50 JestacAdas, e 
distantes do centro do GO\OerIlO, não era po~
sh'el, em co"o de discordio, e-:.pt:1'3r sem gl'o
ves damnu~ por decist'ies "indas de centoll de 
Ipg08!1. Conhrço que Ile um mal, Dias procura
se remedea-Io fazendo o regimento bem claro, 
para quo o Governador dos Armas saiha at~ 
onde chega unicamente o leu poder, e o Go
verno Chon conheça qual'" 850 as suas attriblli
çc;ea, c que dl~Ua!l niio pó,le arredarosp.. Dell.ui, 
sujeitar o (Jovernador Militar RO CrJnAelbo tal
\"t'Z perft'itamente ignorante em material! IlImta
res, não PO"f;O ('onvir, porque cada um d('". 
exercer o que R8b~ 9. o cllrpmt~iro, seja Oln'i~o 
no '1ue be ~o Oebelo do forpmtelro, e a~!õlln 
os mai~. 'f3mbem se disse que o brio militar 
nio r;~ oppunh,a, Il esta sll.i~i<;ii~, por'ille hc da 
e"HenCla do Mllatar n obedlenClR; eu não ne
go i~to; sei que d<,vf"D1 obedecer, e (Ille f'e l1ão 
obedeccrf'm serlio punido,,; mal he necesiõario que 
nOI não a,rn.tem~~ indiscretamente do que pede 
a prnden~,a pohtlca; P. qu(' se conRiden' qmm
to he pCl'lgORO ,faz",r leill contra opiuii'ícs ("~ hon
ra ; ,pode lIerVlr de exemplo n Le. sobre os 
dileh"t3!1 ~ IIRo boall no )!opel, e pAm mais nada. 
O que disse o Nnbre Pr('opillant~ t;obr~ o cha
mR~o"e fto~ da Naçlo aos Milital'''<\ mOf.tra ('on
fu""o de ldea,,; nURca IIP- dt'u este nome a ou
tra a1gonlft prtlfiRQnO na Sociedade; n h\Vrr.l.ior 
he seguramente muit? util, e Re n .r8""0 drci
diRse ~eria ('on!iiderado (O mo mai!; honroso' DlRI 

nas !lociedade" honr:a-se mais OA que se d;dicõo 
ao serviço. p~b1ico; e entre esteli, !'em excrp
tUllr 08 MIO'!ltro~, do Estado, os mai!ii intcl'('l\-
R~ntes .;ilo os Milít3feA; por~ue os meRmo. 1\li. 
DI"trG! de Eltado tratá!) de fv.::er a N2çãO mai • 
ou menos prospera, e 08 Militares susteDti a 
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lua ind~p~Ddpncia quando ella he atacada; ora 
qUl.l he mais importante a maior ou meaor pros
perid.ule dp. uma N açfio, ou a sua existcncia 
politica? Se ~sta hc, como ningucm duvida, 
de mai~l' interessc, 08 que a lIustcntão c defen
dem hão detr.r maior e8tima~·iio. Quando digo 
j"to niio adoro os Militare~, COlDO quiz suppôr 
o i\obrp Preopinante; c se exijo a independen. 
cia do Goverllador das Al'mas em tudo que for 
materia militar, JIC porque vejo nisso. o bem do 
Estado; embora desagradc aos Povos, 80 .. Go
'Yernantes, e a08 g9vernado!l; sempre tenho as
sim praticado c sempre praticarei; e quem· obra 
assim constantemente não adol'a nlihtares. Se 
'luero a independcllcia do GO\'crno das Armas, 
.lie porque o contrario hc um perfeito absurdo; 
he obrigar ::'um homem inteligente a executar 
os deapropollko8 de quem não sabe; e eu de-
8~jo evitar este graade mal; alem de não ver 
amontoado .em uma si. mão dCIn(l~iado poder, 
flue produz lIecelisariam.ente abns(J:j, g despotismo. 

O Sr. JfTa,yo Lima pedio a pu lavra e con
trariando OI argumentos de Sr. Andrada .J.llacllado 
.Wcrccco a seguinte 

EMENDA. 

o Gevemador das Armas nüo empr6'gará a 
forç.a armada se flãe á requisição das Authorida
dcs Civil, e será subordinado ao Conselho - .A.mujo 
Li;Olfl. 

Foi apoiada. 
O Sr. Rocha Franco propoz tambem uma 

emenda concebida nos termos seguintes 

EMENDA. 

Ao Artigo 16. E he independente do Presi
dente .• ~m Conselho porém POdl'rá este suspender 
aquelJe do C0mmando, qllando inste a segurança 
publica ,dando immediatamente parte pela Secreta
ria da Guerra. - Paço da Asscmbléa 21 de Ju .. 
nbo de lS2S - Roch. Franco. 

Foi apoiada. 
O Sr. Pereira da Ctrnlla : - As emendas e 

additamentos que ofereço a este ~ 16 tet:n por 
principal fundamento evitnr os couflictos que se pc>
derião excitar entre o Chefe do Governo Civil, e 
o Comandante Militar. Necessario he remover estas 
disRensúcs que sí, trazemcomsign o desasocego 
das Provincias, e o mito senriço do Estado, Quan. 
110 eu a6rmo que JIle parece com'enien!c ficar o 
Comandante da forç:a armada subordiRatlo ao Go
verno ,Ia Pro\'incin, he na consideração de ser 
t:ste fluverno exercitado por hum Conselho per
manente, do qt'!ll devia ser Memb,ro o mesmo ~o
ntandante para ser igualmente OUVido nos n,el,!'oclos 
importantes do Estado; nos qllaes necessarIamente 
de,,'ião iaBuir as (1i~poziçQes Militares em tempos 
de perturba~'ão como aq .. elles em q:.:e tle tem acha
do muitAS das nOSS8S Provincia!';. Sendo pois o Go
.. erno entregue a um Pre!!identc para decidir da 
lua sorte, fico em perplexidade sobre o p~rtido que 
devo tomar. porque ou tud~ 6Ct\ _ sug~i~o em .t,!dos 
(t$ ramos de publica "dQ'linJ~lraçao eml, pohtlca, 
.. ·militar ao mesmo Prellidente, e então temos re
._ •• Capitiies Generr,es tão decantados; ou 
.... lilver duas authoriHades que se ctisputão 
.. ,-,I .pia. d' onde lIe podem origi.?ar ,!,",IetI in
..... Pelo antigo systeana se uaoexJgJA quo 

houvesse um Comanda.fe em Chere d3 Tropa em 
cada Provincia; cada um dos Coroneis, ou Co
mandantes dOli RegimentO&'ou Batalhões era imme
dia~menle sugcito ao G'onrnaoor respectivo f08&e 
elle pai uno t ou Milifar. Alglamas veze, se envia. 
rão Comanduntes de Tropa. para regular os Cor
pos, e estabelecer a sua disciplina., mas sem sercm 
Ilubordinados ao Governo como acontece0· no Pará, 
Rio de Janeiro, e Bahia; o que Pernambuco, e ou
tras Provincias nunca experimentarão; ma~ DO actua! 
estado de COUS:lS parece indispensavel ~ue assim 
5e estabeleça debaixo das medidas q\ie Jr:ais con. 
vém nas emendas oft'erecidas. Para conhecer mellior 
os objectos he. necessario fazer a sua analise na 
simplicidade da sua origem, aonde. se mostra com 
clareza a sua organização; e aplico este principio 
a instituição que os Povos tem espontaneamente 
feito . das Juntai de seos Governos. Em todas as 
Provincias aonde se tem inslalado .Junta!:! Governa
tÍ\'as, a ellas tem ficado subordinado o Comandante 
Uus Armas, corno se fez na Babia em 10 de Fe
vereiro de 1821. Então o Comandante ficeu re
cebendo as ordens do Governo que regulou a força 
l\'lílitl!.f pelo modo lIue mais ulil lhe parece0; e 
não te:-iamos visto a sanguinosa scena que ali e:Kis
te, se Madeira mio fo!>se authorizado por carta Re
gia para Comandanfe em Chefe de toda a Tropa 
com independeneia do Govemü daquella Provincia. 
Esta medida não oOemde a delicadeza, e honra Mi. 
litar, lJão só pela pratica das novas Juntas do.· 
Guvemos, c.emo pelu antigas, em que um simples 
paizano, só porque era nomeado Gonrnador e C ... 
pitão General para uBla ProviRcia 'cavão a IeO 
mando todas as Tropas, e Ofliciaes Generaes que 
nella existião. Este objecto he de Bumma impore 
tancia para o bom regimen da publica administração 
das Provincias, porque sem a lua uniformidade se 
não podem tirar os vantajosos resultados que de
zrjamos conseguir em nosso proprio interesse. Este 
foi um dos artigos que mais escandalizou o Brasil 
no citado Decreto das Cortes de Lisboa de 1.0 de 
Outubro de 1821; e como he possiveJ adoptar agora 
o erro quehaviamos condelDudo; de certo que 
MOS será nimiamente censurado. Eu conheço a ne
cessidade em que nos acbamosde haver em cada 
Provincia um Orneial superior que por suas IUles. 
e patriotismo mere~'a a confiança publica, para ter 
em rigorosa subordinação toda a Tropa, Bem a 
qual fica a fOrça armada sendo o flagelo dos Es
tados; mas esse Omeial, ou seja sem o titulo de 
Comandante, QU com a Patente ele "Inspcctor. pa
ra manter & regularidade, e diseiplina da Tropa 
como convém á segurança intema, e externa. de. 
ve ter relações de intimidade com o Governo ,o 
que se conseguia cOln 08 Conselhos permanentes, 
lIendo o mesmo Official um de seos Membros: de 
outra maneira jt,tlgo prt:iudicial qualquer medida 
qllea este rcspelto se adopte. 

O mesmo Sr. Deputado leo e mandou li Mesa 
a seguinte 

E'M E N DA • 
Haverá em cada Plovinda 11m Officinl de 

Patente superior, que se denominará comman
dallte da Tropa, nomeado pelo Imperador, e 
receberá diariamente o Santo do Presidente da 
Provinda. 

ADDJTAMENTOS. 
Este OftiçiaJ Berá subordinado ag Conselho 

••• 



( 270 ) 

de quem reecherà as Ordens para as operações 
militares, c rlct~S3 da Provincia, tiendo o mes
mo· (!ommandante, li outros Officiaes ouvidos em 
eeaziões semelbante8, respondendo uns e outros 
pelo. rflSult'ldo de slIas medidas. 

A disc!plina da 'fl'opa de J. - c 2.- Linha A-
earR á iml1lcdiata inRpecçiio, e direcção do reteri
do Corumandullte, dando de tudo conta ao COllselho 

O COIDlRandante da Tropa vencerá, alem do 
.o'do de lua Patente, la titulo de ajuda de CU!!-
to, ou de gratificação 11m conto de reis, pagos 
pctOI Cofrel das respectivas PI'O\'incia8. 

AR Propostas dos Olftciaes de"- Linha se
rão feitas pelos Chefes dos Cor~s a que perten
.em, e eorn 8!i1 observa~es do COlRmandante da 
TreJpa, pauariõ ao Conselho, e deste co", suas 
reflexões &ubir{1l1 ai Prezença de S. 1\1. I. pela 
Necretaria de Estado respectiva para serelU re
.olvidal. 

As Promoç..;es dOI Corpos da 2.a Linha se 
eontinuaráõ da mesma maneira, "ue se pratica se
.. undo ali Leis existentes, pelos Governadores das 
Provindas com diferença somente de serem rc-
10lvida8 pelo Conselho. 

As Ordenanças da Provincia ficão imm~dia. 
tamente 8ugeitas ao Conselho, e serão regula
das por seo Rcgimento, e Leis posteriores. 

O Recrutamento da Tropa das Provincias 
será feito pelas mesmas Ordenanças, decretado 
pelo Con!lelho, e pelo modo que elle ordenar, 
quando lhe for requerido pelo Com mandante da 
'fropa respectivo. . 

O Conselho não dará baixas, ou escusas de 
lerviço militar scm o expresso - Convenio -
do Commandante da Tropa, depois de oU\'ido 
o Chere do Corpo ~ e de se jUlo\tlficarem as cau
UI: que inhabilitão o Pcrtendente de continuar 
no me~mo ~ervjço. 

A l\larinha Nacional eRtat.Íonadn nos Portos 
daR Provincins maritimas fica immediatamente 
subo :·dinada no Conselho. para lhe dar oqu('lla 
direcçiio que exigir' oberu; easeguranç~L~()Es
todo, excepto guando ·porOtdenspo"iti\'3s do 
Mini .. terio lhe (or o contrario determinado. 

Ali ilUDA d(,"p~sa. Rcrão (citas com as de mais 
p~los Cofres da Pro"incia, e reguladas por o,.· 
CfenA da Junta da Fasenda, dirigida" a este rcs
l1eito aOR lntendendeatcs de !\Iurinha, e In~rec. 
tore~ dOIl A rcenaell. - Poço da AS8clObléa 2 de 
Jilnhn de 1823. - O Deputado Perrira da Cunlta. 

Foi apoiatia. 

O Sr. Arouchf. ltt'nlllJn: - S,. Presidente: niío 
me posso conformar· com 11 matcria do Arf. 16 
deste Projecto; DURS Autboridatlcs em tudo inde
)'e!'c'entes, em umo mesma Provincia, tlentro d" 
CA}')itftl deU". c lonlle do Throno, de nece8sidadt' 
Re hiío de chocar. Quando assim passe este ."rtigo 
elte lertí um vi1'eiro ele desordens entre o Gover
nador tla~ Armas e o Presidente da Provincia, e 
J'le~.n bulhÃ tomhem entrará a Junta da Falenda 
a emjeJ ('argo cstKo &8 detlpezal da Provincia, que 
nunca (ll'veráõ ser maiores do que 011 .seos rl'ndi. 
ment()~. M nito justo parece qu~ o noverno da 
Provincia nadft tenha com e GO\'f'I'IO da!! Armas, 
o q"1l1 tem r~gulalRcnlOl para se dirigir; e nesta 
,Inrle eu qUf'rn q\1p. o Goveraador da Armas seja 
in,lependt'Tltc do Governo da Provincia, assim co
Inl!) na nrcuç~o (r aq .. el1a8 ordens que Ibe forem 
dada. tlirectam'Dte pelo Imperador; mil ... bele-

cer-5e em regra que • Governador das AI'JIIl&s h. 
independente do Presidente e <':.onseJho. ~t querer 
que contra a vontade do PreSidente e ·CoDielho , 
e contra a economia politica se augmento a tropa .• 
he querer que o Governador taça e mude Quartcur 
augmentando despesas e vexando os subdit08 quC'l 
estão' ás suas ordens; em ulOa palavra he que~el' 
que só elle responda pela Provincia, e naio o ~o
vemo, que he a quem compete saber 08 melOI 
da sua defesa, em que partC8 devem estar tro
pas, ,011 seja pua. ~g:Jfança externa ou interna; 
Jle em fim dar uma idéade -que o Presidente tom 
o &CO Conselh. não he a primeira A uthoridade quo 
administra , rege, e preside • Provincia. Por isso 
eu proponho, • rrmetto á l\fesa a emenela seguinte ~ 

O Governo da Força.Armada da Provincia d. 
1.a e t.- Iinl1a compete IM) Commal1AÍlte Militar t 
o qual com tudo lerá sujeito ao G~I"erno da mes
ma Provincia nas mate rias que não se acbarem deter
minadas no Regulamento du ~Jiliciu, e igualmen
te na execução das ordens q'le direetamente lhe 
forem dadas pelo Ministerio. Exceptuão. se &c.
P~o da AssembJéa II tle Junho de 1823 -
J04é ~rouc't.e de Tokdo Rendo,.. 

Foi apoiada. 
O Sr. CBrm;ro de Campo': - Sr. Prfsiden. 

te: A mateii3 do A rtigo está muito bem discuti
da, e por i880 nada direi sobre a independt.ncia 
do Governo das Armas; mas segundo 8S minbas 
idéas tenho redigido o Artigo de outra maneira; 
para que fique com a clareza que exigem 8S cár
cUDstanciu dOI tempos; e como nós Jlão podemos 
dar nas Leis a ruão deUas, eu quirera que neste 
caso distinguissemOl de tal IOrte o que se determi
na nas differentes bypotbesea, que nunca houves
se motivo de duvida na pratica. Na emenda que 
fiz procurei marcar bem estas difFerenças, decla
rando 08 casos em que o Com1Jlandante Militar 
he independente do Governo Civil, que 8io os -tue 
dizem respeito á defeza externa; e aquelles em 
que depende,. para empregar a força, de resoltlçi. 
do Presidente em-Conselho; tal he o de manter o 
socego na Provincia quando se julga perturbada ~ 
porque muitas vezes se suppoem suhlcvaçÓf1l quP. 
n,10 existem, como poderia mostrar com exemplos ~ 
f! tal la, o do recrutamento, porque não Ile pro
Dlove 3 agricultura sem braços, e os que se po
dem dispt'nsAr só os conhfce quem tem m seu car
go o:; melhoramentos deU a , e que ha de regula
los pela est.atisticll da Provincia. Eis.aqui a emen. 
da que oDereço pelos motivos que acabo ae expôr. 

E ME N D A. 

O Governo da Força ArmAda da Provincia 
da 1.- e 2." linha compete ao Commamlante Mili
tAr. e he independenle do Presidente e Conselho 
na parfe que diz reflpeito {t defeza externa. Não 
pode porem o Commandance empregar a força ar
mada contra OI inimigollintemos seIU requisição das 
Anthoridades Civis, devendo sempre preceder a 
resolnção do Presidente em ConselheJ, quando a 
empregar para manter o lK'Cego e obediencia da Pro-
vineia, todas 88 velei que se julgar perturb.da. .•• 
O recrutamento deve 8er dirigido • ordenado pelo 
Prellidente em Conlelho. Íl requisição do Comman. 
dante - O Deputado Carne;1'0 ele Ca"'fJ08. 

Foi apoiada. 
O Sr. Paula e lIltllo : - Se eu lOU1teae q'" 
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~uml8 tI.s muitu emendas_ qUI .e tem proposto, 
erllo ~pprovadas afilia!, n~o oft'erecia a que te
abe feito; ma~ c0D.l0 nao BelO. que succetJerá, e 
olJlervo flue IUO dlveflas as oplDiõ~s, sempre me 
retlOh'~ a propo-Ia, fi talvez por eUa tudo se COD .. 
~i1ie. Be do teor seguinte: 

EMEND/\. 
O Governo da Força Armada das Provindas 

será exerc:ido por um Commandante Militar, subor .. 
dinado t(>~avia. ao Presidente em Conselho, e ainda 
aquelle so nos casos urgentes na forma do Artigo 
14. Nào obstante isto, em qualquer Proviocia on
de haja guerra poder{ló haver Geoeraes encarrega
dos da mesma, só responsabilisados ao 11 inisterio t 
e cUJa l:ommissio só durará durallte a nec(''Iliid ... 
de. - PaU/li. 

Foi regt!uadil. 
() Sr. ~O."'(J Afel/o : - Peço a pa1avra para 

fallar subre elde Artigo. Sr. Presidente levan.ei-me 
para fazer um additamento; a.cho-Ihe uma faliu; e 
ainda que possa dizer-se que o que lhe fali! esti 
subentendido, como eu quero que i\ Lei seja ex .. 
pressa, proponhlJ o que julgo dever accrescenlar-sc 
penllladido que não se votará para ficar o Gover .. 
lWdor das Armas independente do· Governo Civil, 
par... que Dão se repitiio os malcs que por expe
riencia conhecemos. o que s,; púde conseguir-se 
1111 \'Io'Odo um Governo na Pnjyincia a que todas as 
mais Authoridades estcjfío IlIgcitas; mas como na 
Lei niíose diz o que ha de fazer-sc no ca.so de 
vaca!ura, resal vi-me a declara-lo por additamento 
ao Arligo. Nelle digo que o Comml1ndo passaril á 
Patente maior que houver lia Provinda; e porque 
tcnho yiste a rivalidade que ha entre a 1._ e 2. a 

linha, chegando muitas vezes, em caso de vacatu .. 
ra, a encarregar-se do commando um Capitão de 
trripa dp. linha, residindo no lugar um Coronel de 
Milicias, proponho que ItC dê iÍ maior P.~tente 

. ~em distincção, mas prefcrindg, no caso de Igua1 .. 
dade, a da 1." linha, nineIa que st;ja ma:s moder
na. Eu vou ler, e mando á 1\lesa o meu 

A DDIT ~\:\JENTO 
No caso de impedimento, ou \':lcaturn, pas4l,,-. 

rá o commalldo dns :ll"mélS Íl PateMtc Milil:n maior 
que eslivt'r na Provincia t quer seja ,la 1.& quer da '1.-
linha, COIII tanto (11Ie 110 caso dc igll:l!tl:ute prefira 
a da l.a , ainda que menos antiga. - Suusa JUe/lo. 

Foi apoiada. 
.J lllgada a matf'ria sufficicl1temente discutida, 

passou, Ee ao Art. ) i do mrsOlO Pr~jecto. 

~rovincia. Ella trai eomsige, uma implicita iDU
~o do Poder JLncutivo, nal atribuições, e eur .. 
Cicio do Poder J udieiario, cuja independencia deye 
ler, quanto possi vel for, tão respeitada, e lu.wnt&
da por todas os Leis regulamentares que se hou .. 
verem de fazer, como a illdepeodellcia dOI oUlros 
Poderes, em cuja divisão se eatei. por ipal o edi .. 
tido dOI Go\'eroos Liberaes. Eu conheço que as 
mah·ersaçõe. de muitos Ma«istradel frariio talves 
rlecessarias medidas coercitiva, que afalhem 08 ma. 
lelf irreparaveis que eIles podem fazer ao. Povos 
cum o alJuso do poder que lhes he confiado; ma. 
devemolio acautelar-nos de ir, querendo preTenir um 
ma), cauzar outro de não menores coo8eCJuencial. 
que Tem a ser a dependencia, e consequente com .. 
lJinação des dous Poderes em detrimento da JUI
ti,;a. Eu não reputo 08 Presidentes que houverem 
de ser das PrO\'incias homens de melhor tempera 
do que o hão de ser os Magistrados que para ellas 
se nomearem; pois. uns e olllros saio da escolha 
do Poder Executivo. Já, se nl" collccdermOl t que 
uns, e OUlroS podem ser prevaricadores. e deiuD
do a l.t'i inddinidamenle ao arbitrio do Preliden .. 
te luspender· ao lUilgi~trado, bem pc',cle acentecer, 
que este S3crificio que se vota á causa publica, 
venha sómente a coo5tituir-se na politica um meio 
de viogança, com que se pretextem de Justiça e 
~m pl1blic~ as mailf atro~s, e nefan.das ~nona. 
bdades; e Isto por ventura em . despt'lto de algum 
l\Iagilttado probo, e honrado, que 8ft leve por cul~ 
pa o não saber torcer a J lIstiça ao gosto e liU" 
gestões do Presidente com qucm sc conbina,... aliai 
o malvadG ,lara poder Il'm SUl)to vexar os pcWOtlo 

Concluo por tanto ,que se deve restri~r a duutri. 
na do artigo, para que não tenhão lugar sem,-lhaa .. 
tes 5u,pençóes, sem que haja um motivo legal, 
sobre que deve ser ouvido em kdo o caco pre .. 
vialllt!lI.e o Magistrado: <1e sorte que a illtim:\çiio 
da suspenção a5llcnle sobre fado ou fados certolf 
e verificados com audiencia do mesmo Magistrado. 
porque em fim elle exercita um poder de atribui
ç1L propria, c exclush'a á sua classe, que lhe he 
delegado pela Nação; enfio pb<le ser interrompi
do se não pela \'ontude presumptiva da mesma 
Naçlio, que tiC reputa enunrillr _ o Prtsident~; a fim 
de que a corl'enteza "0 mal nao tr:tg~ fah'c,. con .. 
sequc/lcias mais funcstas i o que seria c~ta tal qu:al 
:anom.11ia (ira' in (I~ subordinar-se a p~isoa do Ma
gistrado á ,jscalisaç.i" de URl dlls Agentes do 110_ 

der Executivo; quando alias a p\;onullfÍaçiio dO~ seo .. 
delictos assim como dos mais Empr('~ad'ls Publico:; 
he atribui<;ão de outrO!f Aglnles Superiores do mes .. 
mo Poder J udiciario. V olO pcil'! <jU'::, a passar a 
doutrina do nrtigo, tlrja definidamt'nte drc1nrnndo-se 
os casos, c m(;do, ('um quP. taes slIsptnções ano
malas, e cxtraordinarias se dC\'em fazer. 

Art. li. A Administraç:io (la .Tustiça he 
iM<1cpendente do })rcsideutc c Conselho ~ póclc 
"oré'l1l o Prt'sidenfe em Con.selho 8uspentl('r _o 
l\lagisfrado em C:lI:~S urg('ntes, c quando se nao 
pollsa f'sl'rrar Re~oll1çfi'o (IH J ~pcrador da.ndo po
t(~m l('l~o parte pela ~cer('t:ma da Justl~'a, do 
motivo e url'!'encin. da su~pe1Ulão. 

O Sr, França: - SI'. Prl'sidenfe: Parece-me 
flcfcÍIIIM:\ a dOlltrina dcgtc nrligo em quanto ex
t('mlc !/l!l!·/jnid~m('lIte 3 A 11 thorid:ule dos Pre~i(len
tes da!'> Provinei:!!; {I sm;pC'nção dos l'ClIpectivns l\h-
gistrndos. I~tl entcnrlll Rer COl!ZS jndilipensavd. _mar
Mr-gl' o mono, e circun!lt:mela8, em que h~Jao de 
ter lug~r !«'melhantcs suspenções. ~e mll'eria de 
muita impurtando.. e f'x'rcmncJa ddlcadez:a em 11I!l 
~ntrmn COllstitncionn I Rl'pres('nta'Í\'o. pal'f1 se del
"~.. li di ~('fip(~ão, (' arbitrio de um PreBidente dtl 

Alguns Sr~. D('putndo!' pl"dirãu a rmlnvrn: 
pOI'(~m o Sr. Pre.,idnltt' declarou que fie.lVa adiada 
a ,Jiscussiio do Art. 17, por s('r che~f.&da n h,'ra 
da leitura dos Parecere:. das CommissLes ~ e co. 
mo não houvesse algum para ler, se , enlrou em 
discus::iio o que ficéÍr" adiado, sobr~ o requeri .. 
menta de Antonio /vlacltndo de Carl.'nlllo. 

O Sr. Prrdra (la Cu,,"": - O Requerimrn .. 
. tu ~ pertpnç[o de Antonio Machado de Carvalho 
eshi nos citcunstnncias de SQr .3ftendido, e dl~re .. 
rido não ohstnnte o J>3rt"ct"r d" Comi/:são, que t"xi
&:c uma nova habilitação. BC' do Re,:iml'llto das 
l\'lerces quc para se obter a reDlWl(!ra~ão dos se,-



wiços feitos ao Eatado deve proeeder eonhecimen
to de cauz:., c 6zcaliza~io, para '{UC o perten
dente mUlitm se oS ~Q niço~ são proprlos ou alheiolt 
le '-'~liio na daM'o dos que de\'em ser compensa
d,ut, e COIll os rccluczito5 que requerem os :) »e
CH!tOl.4 de 13 dc ~\gosto de 1706; mas csta dou~ 
trina acl,a-tte ('xplicuda pda Lei de 2'2 de DC.lem
bro de 17(j 1 lia (Iual se dctermina que pelo COUBC-
Ih" dil }t'azenda . .;c de"elll habilitar alt Pa;sons que 
!le pe, tendem lr.gitimar COlIa sentenças de jUllti(i~
çllo, ou para !ilucccdea-clU ia outros quc tem lOelces 
de jn~o! e_herdad~, ~ em vidas, o~ pura requererem 
a slilu.;fa~,U) dc ser\'lços dc tel'celros, ou para ou
tr(:s ottendiveis fins; d' onde sc inlcre que quan
do os RCr\'iço!t siio proprios, e tiC mostra cona 
)t'#Calidé\de a identidade da pes$oa .(lue os apre
zen ta , fico He .. do cscllza.Ja, c até lIIuito onero
fia hum:, habilituç:lo, a qual exigc alem de gran
de.' tmunlho, uma dt;!spev.a de 60 u 80~ reMi a 
qlll' nem todO:i rodem chC'gilr, detõistindu de taes 
dililotcnda,; aCJllcllc8, a <lu!:'1II faltão cSlDeioM de 
H" \·critit::lr. t:01l10 ordinarilllllelllc acontece aos 
()11:e;:"~5 )1 i lihll'cs , muitos dos quaes tendo ape
"a;; o~ !wldos de suas Patentes, (Iue lhes prc.>s
tão huma l·sca:;~ .. subsislcncia, n.io dc\'cm ... er 
p: i"Q,lo:i cC:! pt'rtl'ndlorclU a satisfuçiio de flCOS 

~el"\'ic;u .. por lhe;; tilltur u possihilidnde de fazc
rem hum 11<'t:l'ctamento , que so tem lugar qU8R
do os ~l'l\'i\'")s ~i.o herdados, ou adquerid05, 
011 (I"ando se quer obstar li sua prescripção, ou 
nuu'cal" as dh'cl'sa<; epocas em quc tacs remunc
r:lçlics "c dc\'clIl requerer. Esta pratica foi por 
mim obscn'uda cm quanto tive a honra de oe
cupur o Emprego de Fiscal dlUl Merces nesta 
Corte, e toi ulnovada pelo l\linistro entRo exis
t~ntc, com valltagem do expedicnte d' e~ta Re
partic;C':o; e hc por i~!;o, que julgo de!lnecessa
ria outra :ll~"ma hahilitação. É~tubelccido ~te 

I>rincit)io tenho de mais a ponderar., quc o Conse
ho da razl!ndll ja cOIISUltoU favoravelmeAte 

pura (file ('!lte!; ~cr\'lt;o!\ fossem compctcntl'mente re· 
mlllU'l"udns, o que ~nliio não tc\'e eWeito por 
(JI1C HC julgou impa-aticêu'cl a C~eação dos Of6-
d()~, q"e o nl'cor;'cllh~ p~rtencha, como tudo 
fon:;t.l dn me.c;m:l Consulta fJ1JC flC acha junta a 
,·;;tcs r.ílpd~, Er:(l'dnllto o Sr. Rei D. Joio VI. 
.At!cnl,f'IIt!C1 Ií. Ju;ti,::, d(,~ta cauza Hou\'c por 
nlml CC:~I~dcl' ti r.ut.fa hUllla dns 5 filhns do 9U-
J,li\':mtc . ':tlI:~3 j1::l!(::lo 01l1l1lal de 50. reia pa
ra al:.;'~'llt~~ I' rd:'cac;ão, em qnanto 80 lhcR mio 
pI"O;'or~;'II:~n~ ol!tr\l Ill<'lbor meio de Rubsiyten
da, 0< fi\.': :,.; ~ Ir'<' I) !Utplicnnte lllleg'a ter pro
,j,·a.L, 1I;~o; P. ;I(':.~~ rlo Rio da Prata a favor dos 
.,,,!llit:)!' dl' I: m:l, c onh'n Nnção se devem con
lii,lt'r:U' Ila 1'11\\ (Iri~('m, e pe-loll rezultadoA como 

• W I'" t' M , I l1f"~\~I'I:'("·Il:;'; ,rplolllahca:-;, c ora0 (Ie ta mug-
nilufl: :pe o 1'lcllipotcllcinrio de He!;pnnha que 
.;,' ndã.:\·,l l'(':l.i,li"rln lw~ta Corte, OR oft'~rcceo 
:" 1·\'II·;j,l"\'éw:'t,, d'J'~lIlci pUl'a que MP. compl\dcce-s
se ,I, .1\' htl;ll~'1II 'flll' tendo cxhollrido Reos h('m, 
nu (PC "Ilha :r' .1llCle I'al'h~ '0 serviço da Naçlio 
SI' ndt:IHl ftl'ahrUnhnclu flor làlta de Mande, e 
d,' "".'; (l50 p"m .l~ollt illlIéU' us tranzaçõell nWTcantill 
fo'. :\1. l) I mllf'fllllol' convencido d('sta V~I'dnde Foi 
~C'I'vido """,dor admitir no Convento de N. Sr •• 
fI. Aju,'" as dita .. 5 filhas do lIuplicnntr. para fie. 
rem Rli edurad"R, por "er e!lt~ o primeiro obj"
cto de 81\1l rngativn; maR e!\tn 88udD\'('1 pro'vi
tleuGia nl10 pode obter os !!COI dezejodos iDI 

por falta de DleÍos ou de outros moti... qae • 
11oro: portanto teubo a coneluir que este homera 
rf'Z relevantes 8er\'iços a Patria , e merece ler con
templado e socorrido, pAra o que ap~zenta (Ma 
mai!O 8utbentico~ Dorumentos que jUlitificão a 
Jf'lritimidade de sua 'pert(:nção; e as~à," achan .... 
sc

n 
verificad:\ a identid»dc dc sua pessoa. • 

a "eracitladc dos Olendonndoc; 8eniços, o meo .0-
to he quc a Assemblé" efFectivamente o.dftlpache • 
arbita'8ndo-lbe a (;olBmição d. F.renda OI m.iol 
proporcionad08 para huma cOlldigna _tilr.~O. 

O Sr. C.",~1'O de Ca",JlO6: - Sr. Prnicl .... 
te: N no posso CO"cordar COID o iIIultre PNOpiDaa
te a r~lpei&o ela dispensa da habilitação para • 
rl'MUtleração de lerviçoa , porque o Hegi.-enlO da 
Merecs • exige expressamente. Ago.ra o que e. 
vejo he que nlto estamos no calO~' rcmmnefaç;'io. 
porque os serviços aUegados não • dos rem_e';' 
raYl'is; os serviços dOI Miaisuos as 8ecretariu 
de Estado, dUI Tribunaetl , da .... Real, e d. 
Militares de 'fropa de 1 iuha ,que depois te I •• 
pliou para os de l\filieias no· Ultnmar, tem re. 
mUMerac.·Ro; outros serviços, por grandes que .. 
jão, ruio são remUDer&veis por Lei. O Sr. D. Jeão 
V I. , as mais das VeleI', nlÍo sugeitava .. pt'IIOU 
que rt'querião remuneraçúes, a essas formalidad. 
da Lei, porque lhe allegavão faita de meios para 
suprir as despezas que custavão taes babilitações; 
e Mandava iamre'liatamente informor o Fiscal para 
decidir da perlensão; mas nem por isso .. RS'
que a Lei a não e~ija em todos os casos; o que 
se fazia era disp~sar DeUa porque o Rci tiaha en. 
tão poder de o faacr. Entendo poil que a Commis
são di. muito bem quando declara que 08 Ie"içoa 
do pcrtendcnte nio estão no caso de rem liBeração pcta 
falta ele decretamen&o; mas tambem IOU de .0&0 que 
es~ Assembléa tenha atteuçio com o Supplicante, 
porque realmente fel muitot e bons senlçOl , ~SIá 
rcdusido a pobreza , doente. e "arn-pdo ele f .. 
mma; e per isso o julgo merecet.lor de alglllll. 
Graça, autboriaando-se o Govemo para a veri6c.r. 

O Sr. Pruidenle: - Como declanção' vou eIi. 
ler o que se paslOu a respeito desta pene_o. Es. 
te hom .. ~m requereo a Sua Ma~slade Imperial pel. 
Secr.taria de Estado dO! Negucios do Impetin um. 
remuneração dus lIOiJ f(~r\'it;os; mal Sua Magesta
d~ que nlÍo quil abusar, dalldu da Furllda Pu
blica uma nuva PtnlÚo, quando até tinha reduai. 
do a metade DS antigas, mio Rttenden ., requeri. 
n18nto , posto que conhecesse q"f! era diano d. 
recompensa. Se elle estivesse em estado de .. rvir 
algum emprego, Sua Magestade Ih' o teria dad.; 
mas comel este desgraçatlo, por luns molcltia. 58 
aeba inhabilitado par. qualquer lu,rar, e ao mes
mo tempo SUI\ IJageltade linlm IDnndado elleell'l" 
a I .. ei "ai Cortes de Portn,:a. , llel!'undo a qnal 
lIe nã. di'o .mcios de propriedade. não havia meio 
algum de o IClCcorrer. Julgou pClill o Ministeno 
que nãn podia Rttende.lo , mal indieeu-Ihe o que de
veria flRr, dilM'ndo.lhe que ~uereae • esla As
aembl~a depais de inatallada. El!~.aq\1i o que hou
ve sobre esta materia, e que julg • .ei de'ler decla. 
rar pua illustraçíiu do negocio. 

O Sr. Andrada MaclUJdo: - Eu peço a lei
'ura do Decreto, a que o nobre Preopiu4ntc se 
referio; pelo qual se concedeo um;a pensão de 
50.000 réis a cada UOla das 61118.'1 dcsle perteo. 
dente; peja quero ver so lhe foi dada sómenlc co
~ eJFeito ela Real )Iunificeaci •• (O Sr. Scc,·et. 



em) 
ri'o ptJrntiro leo o Det;eto.) Está tirada toda • 
duv~da; o Sr. Dom Joao VI. reconhece0 que não 
podlS rc:munerar, c ~ ,que . mandou dar. lhe foi por 
um seto da Sua l\lun~6cen~Ia O Sr. Carneiro pro
\'ou que neste ~a6u nao .,ód~ haver remuneração; 
o desl!açado n .. o tem ,por SI & I ... ei'; e ja pur iRo 
Sua 4tl11gestade Impenal lhe nio fez a Graca que 
lhe pedl<!, por ente~dcr (e muito bem ent~lldoo) 
qUI o. dinheiros naelonaes nào se dcspen~em sem 
conheclm~nto dos Procuradores da Nação; 8e hou
\'eti8e Lei que mal·~e a rcmuneraç:lo. cntão Sua 
Magestade, como_ executor, devia verifica-Ia no per
tendente; ,~ .. mio a I!avcndo, por muito relevan. 
tes que ~Iao se06 FervIÇOIJ, .ão podia fuer mais 
lio que dizer.lhe que re(~Orre8Se a esta Aaembléa 
elle assim o feJ, e nl.. devemos decidir esle negt~ 
do. O Per~n~Qltc diZ que ·aqueUa Pensão dos 
sn6°OO rt!1S n.o lhe basl a para a 8ua 8ubsi,tea
eia, e de uma ,.meroM familia; e com elteito fie 
mui pnut'O para Ub Iicrvic,".05 prelit~dos; 08 que fez 
não são d' aquellcs que a Lei marca; mas são mui. 
to n·levant.!!} s,io d(J~ que honra0 a humaDidade ~ 
grande nu,ilfto de Purtuguczes illfeiizes por perdas, 
OQ Baufragios, acharão nelle todos os possivf'is au
silios; e Bllenos-Aires foi tambem testemunha de 
muitos factos que o constituem benemerilo. Eu creio 
que a Nação obraria dignamente dando-Ihe algum 
llgoal de approvoção dlt taes serviços t e dos len
timentol . plalantropicos de quem 08 praticou. e co
rno he grande a 6ua preciaao t seja teC\JRI IJelludu 
por nós com a1g"ma merce pecuular,a, puis o po-
(lemos lazer, e augm('n1emOlJ com esta bua aCtiao 
a honra do nome Brasileiro. 

O Sr. F, mzça: - ~u mio pOR~O a(tomodar
me á opinião que tpuho ou"ido ao illu~tre De
putado o Sr. A'Ilfonio Luiz. Ali HabilitaÇÓC'J de 
5erviço§ são nccc!\!;ari:ls, ainda nlE'8mo no C3!'10 
em flue he o pl'opl'io apresentantf'· aquelle que 
oH ft'z, A razão he porque exigindo a Lei que 
0" Documentos ollten:4h'us de t8e~ t;f>niços sejão 
«)ualifitad08 com certas, e determinadas fol'nlU
la8, e perante cerlas authoridades territoriaes, 
onde elles tbrão feitos, segllndo ai q .. a~1l "'e 
pretende excluir toda a (l'aude, e engano (Iue 
pona haver a respeito da 5ua 'e'l'acidade, nào 
se toma por via de regra conhecimento na Se
cretaria das l\lerct!s de nenhunti Documentol que 
ahi Hubão, sem (;erem qi.aalificados pela manl"ira 
e com as diligencias ~ . que a mesma Lei pr('~
ereve; e ata he a Habilitaç.lo primaria, e que 
1.8 commum a todo o genero de sel'viço!! de que 
se pf'rtenda haver remulleraçã.o, Ella con~i!lte 
eM uma sf'ntença proferida na Corte pelo Con· 
selho da Fazenda, e naf\ Provincios I'cm"tas 
per «lerta- allthoridéldf"l;, em que BC hão os Do
cumentos por veridicoR: e pa~~ados pelas pro
prias pessoas que acculião &c. Se porém o apre
sentante doI' serviçoi1 não he o propl'io que os 
fez, mas um terceiro herdeiro 011 cetoc;ionnrio 
delles, he miflter então uma segunda Habilita
ção re~p('cth'n á idl'ntid:.de de pes!loa fio mtlilsmo 
cesaionario, e p:1'll0 de Parl"ntesco que tem, ou 
tinba com o cedclItc, 1,ura Ihp ser proflcua a 
rmccessllo 011 cl"s~;"io, porqm~ uma e outra sc't he 
,ermetida entre Parp.nles proxim08 em ·~rcÍo de
tp.rminado, como s~b.m os mesmos "lustres 
Preopinantes. .Agora indo ao nosflo C3sO, não 
jullto eu que a falta da dita Habilitação ordi
nula dos serviços uc que se trata, seJa t!JlChl-

Miva, para qçe te denegut! ao Auplieante a r'. 
n,uneração que lhe!' f 04' corrcsp()udcDte. A r.sOl" 
he porque tendo EIRci o 8r. D. João Vi Cv
IIhec:ido immedidamente d~ses f,(:l'\'iÇIDs; e a.' 
começado a remunttrnlvlJ lIali lRodic:as '1"enças 
ou Pensõel, que cunterio ás lilhu do !\Ul'hcao! 
te t "i~t{) he tel'-se d .. du por euteodido, • co
nh~~nte da ~erdade delles; pois nenhum iacon
vemente "avia pUI'a que o mei9mo Mon.rcha 
prescendisse da via do conhecim~llto ordinario a 
tal relpeito, como muitas vezes ó praticou, m .... 
dando examinar extraordinal'ialnellU!' por consul
taI siruilbant~s dOt~umentoti mcsluo em favor d:. 
Justiça: e na verdade se me devo decidir pelol 
c~nllecifhentos p~uticos que detlte e de Otltrol li. 
nulbantes expedientes tenho; induzem ell" DlUA 
uma formula de dar de comer á Escrivies o 
Ministros, do que "Iguana cousa que util 'E'ja 
a apuraçao da verdade: e prescindir UIB Sobe-
rano de torlNalidades ocio!!a" he lempre no meo 
conc('ito ir caminho direito á JU8tiça. A illus. 
tre COlUmi~!'\ão de (c'azl'nda com tudo nã,. he 
deRte parecer; e lia que a f;alta da dita lIabih
teç:i?, como c:ou!Õa 811blitan~ial no caso, he um 
det~lto que exclue o reqnerunf'nlo do suplicante 
da atenç'.lo desta A~~clUbléa: o que se hou,·es~o 
~e Pl!~sllr se de~'{~ri.io, lambem suspender ~omo 
l~devldas as mO~lca~ .FJ. eoças ou PentõÕea, que a 
titulo, ~ por ,prmclplo de remuneração dos di
los scnlços, Jfl percebem as filhas do f;uplicanttt. 
Eu sou de opinião contraria; porque primelramf'nte 
entepdo, que ao Iml)l"rante he que compt'te co
mo authoridade propria o direito de rl'lnunerar 
os serviços feitos á Nação; ~.o Que no mo
do de conhecer da ,'('racidade do" mnlmos ';f'r
viços, podia o Monarcha o Sr. 1). J OIio V 1 a 
f1Hem ellcs forão primeiramente "presentados de
libcrar~fle immedjatilm~nle e per consulta» ou j:\. 
mediante uma sentença, porque uma, ('! outra 
cousa induzia o Juizo, e parecp.r de um Tribu
nal a respeito da veracidade de pal,eis que ("xa
minava; scnde mel'amente ac:cidental a divcr,.i. 
dade do meio com que .e exprimira e~ Juizo 
Rc.bando-~e .,mo se achA vão reunido. nquf'lIe 
Monarcha todos 08 Poderes Politicol; 3 .. Que 
a remunernção comt>ÇRda a dar ao luplkar.. 
te na pe~!loa de suas filhas pelos me..mos· ""r
viços induz<"n1 no Soberano a p,"umçiio do ~o
nh(>cimento previo da sua verdade: 4,- Que 
o Juizo respeito ao complemf'nto da mesma re
lllunuução, p.f'rtence . ora por igual rnão ao 
Podet' Eyecut'vo; e que este negocio só veln ao 
conhecimt'nt? ~a ASIit'mb~éa prlo, quc respeita a 
r~lrte pf'CUmOrla de capltlww da Nação, ~om 
1"e por vt'ntura .. e haja de completar a I't'mu
nel'ação pedida. Por tanto em J'(,zumo seria de 
,'oto que se remet~se o reqllel'imento ao Go\pr
no para que interpozc!'se o ~eo Jui7.o a rt'flpei. 
to do merecim«.>nto dos ditol l!ervi~o4 á " .. rem 
remunerados em dinheiro; a fim de que a "\IiM!I,,blt~. 
approve, nu dt',;approve a 8.'\hid:\ dE'lIc do The
~ouro por CAte titulo. hto nlt" ptirece IICr o Clue 
convém fazcr ; porque, romo diR!le, a AfltIf'mh'~1l 
não eonhece de serviços; conhece do dinheiro 
da Nação com que se pertendc scjão ftmuM'
rado.: se outra fora a moeda da remllnel'llÇ«o , 
ha muito me teria decidido, que se reenvi .... 
ao Governo o ~"er;nl.Dto por DOI Dio ~rf ... , 
cer o despacho delle. 
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o Sr. C4mftf'O I, CMfI1tJ1: - O iIIustre Preo
pÍDante Dlo dÍl bem; uma COIIU be remunerar e 
outra filei' Graça i remUDerar lel'viços he P .... 
1or; e por ·fllO o que pede o PSA'amento deve moa· 
.rar que lhe b. devido, iato be, que te verificão 
81 condiç_ ezigidas pela Lei para ter lupr a 
rtlnaneraçio. No aatip Govemo El- Rei di..,. .... 
TA a. habilicaçõel, e podia we-lb; e igualmen •• 
~cedj.. por Onça, aa recompensas de que jul
I"" dignoll 08 serviços deste ou d' aqnelle vassal. 
(o, ainda q u. não foaem d~8 considerada remu. 
n~raveis, Qualltas vezes 08 Ministros de Estado 
lhe diziã", por exeMplo, - Senhor, nio está nos 
terlllo, de se conceder o que esta viu va pede r -
e EU. re~pondia - He verdade, maa doe-me o 
roraçio dever 11m3 infeliz cercada de filbos.
Levado dos mesmos sentimentos attendee a este 
Pertendente; e eu nno de ... provo a Graça que lhe 
concec1co; fallo til'Unenle da forma de fazer a. cou
• ~ CID retira. Dilb" poi~, COIDO ja disse,· que por 
Via de rCIJlUIl, r~lI,';IO nao tem lugar, e que por 
ililiO approvo o !'arccer da Commiaaão; porém acres
ccnto 'lu~ t:ste homem f(,1 bons serviços, e que 
hC! lOuito digno de aUcllção por sua infeliz sorte t 
cóm tantu que e6Ra attt"llc;ão seja eft'eito de Gra
ça, 'Iue ninguem ne~~arii que esta Assembléa pó-
de fllzQr. Esle he o meo voto. 

O Sr. Ál1druda lJlachaoo : - O illllstre De
putaJo, o Sr. Carntiro, diz muilo bem; estes ser
viços ,,;io podem scr remunerados, porque não são· 
dos :1polltados n<4 Lei como remuneraveis ; mas ao 
mesmo t('nlpu 'Iuer que se fa\'a bem' a quem os 
prelit<lu; e nisto ell tambem concordo. Embora, 
fm r i~or de Direito. lhe não pertença remunera
çio alguma; l1e da honrA da Nação dar-lhe um 
lIignal de approvação, filzcr.lhe alguma Graça; 
ora eal" fIÓ nltll a IJOdem<ls fazer; o Imperador não 
dispenso na Lei, 
. .0 Sr. Fra,,~(J,: Eu não entendo que 0"1 

fir.rvlçoA enUlJlcrudos _. Tahella qye .erve de 
rogrn ;'11; fIlII!llu1tas de ~illlilb3nte~, sejiio excl .. -
tli"oH da "('IIIUl1rrllClio de nutres extraordinarios 
fJIW· 11 ~Ihl "e mio ~()ntem: pol'(lue i~so 8t;)ria um 
IIh'llll'do 11:1 pl'lItica. O Sob"rano que mandou 
thrrn"r ""~u 'rllbrlta n,io di~Me jálllais, nem roidia 
dizer Hem i/lr()rJ"(~J' 113 c"lJ~ul'a de maior impt,li'" 
tirn, que IFio !w\';a r.OIl!If'Cf~I', I n('m I'emunerür 
n!4 !h:rviçJ:<I l':itl::UI'!1illlll";;,.; que qtH\I<1uel' ,subdito 
fh:c:w\.~ :i NlH/io: o <JIW Ctif;i\C foi q~'lC 08 servi
(f')!! orJiaariuM d(> 'l'l'ibunH(,!I, Militares, &c. 
scri:io r('I~tlli1tlo~ nas conRult.lS para a remunera
r,K" Iwglli.clo certos pCll'Í"do's de ~mn08 abi decla
nuCl'!: parll que n 11118 se nJo ('on!'ultasse maior 
ff'lrllllIlCl'lIf;iin do fllH~ 1& otllI'U14. Foi a dita Ta
hell" , "()\' u'4!1illl dizel', 11111 1f'lllbl'f'tc permanente 
no" "rihIlIHIl'!4 'pie l~ol:ihlm''''lio falocl' a8 ditas 
con~lultuPl i pura 'Iue eMt"" fo!;sem sempre conse
q uefltcs III1lU'! cUln IHI f)l1trR~ enl iclentidade d. 
ruzllo: o que tunto Itr 'I'I'dade, (IIalle o conhe
cintento d,,· mr.~IllR 'rlllH~lla "e nfi.o vulgA,'izou 
como lei i (! fivou IIPnÍlIII., ·o:Ie rl'gra sómente ás 
delibcraç6r" dolt dito:'! 'rrihunaes consu}(óntes. 
Nlo 11. pode pnill c1i1-f'r qlle C)~ C"1I0M de servi
~o" exta'nurditlurio!t fcito" á, Nação fora dOR elOR
I\rll (·numt·rotlIHI nüo· tinlllio remuncraç{io; por!\ue 
l' o1.itivUIIIl'lItC IICHI fcmio exeluido. nem o podlão 

ser &eII absurdo. E 88 iS!lG assim fora, ftU desde 
já diria folue não tratuemoa mais de tal 888umpto 
de remuDeraçio dos serviços do suplicante; pnr. 
q ... q.ando eUe OI fe. s"gundo a lei fOi DO 
prelupo.to. de não requerer remuneraçio; e con· 
tra essa h~p(o)teie pertende ora ser r(>munerado. 
Nem se dIga, que sua8 cireno.taneias MO diga .. 
de comisf'raçao; porque nós Dia viemos aqui 
para dar esmolO; mas sim para fazer leis, • 
vigiar sobre o seo fixado cumprimente, que .. 
o que impbrta 8011 nossrs" consl;tl,intes, qll. noa 
cá ma Rdarão. Bar tanto, ou 08 serviços se hão de 
cOlIsiderar eomo remuneraveilt, ou não; se o sio 
e o Imperante' entende, e mais nó. , que só pc»-
tlem remunerar~s{p em dinl.eiro efFectivo do Tb~ 
souro Publico., authorizff-se a prestação; e s. 
o não são, n~o ha para que gasJar tempo; não 
he objecte que esteja na lei; lt!m porque se 
iàça uma lei. Tol/stllr fjuteatio. 

O Sr. Rodri~utl' de Carval/tJ: - Os servi • 
ços marcados no Regimento são 08 uniC09 remu
neraveia; mas st.m ent{arem na classe dos rem ... 
nerav~i., outros muitos liiio attendiveis';· por ex
emplo, em commercio póde um homem faler ,..U
des seni(;'o8, mas como não estilo marcados Da 
'abeUa do Regimento não tem remuneração pela 
Lei. Pergunto agora os eerviços deste homem sãO 
remllneraveis? Não, porque nite estão Da tab.Da. 
Mas eUe Dão pede remuneração, pede uma Ora
~. E esta tem fundamento? Tem, potque d. 
documentos que ajunta mestra ser· Um cid.dito be.. 
nemerito, e elta Assembléa teru todo o poder de 
cunferir Graças. Eu não sei o que neste negocio 
produz tanta coDfusão! O Imperador, quandO es
te homem requereu t teve a delicadeza de não que
rer decidir; mas como tinba vontade de o beDe
ficiar, erdeoou-lhe que requeresse a Asaembléa. E 
seria isto para se desculpar com .. homem? N50; 
foi para que nós conhecessemos 08 seOB serviços, 
e o attendessemos corno fosse justo; ora depois de 
tomado este conhecimento, tornar. mos a envia-lo 
para o Governo, hc o jogo dI) empurra. Por tala. 
to voto que o pcrlendente seja attentlido; Dão par. 
obrigação legal de lhe pagar, porque não ha di. 
vida, mas por ser merecedor de alguma Graça. 

Julgada a matt"ria discutida; o Sr. Presi. 
clent~, p~ra ma~or clareza a propoz da maD.ira 
seguinte a votaçao : 

1.0 Se a Assembléa approvava o Parecer da 
Commil'são em quanto entpnde que os serviço. 
não estão no ca~o de serem remunerados, por 
falta de legalidade. Resolve0-se tlue sim. 

2,° Se por equidatle são aUendiveis os servi
ços, para 08 tomar. a Assembléa em considera
ção. Decidio-se que Fiim. 

S.o Se o Govemo tleverá determinar a quantia que 
d. equidade se Ih. assigllar. Reeolveo-seque nio. 

4,° Se devia ir á COffilDissiio da Fazenda. 
Vence0-file que Elim, 

O Sr. Presidente a8si~nou para R ordena 
dia ],0 o ProjPcto 80brt: Go"erno~ Provineiaea 
~.o O do Sr. Mon;1/: Tavart8: 3,° Os Artig08 
propostos pelo Sr . .Altll~ar yara addiccionaes do 
Regimento: 4.° O mesmo Ilegiroento. 

I.fwantou-.e a Ses~ão ás 2 h9TlW; da tard,. 
Jo,~ Ricardo lia Cona Aguiar ,,'" ~ft"rodQ, SeQretario. 

~ .... --_ ... -. -----------------------------------
1\10 DE JANEIIlO NA IMPRENSA NA.CIONAL. 18ft. 
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SESSAO DE !8 l>E JUNHO. 

.Pf!ftdmciCl '" 8r. AfldradtJ e SilfHJ. 

REunidOl 08 Srs. Deputados pelas 10 horta 
da manhã t fes-se a chamada, e ..... rio-se pre
IleDtea 640, fak.ntlo por doentes OI Sl'I.llodril('Úe, Ye/.. 
loIo ,Ar';o Y"taflfICI, Ribrif't) de Re,ende, SilveirA 
.M~ , Bilf10 Capelllis Mór , ColdaI t Gamo, e 
Ferrei,.. BarMo. . 

O Sr. Presidente declarou abetta a seuão, e 
lida a Acta da antecedente foi .ppronda. 

O Sr. Secretario Canaeiro de Campol I. a 
pan:ticipação que fea o Sr. "'ra'fio Yia". de Dão 
poeter 888i8bt ás Sessões por entmao. 

Ficou a Allembléa inteirada. 
O Sr. Xa'D;'" de OaroaJlw l-Sr. Pl-iafc1ente t 

Li a respeIta doe PrelOS Da Ilha daa Cobras , car-
ta elo Amigo da Orde. t inserta DO Diario do. G.,. 
yerao N. 11 lI!, reeposta , que á ~imento dellea 
foi repartida por toeIoe OI Illuatres Membrol desta 
Augusta Aasemblea; e c:onfeao á V. Es. na fND· 
qi1eZ&, que me caracterba, que estremeci á IÓ ideia ~ 
de que ainda se co!18e,!a entre. ~. entroniaado o 
Despotismo, e .rblmanedacle JudicI.I!!! Hoft'Oo 
rimei-me, vendo que Cidadãos Braaileiroe aio ai.da 
,-reIS illfeli. da mais despejada .rbitr.riedade Je 
Juizes, que oUliio espesiaber a Maaeatade da 
Leis ! ! ! Steúre fW&.~, d 'DOa' faacibru l.e,it t ! ! 

Quis Jogo depois faacr e meo Ofticio: advog.r 
• ca... dos oprimidos: reclemsr jU8tiça contra 08 
oppresaores ~ maa D. prudenci., que me regula, 
dete~ .. e a consi~ão., de que talvo aquell~ só 
papel publicado, e pubbcado neste AugUlto leClDto 
á face de Uri,. Nação B~8Íleir., l~ o pode
rolO dique ao mal •. EDga~el-m. ~vla, S! .. Pt4;-
.icieDte: a pet'tin&Cla, a lmpudenCl., e a InJu8t1-
ça estão de mãol dadas. lIe ~ que me: prova este 
110VO papel, igualmente por nos repartIdo: o Ma
Ilifcsto j u8tificativ. de um daquell~ m~os Pre
zos. He preciae pois que eu alce Já a I1l1nha fraca 
voz neete A ngusto CongreSlO: que eu cu~p~ ul!la 
vez o mais sagrado dos meos deft~es, Ja 'Iafeh ... 
menteoRlitido. . 

Em verdade, Sr·. Presidente,. Dão b-: V. Ex. 
aiio seu ·eu ~ não sois vós, ob sablos !-egJIJad~~, 
08 Balual1es, que a ~ago8llima Naçllo Brasileira 
tem opposto ao DespotlsRlO de qualquer parte. e 
debaiso de qualquer fórma que elle Ie .ppre8lll~? 

Não 'oi e&eGrada na jnviolavel promessa do 880 A u-
gosto Defensor Perpetuo, de que o Despotismo 
nUDca mais apareceria DO Brasil, que esta Naçio 
ms vezes Heroica proclamou a sua Gloriosa In. 
dependenci., e nOI COD8tituio os Bravos Atletas da 
bem entendida liberdade dos Povos, d' aquella DO-· 
bre liberdade, que he a um tempo o sustentaculo do 
Tbl'6no , e a gara.tia dos direitos do homem, e do Ci. 
dadão' Não tenho eu mesmo ouvido neste sagracio 
recinto (e com que gloria o repito) que apenu 
con8te de opressão injusta centra qualquer Cidadão, 
eUa um d. Dês será o seo advopdo, o seo de
fensor , 

Eis pois se apreaenta a oecasião, Sr. Presi. 
dente. Ha Cidadãos Brasileir88, que gemem de. 
baixo da ferrea, • mai! tranl~endente arbit!'8rieda~e 
dos JuiR.; ha Cidadaos prlndos do mal. preCle-
10 dos IeOI direitos; ela sua Liberdade; e iato 
leIU cu~ legalmente provada. Eltes papeis o di. 
sem; e destes papeis reverberio certos caracteres 
de verdade, que, (ingenuamente conf8llO) arras
trão-me, persuadem-me ,convencem-me. 

Com tudo eu confesso na minhaor dio.ria frieu, 
eempre indispensavel quando se trata do exame 
da verdade, que falta a verificação, flue deverá 
produsir a evidencie, a qual se ~e8~e ~~ existis
se eatão uma ie d\1M: ou acudIr Já Ja com o 
.. ~davel remedio, que não só removesse o mal, 
se não ~e reparasse satisfatoriamente 08 estragos, 
que eUe ha causado; ou fugir de uma sociedBde, 
que DOS nega a p"rometida prot~,:ção., que nos re
cusa mão bemfueJa contra a lDJusuça, que nos 
esmaga. 

Eu Dão vejo meio, Sr. Presidellte. Nem se 
diga que não devemos ingerir-nos no Poder Judi
ciario. Qualquer Poder, quando abusa t quando uI
erap.... OI IeOS liRli~es, lic dt"Sde logo um ~ons
tro, contra o qual de~de . logo .8 ~a~ão deve lI:l~r 
d. plenitude dOs seos lDahe!laVelS cuC'ttos; e e~, '.'a" 
posso conceber mais escandalo.o excesso de hmltes 
do Poder, que o do Juiz que ~em nenhuma pro
va legal declara culpado o Cida~Ho innoccnt~ , pn
ra o calCAr no carcere, a despel.to d:w LColS em 
contrario: qlle o Tribunal, que coofirma um tal 
Decreto de pronuncia. 

Resumindo por tanto o meo diseorso, e iigaado .. 
me á ordem necessaria , eu dezejo 'tue procuremos O 
cuuho d. evidll1cia, que,. c:oao coDfessei, falta u!!· 
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. d. n"lI~:l 1'3r'( is; c lJt :J C:'<IiC fÍJD que eu feço " 
"""ince 

Ir;n'CAçAO. 

l'r"r"n'lO (í\1.~ fie rcrr.ettiio ao Oovemo a res-
, IO'!(" ",,(h "{Ir f'H l,relos da Ilha dAlI (;ohrss á 
~Rrl;j d~) Amigll da Or,letn, inserta no Diario 

N/ II ~'~, c CI Manif':,1to J usfÍficatlvo de tlm dos 
m(';;rllO~ 1" C10H, para (Iue, fa.enclo-os confrontar 
':1'1" " clcvlt"'I\ " '11Ie CUCA fie reterem, infi,rme se 
JI(! "\lIoto c ,'cnllld/:iro tudo o eco conteudo, e 
j,.to 1'00n :1 urgl'nl"ÍB cJue a mAteria exige por 8U" 
~r.n·i,ll1d(! •• 'aço cln AucmlJlea ~:J cle Junho de 182:1 
... ratlk,. d.: C~i'i:a '''0. 

ltellwtlÍlla li MCPR a Jn<licação, foi julgada 
urgente, c elllr'I" c'm dilll·u!i~liu. 

O Sr. JlIoniz 'l'm,'art": - Eu creio que por 
or. nti" C'!"IllJ'l'te a csta ASBcmblca tomar conhe
• lInuato de simiJhnnte negocio; deixemos que 08 
.J uize~f fl1l;::o o ICU Ollic!() , e !;g houver infracção 
til' Lei, ('\1 (jc~(·i o primeiro a bradar cODtra elle. 
nc:;tc: A tqmto rl'ci:~tlJ, 

O :: .. r, .IIIII"/I(la Madmdo: - S,;, nno,viemos 
11Iiqj ~:~r.L t~Cl'hlOIi J'rllcur.:dolc8 ,Ie ninguem.; !e a 
J\"'el.lhJ(~" í'l'prlJvuti!;c o qlle se Acaba de propor 
tllJl',ov/nin uma in~ercncia no qtse, de nenhum ~Jlo
ri!" no!.! pertence; cbtes homens 1150 de Ber Jld
~uloll; c 11." cJ")Jllis que o f tirem .be que podt'Jnos 
~unh,',!er ~'e 0'1 l\1ugi!ltradoll obrariio conft,rme as Leis; 
•• cliell 4!1 vi"l",'"m, n",~ como garante. dos dlrei
Iml inrlivic.lu:acli faremos desappareeer a arbitra, ieda.1,·. mas aates tlell~,e tempn mio Clmeç" o DOSIiO 
Olliciô; tudo o mU11I são abusolI que devemo. cvi
tl&r. 

O ~r.F,'nnfn.: - Se n,',s não temos autbo
ricll\lle (le pedir lII('urlnaçiíes, nt:"Dhuma aut~orida~e 
tt!n1O' t e n. melhllr ilmo-noa Clmbllra. DIZ o 11. 
lu"tre I"fopinantc quc deste modo 1108 in~erimog 
no (ltlC 11118 nliu pcrtence; mas e" nio vejo como 
.... lJim 1I11~ cntrcmctlemol no (Jlle ho dos outros Po~ 
derrll. Ui':-Ilo que (,I~CII hOlltens !!Ião innocenlf8, 
1U111 c,.nu) Pllde neotlteccr quo o nlio lIejno. pedem
tO jlll~,rma ,õr" rar:& lie cOllhecer a vcrd,.dc; ora 
,~II(/ CI pedir illfilrllliu,'óCII fJcj" ingercl1da be o que 
1110 concche " minhn I'IIZ'\O. 

O :"r. ~,.,Hd() /.i.lIIlJ: - Sr, Prcllidcnte: Eu 
"lIroi o primeiro a )lu/lir ('daa 1iber,lade do Cida~ 
etüo. tn""1I 118 VC1.l'" 'luc o fbcrmo» dentro dOIl li· 
"1'1".. mt\rc:\thm piJa ) .ci: cu qui:&cra que nunca 
elllf;!I~m()'. li',r" d,lIclI. Em geral não de, emol met
tcr-rUIM I'In nt.E;0rioM como estc!!, se não cle~i8 de 
'''gut,'llus os fl~cur~o" I",linario8' c se por dcsgra
('" u (eUVl'I'1l0 lIôio der providencins qllando le co
nll'ttc 1''''In "hu'.Iotl ele 1.ei, t:ati'io c 'dgirenlOs a res-
1"111:;;1 hili(laclo dO,1 M iniaLl'Us; !I('huindo etitA elcalft 
t.vilmlmol quu o (:o\'orno 8upponha que queremos 
r..,nhe~r de nfglleioR quo est,lo a seo cargo; elle 
clwvtl ct,fl'n,ler a liberdude do CidalUto como DÓi 
tI\(;~mnll; • por tllllto deixemos aair ai aeRtenças; 
• o I'uclr.r Executh'o nos mllndar:, elltoo informa
~ir!'l, '0 n,',,. "I cxito:irmoll, c conheceremlJ' do ne-

. tccHiu (!m circuIIMlllncius do 1101 pertencer; alora a 
1I1Ihrhl:'~'I\u hc intompclItiva. porqul o negocio estia 
IIILrcltuu .lU Pocler ,I ucliciluio. Saia pois a sentln
f,'. .io' ~I!I' tor illj" .. tl 1\1 'artes recorrerão a esta 
A.a",nhlt'G; o n,',,, thremol que OI que a proferirlo 
ro.(IOndul) ~ur ellA. 

O ~I. ~lIf~I"Rr: - ~r, Prc.iclente: Di ... , por 
• ,.J" a 1"' t J (l\:u u'c;~ lmllll'llll c~&.'o fle.VII UIIl 

eulliA a~umn: liO :lf:::im he, já os :'fihistrGs tem 
transt9redido ai Leis, ?omblld,) de todos os princi
pias êonstitllci~nQes; e deve:r.os clamar ccnu" cJles ., 
e mostrar lhes que temos for~'a suffidente para. con
ter o despcti: mo, quo parece, com nlsgo3 o digo, 
caminhar' com pMS8S 4t' gigllnte. O que !l6s QUf· 
remos saber he unicamente se nestes p~peJs lia ver
dades, e a esse fim pt'dem-se infhrmp.ções ao Go
verno; sc isto he ingerencia nllda li" q\~e o não 
seja, Hoje que a Na,.ão está '\"crdaJ.eir:arncnte cons
tituida. ntio poderão o. seos Uepresentantes reda· 
mar a justiça, e fazer desap~ccer o despotismo 
que CAlca aos pés a innocend:.a? Sempre que exis
tirem Cidadlios opprirnidos, e~ clamarei em seo 
favor; sempre quererei saber se o estão; c nunca 
terei isto por ingerencia. Voto por isso que se 
peçolo illror maçõcl ao Governo. 

J ulgou~se a materia discutida c, pondo se a 
VOt08 a lndica~iio, foi regeilada • 

Por não haver expediente pa!So1l-se á 1,1\ par
te da ordt'm do dia; e elJtrou ém dilJcussão o Ar
tigo 17 dI) Projecto sobre Uovemos ~rovjDciaes, 
que t:nba ficado adiado na SeslilÍo anceIentc. 

O 8r. Andrada ,iVncllodo: - Sr. PresideD
te: Ontem um nobre Deputado, fallando contra 
o Artigo, confundto proYidellci:l1 politicas com 
medidu judic.:inrias; destas não se tracta ago
ra, mas de uma extraordiuaria, filha das cir. 
cunstandas, e que parece0 justo apontar. No Arti· 
go dIz. se que a suspensão só terá lugar em casll 
urgente, quando não possa esperar-se prla Resolu
ção d" Imperador; e he daro que ainda assim 
não ha de ser julgado sem culpa Cormada; pois por 
ser Nin6tro DilO tem menll8 direito que qualquer 
outro cidadão, que Dão púde !Cr arrancado arbitra. 
rlamente do offieio que c:xeroe. Em ema palavra 
isto he uma medida que as circunstan.cias do Bra
lil mOlltrão ser precisa; prove-se que o nio bc e 
eu votarei que ,e risque do Projecto; mas niio a 
cunfulldanlolJ com medida judiei.ria; nisso mio con
veDho eu. Be um expediente de que se iança 
mão, qult'1do le julga arriscada a II'glirllHÇA da 
Provincia, e não nos casos commUDS; e então an
tel sofra a luapeDsão o Magistrado do que perigue 
uma ProviDda toda. l.embra.ci porém para modifi
car mais esta m .. dida, que nos lugnres onde houver 
nelação, se proceda á suspensão de :acordo com e 
l han~ller; be uma hODra que 18 Ihl faz e affa~ta. 
lI' a idéa de se querer restabelecer maDsamente o 
Governo dos Cap:.tã~s-GeDeraes , ,fazendo dependrn
te o Po,Ier J udlelarlo da authorldacle do Presiden
te. Em fim o Artigo precisa retocado; e por isso ofFe .. 
reç'o outro para lhe substituir, concebido noa seluiB ... 
tes termos. 

Art, 17. A administração da Justiça hc in
dependente do Presidente e CODselho. Pócle porém 
o Preaidt'nte em Conselho, e de a.côrdo com Q 
Chanceller, onde houver Relação, suspeBder CJ 

l\lagi8trado depois de ouvido; isto t50 sl;mente 
no caso em que de conlillu:ar em exerci cio o M .. 
gistrado se possa seguir motins e revolta DS Pro .. 
vinda, e se níio possa esperar Resolução do Im
perador. }'eita a suspençiio, dará immediatamente 
parte pela Secretaria da Justiça, e remetterá oa 
lut08 comprobatorioR da \1rgcnda e necessidade da 
luspenslio ao Tribu~a! competente. para proceder .. 
se como for de direlto. - Âílt~f:io CQrlo, Ma-, 
r14ado ti' ÂndrnM • 

Foi lioi.d~ 



o Sr. Coais Jlguitlf':';'; Sr. Pteaidente: Não 
lIe o amor de cJA88~) Que dirige o D'leo modo tl~ 
~. sobre. a matel'ia em· t{u-eatâ~, ma sim as 
ldéas que tenbo sobre aindeprtndcncia do Poder 
JUc\lciarlo, sem o que .. ão pódc haver certeza e 
.tltabilad~de do J uJgado; sei que desgraçadamente 
tem havido em algumas Provincias Miuistros asSlÍs 
c:orroOl pidos, e tao indignos, ql&C tem abusado 
da conliança publica pelo excesso de suas prc,'a
ncações e desordens; Ulas be tambem certo que 
em outras os tem havido em verdade muito 
dign8s e de tO(la a probidade, e isto não obs
toRto grita-se I(cralmente contra todos os Magis
tr .. des; e til I be a marcha das cousas bumanas., 
que em todos OS tempos tem sempre pretendido 
tirar argulR~tos contra a utilidadc das institui
çijcs, p~lo- ll'-USO que dellas se faz. Istopo&to 
tendo Stl ta ' vista os principios da Justiça, e os 
do ililteres!~ {Ilblico convém que a Magil,tratura 
teja sim irrdep'cndcnte, porém que esta indepen-
4encia seja marcada e confr.abalançada pela res. 
poBsabilidaA uma dns primeiras garatias do e}'s
aema Censfl&ucionnl. E supposto entenda que he 
.empre perigosa toda e qualquer ingerencia de 
um em outro Poder; todavia como conheço que 
• medida· ha temporaria, e que só as circunstanJ 

c:ias a podem authoriJar, admittirei por isso flue 
08 Magistrados possão ser suspensos, como se m
culca 110 Art" no caso de que a segurança publi
ea perigue, seguindo.se o des8s80cego e inquieta
f ão por elles continultTcm 1\ servir; e em tempo 
~ompetelltemelhol' explanarei as minh... ideias 
lobre bimilhante objccto. 

O ~r. Jlenriqucs de Rcsmde:- Scmpre que 
icnho fallado sobre este Projecto, tenho tido 
debaixo da vista todos os secs artigos; e por isso 
quando se discutioo Arto 11. propuz um addita
Dlento. que f'li regeitado. !\tJas fallalHlo-~e agora 
sobre o Art. 17, reconheço a nccl~8sidade do meo 
regeitado addltamento ao Art. Como o Art. H! 
diz que os Conselheiros tcrão voto deliberativo nas 
se~sões ordenadas por ellta Lei, e só consultivo 
JJilS convocad:ls lle!tl llresidcntc, e eu sou de 
TO to que o Conliclho tcnha. voto deliberat~vo em 
todos 03 casos urgentes para sua responsabi,Jicl3de, 
Blesmo nas sessóes con\'ocadas pelo Presidente, 
pois que dle píJde com'tlca-lo ou para materias: 
urgentes, o~t d~ mero escrupulo seo, pr0p'uz 
.quando se dlscUtiO o Art. 11, flue logo, no prm .. 
cipio dessas sessões {'onv~,~adas peJo Prcsllle~te, o 
C8nselho com clle dccldu;se se a matena era 
1Jrave ou de mero escru?lulo, para nas primeilas 
ter o' Conselho voto ddlbcra\ivo, e ficar igual
mente re~pon~avel. Ora nc:-te Art. 17 diz o no
bre A uthor do P~le('to. (ill~ nos casos urgentes 
o Pre~identc! ~m Conlielho poderá sus)lendrr Ma
I!istr:ldos; }Jergt·nto quem he o J úiz. des~a ~rgen
eia 1 Pooe uma dcs~as contocaçõcs do PresIdente 
acr para cs:sa suspellsiio; mas como o Art. 1le' 
Biz que o Conselho terá voto' meramente consul
.ljvo em tacs sessões, sc~ue·se que. de ~acto o 
Presh~cnte sUl'pende o Magistrado por arlJitrJo seo, 
e o Com!CIho não fica resposavcl, o· que eu 
qQizera que fosse, ]lor ser ",Meria ti'io momento-
4l& ; e por isso .• p~oponho q~c se. d~c~are Pilo 
ClJnselho e PrCSluente, logo no prmclplo dessas 
E;eSsões se a rnateria he grave 6u não, para o 
Conselho ter ou não ter voto delibcrath·o, e ficar 
em conseqUencia rcponiivel com o. Presidente. 

o Sr. Fertltlflt1tl PinTteiro: - ADonis estudei 
este P"Qjecm y propu. me Jogo fazer alguns repa .. 
rus sobre este Artigo, com referenda ao Corolario 
6. o do Art. 15; mas vendo qUI o seo ilIustre 
Allthor era o mesmo que neIJe embicava, 9ue tra
tava de o tornear, lisongeei-me de Ter-me dlspc'nsa
do dI!'! entrar em discussão, sem pre eustosa a quem 
pouco presume de lIi, sempre chocante para quelll 
gera o Pr(til~cto. lUas como a pezar do que se tem 
dito, eu o vejo em termos de passar. he da minha 
consciCllcia propor a supressão do Art. A 2.- parte 
deste he perigosa á indept.lldencia doa Poderes; e 
lia mspensão do MIIg1l1itrado pelo Preaidente eru 
Conselhu vejo uma ri ara e decidida invasão da'par
te do Executivo, de queRl o Presidente he um me. 
r~ agell~e. ~or. e".t~aor~inarios que aejlo OI mo
llvos t Jamais JlIstlfical'llo este exemplo f,tal, este 
!olpe em uma das bases esseaciaea proclamada, em 
o 1I08S0 Systema Constitucional. Sr. Presidente: 
imisto, e para quando le fratar da CODatituição. 
me guardo para mais insistir, não haverá Iiberdacle 
pulJlica, em quanto o Poder Judicial não for ab-
80Iutamente independente dOI dous outros Podrres; 
a jusliç, deriva jmm~iatamcnte da Lei. e radical .. 
mente da Navlo, por isso que a Lei não be .. aia 
que a expressão da vontade ~eral; e a menor in
gerenda nas funções dos JUIzes, se foi admittida 
em uma l\'1onarchia absoluta; ,he um a&tentado no 
Governo Constitucional. Por tanto voto pela su
pressão da !.Il parte deste: Artigo, e do Corolarie 
6.0 do Art. 13, a que elle tem referenda. 

O Sr. pff'eira tia Ctmhcl pedio igualmente a 
palavra t e ollereceo a seguinte 

E1tIESDA 

A Allministrar,iio da J·u!Jtiça be independente 
do Conselho para ser exercitada pelo Poder J u
diciario, usando as partes dos recuraos Legaes" 

O Conselho conhecerá das queixas, c imputa
çõea feitas aos Magistrados da Provincia pela ma
neira. seguinte. Nos crimes contra o Estado', e se .. 
gurall(,a pulJlica, lhes. mandará formar culpa pela 
cempet'!Dte Authoridade·, c ~ -pronunciados 08 

mandará il&mediatamente suspender, e prender. 
Nos crimes de venalidade, peculato, e concussão 
forrnando-sc.lh~s culpa, e sendo pronunciados, se
rüo iguahRI:nte suspemos de 8CO~ ofticiQ8; e em 
um e outro caso .. eriio· os procl8Sos remettidcs á 
Relação do Destricto pari' serem jldgados cem,) 
for de Justiça: e qU811do sf'jlio absolvidos, serão 
rein1cgrad.s em seos exercicios, e pUllidos os 
calumniadores . 

. -Nos excess.,s de jurisdicção informará o lUa
gistrado que parecer ao Conselho, oul' indo 80 

al:usadn; e quando este niio mostre completamente 
a legalidade de lt80 procedimento, .el'llo 08 papeis 
rORlettidos ao competente .J uiz para OS ex aminar; 
e formar culpa. Nliu ha\'endo neste caso pronun
cia , será. meramente advertido pejo CODst>.lho, . e 
fica direito salvo ao queixoso· para inte DID'!'. sua 
aeção na Residencia daql1elJe Ministro, ou quando 
deixar .. de 8en;r naqueUe, lug,r· para baver· dell~ 
a indemnisação do prej'urso que IIte bou ver cau
sado, e satiSi:àçüo· da injul'i& cometida 

ADITAMESTO' 



reli ,'aI R.J~ií:& d" Provincial chamados Oínciaes 
111& C., 11/\ , Mmlo da nomcaçãu do ChancelIf'T. fa
"l'IIdo rezei de Jh'gedor da. JUF!tiças. e ,~orno 
tlll prenidirá R6 ViHitll~ da Cadêa, c aSlIignará o 
dia do Ueged'Jr na. Peti,;óes de nggra\"(). 

Na'f I'rnvinciall em 'I're niio huuver Relações 
',e regulal"'õ osncgocio& da .\[etiíl do DC8embargo 
dll Paço pf'11l1I J unias que determina o Alvará com 
força de Lei de 10 de SetcrnlJro de 181 J , as 
qu:ae. 8('raio convocadas, e presididas pelo Presi
dente da rrovincia, Paço dll ASlfemblé:1 'l:J de 
Junho d\: 1~~3 - O Deputado Pereira da [unha. 

}o'ci /lpoi:ul" em tod8A 08 ReO~ Arti!~os. 
() Sr. Cnrllci,'o da Cmtl,a: - (Não se cn

dendc o 'l'nrhj~rafc). ) 
O Sr. lIenrique, de R&Bcnde: - Não h:\ 

cauta maia faeil do q"e confundir; e cada um 
qlwr que os cousas srjóão dirigidas seA'undo as 
th('urialt, c imoginaç,;clI, que tem lia idéa. Srs. 
l\lctlll,fjsicas mio regem o mUlldo: a époeha pre
lenle ho verdadeiramente reyolucionaria, e nas re
voluI;õolt o. principios tod()s são "tr~pellarlos: .0 
(jo"rno lIll cliLado presente he f)bn~ado 11 hlr 
levando a harCA como quer o impt>lo da corrente, 
apenlll óirigi"do o I,me em ordem a se não que
brar em algum cachopo. He llccell"ariõ, que o 
rigor dos principios ct·"la ás circlllUitandas: he o 
que rI temoll frito, c he o que somos obrigados 
• hir fazend" nilHb. J·:u podain citar alguns ex
e"'plolll, ImlS Jimitar-me-hei 1\ um sómentc. Reque. 
rco·se {a ,PrimeirR .r unta do Ooverno de Pernam
buco ti. prllltto do Ouvidor Juão Manoel Teizlira; 
• J li 11(.' mio se juJg:maQ para isso authorisada, e 
p'Jr flUI rtI lado conhccl'mJo o falta de l\lagistraelo~ , 
'JUC ha,' lO' 1111 Província, corno muilHs vezes rlpre
e,'nLolI )Iara o (.;,irtc, deixou de o fazer: que se 
IIe:;ili,) ,lllhi? Hou\'e lima Bernardo em uma noite, 
• entre outro. I' .ropa prcndco o Ouvidor. Não 
~f:riA mcihor flue o (íon'mo o t.ivesse feito. alltf:S 
do 'luC u tl'OpU r Jl"di"·lIc ""gmento eI~ Moldo. o 
(i'.I\'~'rnu Ido o podia elar, e o não deu: que 
r('~uhllu? U n UH/fim lHl lIoitc tle Domingo d., 
H.lIllfllf pal',l R ~"[.l,,,"ln·l'·cira, e o Ooverno foi 
lihrigll~lu :t CUI1Cctll'r t'sse Augllll:nto de loldo. NÃo 
dcilUU clt· l'I~r c(!l1slIrnd.,: I·rr.bol'll; teria sido melhor 
que o tiVCIIHP concedido untell Im'smo que hOl1ycsse f." Hernal'lJa; porque ('lU f;tn 110 melhor, que 
tàça o Guvel'no do 'llle " Tropa, e o POVA, 
qlle por Cilltll maneira ~c hRbilita para scmpre fA-
le lu. l~lI niio 80U d. opini&io, que esses Gov('rn08 
kllll.Tn tnnto 1,ocla: nt:1!1 (]\lC l-U hn de fazer? A 
f.;I"ldul h~ crU i.'" : ht\ p,'ceiso cedcr um ponco 
,I" ri~')I' dOIl J'-n.,.'ijlim., pC'r "1::"4 ra~Õt:H: para 
qll~' 11 (;"\,(,1'110 LI.:,I o nli" o l'ovo; e pnra tlUC 
n f~('vc"Il" 1:'1:;' 1"11' '.ei, e 11 ia por nrbitrio. e 
r,'r drl'llll~.tlllll'b!. r "lu JlMCJIlC R Constituic;lio, 
'11hl I ",I" du\'c H·.~·\lhr, n:iu clltci ainda feita, e 
'11' l'I'Ni,," I'ro\'isuri;unl'lltc F;cgnirmos eHta vraredll. 
'1':~ 1'"111''' ",',de dllrar, llur1lue a Constitul(Ão 
li,'" ,1\\1: ~IIHlllr IIcculos em laKcr.!lc. Por lalllo 
\ ·'l., ,'\·Iu iI ... i~Cl tnl qual novomento o redigia o 
1 •• 1 11 •• 1.1'C Allt!aor. 

• r 1l1~'IIII-'lt~ a 'inAI D mlltcria R·.fficicntcmente di •• 
".,1,1., Cl 1' ..... 80U-." 110 Arlip 18 concebido Deitei 
tCl'IIIfI~ • 

.. \rt, IS. A Ilthninilltra,;ito o arrecadarito d. F .. 
Al·U'!.' P"blil:I1 fi.. rro~incia. t f .. er-s~ha pel .. 
"""pocLi\'R!' ,I unt". , (11 'lu,,, presidirá o mesmo Pre
ltid&:Dlo da 1'1.,incia. ~ .1I.na farma • mlDeira 

CJue a presidião os antigos Governadores e Capi
tães-Generaes. 

O Sr. Andrada .. VIJcluldo. (Não se entende o 
Tacbigrafo. 

O Sr. AlmeidtJ e Albuquerque mostrando qae 
cumpria alterar este Artigo offereceo a elle a seguinte 

EMENDA 

o Presidente da Provinda se-Io.ba tambem. 
da Juuta da Fazenda. - Albuquerque. 

Foi apoiada. 
O Sr. Andrada Machado disse que julgava 

acertado fazer algumAs mudanças na redacção cio 
Artigo, e mandou á Mesa esta 

EMENDA 

Em vez das palavras flr-M-1u:rJ. p .. 1iba-se con. 
tinuará (J fazer-Ie; e depois da pallvr~ Prot,inciG 
dir.se.ba flQ Tõrma da Lei e Regimenw8. 

Foi apoiada. 
Depois de algum debate, julgou-se a materi. 

discutida; mais quando se ia a passar ao Arligo 
19 pedi o a palavra O' Sr. Teixeira de Gouv,a P'" 
ra otferecer um Artigo addiccional, e foii-Ihe con
cedida 

O Sr. Teixeira de Gouv,a : - Como em alguma. 
Provincias deste Imperio se achão creadas JuntaI 
de Justiça para Rotencearem em ultima inslan~i. 
todos e quoesquer crimes. as quaes se compõe 
de sei" vOg&es e um Presidente; e não podentlo 
devolver. se esta Presidencia (que pertencis. aos ex. 
tinctos Governadores e Capitães Generars) ao Juil 
Relator por ser um dos MI'Dlbros , e porque não 
havoria quem desempatasse quando disso se precisas. 
se ,julgo necessario o seguinte Artigo addiccional. 

O Presidc!Ote da Provinda o será das Juntas 
de .hlRtiça nas Províncias em que as houver. Paço 
23 de Junho de 1~!!3 - Lucio Soare, Teixeira. 

Digo que me rarece necessario, porque esta Pre. 
sidencia vai, dar scm dyvida alguma ingerencia na 
administraç:ão da .Justiça Criminal, peis que nes
te ca80 além de exercer o Presidente, Gomo tal, 
um acto de Poder J udiciario, hade Recessariamen. 
te em algun!l casos exercer tambem a J urisdicção 
dada na Ord, do Reino aOI Rrgcdores da .1 usti. 
ça; e por isso passando o Projecto tal qual, 6. 
ca\'a excluído desta rrc!iidencia, e seria 11m em. 
hnraço nns Puwineias saber se quem deveria pre
Ilidir. quando alias me parece que de confiar-se ao 
Presidente da Província mais esta aUlhoritladc, se 
não legue inconvelliente, antes julgo mui proprio 
que ('lItf" Trihunal seja presidido pela primeira A ... 
thori,l:ade Civil da Pro\·incia. 

O mesmo Sr. Deputado lIIandou á Mesa o Ar
tigo; e foi apoiado. 

O Sr. Andrada lJfar.1lado igualmente manio1& 
Á 1\'I"S8 outro Artigo addiecional concebido nOl 
termos segnintClJ 

Art. Ileldiecionlll. Na falta do Presidente ser
vim de Prel'id~llte da Junla o que o for do Con • 
eclho dA Protincia - .Antonio Carl08 Ribeiro de 
ÂtadrttdIJ • 

• "'oi apoiodo este Artigo, e tambem e que 
ofFereccra o Sr. Te;ze;ra de Gou"etl, pan fOrma
rem novol Arligos entre o 18 • 19; e julgo.to
le, depois d. algumas observaçõea, discutiu .... 
teria, paaou-.. ao Ala. 19. 
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Art. 19. Se algum dos Conselbeiros electiv08 • ofFenda ~ priBcipio prim!iro é ca:deal da ~ur8D~ 
abusar da sua nuthoridade, o Imperador o pode- ç~. Publica, que he tuo eismelal na SocIedade 
rã 5uspcnder, dalld~ parte motivada a Assembléa t CIVIl que exclue o exercicio de qualquer direito que 
e neste caso entrara em ~eo lugar um supplente. com eUa Iteja incompativel. Por tanto einda que 

. O Sr. F~ança: - .Nuo po~so aprovar a dou- 5e . reconhe~a, que pur via de regra quem elege, 
trina do Artigo em dlsc~ss..io na parte elD que tambem deyeria ter· ·direito a suspender e destituir; 
diz: que o Imperador dard conta motivada ti As- toda.via não convem que o Povo use de uma AU-
sembléa da SUSpellÇ~O que ho.uver de declarar a qual- tborldade, que além de promover frequ~ntes ajun
qut:r dos ConselheirOS e)ectlvos dos Governoll das t~mentos populares, quasi sempre perigellos, t.br~ ... 
Proyjncius. J a aqui se disse em outra ocaziüo e na. uma porta franca a intrigas, e sllbministr!':i,'ló 
~ nisso .fui de acordo, que os GoverBos Pro,~in- meios bem com modos para os perturbadores do so
aIBs erSo puras Delegações do Poder Executivo: cego e seguranç'a publica subverterem a lJoa ordem. 
qualq~lr pois qu~ seja a sua fórma não perdem a Da falta desta consideração tem nascido as f'tequen
~ellcla que ~!rlVa ~a sua origem ; por tanto Oll tes re\'oluçõc:s que tem experimentado 08 Governoa 
61Ja um ou sCJ'lo murtos os Empregados ne86es Go-. l"!oyiliorios das Provincias, e tod08 08 males que 
vernos; ou s,eIr contemplem 08 Conselhos 110 ramo nos sabemos e procuramos remediar. Homai ipo
d.e Il:Ias atri6u.i IIÕ~S propril\s elD que obrão jurisdi. rantes ou perv('rsos não sabem Oll fingem ignorar 
clonalmente ; nus outr,>s ramos em que tem mg- que o problema da A~soci~io Politica, ainda mes
ra voz COllS\t .... ViI, mio podem deixar decon~ide- mo nos Governes os mais livres, con!-iste na ma
I'ar-:;e como ~alJaçÕe8 do Polier E:cecutivo; não nutenção dos direitos illdividuaes dos Cidadãos, 
obstante a fOlma da sua nomeação feita pelo voto comlJinados com a tranquillidadc, I'egurança e 9r
da Provinci:--~ue sendo circunstancia accidental dem publica; que quem não attende á estes dous 
não l'0ue mudar nanca a natureza da co usa. Ora dados cOlljuntamente, e os niio concilia bem, cer
se isto he assim, como eu na verdade entendo, tamcllte náo resolve o problema, não consegue o 
sobre que principio. logo pode assentar. essa obriga- fim da orgaQisação civil, e segundo prescindir ele 
-ção; essa formalidade, ou antes essa etiqueta de um dos dados. sobreditos produzirá a anarquia 011 

se á Assembléa da Nação comunicar tacs suspen- o despotismo e tirania. He por estas razões que o 
ções, que são aetos de atribuição propria do Go- Arti~o commette ao Imperador, C0ll10 Chefe ~u
verno; e que tem tanto de commtlm com a Assem- premo da Nação, o direito de 8usponder os l\lfm
bléil, como mil outros de que lhe não dá I)arte! bros do Conselho que não cUlllprirem com os elos 
Eu de certo o não descubro; respeitando como deveres ,ou prevaricarem, fazendo occupar os seo. 
respeito a maxima Divizão dos Poderes Poli- lugares pelos Supplentell, e dando conta ti Assem
ticos, que adoptamos por base do Sistema Cons- bléa; pois a esta compete como Representante do 
,itudonal elo que trabalhamos. Alé. de que Povo qlle elege0 o Membro suspenso, destitui. lo , 
nem. menos Vl'jo utilidmde pratica em se essa ou tiar definitiumente aquella providencia que ff)r 
providencia admitir; pois tudo quanto ella impor- mais conveniente. Se a AS~Alblén ft,slIe permanen
ta no concei~ he extender as raias da authorida- te, não seria preciso intervir a Suprellla A ut"ori
de do Corpo Lf'gi~lativo sllh.e o Executivo, em dade vigilante pora a suspellsão dI) Membro do 
materia que fallando nbsolutarncnte lhe não deve Conselho; a As\oembléa o suspenderia (' decidiria 
ser lIubordinada PU! via de regra; porque induz defi,Aitivamen(e da lSua sorte: pcrque a Suprema 
C01ll0 se vê illgerencia de um em outro. Pocler ,e Anthoridade vigilante, ou o Poder Moderador, 
c:onllequente confusão, cllja anomalia só póde ad- que nas Monarquias he inseparavel do Monarcha, 
mitir-::I praticamente nos casos dc suma utilidade destinado para e\'itar a perturbação da Ordem Pu. 
publica, que não descuhro na nossa hypottfse. blka e desarranjo da maqsina Politica, hc o ex-

O Sr. Carneiro de Campos: ~ Sr. Presiden- tremo recurso e a ultima instancia VlO sistema Cons
te, eu comidero a dispo:sição deste Artigo 19 lRui- titucional, e súmenfe tem exerci cio , quando se 
to conforme c,)m os prindpi()s que cntrÍlrão na or-ntio offerece outro algum meio ordinario e pacifico 
gauissção dos. Governos das !'rovincias. O princi- de evitar 08 damnos imminentes do Estado. Por
pio fundamental de que se servio o IUustre Au- tltnto o Imperador não estando congregada a As
tbor dcste Projecto, he :1 analogia com o sistema 6embl~a, fllltando o meio ordínario, e sem risco 
da Adminislraçao Gerd, isto he com o Governo de pertyrbnçõcs, sURpende sómente, e ceSl'a o tieo 
Supremo de todo o huperio: nesta cOllformidade exercício quanto a resolução final; por(lue niio se 
nós jacommettl'mos a hURl Conselho eleito pelo segue peri~e da demora da decisão ex.trema. Pelo 
Povo da Provillcia o exame, escolha, e adopção que approvo os principios que sustentão ('st~ Arti
dOI meios mais pruprios para o bom reginum das go; e sbmente tenho A observar que devendo ser 
mesmas Pro\·irttlÍas, bem C9m9 a parte deliberati- provisorio este Governo, em quanto peJa COD8ti
va do Governo Supremo pertence á Asscmhl,~a tuição se não decreta a sua forma fixll e perma_ 
Geral Legislativa, composta dos Reprcsentant .. s da nent~, he escusada a declaração dodirt'ito rle sus~ 
Nação e por c1ls nomeados. Ora sendo o Conse- pemão dos Membros do Conselho ~ conferido ao· 
lho nomeado pelo POTO, a este de quem elle re- Impe~8dor, porque nesse pruo, que deve ser (,Ul-
cebe a sua commissão. mandado ou delegaçiio, to, jamais succederá o caso de nito se achar reu
verdadeiramente competf'ria suspender, demittir ou nida a Assemhléa. 
destituir os Membros do Conselho; poréUl pm Po- O Sr. Andrada Machado. (Não se entende 
litica nfo basta aftender á dirritos ahstractamente, o Tach i grafo. ) 
muitaa considerações devem entrar em linha de con- Depois de algum debate, não hav.ndo quem 
ta quando se trata do seo exerci cio. He sempre mais fallasse ao Artigo, passou.se ao ultiAlo do 
;ndispe ... vel olhar pnra os mates que JMldem re- Projecto. . 
altar d. exercício desses direitos; e com muita Art. !O. Ficão revogadas todas e qU8f'sql,Jer 
circuDspecçio e madumu auender a que .1Ie Dão Leia e Alvará. J CarAl R~ .. , Decreto. , o-.. 
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den., • Doterminaçóes, qne em alguma parte se 
opponhão ao que vai determinado. 

. Não laol4ve IO/)re ello diseu5liio alguma; e en
tio propol o Sr. Presidente se a Assembléa jul
gAY. coneluhla a 2.3 dillcUliSÜO, e vencendo.se (Jue 
Him, propo' se o Projecto passava a 3.1& discus. 
.âo. e resolvcOo&e tam/jem que lim, mas para ter 
lugar depois clue se i~vrimiliselD as emendas e ad. 
ditamentu8 offerccidos ao Projecto, e que tinhão 
aido apoiados. 

Por .er chegada a hora da leitura dOR rare
«rei d.. Commissõcs, perguntou o Sr. Presiden
te 10 havia aJ,um; e como ninguem pedis~c a pa
lavra, leu o Sr. Secretario Carnch'o de (am/;o8 
11m d. Commiss.io de Lt-gislac;ão sobre o J·equeri
mento de Ig,ll.r.iu Rudrig'Ue~ e outros escravolII que 
}Jedião a lua liberdade, cujo r.recer ficára adia. 
do na lelsão do 19 do corrente. ( N.o 27 do Dia. 
rio) porque promcltera o Sr. J'rtlllça que qlOltra. 
ria ú AlJlent'hléA uma Lei .elaliva a e8te ebjecto. 

O Sr. Françtl: - Eu dilist: quando se tralou des
te Parecer que me parecia tl'r n"ontad" em UIA indi. 
co meu IllUa Lei que potleria scrvir para a decisiio 
eleste ntgoeio; e com ctleilct alli achei cItada a Carta 
lt"gia de /j de r\ovombro de 1710, a q1)~1 esthaclecen
cio ordenados 30 Procurador da Corta. e l·'uelld., e 
80 Sollicitador da mes.nu&que mlllJdava ercar ~ lbes 
in:-umbc a ohrigaç:io .<lc defenderem c !oollicitart!m 
Jlão ,,', n cilusas dn Coroa e l"ucneJa, mas tam· 
bema!l dosescravussobieficoscaptivciros.D.Il(ftli 
j" se vê que ns fn'UiIlS e c{totldiçú" dCblt'S mlbC.a
veia 50 aclllio dch"ilO d" P"otC\ltO do Go\o'erno • 
.pJcsmo peJa I .. c.~i.:Ja:;·iio exiMe/;lc, cuntraa prcpo
tcneia de 1l60H cOllt('ndores, ttnnndo e~tes lhes dia
putâu a l.berd3dc, c que UII SUIlS demnndas em tal 
CAIIO devem ler trat/ulas COmo caUSA publica por 
ofBciacl {'lIblico8 a iS80 destinados t seguudo a le
tra e cspn'ito da dita Gnrfa Ilcgia. Ora lie a um 
Governo despotico 1I1creceo taAto cuidado e protec:' 
çiio ai sorle dcstes infelizes, como se lhel pbde ne
IUl" o favor que dc justiça le lhes deve, segundo 
ellteudo, em URI I!i~tcma de Governo liberal, cuja 
prillcipal elilpf('za plU'ece 8('r rdvindiear OI fi',rns 
.:sqlU'~idul) da me8~11t' justiça, c,m~rapJlndo a 6U& 
.meDel a aos arburlos do poder? Ii.u 60U portan
to do vot" l)l'C sc mande p,jr CID obs(,rl'ancia a 
liohre,,' ita Cnrtl\ negia, e que na conformidade 
d~l a intcrpcntlR o Frofurlldor da {;oroa e Sober:!
nia Naciull:ll 011 scos omeios, requerendo qllanto 
tor a bem do direito de:;'e e de outros Iwmftlhantell 
conferulore'4, que corrom plt'ito soLre MUI liberdade, 
8slõim c cla ml·SIn:a. ferma que se pratica nas Cau. 
bas da Coroa e l·'I\7.enda PhbliclI: o que entretanto 
ftej:io ellcs Inllfll1tidos c COilsen'aUOH lia mes",,, li. 
J,erdaclc, ntc'l quo o llleitn de revista pendente sc 
c!O'l('IU:l: p"is fOlia a ditliculâac1e CJUI nUC380 ha , 
,. pela qual recorrem elles á cllta Ass~ltJbl.;" Ire " 
obl'igar;iin que Ih t'.8 resul ta (le serC'm entrt>~l1es e 
,cp stos· no d0l"inio e )'OIiSC (le seu SUpORto ~r. ('tlr 
"irtuue da ~f!t1ferrçl\, q1le este (~ontra rI/es conse
guio; CI\.i~ ~x~cu<;:io rm regJ'anRu pode fier ~IIS
l,rnli:l pela nht"nç:io da Mercê da melOmn revIsta 
na t'"rma da Lei. q'te ele certo nú.) teve em vista 
esle C'~II;O (Ir. revi~fa de flfmtença .abre ,pleifo ~e li-
00"\""<" pois fie o th-c,a de. crer he que f!lrla a 
eXl·,:p~,in qnl' fL nAtur~v.a, ., andole d. elpeCle co~. 
VI"In. ""lvnnrln um contpRclor mieeravel, e o maIS 
m411~rnv~1 quo 110 .yM/Jr. considerar, de ler posto , 
cli'l'Ql.ii~o, o Arbicrio do me.o ~Olltellclor 'lu, O 

pode, ém ratão' de seo dirE'ito ãominieo, eastipr, 
oprimir, vender, e consumir, e'lorvando.llle alMo. 
lutamente todos OI meios, que alias IlJe devena 
lier 'latentes )Iara promover C()DCra fIJe mesmo o 
seo recurso. 

Conduo pois finalmente que @, officie ao Go. 
verno para que mande conservar em liberdade es· 
tes conleudorell, a fim que possiio livrem.nte tr.tar 
do recurso da revista ~ue tem obtido; havendo-se 
por enlendida a Lei aSblm; ou por disptlnsada; poi. 
que a Lei quando cODtém iniquidadeDotoria nio 
pode deixar de ler modificada DAS hyputheaes 00. 
(!orreutl'S; Dluito principftlmenlt! ,Pela authoridade 
que pode dispen8ar Da lDeII1la Lei, como he eata 
Aesembl~a. . 

O Sr. Teixeira de GoufJea: --.~. Presidente. 
O meio lembrado pelo llJustre D~1""1taClo, que.,em 
de falar, além de nio ianar o ma "'em parte be 
inteiramente opposto. (, . Le., e .po A:onsequeneia 
wnadmissÍ\'el: Não sana • mal ,]lO ue não one. 
re~e meios peculliarios para poderem estes misera-· 
vei~ eonlinuar o r~curso da Revist ico obsta. 
culo .. quo o tem feito parar; pois que para poder 
intervir o Procl,lrador da Coroa, he necelu;ario, que 
a ll"vi~ta ja esteja concedida. e em marcba judi
ciaril. , e antes dibfo ja ba grandes despe181 a r .. 
ler. (J serem poslos t>m liherdade em quanto dura 
a deeizão da Revi/na lle contrario a Lei; porque 
s('gundo esta a Itevista nno impede' a execuçiG da 
Se/ltença; e devendo em consequl'ncia o Sr. eR. 
Irar n3 pOfiSC dOI Seul Escravos, o collcervftlos em 
lib.:rdu(le, além da illfracção da Lei, he uma ver • 
dadeira violação de uma das Isrolltiall concedida. 
aos cid8(1.ioli, qual a in"iolnbilidadc do direito de 
I'ropriedade. E seremos ncJ8. Sr. Prel'identc, oa 
primeiros A dar tão terrivd e~(("ml)lo! De certo, 
que não. No systcma que proclamamos, quando 
se re~onheee, que uma lei geral JIC mlÍ, revo. 
ga·se, mas nunca se dispensa em C3S0S particula
res; e isto muito especialmente n3S Leis, cJue 
transferem dominio, porque os cidadiios devem 
descançar seguros á som bra da mesma Lei; quan
do meSMO esta Lei se revo,a, esta rel'ogaç50 
não' deve ter efteito retroactivo, porque o Syste
ma Con~tituriol1al o desconhece; ora Sr. Presi .. 
dente se e~tes principi.os 8~(\ cert~~, como dispen
(:aremos nos nesta Le. geral, prlfaodo 80 Cid ... 
d.lO de um direito bdi,'idual, e. hto por mera 
CIIII1l3 p:nticulilr? NIls Achamo·nos aqui senfados 
para invadir 09 direitoi. dos Povos,' ou. para eon. 
lIena-Ios? Quarel1los ser injustos para ser compas .. 
si\'os? De certo que lliio. Eu nito desconht'ço, 
flU" a Asscrnbléa tem o direito de dispensnr na 
Lei. mas he quando não in\'olve esta dbpenlia 
viul:u;.io de direilo de terceiro, pOi'que ontão nno 
admitto faes dis~nsas st.m que a Cc1u·,a publica 
o ~lE'mande. Sei tambem que até 08 direitos indi. 
vic1uaes do cidadüo !te suspendem temporariamente 
por neto do Corpo Legit.lalh·o, mas isto he si 
qu:mdo a salvaçiio da Patria e,,·idenfem'·n.te o exi. 
ge ; fijra dcltte caso hc umlt manifesta infracção 
da Constituiçiio. No caso ,,,oposto, segundo tenho 
demonstrado, ba uma verdacleira ,'iotâção da ga
rantia dada "O eidadí'io. qual, I.egundo jn diee .•• 
in\'iolabiJidad. do direito d. propriedade; • se 1101 
ro.se licito violar esta" garantias If'm a e"idente 
!leeeuidade de salvar • l'acria,. em breve. d_,.. 
receria A aegurança ~,!bJit. e iaclh'idual; e o 
àelpo~i,mo 'llJe AlI JloQal\uju .,.1"", la. .. 
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~~:taJo por \IM pa!'~arin. :1 ser ('x(oreldo p()r mui_ ticulftres, e nem era at;' p<'~~i\"ci ~~!,;. s T •. :i, q!!1! 
I .. :; ',ê ,:or e:)Osequencia ,icaris rerdida a iiuerda- f.,II" sobre ns r:>Y"il1las, Ij\'('f;l'(' em \'iS:ll tãu pnrtl-
11«: ·""s â :'VO". cular negocio, qu(' t;,I\'('7, h·r.J POl:(':1S \,e1.(''', ,,~ 

A vilit.~ poia do qile le\'o dito, não pos!to mesmo nenhuma, tenb:a I'ido pO!'ltl ) em praticl&, IlOis 
de rmlla a!.;uma admittir a opinião do meo ~I- 'tue os estra\'os SitO ),01' vi .. de rf~~rll, qua~i hl'm-
luc::re Cul!cga, c voto cootrll dIa; n.to t('n~lo ,,,e ~up13ntad09 por sce!l Sellhores, l.()I1ge de mim a 
rom tU.~ll ,iu ~-i. h d .. a.Im ,uir .qualquer nutro rnci,o, ideia de offcnder os lIlu .. tre8 Rcdactores do Pue
q:le nao estand.~ su~el:ó 'l estes iucooyenielltes. cet Il~ Commissiio , cUcs Sl'fCUirão os print ipios slr:ctos 
rossa' ao mE'!mo ter:;i'~ tr.õJhornr a· sorte dc&tcr; in- de DirE'ito; mas creio que he tllRlhem do de\'cr 
fclil~S, de que muito. hle I ood~: mas senl que desta As~embi(,3 ctlmbin:1.loA t qu .IUO pol'of;i"el tor. 
por I~S~ t • e~ .;·)mp,u:·;:11J m~ arrastre a Ilr:lticsr COln os da eq,.ldadc, particuJArmen:c qccndo disto 
uma IDJustu;a. ..e n:lO Ire~tujr prt'jui!o de terceiro, ou "lolnl:ilo de 

O Sr. Costa .4g"ia.i: - Sr. Presidente: quan- Leis, que dc certo niio he atacada, por ser co:r.o 
do.' em Sessiio de 19 ~o cor'ente, pela. vcz pri- j., disse t r"ltletli,lo este u~'gocio fll) Go\·crJ:o. ~ 
roc~ra entrou ~st& l1!atcna e!" discussao, eu. disse porém a ."sscmhk~ CIU SUfl sabedoria j,~lg;trniio 
~ilt:10 o que JulgueI oonvemente, e pondtrel por dever adoptar o melO que prOl 'anho , en'''o pu~~a
f. ~l ,!ue atu'ma a urgpncia do caso e quadade dtV"rei e unirci sempre as minhas fraf'ali VOltS ás d~,s 
&lmilhance ca' 'f3 lã!> sagrada, se I't'metesse· antci SrS. ,queoplnão volte- o Parec!.'r it Commissiio 
este n~ci(.\ Onnrno , . a fim de dar AS pro. paraappresentar outro novo, ou aI~urn Pmjecto, 
vi.'enclas, tr,2 J"lg\s::e adequadas, para prottõt'r e ú ri!lta das dh'el'9a~ f)pillj~ ofF·rl.'Cidas na discu$;scie. 
f: ',~;.)fIer estc-mi~er:1\'tisT boje 6ustt'ntarei--alritla o . Jt.lgou se a Iinal a mAu\ria disrutida; e o Sr. 
J.,e~m •• P;l:"PC- ~, não stÍ porque UOV4JDtnte observo 08 Pruidcnte pr9pilz se o Parecer devia ou não 5C'r 
me' m"".,1i Cílios, que enuiu se expuzerão, mas prin-remettido n'J\'amt>nte á Commibsão de Lt-~isla(:a., 
c~ :'!>~I!1C,ite p"rqne toda a d('m~ra Beste UC.:OCIO 11t~ para apl"e~e"'Rr um Pl'ojecto, a viata das di\'er~ 
I"rupre I r .. judicial aos pobres supli' antetl, que po- opiniões que o!Fereccra a discussão; e re=.olveo-se 
dem no entanto ser \'tntlido~, e toll ~ez para paI te quellim. . 
tão remo'a, d' onde jim:ús conste uoticia ,tlguma Depoi~ di!lto o S.:r. Prt[~;Jmle declcrou que 
titlles. Tudo quanto o I 11 ustr(' Deputado o ~r. TCi.: s·bre aquelle importante objccto apresentaria 80 
zcira de GOUV," tcm dilO, he em verdade inne- COI'gresso uma l\Iemorla e~ que trabalhava com. 
I'J.el. e sito principios certus; por:'m hmbpm he a .. .,idu!da~e, e como a materia pedia. FICOU a As. 
df toda a monta o que tem observado o hcnr1do scmbl~a antelnlda. • " 
)! 'mbro o Sr. FranfG, ~ a~uns outros Srs. Ac- Mndo _dada a hora, o Sr. Ara19D. L,,,,,:: re
crl'see á isto. que se eXIste, como eu. pet!~o, a q~lel't'o !I~s.'t~ pcrm:aaente para.se ("onch.lr a dhCI:S" 

Ld de que falia o Sr. F,arr"Q, tanto mais. ~':: .:·,,~n- ~o do 1'!oJect .. J do. Sr. ~/o.n::: Ta'õ)(Jrt8. que ia 
pr·)Va a uecasidade de dever ser remettlda u:a ficando adiada de dia em eba sem nu.nca se ler
supplica ao Governo, que não dcinrá de pr,';eger min:r.r. 
uma causa tão previlt'giada e sll,rra.ta; se e· te a~- Depois de algam drbate; e postl! ã votação 
bmi;> não agrada, tome-se embora l:.m outll) dt- ta proposta da perman~ncia da sessão foi n'geitada. 
z;'r·~e pc·r m que o pl"f"Seute calh. m:\) '.ertt:····t' a () Sr. PrcsUlrn,lt 3S1tignou para a crdem do di. 
A:;:;f·l·"bie~ ,·.u por outras paL-.vra.; n::o ser I,;' 3.to J.O Os Artigos ofr.·ted.tcll pelo Sr. Alnarar para 
t:1!! cll!lSidua~'ão, 8t~ por tosta raz~o, lor Ir •• ;\) se 81tdicciollal'em ao Rt~imclito: 2.° O Prujecto do 
~jcnhum ronvirei em similhante e~ pediPht~. porque Sr. JlIoni1: Ta'lJaru: 3." O . Projec..'to da Cotr.mis
em verdade o neg--cio deve .merecer·n.os toda c: te,. são de Constituição sebre a promulgal·ã., das Leis. 
da a consideraç;o; além dlsto as or:unstilI!CJas, Levalltou-!le a 5e5&io as duu horas da tarde. 
WD «Iue se adlão estes desgraçadus, SIlO mUI par- JOIJ !licard.J da Costa ApifJr ti' .J.rulNlda, Setr,wio. 

• e 
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DI.4.RIO DA ASSEMBLEA 

GER.I/L, CONSTITl~l.iV~rE, E LEGISL.lJ.TlrA 
DO 

IMPERIO DO BRASIL 
• 

I 823. 
9 

SESSAO TlE 25 DE JUNHO. 

Pre3idencie lU Sr. Andrada e SUl'a. 

R Eunidos os ~rs. Deputads$ pelas 10 hora. 
(!& manhãa, fez.se a chamada, e achario.se pre
sentell 56, fàltando ('om causa motivada os Sra. 
Rodrigues Velloso ~ Rihe;rQ de Rpsende, Silt'eira 
Jvllndunça, Gama, Fcrrerra Barreto, e Xavier de 
Curvallto. 

O Sr. Presidente decl:uou aberta a Sessão, • 
lida a Ac(a da antecedc"nte fi)i approvada. 

O Sr. AleFlcar mandou á. Mesa a seguiDte 
~ecla,ação de voto. 

Declaro que na ultima Sessão votei qlle o Pro
jecto sobre os Governos Provisorios não passasse ai 
terceira discussão. Par;o. da Assembléa 25 de Ju" 
);ho de 1223. - O Deputado Alencar. 

Mandou-se inserir na Acta. 
O Sr. Secretario Carneiro de Campos deo con

ta (\~ um Offieio que lhe dirigira o Sr. F~"ei,.a 
Borrrtll participando achar-se doenu, e pedindo a 
Ad~em\",éa 15 dia8 de licença. 

Forão-Ihe concedidos. 
O Sr. Maia: ~ Sr. Presidem te : lembro a V. 

Fx que falta0 por doentes na Com missão de J.e. 
gl!llação tres Membros, e que por iSso não podem 
continuar 08 seos trabalhos; julgo pois Decessario 
(lue se E'le-jão interinamente outros que suprão esta 
falta; talvez que esta .. \sseinbléa resolva que V. 
Ex. faça a nomeação, l'ara se poupar tempo. 
. O Sr. Prr8idente: - SrR., o nobre Preopi

r:ante 8Ca~)a de- exp{;r a esta Augusta AsseAlblea a 
diffic1ol1dade de desempenhar 4 CommisBão de Le· 
gis)açiio os ISCOS trabalhos, por se acharem doen
tes tres dos seos Membros, e "embra como con· 
\'eniente 3 ~omeação interina de sUf'plentes. Os 
Srs. que quizerem fatIar sobre a materia podem 
faze-Ia. 

O Sr. l"opes Gama: - Parece-me que consul
tando o t:lumero de votos que obtiver:io os noroea
do'J quando se fez a elleição, e vendo quaes forão 
OI -immcdiatos, podem estes servir interinamente 
Rtn • proceder a nova numeaçio que DOI leva 
"uito tempo. 

O Sr . • 4nà'Tatla Machado: - Como a Dome ... 
_o lae interina, pois só !lervem em quanto os ou
tros fttão doentes, approvo a medida que acaba 
., propor o Dobre PlC:OpÍDal.lte i e 'luIQdo ea\a 

n50 agrade podt • Sr. P~debte-r.er a bom., 
ção. De qualquer dos modos he mui "Dseloe fuit 

O Sr. ÚJrneiro da CUMa: - Tuvn acoia~ 
teça ~ue algum dos que laltão não vojte . .,m.; .. -
além disso não quero ceder do direito que .... 
a votar. 

O Sr. PiMeiro de 0lit1eir.: - Jato que • 
di. &erillugar se 08 Memb.ea que 61do eativ~ 
Itm wm molesti.. demo.ad .. ; 81.. DH he .. aim; 
talvez qualquer deite. di .. compareçio. O Sr~ GiJm~ 
he o que pode demorar-se mais; OI OGUOI bão _. 
dão a apreseDtar ••• 

O Sr. Andrada },/at:1UMlo: - O ~e m • .,ar. 
ce be que deve fuer-•• Domeação de qulquet 
mwo que seja, e Dão catarmos a. gastar _IM' 
com uma diaculllÚo Clue na,da vale. 

O Sr. p,."idefl#e: - Eu vou propor a .... 
ria t e -como são diversas as .~iniões, pergUAtO: 
c1everá f&ler-se a Domeação Da forma do Regime .. 
to? VeDceo-se que não. Deveráõ entrar OI imme. 
diato8? Decidio-se tambem que nio. Qtaer eltU As
.~mbléa qUi eu faça a Domeação? Reselveo-se que 
IUB. 

Di88e então o Sr. Prasidente que rese~av. a 
DOm('aç'do para hora opportuDa, e, se passava á or~ 
dcm do dia ~ isto be, á disCutir os additaméDtoI 
propostos pelo Sr. Alencar ao Regi..-tDtII) Da Ses
aio de 21 desle mel. t N.o 50 do Diario.) 

O Sr. Ãndrada Mac1uldo I - Sr. Presidente. 
Preciso f.Abcr se entra tudo 10 mesmo tempo em 
di8CUilllMi0, ou por artigos. 

O Sr. Preriderlte: - Ha de 4iscutit.se cada 
um dos artigos separadamente. 

O Sr. Andrada Macllllllo·: - No Art. I~ 
do Regimento di.·be que só para reclamár a eu
cução da :Mi se poderá' interromper quem estiver 
fallando, e que isto se fm pela palaYr8 - ordem. -
He justa esta determinaÇão _porque todos DÓs s0-

mos interessados em que o DcpullUIG qU4'! está fal. 
lando se não afaste dll questão, e I10Il roube o 
tempo de que precisa.s p;lra l)8 I'IOSS08 tr.abalhas:: 
v~jo que o illustre Deputado que fez a Inllicação 
conhece 'Iue se mertifica G amor proprio de quCIII 
falia quando he chamado á ordem,.. e quer evi .. 
tar-Ihe . este-· di!iiabor-; o mal he J~uenolm c0m-
paração do bem que. se conse~ue; o mal lie a re
rida na vaidade do Sr. Deputado que esta Qllau;. 
~o • .e o beDl I.e Dão perdermos .te~po. en~ COUSM' 
muceJl; bem a fiQe tCKiÔI lca direitO UUÜ'FUlaYc) 
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porque todos tem iateresse em que se não sai" fo~ 
ra da materia q!le se disc'lte, e que se debata a 
questão na melhor ordem; ora o bem particular de 
um nunca se pôcle pi,r ~m par.nelo com o bem 
geral; por 'anto solra o amor proprio, e consiga
se o maior bem. Demais se eu sou injustamente 
chamado á 'Ordcm, posso mostrar que mio ~ahi 
dclla. e se o Sr. P"esidente assim o entender, 
declaro que Clitou na ordem, e continllo a (a11a\' 
na IlIalcria. Volo por tanto que fique em pé o 
Art. Joo porque o julgo muito util, e que se re
geitc o primeiro Art. addiccional que está em dis-
CUlisao. . 

O Sr • .Alencar: - O nobre Preopinante niio 
acertou com os motivos que me movenio a fazer 
a minha Indicação. Eu tive em vista a ob~er\'an
cia da ordem, e 8 economia de tempo. Diz-3e q\le 
reclamando a ordenl se atalha, e eu (ligo qae I'I~ 
rodea; a experiencia o tcm mostrado. Se quundo 
um falia, outro sll chamasse li ordem, e aquel!e 
entrasse na materia, bem estava; mas não be as~ 
eim; quando um chama tambem outro ehama; este 
diz que está na ordem, aquelle que não está, c 
nisto perde.se tempo, e segue.»e confusão e baru~ 
lho. Ainda outro lIia quando um Sr. Deputado 
me chamou á ordem, logo outro, outro, e outro 
fizc'r":o o mesmo; d' aqui dizia·se que eu estava na 
• mlem, d' Reol, <Juc estava fbra ,Iella; eio.aqui o 
que eu qu(;ri~ e\'ltar que stlccedcsse, declarando-se 
'Jlle lIuicameale ao Sr. Presidente pertence o cha
mar á ol·detm. Nem obsta 'Jue o Sr. Prt'sidente pos
sa clitar distraido, e per isso não advirta que se 
elltn. f~)ra da ordem; pois em tal caso quando o que 
falIuu fora dcUa acaba, pode qualquer levan. 
tar.se c mostrar quo aquelle Sr. Deputado sahio da 
qUC!lüw. Qu!mdo um Sr. Deputado está fallando, 
C outro o chama á ordem, ainda que Aquelle co
Ilhc:çn qUE! c:,tl fUl'a da l\latcria aflirma que n.to está, 
dcix:l.sc tiCill' em pé, em quanto os outros griuio , 
e 1"11' fim sempre faIJa; Jogo seria melhor deixa·lo 
t:I!l~Lr um bUCI<lto fi.))'a da lIl'dem, até ser adverti
do relo 81'. !'l'esidentr., pois se poupa assim mais 
tempo elo (lue intel rOIHpendo·lhe f) discurso, que 
cli" por fim sempre proscgue, dt!pois de perturba
çórs lia Àssemblen; para as evitnr he 'Jlle fiz a 
minha proposta; cu já as rrcscncici em outro Con
greslIo , e alguns Srs. que aqui estão tambem lOS 
prt'scncollráo; neste tlimbem principião; mas não 
hiio.de continuar adnptando.se o que eu proponho. 

O Sr. AndratJt' Machado: - Sr. Presidente: 
C) rcmedio que Re appresrnta não I!ei para que seja 
190m; clepois da f Cito o mal não vt'jo de que !ir
'91& a "rglli~iio ,Iclll!; ho um segundo mal que se 
~jl1nl:1 Atl primeiro, O bem que se pertellde con
seguir 8Ican<;::-~c sem inconveniente pelo metllodo 
que prllpnz. NC'nhum ~r. Deputado deve chnmar 
onlro li urdem; quanclo algum vir que se falia fóra 
dell" , dirij".se ao Sr. Presidente c requeira. lhe ; 
~. cnt:io cite advcl tirá o Sr. Deputado que estivcr 
titl1:mdo, &c julgar tlJllC merece advertcneia. O Sr. 
])rpnt:ulo ha fie ob()c1ceer ordem do Sr. Frcsi
drnte; o se niio obcdccer cstá 110 Regimento mar. 
('It; I~ o remediü; delito modo não ha tempo per
dicln; lI~ln <tc que se queixar o Sr. Deputado, 
pnrqm' l1l\C) he \Im Beu igual quem o chama Íl or
dem, hc C) !ll'!O superior, ao qdal devo obedecer 
como n("8 todos. 

O Sr. Alcllr.nr: - Quando um Deputado fal
Is. ., 1&0 çhalDado " ordem, .. depois 8. decide 

que c~ttt\·:\ !lA or<lem, sofre uma pena. que nS,. 
mercce; c ent:io eu quizcra que BC declarasse qual 
he :\ que deve sofrer aqu~ne 9ue ~ó por seo g~st() 
o tez Ch14lnaf i\ ordem. • .. u Ja dIsse outro dIa, 
quando f~tllei nestll materia, que mUltAS vezes por 
se ouvir uma cxpres~ão que, sem outras a que 
he lig:ldn,' parece uma hlasfl'mia, sc chama á or
dem, ()l\:\ndo se o resto se ouvisse nada haveria. 
que criminar; e esta he mais lImll ráziio para se 
d~ixnr concluir a quem falia o discurso que e~tá 
faz('nrlo, em lugar de o intcrromper quando aiuda 
se Hão pode a;jui~ar das suas idéas; . e heisto ~ 
que aconteec sempre, ou se chume dJr('clamente a 
ordem, ou se requeirA ao Sr. Prcsidente para cht\. 
mar. Se não houvesse est.a faculdade não haveria 
outro dia o barulho que aqui houve; um Sr. De. 
pl1tado requeria que se prendesse o Povo d~s Gale .. 
rias, eu lledia que o desculpassemo8; GU"·I:\·se ele 
toda a pnrte gritar, ordem, ordenl' e tuclo era 
fi'lm da ordem, até mesmo o clamar por elIa. Se· 
rei pois sempre de voto que só o S.r. .Presidente 
possa chnmitr Il ordem, e ningllcm mais. 

O Sr. F,'unçtl: - A moç.io do iIIustre Preo. 
pinante parece dirigir.se a corrigir um lIbu~o que 
se tem introduzido na ordem dos nOSS08 Debates; 
e VE:IO a ser, a t'mmciação, ao parecer, ilnpera. 
tiva, com que cada um dos Srs. Deputados re
clama aqui a ordem a respc.>ito do Orador por exem • 
pIo que está fallando; quando outra 'Cousa se lha 
llão permite se niio o requt'rer ao Sr Presiden
te que faça observar a' ordem, adverlindo o me!:'mo 
ofarlor quando elite se extravie tia questão, para 
que venlla á eIla segundo lhe incumbe pelo .Art. 
191 do Regimento. Isto poeto, se o illuslre Preo
pinsnte pcrtende inhibir aos Srs. Deputados dessa 
faculdade de reclamarem a ordem quando is'o con .. 
vier, ataca com a sua Moção um direito illaufe
rivcl, e essencial dos Membros dos Corpos Bepre. 
sentatÍ\'os, que bc requererem tudo aquillo que 
lhes pnreeer eoncluceBte .. grande cau~a de que es. 
tão encarregados; e em tal caso be inadmissivel 
a mesma Inoção: e se alias intentasómente corri. 
gir o abuso, com que taes reclamações e ordem 
se . tem feito, que mais parecem voz imperativa di. 
rlglda ao Ora(Ior que faHa ,do que requerimento 
feifo ao ~r. Prcsidt'ntccomo na verdade deve ser; 
então 11em menos julgo ser necessaria uma nova 
l·csolução da Assemblea para esse éfeito, quando 
o Regimento nem mfsmo ao Sr. Presidente ·con
cede o impor silencio, ou advertir aos Oradores 
por . u~ DIodo imperativo ~ có>mo iDcompatiTel com 
a dlgflldade dos Repre~entantes de uma Nação lIO 

exercicio, e discussão dos seos DirGitos; 'pois se. 
gundo se lê n08 A rliios ao menDO Regimento reS4 
pectivos ú Policia interna, ainda mesmo 80S casol 
em que algum dos Sra. Deputados não guarde o 
decoro devido, he a formu1a da adyertencia do Sr. 
Presidente pela ).a vez mente esta palavra.: _ 
Attenção. - Pela 2.3 vez est 'outra fgrmule : - Sr. , 
ou Srs. Deputados F. e F. attenç,io. - c pela 8.
reincidencia a seguiDte: - o Sr., ou Srs. Denuta
dos F; e F. podem ·retirar·se. - Donde se vê qU8 
nunca he permitido', nem mesmo ao Sr. Presi .. 
dente a enunciação imperativa para com qualquer I 

dos Sra. Deputados; quanto mais a qualquer dC84 
tes a respeito dOi seos tollegas em materia de or. 
demo Concluo por tanto que deve ser regeitada • 
proposição em ambas as hypotheses que tenho referi
do, que aio 18 .uniças 111'10 re~eilão: na primeira 



( 285 ) 

porque he rnntr:nill ão 'hi,'dto qUQ tem qnalqup.r 
Sr. Deputêlll" ele r~'c:mnar a ordem So.h'8 a maneira 
lkll'lluC o .lk~0 t:L:cr; e.na sfg'unda hvpo~hcsc por
(!UC :1 malt'l LI C.~t,l provldencladll no Uc,rlmcnto em 
o ,~rtil.p 1!i1, 'Iue S~) ao ~r. j'rcsidc:te permite 
a fal!l\!dad~ de chamar_o Orador nquestão, di. 
zen.lo - Urdem - e nao lIc nccl's~arin uma nova 
l~..:,;oll:<;i'lJ d~ Asscml~lc:\ para ÍbStI p(lrque impli
c.'ta..uentc esta d(;ternllll:l;do nl\ npril\'ação pro"ilio
lia que se fltz du Rcglltlcnto para nos ilcrvir do 
t~~ra: o que cumpre hc quI.: o Sr. PresideRte 
.tap . entrar na 6lrdcm igualmcnte ao Ol'putado, 
que mtcnompcndo o Orador que faila o chama á 
()rdcm por um modo inpcrati,'o, como tomando a 
"oz de Pl'csidencia; á (lual sóm~nte compete adver
tir o mesmo Oradol" I~eclame .. ,] }cputado a or
dem como deve, c adnrta·a o Presidente da As
semblla, COI\\O entende\', na fi',rma do llt:,rimento, 
e está t li do ~lll itif'ci to. Lfgem 'l.Qbcm /tS. . tt 

O Sr. Co,yta A{:;ltiar: - fJuc qualqu~r Dcpu
tado de\·e ter toda a modcrllçiio e considt'ração 
IlO chamament.o ia ordem, l)(~ isto llilO S(', do seo 
dc.cr, e do de (ouo e homc'lR pi"lulcnta, mas prin
cipalmellte do decoro d' esta Augusta Assem~lé:a: 
Qne rncr.mo uão deve por si e l,or seu proprio ar
bítrio pl'Occder 80 referido chamamento, e sim re
quere.lo ao Sr. Presidente, hc tambcm mais coli
,'cni(~nte , c até mais coherent:~~ com lL boa ordem, 
qUi:!, entre llc',S deve reinar: pret(·ndcr.se porém de
Jlt'gar á qualclllcr Membro o poder requerer, COlDO 
disse, que seja chamado á ordem aquclie dos seos 
collegas, que <1' e]]a se apartar, he 11;'io só cons
tranger a AsscmhUos IÍ ouvir aquillo, que muitas 
vezes se n1"o dcT'c dizcr. mas igualmente consti
tuir os Deputados na dura neCf'ssidarfe do mio 
po:terem exigil', quanto i'lll 6i cabe e hepossivel, 
un!:\ providcnciíl prompt.1 P&rt1 It~:' .:'ar ma)~s tal
vez m'~i()j'es. c'pedalmcllte se '.' ::~, ;'rcsidcnte }l()r 
distrahido, ou porque pen~c e> hH'SmO mudo, ou 
elU tim por aLum 01111'0 mot,vo, jnl~ar n:io den~r 
chamar á ordem. DrzclIgane.mo.nos, ~cnhorcs, 
não he cP este mCldo que pt'del'cmos evitar a l'epe
tiçtio de factos dt:4agrarl~ veic;. e m('smo pOIlCO de
COI'OZO!; no respeito cil1C se deve t('1' á elite RcspC'i
taHI Recinto; e ror isso louv:mt!" as húllll i:.ten
çócs do Illustre Author do }>l'('zC'utc mlitrtlllcnto 
em qucstrío, dc\'o todavia pOlldcrar.lllc ,-(ll~C a me
di!!., lJrOpostil jalJHt's sortir:t o elfi.>ito que preten
de, pOl'qae mio atnc~ o mal na Slla oriticm. Eu 
sint\l, mas fie for\'ow dize. lo; nitO hc o chama
mC'nto Ít ordcl\I a causa de cxplicae;õcs mal era teu
dietas, elU l1~ discul'so;i tura (~(l matcrill, he sim a 
falta de intcllig"ncia, 'ltlC dl'sgl'a(,'adcllllclltc tem ha
"ido ~ki.llllas vezes entre nl',s; s,io \!xprel:Sól's mal . ::t • _ 

pezi\tll1s, e pronunciadas no Cal(lr das Olscussoes, 
(Illl! pr\l<1!,driio o que li. llOuc" vimos cm uUla das 
~essr'e:; p·:lsl',ltbs: quando o n('pntarlo {alia com 
morlcl'ur.::\Il; exprime com dignidadc seus sCllti,~cn
to~. tal \'Cl, b:'m p()úca~ \'C1.CS, e essas infructtlcl'a
l\lUj~C. Sl':'í intcrrf)mpido; por'lue a mCiim;l As~cm-
1.11;;,1 !;;i~:~t'ntará pl'r ch~colO o seo Clll'acter. e\llhor.~ 
11::0 'ngl'\I,l,~m cs princípios que enunc:a; fc)i i~to o 
q\1C ('U \' i pi'iltic~! r il\,'f:;fl~ celebres Co: tes de Li!lboa; 
f(li i~to '(I ql1e t:HI,helll cllmmig'l' :Jcc'outcceo entre ou
tl'll:'; na S"ss,in f':.: r.1,)r li: :;p·ia d~ ~~) de Al!osto, !;obre 
os lh'i!0cios ll~:\I,lIlte· '·Jitlco, c partiruiarlllcnle no 
)H<·!nvr.,udo dia HJ d~ Setembro de J H~?~: o bU!iSnr
to (bs g;tl:t\'ia~ ori~~ill.:l!lo pela indi,,,criçüo emíl vou
tade dt' al~ulls UCl'l1tado3, foi em fim sufocado 

peta ('nragem e dignidadt! com qt1c dez,'" nvoh· i mJ .. 
nha!! it\{as ~ e o clue lIe mais mCRmo por algUM 
Dcput:utos l'ortuguezcs; que Dito podl!rtio ,:cixar 
de extranhar tâo intcmpestã va vozeria; e que sup
posto o~ i\l~ssem di vcrs:imcntc.; co~nriio toda~ia pe. 
11, man(~IrR porque se pretendla eVitar a conucuadio 
do meu t1iscurso. l!:m vista pois «lo que t!eixo pon. 
derad.), volo qlle mio passe ~eiDelban'e adit3nlcnto. 

() SI'. 11/,,";;1 Tavares .. : - (Nio o ouvirão 
os Tilchigrafos. ) 

O Sr. Diaa: - Todas as Sociedades lem re
conhecido que a tolerancia he uma virtude prrcia-
88 e indispcAsavel, c até a tolerancia Reli#:tiOla se 
cstabel('cc boje por lei 118S Nações civilisadas. Eu 
julgo tambem mui precisa nesta .. \sscmbléa atole. 
rancÍa. Do Deputado que erra, e tio ql.le acerta S8 

tira proveito; nem pOt'so condemnar _ () ue erra, 
porqua o seo intento he diz(.'r a verdade; e quan. 
do della se desvia não he flor sua vontade. Se ai. 
gum ~ se aparta. da questão he porque julga a di. 
gressuo convcnwDte ao que tem ele provar; e por 
isso antes de concluído o discurso, não sei que 
possalier inhibido tle fallar com e pretexto de 
estar fi,ra da ordem; sem ~e ouvirem as rasóes 
em que se funda nio se póde ajuisar das SURS 
idéas; e depois de ouvidas decidirá o Sr. Presi. 
dente se fallo~ fóra da ordf.·m. Por este meio me 
parece que irão bem as discussões. 

O Sr • .4rouclte: - Eu creio que se trata de 
saber se deve ou não admittir·se este Artigo pro. 
posto, como àddiccional ao Regimento; e eu voto 
que uão seja admittido; não pOTque despreze a sua 
materia, mas porque entendo que tendo nós DO 

l'legimento os Âr&. 189 190 J91 e 19~, que DUII 
servem de regra em taes casos; devemos reservar 
para quando os discutirmÓ's o f8~er sobre elles as 
emendas ou additamcn&os .que se julgarem convenientes. 

Propoz então o Sr. Presidente se estava dia. 
cu tida a materia, e vencendo. se qu., sim, poz á. 
votação o Arligo, e foi rcgeitado. 

PaSSOll-SP. ao 2.° Artigo da Inc.licac;üo. 
O Sr. }"rança: - .A palana - Apoiado - ex. 

prime uma enunciação de voto allticipado; qtl,e 
aprova a opinião do Deputudo que falia: e mio 
l'\~jo i':J~ã(J para que se: iustente o estilo de inter. 
rompCl' o Orador com estas intt'rjeiçães de aplauso; 
que muitas vezes he dado mais á valentia de dis
curso tIo mesmo Orador ~ do que ao pezo das sua. 
rllliõcs. segundo at)ui tenho obse!vsdo. Iste he tan. 
to assim que Inuitas \'eZE'!I depOIS desses aplausos 
s:'io tral.ic109 os Deputados que os €lerão á opinião 
contraI·ia. Que utilidade pois ha em se continuar 
a sdmittir a enunciação t1e taes votos antecipados? 
Eu nfio \'~jo nenhuma: antes nisso descubro um 
mal, qUE' he o da influencia talvez sobre a opi. 
niiio contraria. (lue por ventura se acanha de ara. 
rcccr coutra um partido que assim ja se tem de. 
clarado contra eBa; pois nem todos {('m o mesmo 
gr:ío "e enC'rgia parn se arrastarem 3 hat9r uma. 
opini:io pela qual talve?; se tem }lronunciado ja um 
ou. lnais Deputados, a cujas luzl's R(.) deve J'Cl'pe-! 
to. 8(" o D(1Jutaclo apoiante eRtíL bem convencido 
das r:lSóes que expcnde o Orador que f.,lJa f e niio 
quer entrar na lica do (!cbate a ti,vor da sua opi-

• - I mao, rezerve o sco \'oto para tempo competente; 
e se quer ao contl'ario uzar (!a pnla..-ra • para I" 
g'unrde manifestar os SCOI sentimentos. Isto bc con-
forme com o R(>rrimcllto, qll~ nito permite inter
rompel' aos Orad~rcs, se J'lão parR os chomar {I O\, .. 

10_ 
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dt"Ll. A pr",j~, d~ t:afS intf'Jj('Cçi)t~ de aplauzo o 
qLt: (fiZ IIC iIU.,,,lllzir nas ..chllcmol;'as a vlJtaçiio 
preciplta:h&. ~ (M,r 8!oisim dil~r' tumultuarh: quan
du ".da a calma dOIl :lffcct08 hc poueM para a eX:l
ctid,iu das lua.. dc.:liheraçÕt's. A priUleira virtude 
de uma A88elllblé. em St..'Os· dehatt's he a atlenção 
circunllre<·ta ~8 rasões que se expcndem pró, e 
con1r.; para • final se IJoder formar jUi80 do Indo 
a ~lõe cabe a victOriL As im.~ens persuazivas nem 
sempre 6c~",em á boa C311za da rasãe; e estas são 
de urdin.rio 8i que excita0 os aflectos da alma; 
e arTIlllcíio a exprl~são muitas velei indiscl"eta des
se. Gpd.dus, contra 08 quae& voto, e ~u~rei sem
pre., porque. deze)o convencer, e ~r ~(lnvencidu 
logicamente, e Dao por surprt'zM on,torlas. 

O Sr. CONta Agt.ia,.: - ~r. Presidente ~ He 
para lI~im a rauza mais nova possh'el o que aca
ba de ponderar o Sr. Fra"fa, pretendendo incul
tar que a palavra - Apoiado - pronunciada aqui 
por qualquer Sr. Deptltado, sf'ja a enunciação de 
um Vo10 antecipado; ou o honrado l\"icmbro quer 
dar dcmatoii.do ptzu á tal expret;süo, ou então es
"'moa inteiramrllcc di~cordc8 em principios, porque 
DelO ~.:!n, nem posso c;onhecer a rasiio, porque 
eu nntec, fie o mr.o voto, qOIlDdo uzo do termo -
Apoiarlo, - '1tie ncd,lUllu outra cousa mais he, 
no meu elltt"ndt'., ~e lIao o abllenso, nu mesmo o 
apre'i0 que EC ti .. , á algunll, ou á tOU08 Cli princi
pIOS que toe> f'nlJllcião, llOr combiullrcm com 08 
nOIll'l'l), o que f'm Y"rdide <titfere muito do .oto. 
Akm de que, Iif! he sempre injusto tolher á qual
cluer, sem necni~'idade CiU utili,tade publica, a Ii-
&'"11,·1.' ete inc;ina(~e e gostar mais d" isto, que 
d" aqulllo , muito mais o Nr .. pri,·ar.se uco Depu
latio àa liht:rdadc de aplaudir aqucllea discur8Ol, 
d.' que !'Ie .pra1., ou por 8t'ftm co!lerenCes com o 
6t'O modo de pensar no toei", ou em IJarte, uu 
me-lImo por qualqun o\.:"ra rasão, q-.e o decida 
piara este aplaulO e approvaçiio, muito priDcipal
mente nitO se 8e~uindo de tal procedimento incon
veniente a'gum, o que hem &e deixa ver pela pra
tica de todas as AS8emblt'as, onde estão em uzo 
"imilbantt's t'xprcssõcs. Se o IlIustre A uthor d' es
te 2 o Addilamento em questão se desconcerta, o 
qlla eu Dão (feio, ou mesmo não gosta de ouvir 
r'"l'ctidOtl apoiados, prodigalilad08 aos Oradol'H, 
que uVinão em sCDtido contrario do &efJ modo de 
ptnsar, muito embora ~ão laDce mão .te taes ex
prcl'i!;()t's, ou faça o mesmo com mão tambem pro
di.;a aos que forem de idenlicoa sentimentos a08 
leOI. eu pela minha parte confesso com a franque-
18 Ilropria do meo caracter, que livremeate enun
ciar'·1 minhas idéas, quer IK'jão ou nito apoiadas; 
IlOrque jam~i. avaD\'arei principio aJgum, que não 
seja de accordo cem a minha rasão e consciencia, 
e de boamente et>derei, quando os argumentos em 
conlrario fi)rem tat'8. qne me convenção pela sua 
f'or(~a c rastio i relumindo pois minhas idéas, voto 
que nao passe silRilhante additamento. 

O Sr. Carneiro cU Campc»: - Sr. Presiden
te: Eu tambem me vppunbo a que se nos tire a 
liberdade d~ ullarmos da pttlavra - apoiado, - que 
t('m muita força. Quando se discute qualquer ma
t('ria, IA ASllcmbléa lie constitue Juiz para a de
cisão; ora se a algum de nús parece forte o ar-
8umcnto d~ que se' serve o Sr. Deputado que es
tá fallando, di. - ap~iado , -- e com esta palavra 
dCl~l'crta mais " attcnção da Asscmblt!a, para bel1l 
juJgar, como Juiz, da força das rlSÓes expostas. 

Por este princIpio -me persuado que lon~e de slr 
tlll uso prt:indicial, hc ao cONtrario muito util, 
por chamar, ,:omo,.ia disse, a ~tt('nç'i() da AS!l~ln
bléa para a', materlas que se discutem; e por lllSO 

votarei para ser conservado. 
O Sr. Frm'ra: - Lt'vllllto-me para eOlnbatcr 

a rastio que produzio o illustre Preopinanle. em 
fAvor dll pratica tJtI<' re>futt,j dc se uarc.m apo!ados 
na Assemhléa ao ünulur que f<llla: Dls~e o lllu!.
tre Preopillante que eSlla intdjci5iio chama a aflen
cão da Assembl,~A sohre o DISCurso do me~mo 
Orador; eu ao c8nlrario digo, e provo, q'le e1h. 
chama, ou excita a desatcn~ao da mesma Assem
bléa., que eu .alias suponho cRtar attcll!a ao que 
se discute, pOIS para I"~O est:uIIos aqUl sel;t3do~. 
Quando ('u digo 8 poiado não tenho mitro fito mais 
do. q~c mostrilr ao cougrcs!,;(l (Jue sou. dIa .ursma 
opmlao do Orart,)r (lue fana; sobre Isto he que 
eu cl1a"lo a a\t!'n~~o do rr.csmo C'Ollgrcsso: o que 
fiJ~!ivQle a apl~7.·-nlar lhe impc'rtunamen(c um ar~u
mente. ad lum:i7wJl na expressão dos dialE;ticos: 
ilito hc .tteml .. i que a opiuião do Orndor que d!3-
corre be ramheln a minha: e eis.aqui como indire
ctltm-rnte se e1.t'ita a depa,ençá~ da Assembléa ao 
fim principal da averiguação d. verdade; preocu
pando-se tahel o juho de muitos doe Srs. Depu
tadfls com a rasr.o de 8nthoridade engrossada de 
um, ou mais que apoitio o discurso. Desaten
ção pois ao fim prillcipal, e não attençi!o, he o 
quc resulta de tal pratica, que tem o inconvenieD
te de Ilf('judi('ar os animas com argumentos de au
tI,oridade. Continuo pois a ser contra a pratica de 
se darf'm apoiados. • 

O Sr. Carneiro de Campol: - Eu penS3 que 
o iJlu1itre Preopinante confunde o chamar atleDçio 
com preveDir. Q"amlo um Deputado di. - apoia
do, - Dão dá voto antecipado, chama A atttnção 
do Congresse para 08 argumentos do Orador, o que 
he; proveit08O, cumo ja di8~e, plra lIe julgar bem 
da 5ua força; acrescentar~i agora que taanbem ser .. 
ve. para o mesmo Otador debCu volver melhor as SU:lS 

idéas, pois vt>ndQ que merece particular atteilçiio 
de dous ou tres Deputado'l, mais se ~forçará para 
as e)Cpor com clareza; do que resulta utilidade 
para a decis50 da materia. V •• IO por tanto contra 
o Artigo clue nos },ri\'a de uma fat:&.ldade t de 
reconhecida vantaa!~m nas diicusliües. 

O Sr • .Accw!f: - Ou\'i dizer a um iJIustre 
Memhro que o Apoiado vale o mf'smo '1ue Tolo 
antecipado; pois eu t'.nho muitas \'eles dito -
apoiados - nos discursus de alguns 8rs. Deputa
dos, e depoi!J votitdo pelo contrario. Quando eu 
digo - apoiado - quero dizer que appro\'o es(('8 
Oli aqt1cJles principies de que se está servindo o 
Orador, esta (lU aquella parte da sua doutrina. 
mas não se segue qhe eu a approve toda, nem &i 
consequencias que deUa se dcdulireul. Nestes t('rmos 
voto e votarei sempre - contra o Artigo pro~to. 

O Sr. Moniz TaVQrC8: - (Nuo o ouvlr",o 
os Tachigrafos. ) 

O Sr. .Alencar requereo á Assembléa a permis
são de relirar o 2.° Art. da sua IlIdicaÇlio, e depois 
de algum debate, foi-lhe concedido que o reliraase. 

Passou-1iC ao Ptojecto do Sr. ,iV07ÚZ Tuvare8, 
adiado Da sessão anlecedente. 

O Sr. C,.uz Gouvea: - Sr. Presidente: Na 
sessão passada votel contra o Projccto, e sco iI-
lustre Author que o defeodr-o nito pí'lt:le cony<,n
cer-me. Confesso, Sr. P,esidente, qu~ não !,»usso 
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beijnr a má .. que, 1=" mal~ <\e JOIJ ~',1l0S lançou 
ferrus á minhl& Pauis., ~)deio'! c odiluei sempre 
~s crueldades que tmlutar:tl) Ohnd!l , Pernambuco, 
Paraiba; e olha com .I:orror para a~ qltC ainda ~o
fre a dCl'graçada nah:a; mas não pl)~~O' odint· os 
110SS0S irmilUS Europl.'OfI que, á 1l1aneir li das Ves
.aes. guardi,r;io DOS seoe corilçõ~s com D08CO a sen
telha da liberollde; ao contrario cordialmente 08 

limo: e tnliÍ relipcito!ooam(n~ o nOf\so Washington 
~a Amcricll Meridional, o immortal Sr. D. i»cdro 
1.°, l\OSI·O Al1gU~td Imperador COIl~titucional, que 
Eara müi3 11010 obrigar 8('ceitou o Titulo Je' noliSo 
Perpetuo J.)d'cnsor. l'ol'buido pOIS destes Relltimcn
tO& }13r3 llllde voltar· me ? Â Asscomlllée Bratlilien
se deve ser g(,llrro~a f' justa; e tI8 medidas pr~je. 
ctadas talvez a f~riio Ol('I1(IS credora dos elegioA ct" .. 
Nações .:slrangeir:t8; ddchemo-noll de mostrar rc
reios e susto.;, q118 d~ unhoorio s"\O IL partil!.a 
do, frueus e tirannos. Não faca~s v3cillar a I'~"u
nnça dOR direitos dos povos;' lembre-se está 81~
J'an:a Asst'mblc"a, o Imperador, e o MillÍlterio, 
do que eAcJamou Napoleão qUllndo ia rara a Ilha 
d' Elha - Nlia posso mais restab...Ieeer-me no l.'br(l4 "O, porque offe 11 di 08 direitos do" Povos. - N:io 
po~'O pois Rppro~ar. ~ l'rojecto que coluli~ero con
trario a estes prmclplos que adopto. Ultlmamenle' 
responderei ao sctt nobre A uthor, que mOltreu levar 
amaI que ('hamassc benemeritos aos "~llr(\peos. 
~ue eu não chamo hcncmcrito ao De!!pota ou B,,~ 
chá. que em Pernambuco ac:oitou os .'ermrmb~,cr." 
1105, e quiz levar as 8euhoras á palRlatoria; nem u 
que ha pouco acabou de o ens:lI1~l1elltar, c st!t)'J Ilra~ 
I,iguados t como o TClIente Cornn.l do .~!garve, 
~ outros semc·lhantes de ext'cr:'mda mCmOi'l3. cha
mo sim bellemcrilos os que fazc:m caullt\ com1i1um 
com nosco. cbanw lx-nt'mcrilo, pllra o ('ul!ocar a par 
dos 1101i80S l'ltiil da Palri", a um Vcrguf'iro, que 
tlefendeo dcmod:Hlamenlo no COlIgresso de: Porlugal 
D Causa rlo nT;.:sil , e 8S quc tem ltratiL'.uto COI1-
&:lS semalhalllcs. Fat:'o jut.:a dil-tinção ; e cc~mo }lf'-
10 Pr(~(,clo todos se \.'Onfundi .. iüo mio poA,:1O appro
vil-lo: nlluca duri o meu volo parll se ahrir 110 
Go\"('ruo uma pvrta t'rlll\C3 para exceSSU8 e arbi
tr~riedadt's. 

(' :5.i'. Afnn;,~ T"rm·c ... : - Eu não pO~!lO r.C'D

ccher ('~'l~lO o 11ubr4! l)('Pu!a<l:J que ac:!tha de thUnr 
tie 1('lllhrctll, ioC'lIi 'f,.fll'li iio, dI! me Etli'por (:apAz de 
COm}lrc!)( l!rlCl' ~em r1i;th~(~Çiill t ..• :1011 mt l·urt\lgllCZt!S 

nns m(~ui,,'u "ic "1'f.'CAUÇiW 'lu., ll}l'lDto; se el~ sou 
o mesmo q,~e (li~t) CJ\l:\('.~ • s;io 09 que rll~v~m .ser 
deelarlld~)s Citta :ios nraslll'lros. como se p,dc JI1I
,ar que .bol'T'f'ço tt'Õnb! Isto he querer piT1:~lr-mC 
com Mrcs nf'lYr4~:; h~ querer taml~m envolver 11" 

~ -' .. ue!ôtão I) Jmp<'raate, (lue nao SCI COInO pos~a ser 
envoh·ido. Rsa!\taria ler a~ cart:ts que o me!!mo J\ li-
~lIstu Senhor tem dirij,,,,do a 800 reflpcita\'cl l'a~ •• 
nelllts achará exprt'!I~éiCR que ~~Ian~o o CO!l&ÇiW" 
J!ClS ohri,riio a lima-to .... (O Iaclllgrafo Dao ou
'Viu o r;to (1., di~curso. ) 

() Hr. Frn1l"(J: .- Che~ou-me finalmente o tl"-
1\0; e tltNlhem di1'ei ?"ta prime~ra VP! os 'J'cos sen
~im€lltnl:l sobre o ('rll,lPeto em (hscussao. Eu ore
ymtu inju"to, e impoli!icn.;. pois. q~lc _nclle f.:e le
"ant" um~ Ildi()u e rncllvula (llstm';:to eontre 08 

w,,,,mhros (1.. Fande familis Brasit~ir~, ~litit!nç:io 
que ar.rgr,\va (l.. s(?llljmeMt()~ d:L Ilnug:l rivalidade 
de orig't'Jn P:ltri:l. oue c'umpro. sutfoc:Lr, para qac 
da intima uni:io de' tOltO!; o~ indh·jc1uoi da mesma 
fami1ia .rC31.l!t.: ~ sua força J que, tanto he nl~' ter auS 

m~iltllr na ,ranJo C~um da 8d" InJepeDd(,Dcl. 
l·úH!i':l. 

" SenllOres: eu não poc;so tleixar nunc:.'L de J ,a. 
p<'lt:1f 08. Di1'citos do Homem uma vel adquiril.08'. 
Na .. SGClcrl:::,les Itumana~ t" .. lo o que fie cluuu. 
Direito PuMicO' ~riva ~ ('gn"enção tacita t ou. 
exprrs~a eem q~ Os 1ICO!i Mtmbros permauecem Uni-
dos: e ~!'sa cOllvmção indu!: DID COl'ltrQJ'w" que ~eve 
religioramcr.te' ~er guarttnde te qllclcmos &l'r justos. 
Todos nr,R 1"otta~Ge2eS e Brasileiros compunh&mos, 
('tlmu !ooe fOabe, uma "'" f.nnifia dl:rramada por t(Mlas 
.s '·.sus po~st'ssõel do R('1fta lln!do cte Portugal 
:flrnsil e Alg:arvC.'s:· donde 1'f'%.Itava f 'I'": o Ci ••• -
diio do Reino do BrasU o era taml-c:1D' dos outI'W 
Jleioos de Por,logal e AlgKrve e yice Ye1'Sa. Os 
I)ireitos de Cidade enio por faRto rcciprotos entre 
OA oriU'nd~ de uma e .t1tllr parte. t;hegoG a epo
cha de umA 8ep:aração politl<:& dos dous Rf'ioos: 
scparari.rD-lie ~ tpis A:a8~ um: nova OTdtm de Ccr.I8aS : 
mas qaaes são os seca ~ffejtos immeJiatns!' RCIi-
triu.lrir, e CODfC'ntrr.r ess('s Dircitos afla habit:mtc. 
rtomente de CAda um dos Reinos. ()s habitact:'8 
da Brasil deixanio de ser pois Cicl,ld;ios de Por
tll~Ale :\lgarve e tic:r:lo 8t"Ddo s«;ml·nte do Bra .. 
s!l t e "ice Yersa. E8tc~foi o presupusto t'Ol'ft qUI! 
n05 ,el'ar,lm08 t • prodamarnu8 a nl!:J5a Ind.pendrn .. 
ci'l l'oliti('ll. o.. Direitos de Cid:.dc t no de Cid.
dito nr8f1i1dro ficaruo Il'udo comnluns. sem· neul.u .. 
ma di!)tin~lto. a todos O" l'ortnguc.'ll'S residentes 
ql1t' rronunciarán • ,'ontade de permaocC<'r . entre 
nr,s. t:omo he pois quc Rgora lhes vaftuJS dií .. inuir 
esSf~ Di.t>ito!4 com restrições de· cl:bIle8? Não lia 
isto setmOlJ lDju9t~l, e refrltct:tri6S da t.1cita eon
Yl'nção com que l.'Slt'II hom'~Ds DOf! ajudarão a procla
ma·r a Il1d~pendt'nd3 do uosso l"aiz, (lue files udlll't ... 
r:io por l'lnria'! l\tuÍlos ha, t;e diz, que não 6010 afie_ 
('tos fi Caula da Inderendehcia; muito. Brasildrr.tI 
tamb.:m, digo eu, 'h~ são dt"RAfll'ttos; e todavia 
mio tõin lc1.11dO!t em 8l'08 Dirt!itus ele Cidadr. A. 
l.ei do~ Conlralos f'ntre muitos CompromileDtes. 
mio t'x,fluc nunca da partilha dos interessei feti~ 
proces dia Companbia aqueJl('s flue !ão di~id('ntN 
do ac;l'ord" do maior numeru ; c se o fiz('!I@e ~eria 
UIR:\ I.ei iniqu:I: e nas nc"()h1(,,Ítc~ l'uJiticas he unl 
absurdo pueril, pertendrr a uniformidade itbsuluh, 
de 0l)ioiin t que SI) he filha do tt'mpll, c da l'!'tl't .. 
l'iencia. rrAivez o que hoje lIe moM·r. dl'~afi~to :i 
C:1UZI\ da In,lependl'dcia" Et'ja dC)ltlia o tlCIl Ir.,,:~ 
acerrimo defensor; qUIndo se CClIlVel1ct'f dns intf'
res~e~ d~ll"" que .agora n:'., alc4nça. f4;m "ma pa .. 
Itlvra a pl'na l"gal dc.ve SfJnpre recahit· 60bre o cr;
me" , e não sobre a Ilf~UJn(~iio delt ... : e 0l'illi('t(·s 
na., süo t n4tm JAID.IA fi,rilo ('ripes fie mio no 
10lpcrio da dranni". Quando algum r',is d' entre 
"Úi praticar factos coDtrariu!l á In,'erenclencia pro. 
dnmada" e estatuida" .• -eja ~mbC)ra li" "ido ('0010 trai. 
dor ia ('acria t como ui proce\lSltdo e castigadu ~e
gllndo as Leis existentet que eS!Ie ('rime clst;l!lio, 
flrj:a Europeo t Oll oriundo do Br~l!Iil: antel di8lO 
I)orém nito. Eu odio e deteslo toda • lihcrdade 
quc se procura por caminht11 e meios ave ... d" 
J u8tiçél. O prelcnte t'rojecto toca de injusto , ag_ 
hFT'ava ti uma classe de l:id,<fãtllli prepo .. d~rante )lOt' 
$Co nlNtlcm. 11' facuUla,l~s; ch"",a-OI .odOl a parti. 
do; e divide a união da f~mili. 8ra,ileira que .. 
deve eslteit.r quanto for p«Inhf'l; por j,,,, eu dia. 
se a principio qll{" elle cra inju!lto • impolitit'O I 
'·ofo por tRnto par. que se ,,·gelte. 

O Sr. ~"<II!i'o Lima: - ~r. Prnid.se: H. 
••• 
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lDateril8, que ou llelli 511:1 Ill(uriS2:\, ou pelo IDO
do porque citas siiu tr<1tada'1 t exi~cm que cxponh:a
hlOS em puhlico ()~ motivoR que nos detcrmin~io 
• opinar pro ou Cêntru; a lD.ateria que se dl'f" 
para ordem .do. dia, nunca a Julg~ci ç.:mpl·ehen
dida na prllncua cJnssc, mas a dlS('U,,~lO a tem 
collecado na sefl'unda; o projecto, que hoje lJe 
discute, nunca pen~ci que passasse por t;io renhi
do dc:bate; quaelJ(luer refleções, que sobre aUe se 
lilcssem, asscntei que Herii'io bastantes l>ara sobre 
eUc votar. Eu não pcrtendia fallar ~obre ellc; um 
Jlonrado l\'lembro que prclJenle se acha, pergun
tando-me ao entrar para elite sall~io, se cu per
tendia Comar parle no debate, respondi-lhe mui 
simplesmeute que Dão, já porque os meus fracos 
talenlos cm nada podil\o conlriuuir para le escla
r,'cer a maleria, que eu dei uva para mais. lubli
Jlles oradores, e já porque julgna oiio de"iamos 
)crder muito tempo com esta discuseiio. Como 
}lortm fie tem tl"atado esh. 11~atei'ia do modo o 
mais serio, e COIUO um Ilonrado Membro "·Eque. 
4:cndo-fle do lugar em que ~4t acha, soltou em 
.tdeza do projectu àlgumas cxpres~Õt's ~ qlle pod('~ 
Icr um seutid(1 não 11111 i decoro~.1) üquell~s que Opl

n,io em dirl'C(;aO ,"olltrul'ia, exprest;ô('s jíl notadas 
For outro hcmrndo 1\'1 ('OI IIro , e . que lUlO repito por
f111e nüo gosto de insistir em COU~liS (,dio!:DS, r,lilS s(m
),re dizelldo que o honrado I\ltmbro ni10 as pe~ou bClll, 
tiuanuo aI! proterio; resol\'l.mc a expur o meo 
Illodo de Ft'nsar a ('::te 1CSll('I!o, rara que se l'~O 
li'Jlle em dU'Iicln, qtUle!§ 08 mcos sentimentos, c 
fjUaeS os motivoli que me cJelerllli .. ão. 

~r. Prt~sidcnte,' nascido efltre Brasileiros ,.filho 
,]e Urasi1cires, lhasileiro cu ml'flmo, devo, quan
to em mim estiver, conser\'ilr ia honra, e ~.u:ilcn
tar a dIgnidade deste nOJl.1C; de,"o, quanto C"ll 
mim cbti\'C.:r, Car toda a protecçi\o, que a boa Ta-

2iio, e as leis mandrio que r,e dê áqllellcs, que se 
orn'-,o com este titulo. Qualquer (Iue seja o h~J;ar 
elo nascimento, eu s;) teubo I~m vista o cidadao, 
Ile e:ita a unica cluaJiclôlde, que ro.: f)CC"l'''' e~J1ur· 
cClldo.me de circunstallci.1s parlicularcs, so EX1J.!!li
no, se o jndividuo (]e que. !:c trnt:1, ht' ou não 
C'ic1adiio. Hoje UCJl1"cs"nlnllte da Na(/iíl! cu tenho 
de ser amanhã re,luaido á dassc de simples cida. 
dão; . e :lIp""liíl que en tiio quererei, que .os lle
llresen1alltes l"'CU" I'llcccssores fação por mim, he 
n flue lJf~·.ie devo faz.'r por dlt's. ~e flirCUllltlunci:.s 
('xtra,'nlinari<i5 me IC\":ls!lcm a um pa!" E'xtranKeiro, 
e :.1.1i... (l elite Dens não permitta t motivos fort(,8 
me ()hrjga;~cm li pr·dir carta de natllfali~a~'ão, • 
K alcançasse. eu exiuiria dos ]t('pre8l'Jltlllltes drs!!:a 
Na~ão toda a protecção que mp H~I'a &jdu pro
JneUida, e '1Ufl a carta me aflaltçava; cidadão, 
simla quc naturalisildo, eu teria dia-tito a que as mi
nhas prerogaCivas fOllsem ~u8fd3das, aq"ellas que 
8 carta me assegurava; cu havia de exigir ti seo 
cumprimento. Aqnillo p.ois que em ~es C'ircunstao
cia!l (() que torno a dizer Deos não permiua que 
flucceda ) cu quercria para mim, he o que hoje 
devn (p.lCl'er Jllu"a os (Iue não Icndo nascidos nes
te P:liz, iZosüo todavia nelte dos direitos de ci. 
"'1I1ão, e i$to com tant" mais razão quanto na 
)lypolhese, que 6,uro, um extrangeiro natllralisa
do não !!osa ,la plcnitude dos direilos de Cidade, 
e Oil indivirlu05, de que agora se tracla, estão 
no ~oso p1eno de todos os dirf'itos. lato posto, 
cr,mo profi!llião de ",inba fé politica nestas male
rias, eu passo a eUmiDar o proJccco em 'iueI'ão : 

as regraR g~raes de direito plll.lko, t! 19 do nosse) 
direi,,, em 1)3:'ticular mc lulo' de guillr; vist3s gCI'ae. 
do bem do m~ior numero me indu1.ir.,õ; contempla
ções mio terão cntrada neste lugar; motivos pai,ticu.. 
lares de\'l'1n daqui clolar llIui dislõ&ntes; o homem fic" 
llAquelln }lolta, }):lfa aqui tlÚ dc'·c entrar o Legililauor. 

'l'C'ndo cu de fallar sobre o proj,'clo em ie
ral, nfio o posso fazer lIem o (~onsidcrar nas suas 
partes; c cu o divido em duas: na 1.- tem por 
objecao es naturaes de Portugal, residenles no 
Drasil: na 2.· os eXlrangeiros em geral, inoluid08 
nestes os Portuguezes, quc -par.a .. qui vi~rem de
pois desta épocha. c O que diZ o pro)ecto em. 
quanto a08 primeiros? Fazendo entre elles diffc
rença, diz que uns, verificando-se as ('ondicçóes 
que se exigem no mesmo projecto t sejão tlec1aradol 
cidadãos Hrasileiro&, oulros porém, daudo.se o 
que nelle se declara, seja o Governo 8utllorisado 
para f)8 fazer sair; para os primeir08exige provas. 
nãtl equivocas de adherencia á causa do Hrasil, 
para os segundt:s ('onlcnta-se com uma conductll 
suspeita. T[n,os pois na mf'nte do Âl'1tbor do pro. 
jecto duas classes tJe PCirtugue1.es, uns que tenhão 
oado pro\"as, oulros de conducta suspeita; como 
porém alfm d ... stas lia uma terceira. e a maia 
l}UOlerO~a, qUf' 11e a daquellcs que não tendo 
oc('asióes de dur provas mio merecem com tudo 
que SC'jAO Iract:ulos ('omo susp ... itos; srgu'··!lc que 
ou projeclo lIe ",:toco, em quallto só fuz men\'üo 
tle ôlla~ classes, quando lia uma t~rceira, da qual 
era llccc~sario que se fizesse cargo, ou que he in .. 
juslo, em quanto dllndo só o foro de cidadão Bra
sileiro aos que tives!'C'ftl dado prons, vinha ai 
1('reeira classe, ele (iue tallei, a scr compreendida 
na lIC'gund:'1; c deste modo o n50 ter dado provas 
(o qlle depeudc de occasiões, e circunstaucias, 
que hão se proporcioniio a todos ) constituiria \lma 
eClluluda suspei'a, o que ho a maior de todas as 
injutüças; ou pelo menos ficaria o Goverllo com 
o arbilrio de assim o Júlgar, ,"is'o que marcando
.. e cldd<\dosamcule qll:lCS as qllalidades para constituir 
c;da,hio lh:t!li!l.'Íro, .nada IõC diz tlaqucllas , que devem 
co"correr para marC3r 'Ima conduc:ta su~'pcjta, J stG 
'iuanto a mim j:í .('I·a h:J!;t:m te para sc rejeitar o pr~jelo. 

.Srs., o]hemoli bem r"ra esla mnteria: para 
ter lugar este I'rojecto, na sua primeira )Hlrte d. 
que a~ora tracto, seria preciso quc as~cntasse-mos, 
c u ~ue os naturacs de Portugal, ruid~nt('s fiO 
) ras~l no Itmpo da declarac;áo da sua Indrpen .. 
dt'r~cla, não trão cidadãos Drar.ileiros, ou ~lIe, 
se o erão, não estavão em exerci cio de scos ~Jrei. 
tos, ou que, sendo cidadãos e em exercido de 
ft'OS direitos, circunstancins todavia exighio que: 
co~s('rvando.se esta qualidade a uns, fossem o.utr06 
privados do gozo destes direitos, fazendo-F.e tinir 
para fi',ra do I mperio. ExaminareJJlos caela um dc's. 
tes pontos de per si. Primeiro ponto: são cidad:ios 
JJra~iJeiros os naturaes de POl"lll"1l1 residentes e 
domi~iJiad9s no . Brasil no tempo da declaraçtio. d'e 
sua JndependencJa? A questão proposta de-pt'nde 
do exame desta: i quando uma pnrt8 de uma na
ç:l0, dissolvendo o pacto social a oue .oda esta". 
ligada, pallBa a constituir-se á pai te fazendo um 
~~tado separado e illdependente, e or~ani"andG 
um governo seo com as prerogativJ\s dr Nação 
livre, quem são neste ('118.:1 os membros da no". 
sociedade, 011 cidadãol! ua nova N;lç5~? Seriío to. 
dos .o~.rC8idcntes oella, c que ftlli. tinlsão o fiCO 
dowciliQ. eUl qualquer par&e ria ll..DtJ,a Nação qtu.t 
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li'tessem nascido, GU sp.rão stÍm~nte os nsttlraes 
des~;e tt:rrito!'.io, 'pie se !lep:na do tol1o da Na~':lo 
puta. coustlttltr Uni Est:tdo íivre? Para resolvcrmos 
est" qll~stii" ni:ltJa examinaremos outra, c. vem li 
ECí": '~l.aad,t 11m:, Narito, dissoh'cndo o pacto . I . I 
s\!<:.!a. 'r.lC a rc::{u1, passa. a constituir uma nova 
i('tnfl~ de gJ'lcrno, ser.lo considerados membros da 
2Iloa t'amilia, cutadfíos ~a nova 8oeiedaJe, que já 
se rege por oulrai leI" fundamcntaes, todos os 
que o ereto da antiga socicdarle, ou s6menle 
aquellcs que promoverão o estnbe:ecimento da "0-
va urGem ~ COUSa8, e aquelles que expressa
mente ann~ir(io ao novo pacto social? Ncstl\ mes
ma hipothese pergunta.se mais ~ Serão membros 
da noYQ, !.ociedade tojos 08 que o crão da untiga 
socieJade, tivclIsem ou não ,eo nascimentonaquene 
territorio, fl1Siem cidad:ios por nascimento, ou 
PI)Ã' carta de nllturalisação, ou serão sómente os 
que eriio nascidos naqueUe territorio, excluidos os 
t:xtrangeiro~;, (lue já crão cidadãos por c:1rl& de 
l1&turalisaç:io? Ei" as questões que exalnillllremos. 

"Ilra ser memhra de uma sociedade, faz.se ne
cessario o cxpresHo coltl!le'ltimento daquelle, que a cUa 
se que.' ligar. As obrigações, a Cl,ue estão sujeitos os 
.membros de uma sociedade, limItando mais ou iDe-
QO~ a sua liberdade natural t ou emquanto á sua pro
pria pCHS03 ou em quanto IIOS seos bens, devem ser 
foudadas li!\ sua vontade; e a protecção , qlle aqueUa. 
6vdedad,.~ lhes dá, sendo rdativa {lS obrigações, "1ue 
se contrahem, ninguem tem direito de exigil-a, .. 
não -quem a estas se sujeita; iJu:,P8 :"ara Re go
:larem os com modos develR se s"tf'rer ~s lllcommo-
. d,,~. Isto quc ~Dl geral se diz: ue qualquf!r socie
dade, he o que com j'J;;~:i razão, e em todo o 
rigor, se appiica á sociedade civil; tanto maiores 
são as .obrigações, '1ue esta impõe,. e maiores os 
sacriticio8 que esta exige, quanto mais livré, e 
mais clal'o deve ser o COn3l!lltimcnto daqnclle, que 
para eUa entra. Entretanto' UI> leis civis lUtO exi
gt'm essa express.'\ declaração daqueUcs, que são 
nascidos no mesmo Paiz, ou que mesmo tendo 
nascido fora concorrem nelles as circunstancias, 
que dIas mesmas estahelecem, para que ~c llOssa 
qualqu'.!l· chamar cidadão. Os llaturaes do l>aiz 
presume-se que querem ser membros da mc~ma 
familiB. , de que o forilo scos pais; he por ISSO 

que ell~s lhes prestão toda a protccçiio .na ~ua 
nlinoritlade, llr,~sumindo que querem ,ser Cl(~adt\Os 
de paiz, t~m que nascerio; ellas os con:;lde~ão 
como taes; ~ nesta qualidade tomando-os· ueba.~~o 
de SU'l prolecção, exigem dellcs todos ~s ~acrlh
cios de que s~i(; capazes, Chegando a muor Idade, 
:e u-tmulo j~ nas circunstancias de julgar do sco 
estado. n:1o praticando acção nenhuma por oude 
se couhe!,':l, que tcm adhorido a Qulro 1)3ct~ so
cial, vão g,)za"do das \'antagens, (l~.e as lel~ do 
paiz do se(l nusc:imcnto Jhe~ o!ferecerao; ";mfi!ll'R-
~e cnda \'('Z m:u;; a presumpçao ç e ~ontmllao .3 

ter n mef;r.:~ consideração. O fileto pOIS do nascI
mento ~ Pl'w;iido lI,' Pi:is i1,,~m'aes, e o da con
tinllar;:w dt! :,~,jdtll,~i." k:;) ~;ido olht:1o,~ cm toelas 
as na<;<;(:8 e(i11;~1 Last~liti.':; para co,,~(ilüír n qULll-
quer c:dad:;," d~ t11ll paiz; ou, pa~Ta fallar com 
Jllllis exactidiio, o s,) f.1.ct.o rio nascimento. :11:001-

panhado de cel'ta~ cirCullstancias, tcm sido consi
d~rado como bastante para' produzir este efleito. 
De tudo is.to conclllo que todo a'ltlclle, que resi
dindu no pni,; em que nascf'O, n;'o tcm dado 
proV/.ti de uesaprovaç.\o da lürm~-~4e_ governo, 

p.orqu~ Sê' elle rtge deTe ser eeD,idera~ eomd 
culadao desse Paiz, Como porém nlng.u~Ul t!~vê. 
ser membro de UIl11. sociedade senãe por sus liu. 
vontad.e, por CliU::3 das obrigaçõcs, que passa a 
contrair, .: fOOruo por isso Jlior-1\rm deve 1ft' 
membro de sociedauc alguma, ':m que nuente 
que lhe convém as leis, que a regêm, concluo. igual. 
mente qUI!, não dando o nascimento mais do. que 
uma pre1:umpC:iio de que o3turalmente se ha de 
q~erer ser cldadiio da naçãõ) de 'Iue o são aquel. 
les, de 9uem se .descende (·0 que I!ão bastll RAra 
se contralrem obrJgaçúes de tanta monta) develRos 
assentar, que o facto de participar das valltlgenl 
que a sociedade olferece , e de cumprir comas 
o~ri,ftções que eIla impõe, be que tem sidocoD.
~derado como o fuud:amento, de que se quer ser. 
cldad~o • (taquell~ nação} e por isso ta a'Juisiçio 
dos dIreItos de CIdade nao depende neccssarlllmen&6 
de uma declaração expressa da parte daquelle 41ue 
goza de laes direitos; O nascimento, verificlUldo-se 
ccrtas condições, dá a presumpção, e por Ãssc» 
as leis Ihu colicedem a protecçi'io; o factG poste
rior, confirmando àquella, traz com sigo eata. 
Taes tem sido os fundament?s de todas 3S legis
lações. Ora applicando es~s principios ao ponto 
emqueRtão, digo que, mUllando uma nação • na 
tiirma de govt:rno, dissolvendo o pacto a que es
(ava l:gada, todos 08 que goza vão dos dll'f'itoa do 
cidade, continuão a gozar dos mesmos direitos. 
Para este effeito não he necessario, que se faça uma 
declaraçêlo expressa da vontade, como j.i mostrei: 
o ser considerado pelas lciscomo cidadão, e o 
coniinuar a gozar da sua prolecção t batitio parti 
que ellas extendão 9 seo effeito. Aquelles, CJue, 
mudada a fórma de governo, cOlltinuão a resiair 
no me.amo pai! sem lhe _fazer 8p~sição, pelo 
c'lotrano p:'ocurao a protecçao dás leIS t tem dadu 
por il'lso tou" a prova, de que querem continuat: 
• ser membros da mesm~ família, e aqui mili\41. 
em toda a sua forçà o mesmo fundamento, quea. 
leis tem tido em \Yi8ta quando dão ao Ilascimcnte 
a aquisição dos direitos de Cidade. Se acaso po .. 
rém alguns fazem resistencia á mudança da fórnn. 
do goverDo, ou procurão destruiJ-a, quando, já 
estabelecida, estcs t;õitiio no mesmo caso que aquel .. 
Iss, que ~e oppoem á voatade garal da nação; Dl" 
llão he de5tes que fallanlos; porque c.ntra e~tea 
ha facto positivo, (lue as leis tem provideociado. 
Por tanto, mudada a fórma de governo em um 
paiz, conlinllão a ser cidadãos os que o erio até 
uhi, sem que se exija um acto forinal de appro
vação, excluidos sómente aqucllcs, que (te qual. 
qucr mo~:o tcnháo mostrado llijQ quererem adherir 
ao nOVO)la('to soci .. l. 

l')nssauuo á 2.- queRt:to, direi que niio .ó le 
considcrão como cidadãos todos us que G erão 
llor direito de' nn"C!ÍlQCnto, senão tambcm que 
pllssio a ser' com;iderac1o~ corno tnes a(luelles 9ue 
já. o erilo por carta de natumlisuçiitt. O que. bga 
o homem a um Estado, siio , não· fill111nd,) do 
motivos particula.tcs, o;; meios de subsistenda e 
de commodidades que clle olfetece, e :& tt>rma 
de go\'crno, porque se d'e rege; ninguom lIao 
do seo paiz para se estabelecer em outro senãô 
porque .ui procur:lt' uma f(ll'tuna, qu~ ali mio 
púde adqairir, ou' Jlorque ti1ge de um gCl\"'!"no 
que o oprime. Estabe~t·{';d.. o extrangeiro em um 
pai! tcm mo&trado, por este só facto, que lhc con
vém p&&ra as 8ua8 ecObümias particul..... aqucU. ... .., .. 
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',.,ritorio; e qllanclo paSSA :I l)edil' cArta de cida
dão, tem dado todas ~,s prova" que lhe Agrada 
a fórma de gov.rn~, que ali roi~a; ~, obtendo 
a carta fica considerado como cutatlao gosando , -
de t()(los os direitos (com as cxcepçocs qlle em 
clgumas partes se tem est"belccido) e de "oda a 
protceção das lei1!. Ora mudando-se . a fürm~ de 
governu, uma, vez que este extran~lro contInue 
a residir no palz, que g080 da~ vantagens que a 
.Oy& fórma de governo lhe offerece, (}lle cumpra 
com as ob";g:açõcs que ella impõe, ,tem?s nelle 
um cidad.i6 como outro qualquer" por ISSO que 
continuando & rCliidir, (' a gotl'tr tem mostrado que, 
agraJsndo-lhc o te~ritorio., não lhe agrada menos 
o governo; e t"ntao fst~ na me.smo ca~o, que 
aqudle, que, sendo nas~ldo no llalf, COll tlDua a 
sua residencia depois da mudança da fórraa de 
governo, mostrando com isso que estellte cOllv~m ; 
o que, como já mostrei, he o verdadeiro funda
mento que deve regular a aquisiç~o dos direitos 
de cidade. rOl' tanto, mudada a fürma de gover
no em uma nação, n qU:.llidadc 'de ciiadão não 
IÍ:J acompauhl1 a. aquelles, que o erão por nasci
mento, sem entre slles se f"ler differença, senão 
tamuclll 5C cxtcnde áquelles, que o erão poi' 
carta de uaturalilSação. Assim resolvidas estas 
dllM questões, passemos, a exa'nÍtlll' a principal. 

Quando uma part~ di um I~bt~do, entenden
do que lhe não convem a fórma de governo pelo 
qual he elJe todo regidd,' ou que, estando unitl. 
ao todo, não pr)Je gosar das nntagens que a Ila
tureZ3 Jhr olr.~:,ece. c que perde mesmo na uni:io 
negalldo.llte aqllclle o goso de direito! qu~ lhe 
pertencem, se separa e constit lIe·se em estado li-
vre, tem por cste facto di .. sol \'ido () pacto social, 
e pn~'ja a fllrmar ur;1 govcrao independemtc ou 
d~bajxo ela mesma fi)rma, ou debaixo de uma 
fórma nova, o que tudo se redu. a mudar de 
governv. Ora dis~lvido o pacto, social de uma 
nação, c estabelecida uma nOt"a f.)rma de gover
no ou no seo lo,lo, que he qnalldo eUa conser
vando :!. sua unidade quer, que os direitos m~G'c8-
ta&icos Icj;io de diff~re:lte m:ido exercidos, 011 em 
parte, que IIc o caso de que Rgora tractamos, 
todos aoudlcs, que erão cidadiíos ~ cOlltinuão a 
gusar ,dos mesmos direitus, sem que o lugar do 
nalicimcmo influa na sorte que os eleve acom
'pauhar, ,Cidlldãc>s até o momento (la re\'o)uç,:o , 
dcuai,.? Je um" ftJrma de go\'crno, ~lIes, muda. 
da csta c c\i~da outra nova, continui:o a gosar 
da lJrofccç?,l) tlltS leis, c i\ cumprir ('nM as obri
~":lt;:jC"i, (pie ~st:os impocm: ellt:s tem por isso 
dado todas 98 ,ro,"as de q:lererem annuir ao novo 
pacto ~!ld;,l; clle~.; õ'-'vempor iRSO ser considera
dos c()mo membroll da nova familia; isto be .co
mo cidadãos. Por tanto se a nlUdança da filrma 
de gO"erno não altera a qualirbde de cidadão, 
de que gosavão os que neUe residião; se mesmo 
O!: extrnng"iros são tidoi nA m~sma consideração, 
dt~vemos dizer que, separac1~ uma parte da naÇilO 
rlo seo toov. que no "co fundo ntio he mais d8 
q'lC lIlna mudança' de gO\'crno, aquelles, qae ahi 
n,siui;io como cid~~dãol, contilluão a seJ-o elo meti
mtl modo. visto que' a sua residencia, o 8eo si.;. 
1!'IlCIO, e " p:srtidpação das nnta!!ens, e o cum
primento du obrigaçõcl':, 'lHe são os verdadeiros 
fundAllIentos da aquisição dos direito! de cidade, 
Jlro~lIzilldo este cffcito em um caso, devem igual
mf''''~~ nl'O(ln~i'." ~r) ~"'~"'" 

Este pril~ci}Jio já foi reeohlleeid" em Portu~ 
gal. Quando os }lortuguezes levantarão a voz ,ta 
sua rcgcn~ração, c prodau .. ar!i0 uma nova fi'mA. 
de guverno, scpaflUilo-sc por IS90 do resto da na. 
t:'ão, e as outras partes da M~narch!a continua. 
r,io a rc~er~se pelo syst~ma anlJgo, Em l'ortugal 
cstavão estabelecidos mUltai naluraes do Brasil, 
porém apesar de cste seguir uma outl'lI flírma de 
governo, nem por isso se entende0 ,que d,les ~e
vião ser considerados como extrltng~lros: cld3daos 
at~ aquellc momento, eUes continuarão u go!tar dos 
mesmos direitos' a sua 11:10 opposição ao novo 
systema, acomp;nhada das outras circunstaocias, 
que tenh9 apontado, erA bastante para se conhe
(:er a sua vontade. Concluo de tudo, '1ue acabo 
de dizer, que sepArada lima parte de ulRa nação 
do seo todo, e elevada {, catlJegoria de estado 
livre e independente, aquelles (Iue rcsidião na. 
quclla parte separada, fOlj!,jem ~u, llão nen~ nasei
dOi, cOlltinu2loa gosa~ dos dlr~ltO:; de cldad40s, 
uma "eI. que os gosassem até ahl. Fazendo agora 
applica~ão destcs principios ao CASO e~ questão, 
digo que os llatnfaes de Portugal re8ldentes, e 
domiciliados no Brasil no iempo da declal/'ação de 
sua indcpcmlencia gosavão dos direitos de cidade 
assim como nquclle'l, que aqui tem o seo nalei. 
ml"nfo. do mesmo noJo, que aquelle8 naturaes do 
Brasil, 'que se deixarão ficar CID P\Jrtugal J são 
eonsiderados como cidadt"íos dlquella nação, sem 
que se possa dizer fiue o n'lscimenfo por si ar) OI 
faça cidadãos da nova nação. Tenho rt'iolvido a 1.
qllcstiio, se o,; naturaes de Portugal residentea no 
Brasil no tempo da declaração dll sua independen. 
cia tão 011 ORO ci,'sdti()s da nol'a nRção; e a te
nlJo rcsohid,) :tffirmnti\'amente: passemos agora a 
ex:nnin!\r a 2. a, e vêm a ser, I!e aca~o, sendo 
eltes cidt.:1ãos, eRtão em exer\:idí\ de seoa direitos. 

Ninguem, Sr, Prflsidenfe, pód~ ser privado 
neRI meSMO SllSp.eUSO dll fo)[ercicio de.eos direitos 
lienio por um fHCLo SCO, ou }lor um facto da na.
tureza. Uma violação do pacto social, ou uma 
impll~s;hilidade fiei('&, como a minoridade, ou mo. 
ltstias, fie que porlt>m fazer suspender o exercido 
dos direito!'!; no segllndo caso declara n r;nciedade 
que o Cidadão est:í fisicamente impossibilitado de 
exercer _ os SC09 direilos; !,O primeiro irroga-Ihe a 
'll1spcnslo enmo pena do cnm~. A suspensão dos di
reilos t(jdas RS vezes que não tiver por fund:.amento 
uma di'.tl1!' dllas cousas, h(' nm ac!o de despo1ismo' 
a !nded~de n[o R porle flccrt>tar. Orll pcrgllntn; 
oFtao 0'1 natllraetl de Portugal no se~',"ilo es!!o? He 
claro qUl' nli!l. ERtão no primeiro? Niorrllem dirá 
ql,e "im, Logo não ha J"uão para ~e (lizer que e~. 
t;io 011 !'CO! dircitps lI!"snPn~;os, V(",Sntos aaora se 

ffi . - r"fl • ~, 
com t' Ciro e~ti41) no eoso . e todos ('nes. 

As ROl'ierJac Jes r~gem-se por tres f'!lpecie~ de 
dircitn!l; direitos nllturaes, direitos ('ivis, e direi. 
tos polificos. ,Os primeiros são os que a n:1fnrf'%:t 
graVA no coração do homflm, e o acompan!1.10 t'1n 

fodos 011 Jng:tres e em ~,,('os 09 tempo'!; ell('.~ diTo 
origem aos contractos, e ~ervemr1e fundllmf'nto a 
todos os acfos civis: estes alfo podem ~er snspen~ns; 
o homem nih pode scrprivlldo do ~eo el:ercitJio; 
e não he d('~tes _que agor._ falamos. o~ civis, qne 
faze. a leg1!IJllçHo proprla de IImll NIlÇiio, eshl
beI('cem 8a r~Jacões mutilas entre 09 ('idadãos rc. 
gllllio (.s confracto8, estabeI('c~m os mllfrimo:'ios 
as tutellaB , os t~sta~entos &c. Os polifir.os ~ q''; 
'1-.1-;' .,::,.. - .. " .~.. ......,.. ... ,.J, ._ ... "T __ ~ ... :,. ~. 
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anttccdenfe~, mareãtt IS reI~~:õ<:s dos cidndã'os pera 
com a _socled~de ,e detell.lllll.io .0 mollo porqUl: es
te e!!.~r,,;) nuus 011 meDOS lInmcJl~tllmenll: 110 excr
dio da a IIthoridade publica. (~uacs ue~I(,9 direitos 
esão suspen~s? os ci\'is, núo. o seo ('Jterclcio 
jhe~ . h\l }!Jcno; #!,ozão de tudos tem d,Uücllça: 68 

poltucos Jgualfl:tnte tlf!o; elles ll:cs suo conllnica. 
df;C;, :até ",rsmo us da ft:l'rtlielltll('iw Nacional e • ,"l. , 

ó!(Jlll os telllol; tntre nus n:':'Clltncitls nellt~s 1>11 o ('Olt. 
AOllde es.á póis a SUS}'tllS~1CJ (lcs direitos? ~ão 
rera faci! de mo~trar. Por tauto uflo 1st» "io cida. 
dãos os nal uraes de Porlugal re~idcDteli nu Érasil 
110 kmpo da declara<,ão d& sua inlkpend, ncia , 
mas taolLcm ebt.io tÍll exerdcio de Sl'O» dircitos. 
Ora se assim he, pergunla-se, ( e he esta a terceira 
l'ypotese que figurei. no I'rillcipio) t.ulI\'éhl que se 
.tonsnvem estes dllE'1l0S a uns rtuad,eftudo.(11l cu
mo ciuadüos, e declàreflrlo-oa ClimU laes. e que 
sejão outros Frh'ados dt!lrs, fazcndo-k in,n;eJi~ta. 
mente sair rara fora do lmp<'rio e fala ~ ~t:o lJaiz? 

O.. individuos, de ~ue se trata. sào como já 
pro,'ci, <:ilIa(iiivli do. lll·relio f e cUDlO taCII só por 

crimes podem ser privlIdu!; dos ~E'U8 direilos, ta só 
por meio de scnten~a; e nada disto se vê. Pódc. 
1«', hc terdudl:, authorizar Dluitas \'fzes o (lover. 
110 para fazer remover o cidadão de Ut1l vara ou
tro. JUl;lr; mas nunca para pelu seo jlllzu o prin:tr 
dos seos dheitus de cidRdfto; isto exige ncre~sslls· 
mcnae uma flcntE'II\8, e he ptci~o parn isso ius-
1ittrir-se um pl oce~~o; si'io net.eli~arios faclOS "'rlmi
l1oses, e faz.se Ileces::uia a convi\íio. POI" tanto 
privar o cidadfio dQS seC8 direitol 8('m estes meio3 
)t'rrae8, e só pelo ;Uil0 do Guverno, he o nlflior 
~ . 

.de todos os ue!tI'01ismos; c o Glle nlai~ re\"C,)!t:l, 
bc Tcr.se .que se m&Dflão ir par.. " .:co Palz; e 
que Paiz! '\.IRl Palz quc.f:, perderlio, uo:!dc prlo 
filcto d" a'jui .6.carem, est~io \:mll>l,!rulJos C0lnO uni
d(ls ao parlidQque aql'f'lIe P:;;i1. di&UIi8 raiJelde! 
Dizer q~ uma ccndut'" sl':-;peitõl iJa:tLA. pi~ra atltb~ 
rizar o :privar-se o cid::d:lu dus se.o~ dlrl:llOS de el
.dnde, ·ltc, . alt'm do :tlJ9l~rdo cc crlf:.lf-~e UII.& t'\IS

p('ita em prcva ~ O::u·st' COIRIU certo o que hc. d,l-
vidoso, int'l'"dl'.?ir-ge o pr,l:cipio n nmlS pt'I'J~U~O 
na ;o;:ied<lIi.~, e t::'lr:H "iAlhaixo Ilu pretexto de lfal. 
vnc50 flubtica () mais t<rrÍ'·.... dCl'"otis!{w; e se • 
slll~'a~iio l'lluiica pc_r h(tie que por uqllclla só Call!!11 

ar.i~omaurbc1(1s sllir os naturaes de Porlugal, cu 
tf~nQ C lenhe, justas r;'ZÓC8 p8r~ telOer, que n~a
llhã a lUe9l1l1l rAz50 ~e arE'gue fiara 88 f(lz~·l'em salr , 
('GIDO r.:io cid3d;~cs os mesmos naturaes do Impe
rio. E Gttat'S ~.io as g;I,·antins que fe o{io ao ci?n
.diio? NE'llhumD~. Qllae5 as testemunhas:. ~od(' .. a o 
.t:iõa.dã9 contrarial.as? Qnd a Icsp()nSablhcl:td~ ,lo 
J\linistr~? NaJa disto r.e vê. D~r t!sta aUllwndade 
1áO Goverllo he fSZH d~Jlt:nd.~r doa cnprix(\l; de Uni 
:!\Jiuistro os mais 611~r:\(i"s dia"itOA d" bomrRl; fa
:!er \'acilant~ a ,U3 . f;0rte nas miioll de um jni(ni~n 
flue vil e atraÍço.&damt nle o irá titls~menle ~C'IlUll
f:iar; e enliio tt'rt'mos t('do o gt'ncl"o de haJx(~~as, 
e a porta ~\ht>rtl\ il" intrigl'.~. ~obre isto, a!l~im. C?
mo bobre a r~ilcxiio !ll1tceedenll:', nada m:wl dJrt:I, 
porque já A"saz se temàitu; p~rém para fazer mai!; 
elara esta idé:t e tornar mais sensi vel o ohsurdo 
que . se pertende, passarei a desenvolver as idéll 
lIe;ulntes. _ . 

As leis nnturlles, rrgul:tndo todas 618' :l(,~oes aos . homrns, e acnmranhando-08 em. todos os pe. 
riodos d~l lOua vida, não 6110 tod:r.'l3, c()m~ des
paçadameute a08 m,alra • c~lerieD\:i.·,· lUílick:ntea 

IJ3ra C~ cOht~r nos !eos deveres; Q mt'mlo remae 
de~. os _ honlcns em !lociedade, adquiúaJo DOvaS 
elmg!lço~" e dando ori";('M a 111 ui '''6 at'tQ~ que 
~~o t,lI,cs f:e(Js, ou tllllS mio VJ\l't'reHUI regras 
q~e rlglllem. estes alieIs, 1;(1r ist;,. ql,e dliJttid~ndo 
eLes da ~u~ ,liVre ,·onl.oe, d«:l!ta se, dfl·('.d~m ab ~gru 
qte V~ ulrIJau, ou ptt'l'ocrC\'('nde.1ti 61:Jbellte ~DI gera! • 
tuz.~~ f':I!ltc.r .pllra 5l:0 nltt-iru efello que ICJàu de
t('rtlil!:I"';~II .. lJl~ ror ISSO que UI lito &oceono Vf''Il 
as. klli CIVIS, .~ quat!\ vando DOva '0,\'& áquf!11aa 
leis, (,u fApIJl~l1d,,-as, fJU dcterminandu-as nos caso. 
e r('~ ra!> gt;fac~ , e,,\a~Ue,-em a harmc.DI& e (ullcel'tO 
nalt ae,.ú:, ,JUII h". .. ens. 'l\:e de vutro modo se 
hào }:\':l!{;ri .. lOl':'t'QUÜ : . de~ta natureza são, por exem
pl? ' _as lei:;. d_ olenolld"de dos filhos, e das pres
C!IJ)ÇOCti. AII:da !lHO belO' seg\lra em SC08 riU~ioci
lllOS 8 laúu, dos menores, DitO verE.dos em o~ ne
~l'('IOII da \icla h .. D1anta, a razão dlcta que não 
devem ser celx~dos a si Jr.esmos; que a adn.illi..
tUt"ào de ~(IS b. 'ns Dão lhes dt'H: ser con6ada; 
que as nas f2culdcdes em fim precizao de UUI di
rector, e que por iMio denm estar dt'bai:s.o da 
~irecçáo Cc:' aI!; ~tm. LeiO perém que uo;a mo:.ior 
Jdól.Ut; lhes dá IR eXFeritllc.:ia nec~uarl., e um vi. 
gor de racic'l:;~u cupu d~ 8l! regerem por si, & 
~"C:.JU8 rdaodlcta que, dl~pe1i~adlllt cutio da t:U· 

Jel\'üo a "m drel'lor, ('m que & muma natureu. 
os ,miJa COHOC8(JI). temem administração de flual 
pe~r,(l:1s, e. sel~S bens, e fa~ão um uso li~ de 
SUhtt tllC u!tuuJ Clt. Porcm com qUllnto a rll4lÜO malo-
tlt: (ll:e l!:l LiUlô' idbde em que se d,'ve tnUllr em 
I,kno l.!W cC ~('08 ll.tClloli eU. tud:n'ia mio a mar .. 
t:iI" ibLU hc proprio das leis cl\'is: o It'ei:slador, 
HII!~;l.l~:.u.doJ u d.,;;t'nvohin'('Olo das fllluld~rles titii-
~'~I; • C '''C.:HJ(·S tio !11;mem. e olllamlo rata u que 
1.:!'lj,l.'~,;·l:,lt,~I"C Hll'ccde, fixa ettll j(lade, c ('sta unta 
, .. 7· Ir.~H'IJa, quaiqutr que ieja o estudo de c: pa .. 
r.,<l",oJc dI) n,t:l ... ,r, IIe este l'Vosidt:radll C()mo apto 
r,:ua ~!! rcgl:I.() nlt'61110 c(\m aa prebt rip~iit:~: eS .. 
lttL'c'll'c:da ~. wcollhc{;hta COI dirt:ito a 1,rGIII il'd:adc .. 
e ct't1.;;dt:lh.OS tiS dlftt'refltes uiodos de adquirir, a 
Sll~ ~e~?til.il;ça pl'd~ 't"(! tIU:& \ el que se ctxercern 
ut< llUC1t(,s de dOln1ll'0 Ilor alguns alUluli, não só 
dCH mais fler dt'IlC8 e~bulhado; aiuda (J1u,' EC p08~ 
suo all'~nr pro\'as de in~ila (oll\'ic~áo, a Fi" e 
~(lc('gu das t~milia5, as perdas d;es tbrluR.\li qtl~ 
tntzcm Cllm SI~O as dcmlllld:ts, a se"urallç& do di. 
((,ito de prupriedadi~ ('l!;igem que o ~OSIt""idor con· 
ti:lllC "0 gveo l)i&ci6co da cuusa: por{~m a ru;iô 
niio ~arcr: .('ste ll';ln:ero dt' limos, Isto be proprio 
dn.s INS Cl \'lS. U ma vez marcado aquelle nunlero ~ 
1ll1o. hc licit(}, quc!;tionar, o direito de pmluiedadc t 
\'uc!lrmtc ete dc('(~rrerem aquellt'8 annos, passa à 
ter lodt\ a «,st:\beli~ad('. De tudo ist. concluo qlle 
(,~l!lhd~'cc.L\d~ ~ !CIS lIatu~:le8 muitas re~r"s em ~ .. 
ral, 'IS. I~ui CI\'1S t(lca fixar a sua delCrll1iu3tfâo._ 
.Or& arhqller.'!os e!'l.ts prillcipios. 

lJilà~olvido u pactu social, pa~lIa-11t a f'stah~ 
J~r.er uma DO,". turma de Guvt'ruCl' e al(lilcll~. 
que continuEio a residir no ml"tlOlO tt'rri(o;io sem 
opp'dçüo, eutcnde·se que qucrem anuuir a ell:l' 
entret:mto COIRO pode llillcn:dt'r que lhe. não agn: 
de u JlOVO pacto que se acaba de formar. pedf! a 
ralão qll. se marque uma {ollOl':, I)ali~ada a (Jual 
se 'ellt\oeia que lie tem adhrrido ti nOTa ordem de 
fG\1S:lS; hto Forém he da cunlpett'nl'iada. Jd. ('j:' 
~i!o. O goso dos direitos, o c:ulllprioleDCo .las obri
ga,:ij"s, ea não uPl;u8i~ão, dão Ltm • nr que 50 
qullr ia%lr' pane &ia JluT:r locied.de; .,. h. llteei .. 
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.. rio marc:lr o tempo em que aqucIJes faelos se 
)N)I8Ú0 allegar: ora isto he Q, que nos vemos em a 
lá, de, Sua !\bgt!;tade o Imperador! peJ.a q~al se 
coDcedem alguns mezes, ll~ra ~ retirarem '. aquel: 
la que alio quizerem ser cld3d.ao8 do, llralld. Aqui 
temos. pois que a regr~geral de dlrelt~. ,publico 
univer8al já foi deterllllDada pelo n061ift dmmo par
ticular; e por isso aquell~!IJ, que depol8 dal}u~lIe 
tempo ali marcado se delxar.1o ficar no B~a~,d, 
.. o cidadãos Brasileiros mesmo pelo no!;so direito. 
Consideralos por lanlo comu não cid~dãos, ou au
.burizar o Guverno para OI fazer sair ticndo enes 
cidadãos, 8em 08 meioR legacli 9u~ servem. de 
garantia, he, além de absurdo em direito, falta~d a 
aodas as garantias que a socieda,lc tCln promet!1 o. 
.A lei, qu~ estabelece um tempo ,ee~to fJólra ~llIrC~1l 
.,8 que não quizerem gozar cl08 dlrelloS de culll.dao 
lhasileiro, he ullla I'rumessa. que se fale e~ nome 
da Nóu;ão de considerar como 'ael! aos que ficarem; 
tel08 agora em outr~ cofl8idera\'ão ~e fil!lar ao q,ue 
BC pt'om('teo. E conllldernlos_ como cldadaos, porem 
obrar com elles como se nito fossem, he. negar' as 
~arantills que a soci~dadc ~oncede ao~ que estãG 
110 ';eo Itt'io; o 'tue he a m~lOr, c mais revoltan
to de toUUS as lujusli'ças. POI' tanto sI'! como le
nho provado, o~ naturat's d,e .1'ortugal relli~cJlles 
J10 Brasil são Cldad;ios HrasllclrC.ls, cUes nae po-
4lem ser privado:ll da:,te din~ito se não por ,crime, 
t'j por uma sentença' que o dec!3~e: e por J~SO he 
duro que não se po~e ,fazer dlttercnça entre elles , 
conscrvalldo.seel»te duelto a lIns, e ncgarulo.o a 
GUlros; ti· deste lJ19do tenho resolvido a 3.11 questão. 

Reunilldo agora 8S dittel'enlcs fJurtes . do 
lnéO di8(~urlto, digo que se os uaturacs de Portu
gal residente,. no Brasil no tem po da declaraçiio 
da sua iOc\(!11endencia c que se ucixaroio licar. s.io 
.:idad.io8 Brasileiros, o que mostrei tião só por 
direito publico unh'ersal , :;e mio t:unLem ptio Iles-
80 direito publico particular, se ('Uel> e~tão t'lI) excr-
c::icio de todos os dirl'Ítoli, e se n;;o 11:), uma razão 
CJue pORsa authori~ar o IX/der lIrl~itrtlr!C), que, se 
pcr(en~e ,lar ao (lo"e~lIo! de ~ fazer li,ur para ~,ra 
Cla SOCWdlutC, (,omo nao cldadaos. 301õ que o SilO: 
e se ° I'rl~eetu t'm questão se funda ou lia hy-
polhcse de não tif.I'em cidluhiol!, ou na hypothc"e 
lle r,e poder cunc('der ao GO\'t'r.no um p~t!er tlio 
peri~oso como in.iu~to, concl~lo que o P"~Jecto, he 
Jnutil c injusto I ~ que por ISSO deve ser rcgel~a
do. ~'3 al~\ln. dC:>ll'1; tem \'Iotado o pa('to. s(~cI:tl 
:\ '4 II~ i;C I; r~:m\o, fI(~.10 pela" leis condemnados,; 
CI'tllclla, rrJ(:sllla <JIIO CUl1ccdt'o o }>ra~o_ para. ~e reta
rarelri. dccl4ra ali ~)enas ", que fica0 SUJCU09 ~8 
-Jue tentarem cotltra I~ lIo~ledl\~e; por essas leiS 
pnill (I~i;io punidoll; SilQ culadllos, a _ ellas ~lAhio 
Cl!Jri,rndos; mas ",io "" nlf'guc a salvaçlto pubhca, 
a '1~31 . nunca pfld~ jlll!tifi,car um I~O grande attcn
tndo cellll,rll 09 malK prel'wllos direito» do bomem; 
c ncm \'ejo meslDo o pel igo. que tauto se aDto-
U.A a KIglln~ honrados M~mbro8. 

"~m 'lunnto Ú 2. • pai ~, srgundo, a divisão 
~ll" ti~, ili.rei milito pouc~, porque Jú as~~z se 
\Nn dl'o. Ellla tem por obJ~cto os EII.',angelros; 
incluilto!l neiteM 011 Portugue1.e8, 911~ ~J(lrem pAra 
o Ihallil~, e diz qll(~ nlio. •. ejlio a.dmlttldos a lugm
rea de honra e interesse, sem que oblenhllo eart.ai 
de n:&tnralillaçno, dep"n81'ndo .81a de reliidencia cl~ 
'1 ann~, Nada mais inutil do que ieto: em parte 
já ao acho bto .n~, lei, .ctuaes, e po~ isso illutil t 
.m paI" cx.:lwruuDOI cIu IlQIlIíO II:lV1iO • CU'O,l' 

Estrangeiros que hoje sen'em na nossa Marinha • 
e que tanto tem apro·:eitado ao nra~il, c po~ isso 
imJ>u!itico; em parte s('ria isfo suppor que nós não 
teriamoi Constitui"ào anlei de 7 annos. Sobre cada 
um desteS arl igoe já ~ tle tem ditu, e eu nada 
tenbo que accrescentar. . 

De tudo que tenho dito, concluo' q\Je o Pro
jeclo Dão deve passar á segunda discussão: eUe 
be inutil, be injusto, lI8 iDlI'0litico, 'l'enho pois 
exposlo as minhas idéaa sobre el/ta materia; a As
sembléa decidir.í ° quemell.or eu tender. Entretart. 
to dezejo que o publico' seja bem instruido dai 
razões , que me moverio a opinar dellte·· modo; e 
eSlimaria muito qtle os 1'achigrafos upanhassem hoje ° meo discurso para que a lodos seja bem eODbe
cidu ° meu modo de pensar • 

O Sr.' .Andrada 'Jlacllado: - Sr. Presidente: 
Sc acaso me deichasse Jévar dos des~jos de ga
nhar popularidade, que não quero conseguir por 
sacriticios da minha conscienda, convencido de .. 
mais, como estou, de que ~erá inutiJ quanto 
se disser a fav(lr de um Projecto, p"08cripto 
desde a sua na!tcença, tah'cz d"icharia .de can
çar esta Assembléa com a ('xpres~ão do que 
penso; nuis escolhido pela Nação para promo
ver o 8('0 bem com todas as ,uinhas forças, mLo 
8 scneJ'ia como dc,'o, se calasse e que sinto 
sobrc os perigos a que a vejo exposta. Direi 
pois francamente o que entendo. Confe!:1so, ape
zal' do muito respeito que tenho ao ilIustre ali
thor do llrojeeto, que o não acho bem redigi
do, e que até nenhum dOR seos lu·tigOli ndcp
taria !:a '(',rma em que estão concebidos; mas 
COIUO o p,'incipio eAl que me fundei para ,'oh'r 'Iue de"ia p.llli~a,· á 2.· disCUSI'ão, aindn não foi 
(t'struido COJO tudo quanto tenho ouyido, r.onti
nllo a ,'otar c:Jo lI1E'smo modo, pnra que depois 
se corrija o que for correg'h'el. Eu sei, Sr. Prc.' 
fiidente, que este PI'ojedo tem sido combatido, 
pur tendente aexcita,r " rin.lidade, a quc !\e 
t«'m chamado filhn da ig'nor"nda c propria de 
almas mesquinhas: mas eu quizcra que alguns 
Srs. D"putndo9 (ll1e fa1l{tráo u e!'le respeito ti
vessem em lembrallça que o Cidadão de f'ene
bra dizia, que quem ama,'a o mundo todo era 
para ... e dij;pensar de amar p<'ssoa alguma em 
p:.trticular, e que' o amor que se estendia ao 
mundo inteiro ficava ('om paluvra!l: qui1(~ra que 
se lembrassem que nessa I'Ivalidade entra o nmlolF 
da P<ltria como elelflento ellsen(·i .. l; e que aiuda 
que seja muitas vezes filha da ignorancia, como 
sem rivalidade não ha Patriotismo, esse nohre 
sentimento que n08 fàz emprehender Ciio ~ral" 
deR coui;alõ, de\'eUlo~ perdoar-lhe 3 nl('~qui'n'lez 
dn ori~'em, pela nobreza a que no~ elt'\'H. Niio 
vamos poiiJ destruir de todo eSi;3 ri\'lllidnde que 
ha de f'l1stenCal' li nos!'!a indepenclencia; fiei que 
Ile I>rC'ciso tel'cont('ompluÇtio com os tempos; 
mas eu niio vejo que por este lado mert>ça o 
Projecto l!errerr~entado com cores tão adio. 
Mas. Não deichareide COnfe!l80r que o ~.o A ..... 
tigo he escuro, e o !3.o impraticnvel; tuas tam .. 
bem naio pt'adc negar-'-e que J't',li~ido por dh'erq 
modo nno I.~erá, c:omo tle. tem rlito, nem ;ulltil 
nem inju!'Ito. Disse um iUu~tre Deputado quP o 
Projecto (lr3 inutil, por<tue .ia tiuhamo8 sohro 
o .8eo objecto a. precisas determinaçõeR; filio 
sei que com ist., se prove a 'tUa 'inutilid"de 
porque, alad lDedidas d~ ou!" '!:~ ~a foriQ me-
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"iUTlQllte tc.mporarIAS; nem pr('cnchcrn os r.1I~ que 
~cvc em vista o author do Pr~j~cto : exal\liueülo. 
las. O Decl'eto de IH dto 8etemhl'o du "1l1l0 
passado mio challlou ci:ladíio!ol Brasileiros aus 
POl'I u.guez(~~ n'si~t.'i,leH 110 Brasil; maJ'COU pra. 
zos I?al'u. se I'etll'arrm u~ l}lH> não cluizesst'111 
adhcl'lr U C""l'a ~() Ufa;ll, dt·c1urando que se 
algulU do" .que bcas!>elllou dos que se resol
vCl'ósern a SUl r, atacasse o l>iistt-Il,a ej;fabeleciclo 
.ieriacastigado com tudo o rignrdal': Leis. "~u 
r~!"fJ"ito muito, o IHrtll.e do Im pl,.'l'adol' f' o do Mi
nu;tro (IHC rctcl'clldnu o Dendo, 111il~ semprc 
dir,ci que cra bem desnec('!"sal'ia ('!"tn de{'lal'uçtio. 
pOIS .pdo 0.110101,.'10 que ,ataca as ~('is do, paiz 
e,~ll ,que l('!)uie, lae pUOIdo; para Isto níio se 
pr.ecl~:J\'.\ d.'.tiuclle Decrt'to. DIZ tmubem que to
(lo oPortuguez Europ(~o ou Brasileiro que ('s
ti\el' prolllptu a detelld('r a raus~ do Brasil de
ve trazer n flor verde dentro do ullo'ulo de ouro 
com a Jt'g-ellda ~ iUI.!t'pendenci:l (lU n~lrt(': - mas 
)),tO dedu!,:! .(lpe por: il<sO ficiio cidad.tos Brasilei
ro~;! t; com.-. t!Jrçi(~ I'e se julga (Iue se estt>ndt>o 
." ljll'c..~lto de cldaclao a todos o., Purttlguez('s só 
pOr U:-iarem da fl,ll' "'erde, di~o que não $r.i on
de l,io bHI'att.l se vcndão os toros de cidadão. O 
Decr f ·t9 de 14 de J'lIll'iro tambem náo diz ex! 
I),(c~sa!l~ .. de que ,Ii~ o..; direitos de cidad.io Bra
sdet:'o pO!ll POl't'l~ues('s 'lue Hati~fizerem ás con
dj~'l;l'S,,,H'!!~a'poilt:l~a!! para OP. que \'ierem esta-
bel~çer~"t.' JH·.Rte, P~\IZ; ,he ye'ff:tade (llIe indirccta
Ill,cnte I?C ,J~;ld~,;,~ ,t(·IHJ~r.:qJW os (('sidenlt>s antes 
4.Q D~('rçto, sã,~, Ci(hl(I~,9~ Brasileiro~; mas:niic 
J:-e'as~im 'que esta" c~,I,J~as se fazem: não he as, 
sim que S6 lr~i",la cOlupetentemente sobre est~t 
mate ria. Eml'lIde-se pui!! este defeito; e a f'st!e 
fim cons!d~ro pl'eci~o o Projt'cto, como rrforma 
dcsses Editos e DpCI'ctos, para sc conceder ca
thegoricamente 03 dir,eitos de cidadão aos Por
tuguczes que ~bl·~riml0,. a nossa ç:msa. Mas, já 
se Chiullou;,aqt,a,\ a isto i,!tiulÕtica, di~~ndo-se que 
e~ses di reitos elles os pO~:"Jem pf'lo tàcto da re
side.ncia. Conf~.ssu que não "nu rip.s~a opinião,· e 
~ue nl\o '. ~l(Jw'it,to OSpt;iJJcipio~ de fJir~ito P.ll(hli-
cQ "pqJ)tado~",~. qU~ll ,;:e"" !p;,H\ad~, não, siiQ::,9B: 
~,4QPh\(l().!hP~!:a~d~ytr~~. Na:con~~;~ ít~. bp, n~n~ur\lll, 
qU~i,c().llCéd~ l?lW, W:~"sP"nç,I,l;;o (hr~lto;·decJ:da.dei 

.,J . .;:;, ' l'b . d' 
"~~l y~~'r~ng~'Jq:i:,;J\~Lm<J:~s f I pral.'s'r.nmo Jat IS~ 
s.e, 1i),élfRã9 :p('lq,ip1.e-':\.Q~: tHn!~erto ttrojí1o ,~.para.8e 
a~q\,i'i'i~~ ~~q,leJ,~~.;i,)qy~JicJad('~"f;A' vi;t~ , .. ~isto ':',mio 
~~I CQ1)\<t,-~f.~9!~~m)n1~fi,,flfc,t;0 da r(,slth'Q:~'!l sejpos
"11 J.~r,\c~dªdjl,o ,JJ:~~d~J~Clso ,que a Soc!edade o 
q~ºiráê~ o",ndJlliU1\'_l;~\lªs ,4i~l'erãn alguns Sr,s. 
I?~,,~J,~~r~~ que. estp.;s.- .. .pdnçipiQ!I ·,pãptinhão:i;,aPr 
Pl,ICá~~~j nR:c:.l,sQ !rresep:~o.", ~Ol',! tU~~$;, P~rtuglJ~n 
ies nI1Q" J~r~~9 estrAI,g~Il:O~hll ier~O r cldadl,tD~,rq,q~ 
~~~W~ó~f.~\J pcrtttfl~i~~"a:l",n~ .r;;Ó.l1p,O S~c.inl:!t . .e q,(tft 
JI~,~~ PSJ~~Ia,p~ "f.;l~){e~I': .u~ "dl~Ç",tJ)~J:ql~~t P,P"sl'p,p:ohEu; 
t~~e,l. U'P~'H",I)~t~, ~l.l~IHl,qÇ~O.·b,º",~q'!'!,c. ~Ul,'Jr(lO!Cf,)J 
t~ff,\ljsra8:'~'ihl',nllf,(h\ ,~m~sa.;:q;\ll!~ ,i:".s;:lP cld~daO:s 
~,~~~iJei~9S',~'",~ng.~tC'm ')JtQ~I' !c!i.si.1ut)lJ:' .,e~,~,e (Ii,t,ei,to);, 
d:W~r)ntli~ p~; )<J~lM,\Y:t9;;:~ P.1P,1}~,"~~~) ;,~~mh..,mLí()1\ 
êon8id~,(ociaadãosl; :~~)(H~J~ãQ;e'ta,!'d~m;jg,f!nbmn 
4,t~~; ;~ il9)us.".: ,Çll~Q~ '" i:Íl~,9J. ~1!! ;,~cid.í1.~:i Q~ ~:Br<l~j;'!: 
]!lro1'. Eu Julgo' esta dl~tlllcÇ;lll I1llll,,~·yltp:Ctl~!"a~ 
ru~,porqne ,,()S, Porhl!!u('~f'iI}(faHÍ'l ~m 2'.hal, 
~ão q~t!~Q ,q·~I~. s.~;faJ"HWli~m"a,c,Ill,.inhªijrf' .... 'l·)Jlr:~ .• 
~. >: 'nijp' ,l}odem ,s,er a,tTéftQ'i' ,á, l~m;a ,;,d9 ntll!l:~, 
c~~be.<0 '~Ü!~c,!I~'l,n$ .,h" I J.if9, b<?n,(',1l~r;jko~;;,9,lI,f.;:,~,)~ 
faO' do~ prlmclfola trabalharpa.:~ ::a!nO$~a 'lude-, 

pr.uclençia, resistindo á t(>f1tílÇ~o do amor da 
l'atria ; mas o ~ra"d~ nUlut"l'U ~il:lles "ão com o 
IIOSSO ~istl'ma pOl'qU(' Oli seos iutl:I'csst.'!i assim u 
exi:;elll. Além distu todos o ... dias se multipliaio 
os pas'luinR, C appal't~c~1Il PrvdalllU\Õe!>l cOII"i~ 
danQo as tropas u prg;1r em arnlalj, ••. sei q ... e 
siio obraR dos PortuguE'zes iucapazes de couhe
Cl'r' o que be justo, por<lue os outr(\! sabem 
ilVélliar o nosso brio, e t;abtln) que ·um 'Puvo 
briuso não póde ser se não Na~ão )i\l~. Ha 
pois ~ra",de ditre.cnça entre os llvl'tugut':leH .e-, 
",identes no Brasil; não podem ser todos medi. 
dos pela mesma bitola; e se o fizf>sst'mo!õõ I la-
tlcariamos um acto de irrIlDf'n~a ~t'nerol'idade, 
e a m('u·. \'er perigoso, e ~ra~lileUlellte perigu!>!u. 
PUI' este" prior,ipios julg'ava rrf'cisas al~umbs 
providencia!>!, e nc!;tci ,'i~ta adoptt'l tam glubo ~ 
Pl'~jecto. Não approvo porém U~ Sf.'U!I AI,tigo!', 
p('lo que .ia mostrei em outla ~("~~à.,; e pO&' is
so mf> lelllbro c.lt' olferet'er as :wg!linte~ t'lm~l!d<\~, 
pedindo' llu~ sf:jáu f('llIadas ell, ~ç('Ii~i,l .. raçlio, 1.0 
caso de passar O P .. ojto~to á ~.a lli~cussao • 

E 11 E N DAS 
Ao 1.0 Artig-o: '1\,.1 .... ·.; .. : Portugu('zes rC'lJi. 

dentes nu B.'ásil au ka.; ·,.dª (.ltac;lar çãu da ~u.\ 
lnd~pelldellCla, que nãv delão 1lJ0lOtras dl' i ... mi. 
sade a Nos~a 8agTada Causa, i~ á pessoal dt' btu. 
Mage"téule Imperial siio ~'daj'!o!l lJra~ilien"eli. 

Ao Arti~o 2.U
: Acl'lt>lLs porém, que ~e m ,s. 

tl'lUilO illimigv$ da Jndependencia; nãu ~ao l,;i. 
dadàvs Brllliilienses, e continuando sua t'ondu
ela a ser adversa au actual líysteUl8, fica o O .. 
\'erno .. u .. ctoris;.dn para, nu espaço de tretl Jlle-
zes , ,os;~fazer par~ir para c. sco pai~, ou p",a 
(Iualquel' outro ~ que eilto" esçolhão, CUPI tanto que 
saiã!) dos limitE's (to lrllpt,>rio. 

JU'tigQ 3.°; o~ que "!;!r'4º df,'poi;l do De. 
cretu de '14 de Janeiro deste anno, apl'zul' de 
terem dado as fianças f'xigidus, tição igualmen. 
te sujeitos a t'er tran!:portado~, COlIJO OlC pritllt'i
ros, ~t1ando o Go\'erno aSSE'nte á ":Shl de pre .. 
8umpção legal, qu~ elle!t ~ãuperjg()!ios au 8uCe-
gado .Brasil. -

. _Artigo ,4.0 OR que "ierem. daqui E'f1)'diante 
ulioserúõ, admittidoti ne:-te' lmtJerio dUl'uute a 
guerra. Pód~ porém o GO\'el'no,dcba':xo da Rua 
r.cspoosabiliJáde. admittir. a um,. 'cm olllru i iudi. 
~jdU()i:, ,.tendo em vi~ta,,{),'A>''rtndo; I 111 pt: ri o , f~,.a 

ut .. ilida. (.I~, qll:e; pó, de ,(,ifuÍo.t}sr~.,. ~ l<úa 'ar.q ni~1çiiQ,. 
.!".4.Ij,tlg05,~· Para E!~ec;u~'ao d(,~ alltt'ç~·dl·lIt s 

artigos, todo~. os P •• rtugue.zes".lp.sidfJlh'l4 nu Br.~ .. 
sil particirarái~ á: iCaméll,'a;', :da vma .~IU Cidade, 
(lm(lu~: ,J·esidir~m, ~\í-o.,~~~o ,no·,\e , óattlr:aIhJ~df', 
~d~de, .'occU"a~ã().,'í , .. protestando a' f!:u~i')ad,ht~i"i 
.,nteriol'? l,e,ªctual{.aO;'~ystf"flla: du.;lmlH~ri~l':;\ie :q!lan~ 
(\9,1 d~utrQ"; de, .un»n,'f"~· :não ,tP.1lha .3, Üalllara dp.
Itulj~ia aJguma d"" Autb,(,ridadeAdm.illil'i.rativa, 
q~~ !nv~Hde .~ prot~sto, pa,ra·. o 'ille Ihr !ie~,j 
fed'Il,lltual partunpaçtto pelo;,1d~flJnmte .fical'ao 
r.f,çO;{lbe.cido~,Cidad:ios;"e no~ozo;<lp 10dH'4 OS 

d~t;~~tOli;A~i.lÍisi;::'e~ politicd~q lqued'c>lilO"a tJidad.iol 
D.'H($jJiQ.ll~e8 ~: :lb~ deviiqr competir. '. 

:, Artigo 6.° Se porém opparecf>r naCamara 
denun(ial.da author,d .. de admin-istrativa rcpeçti\';& 
«;gntl'ªQ'( 'prptestoJ dar, adhesão:;:a mésmaC;líl.t
r~j,lC,o,rLO ,ReOJ~SSe~,!~()r dt>,ddirá, depois de 011-

".i,~~(f~;'àccusado,,:;fief:r.He C!~fáno cas~ dol.O ou 
d 0'0 A' d I" t' 9;~ .• cd.gO:i'., este ,t'0Jt.'C ~. 
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_0\0 Artigo 3.0 Artigo 1.0 To,lo. OR Portll. 
,1I"7.l!~ qu~· Iiltl} fi.n"lll rl~l"ollll('cidu" CiJad.'iol§ 
Ur .. ' j I il'n!l~'" n:\ fitrlllól,io AnÃ; .. 1.0 c ,'i.O não po· 
dem (Jf:(~ul'ar J u:;ar ul;tum de honra, con'ilançá, 
" I,rou.;to; _ c i"uallht'lIte os !,ue vierão depois 
da df·cI"l'açao ch I nJt!I'l'nd(!IICul. . 

Arti"o ~.o Oll 'tue lorem· adul;uidoi pelo Go. 
v(!rll~, ';;''''0 utei!4 ;10 I napel';o, ficartio sujeitos 
a. IIIc,.ma inhabilidade, Nllvo se a AssembJéa o 
ditil'C\ll:'ll r. .• , .. 

Artigo P.o E"tn cll8pt'nQa port'm ~e nllo cs· 
tcndl· ... í ~c não i, occupação do t'mpr'·go,. c nun
ca " tlólrticil, .. u;â,) do,", IIIQis direilult de Cidade. 

Art;;.: .. lO.v O!t Dt!Crel08 dl~ 18 de 8ctt"m. 
bro de i~}~, e de H de Jallciro deste QUilO 

aRu rcvor.adu!4 na pilfte-, em (Iue "'! oppõe ao 
pn leu!., J)p.~rt'to. l'uço ua A~~t!lIIblt:a ~~ de J lI
,.fiO de IS2:J. - O Dl'IJUtado Anlullio .. itldos Ri. 
bciJ'u ti' ~l nrlr",ltr JU "dllul() t' SitaJ. -, . 

O. ;";rll. Carneira d(. Ct,m/JOI/, C .J'~ra..'d() Lim4 
fi7l!r:'u a!~''':I!:l!ll breve. rct{exôl's, unieam<; .. Ie diri
'1,1;'11 n fixar COIR. ~lllrcza Lli idt~a8 que '5~lh;io c~
ItC"" i(l., CID f;. ·U!!! (1111CUrsoli, e quc })arecl!\(l dc aI
f,n:n Inl,llu nlrcrr/b.. na rc!'pollta 'lllc acahava ue 
dar-l:.'.:!OI ° Sr . • JIIl!"m:" Jl/tldwJo. 

O ~I· . .11'111;::· 1'11l:t!rl'.Y: -.Sr. Prcilidcntc, pc. 
ço ,.,Ú ,\ l'(;rn!i:.;s.it) etc dizer dlllls. palav.fI"~._ Ooscrv~ 
q'lt: 3 1gun'l Sr.;. Ucputallo!J ~c escandehsarao 00. (A 
ulc.l(·m I' ord~;n.) 

() Sr . .'1 lcllwr: - ~iio Sr.; não estamos es
eanctl·!;'I;vlus. 

O :-:r. 1',. ... \·it!.:lltc:. - Basta. me08 Srs.: já se 
tom f:.ollatlu fi·'ra· .1.. nf(k'm; ago~a pergllnto: 

I.CJ A IJIlIlcria esti tinlJicicnlcn,rntc discutida e 
por tlalltu termiua(la a 1.· discus.,üu? Decidio·se 
'IH/! :.i:n. . 

!!.O (J Pr~iecto p:a&sa á 2.' ,liscn.ssão? Re601vco.&e 
que ndo 9 e tinIu plt t3nto rc-gcltado. 

1'"r náo II'H'cr l'i&rpcer Ul;:;lllll de l,;ommlssáo • 
pIlH~Otl.liC: {, 9o~ parte da 1.I1'Ill·\u (~U dia, (Iue t'l'a o 
J'1't~~NO da ('onlmi,süo til: Cou~tiluição lioLre a lür. 
ma ,1n l'follm)!-t'''C;üu das Lcili. 

() Sr. _,I ",l,.III'" MfJ.CIt.'l(fo: - P.1r bem ,ta or-
dem. ptf:o a\'o .~". que )Jllr" 1":\" g:tt;tarmos tem· 
l'U illtr\ihncutc, sc perguntc fl('l",lpre 'jUIl houver a)· 
,!'IIn1 f'Hljccw. IjC JjC nlateria de dittcussão. ua 
ai·,rnu· tio Il('~irnenl.o. 

O Sr. :-. ccreturio Carllrlro tI-: Ctlmp'l.'1 lr.o o 
rrnb:to. ql1(, r.' rn apr,·"cnt"do HR Ht's'$;'IO de 12 
do 'l'orlf'lIll" (\"t,j. ° N." ~!5 ,lo DiIlTil',) 

O ~I·. l',.(.~;"mtf: I,er{llmtllU se a Jn4terla do 
r '"II;('to Cl'ôl "J~; .Ulgclltt'S e indi"pf:I~!.:&\·('i.; e veu
c:, ... ;tnor.r .'llu· "im, ('nlrol1 CIIl diR~:Il~s:io. 

( , . ~,. fi, "( i I'If ti" (',1II1w: - O J>rl~jccto (le 
I)r"I'f~t('t eIU qlll!!IIt.in, oq.:,imi I.Jtcto. IIn Comitlfsão de 
(~"ll .. l:luif.lin (" ~It\o: em n:i., fui prcfcIlL{,) deve srf 
trlll04,l·, (:1.1'" a IIMior dl'CU1P)cçlio por ler este nm 
• 111N l·rillc'l"'\·" IlI'Ii/oto" (}\lC a CIII18titui\';io eleve· 
fh·III~&r. 1'.uu·':llli'iO ,,~ ('\I\! 1'0 ,l('\·j" rl'zcrvnr r.!lta 
fli.,r:II~".ifl. 1'"1~ :lind,l· quI' 1Ioav(,',,&<, de Antidpar-sc 
A l"II,11- ~I,I'I" Ilu /lkllm l>'.·l·r,~tll, to,l:'I\'ia I!('ri" 511· 

f:,·j, 111..: U 1I1('~h:"lo. Udll:tltl'l~lltc c,;tahclccido para 
.'·~II.loSC pur 1I;!1'or1l. ut~ qll~~ o. COIIstituh,ào difini. 
tÍ\'lIlilcnLu c) ,ldih~~r"··:l'r. .\ q"(':.:l;iu clltrctantf) seria 
tlll\·.·,( .. ti" ... • "(~Ir'"alilliub ~om tfue SI! dl'\'i;iQ I·e· 
llh·!.:' "ti l~ ~ler eXI'I'lIti vo Il~ Ll·jj npr')\';ulas por 
'~HI. .\Hi\clubk. "4'4& 1I.!rt:In prIllTllli~II.1aS. istn, he, 
ti" ti" v I.IU ~cr rl'lIh:tidels ollici:alm,·utr. nu :\lill istro 
fIA n\:l)ln~i~"" '\:3!)\:~ti \'01. O'"' IiC 1)~L' uma l)cl)U-

taç~'io de 1 membrO! dirigida I. Rua ]lra~(!~t:lde 
Imperial, m;sim pela importancia cio negocio, como 
em r(,lilleito, (~ re\'ercnc1a rlcvida á Pcssoa do Im. 
}lcrador. Em till C:lsn se pa1'C~r conveniente. (1.1r 
a este rrspcit" :& djr(',~-:io a. que este D~crcto s~ pro. 
))jH' , IwrÍt i rulispcnsavel 011 que FI! omita a dispo
licito do ~ :;., ou que Sl:j:i elDendada a sua cnun. 
ci~çii() ~ ,)onIUC dpclarar que as Leis teitas nesta 
AsSelllhil!a como Con!ititainte, S<'j:io publicada1l sem 
prt~ct>der San(,'ão, como cstaue)cre e~te~., seria CJ 

mesmo que di7.cr que fO!'!lC'm e"ecuta~las 8t>1'l1 algu
ma cOllfirmaçH'o, tom:ul.l esla palavra llD s('<) sen
tido geral; 014 qne cllf.lsniio ~Etj;lO Acoml'anhadas 
da cOnlminação com que d('\o('m ser ameaçados os 
acos infraclures, a que 06 llulJlici'!Olas chamão em 
sentido restricto, sançilo penal, que tàz UII!:! par. 
te essencial da Lei, e sem aqual fic~ Rcndo "üa 
sua dispmdçito: por ta~s motivos me parece· qne ou 
se . dcve omitir estc §., o~ cile se deve cmeRd:&r, 
l>"ril que não s~j3mOti ÍllcrepRc10s dc pOlica eX3cti. 
diio e mesmo de erros com metidos n:a augusta ta. 
reí'a de L~isl"r que cslá a :10850 cargo 

O ~r. Ribeiro (I( A"drada: - Este Jlro.ic-cto 
tcm por fim dar a f.}rmula tIa publicn\'ão dos De. 
trtllos ou J..,eill da A s~r.llolblt~l\; Jn1S inserio.se nel· 
le um Artigo pri"'ali\'o da Constitui~'ão, qllC he a 
Saucção du 'Mouarca; e por cJl3 se acha rln con. 
trudicçiio com o Art. 4.0 No Art. 3." diz'se que 
os Decrdos da presente .Assemblt;a ~erlo I'rollluL. 
{;"dos !>cm· prcccdf'l' sancção; e no 4.° ~stabc:l€ce. 
se a fCJrmula - N\ts qucrrOlos e ordenamos - Se 
o MunRrca mio tem ~ancçiio, como no promulgar 
a J.ei 1Ia de (lizcr ~\le quel' e ordeRa o que na 
Lei se determinA? .... stas palavras flizf'm ent~nd('r 
que o Monarca IUlnceionou, e com tndo elle hão 
tem sanct;ÜO ! ... hto poderá tal vez l'crvir para il. 
ludir o l'ublico; mu eu nunca aju:.l:mi taes il· 
lusõcs. Diz'$e mais quc esta. Asscml.lh:a lle extra. 
ordinaria, e qn:: scndo as suas Leis anteriores á 
COlUitituicão, nio de\'c tcr neHas jn~erencia 01\10. 

llar"a , bem que "cllha depois a tc~Ja por Artigo 
Constilucitltlal. Eu niió sou dests opiniã6; se a As. 
seOlhlt~a tun direito dI' fazer leis anteriorcs á Cons
tilui,;;io, o Monarca tem direIto de a~ ~3nr.cionar; 
Ja d!~se ue~ta A!o9crnLII!a, e torno a· rcpctilo, t'u 
nuo cnnllidero line uma l':açllo pela simplf's dh·i. 
sao (los Podcr('~; estou Jlersuadidu que a basp prin. 
cip:tl da Iib{'rda..tc lle 1& harmonia, he utn:J. tal 
ou qual ill#,c:r"nda de UDl CIO outru roder, c es
tli de\'c? cUlu.'~dfol'·~e 80 1\lullarC3 rl:l~ J .('(1: :lli!f"rio_ 
ft·s á (;Olllltil ui;':h Rss;m (!omo o i'.1d.1t' i:..('1;i~laLi
'°0 n tem n(';;ta memUR rporll no Potlf't' F.x,>(·uli,·o, 
qUOJHlo este I'C dc~li!i3 dos I;('OS <lerei'c;;. Se niJl:!urln 
nega este dircito r, A!'I"<'lllhll~:J. r:lT~ ,>ti r \rl'Il~O :'I~ 
aherraçéi~s do E'teclltim. qual srr;t o molin) ao 
não ter cst(' Iam hem Illlthoridnde d(~ p~,r tf'l'lno 
ia!! al,crr"\'õcsl1ll A!=st>mhl"·:l? ... N~o se me rliC'Pa 
que. I!e por ser ~xtrl'lnrdin1!·ia ••. anfcl"or á C01~S • 
tltuH;UO; Ilara. m~m hc m:u~ uma r4si'to tJ:1ra ·Ihe 
ron('cd"r CfiS~ dUClto, porquc d(' .o(los l\S A ssemlMa8 
nel1h'um~ h~ quc tenha' mais 80elr:l~'éics do qtlC a 
eJtraor~lDarla to e he Justo que Ilnja quem :1S repri
mao \ oto }lor santo que se suprima o .Art. e.O 

do Projccto. 
._ O Sr . . Andrada JlIQG'/~ul~ :.- I~u ~ou. de opi. 

DlRO COnlrarl3 ~ m' meus prlnClplOS SOlO llltelramente 
oppostos nos do i:lll'-tre Preopinallte. Disse em ].0 
lug:u que não podIa ad!Dittir os termos - quere
anuI e mandalftos - dCfll.s d(: se cstabclecl!f no !s," 
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Art. , r·roJll\11g~ç.lo. (Tac: T ,çj~ ~('nl !!\'I'I~Ç'tO; orR o 
Dobre fll'JlUt:tdo d"\'Ii& )"(>1' tr,~r (1'11' 0;1.:,.:; rc:flexões SI) 

tem l"gar n~ 2," cli:..l'USS .. O o c. ll.lll '11f'~~:\ em (IUC 

se deh:tte U'1;l'l\in(,nl:: a <:0\1 \'CII I': :1,::.1 ,lo Prnictto: 
mas c,'m') fillloll f:)ra da onl:rn, ~'.'a ohl"i("~do a 
rt'sponder tambem f'lra cf" ('nlt'n;, ~r. PrrSctcnte; 
A IlN:csllicla. ic de "bedccer li Lei tatlllJ('ly\ cOIl~1 it,ue 
"ont3lleraciol1al e just!l; ql1alldo a Lei decreta 
'lu. e não he preci~" 8 ~ailcç:t o , . o ] m \l"r:ldor diz
Quero - ~orlJlle a, Lei llll\l1da, A teua a vontade 
precedeu,i, motivo; e 'lIe~tc c:'l~,) o Imperador 
Quer o e o Impera~lor Mandll , . porque llillli'uem he 
dispensado de ohe :tel~er 'ús V~IS gt'racs.~ .. "Olrei 
m9S,I!O li fa~e <lo :\hmdo il'iteifO' que seria nova a 
necessidade da sancçáo do MOllllTCa para haver 
Con9titlli\~;io; era ° ml'smo que' dizer que, elle da. 
\"A & COIl~titu:ç:'io á Naçi1o; mils la Na~io disse~ 
1'<'9 - ide fll7.er o Parto Social, mâs rep:.rai 'que 
os Poderes j-í est:io divididos, ql,le 'o 'E~ecutivo es. 
táconfiado - ;"0 in(tivltluo que hco Chefe Here~ 
mtarw; e qe a Hcligi~tt ha tt~ S'l"f ool1scrvada
Ora se nós Jtllrmos a alg oIml& destas condições, 
• Naçlio de~:.li"provari a nossa obra; e o Impera~ 
dor com jusI,.,'a appelarú para O voto geral, quan,;, 
do atac:mnlls chreilUS que lhe competem; porém 
Ilunea cflcrerei que elle possa dizer-nos - não ac
eeito a Conuitlliçiio porque me não agrada; vós 
Dão 80is mais 'lHe Ims m("ros projecti!itas. - Cum
pre pois exprimir-nos sempre com toda a clareza; 
e eu morrerei clltmandu pelos principios que me 
pareeem de eter" l\'erdade, ainda que poc;!ião de
sagradar. Agora a questtio que se devia suscitar se
ria se esta Lei p '.de ou não ser considerada ca
mo Constituci90il1 na parte da dispença da sanc
ção; eu direi que a 8ua doutrina está de tal mo
do ligAda com as materias constilucionaes, qlle não 
póde deixar de estar na mesm~ r;gra " • a rl'spcito 
da sancção. Quanto á contrO\dlcçao entre os dOlls 
Artigos tomo a dizer eu n:'io a descubro; quando 
o Chefe da N.ç:'io di. que fiu('r, he porque elle 
sempre deve qU!'rer o bem da Naç;io; e enlão 
manda COlA0 Executor; ordena na parte que lhe 
eompete, respeitande a Lei. Julgo pois que o Pro-
ject8 dt>ve passar, e c;mscrvar-se o Art. 3.° 

O Sr. CI,rne;ro dtJ em.l,a pertendeo mostrar 
• necessidade da supressão de alguns termos do 
Projecto. . 

O Sr. Alencar: - Agora não se trat~ da 
boa ou má redacçiio do Projecto; mal siml,lel
Inente se deve ou não passar á t. a . di,culsão. Será 
bom que nio arastemos tel1lp:l faUando fóra da ordem. 

O Sr. Almeida .4lbu9uer9ut: - O prelente 
pr~iecto he talvea, _ aquelle .que mais tt:m ex-

. citado a eteral attençao: elle In volve materla, lO

bre que aoticipadam .. nte se tem faliado fOm varios 
periodico8 , o'lde a opinião contrari .. á dos ilIustres 
authores do Projecto he a que temgras!ado; be 
do direito dt"· unccionar que eu fallo: dia o pro
jecto que 08 Oecrf'tos da presente. AsselUbléa scrã.o 
promulgados .&PiO. p~,~der. sancçao :.convem poIS 
para verdadc:,rll wt .. ihgencla da materla, que .. xa. 
minemos o que he sancç1io. Um dos sabios da Cons. 
tituição Francesa, Malouet, a define (a meo V~l 
Ir. ~i j udici08ameote, ainda que não he esta a dl
finição das escolas antigas) - Um acto de Sobe
rania pelo qual a lei be a expressão authentica 
de que taes ou tacs deliberações do corpo legisla
tivo são a verdadeira ventlule da Nacão. 

Ora J recoDhegdg o priDcipit do flue • Sobe· 

ran'!' . 1 t . N '" d la r~~L_" .essrntHl rr.('~ ~ . n:1 • :aç·tO, c quem o 
pult·r li' Lp.lnr hc pr;\':-IIVO, nada 11e toio (;\eil 
como C'\)'.', :,,1., i' que, la7.c:·(lQ a s:!i1<\ão p.trtr. inte
grant~ '::1 k~. ,hc t:tltlh:m u;na pll!rC'g~.i\'a da Ho
berul11<l (la ;\ a(,au; he um Jloder propTlII!I,rntc s~o : 
nu, h.:! ,til 11: !lCIll faeil d~ entender que nflo podl'l1il() 
('~t:1 ~,'t:lllrtda(le l'-er exercitllClt pela NGlçã6 Inci'mn, 
nc('('s;;~r;amcnte ha de ser dcll'~ada, tio mesmu TI, .

do ql\e he a faculdade de "leO'islar. Em as Mo
IInrquias Cllnstitudollaes achando- sedivic1idos todos 
os l':Jdtrcs p(~liti('os. ha com tudo uma Dignidade 
Em1l1cnte, cujas fUllCÇóeS, e poderes eslão de tal 
manei~a constituidos, que aquell~, que fi' eIla bf· 
rev~'Bll~O lUto tendo·, 08 cuidados, e a~ amhiçõel 
ordmarlas nos outros home~s t não pode achar 
augmel!to na sua f.n:tuna. particular, se nãll n, 
feJicldad~ geral, He evidente ser tafllberu da utili-, 
dade gera' que a Nação eDcarr.eguc, c exija cJ°es.. 
sa Dignidade Eminente (que cOllsid.ramol estar 
acima de todos OI. j.nteress~ Jlarticularclii) tuda a 
garantia relntivam~rde aos actos, do pode0" lt>gi!ilati
vo: os Mandatulf)J1 ~ Naç,ão, em qyem ella 

,confia o poder de dcliberar sobre os interesses f:om
munI, seDdo authorisados momentan('amente paI a tão 
augustas funcçôes, com dificuldade podem deap;r
se de todos os interel»Se., e, de todas 2\8 paixões 
particulares; e assim, podendo abuur em grave 
prejuiao da Nação, nada he mais natuul do que 
encarregar a fiscalisação e exame a respeito de 890' 

procedimentos á Suprema Authoridade , á essa Dig. 
nidade Eminente, que e 'Voto geral da Nação tem 
escolhido, e destinado para vigiar sobre a felici
dade publica. Por Unto he visto á todu as IUI" 
que o Cbefe da Nação be o guards Dato da feli
cidade geral; he aqllelle a quem pertence 'vigiar 
sobre to tios os outros poderes: a eIle pertence 
poIS ver ae os actos do poder legi,.lativo são, ou 
não, conformes á vontafie da Nação: a isto be 1ue 
se dill sallccionar. Mas como he, e quando be 
('.omp.'te este poder! Inco:ltrastavelmente .~uandG, 
e pela maneira que a l(Oi fundamental lhe mar"a: 
logo antes 4' essa lei fundan,ental estar orglUlisa_ 
da, antes de estar dett"minado u modo porque ~ 
DIgnidade Eminente hade ex.-rcer as suas funcções 
nas relações marcadas, tomo as exerCl'nl elle? d" 
nenhum mude. E aquem pertencerá pois estle p0-
der? a nenhuma outra autbo' idade se não a08 re
presentantes da N~ão, que tem d' dIa recebido 
todo o poder pAra formar a Constituiç:io do Estado. 

Está pois visto que quando o projecto diz que 
08 Decretos da presente Assembléa serão promul
pd08 sem preceder &anoção, exp~88& um principio 
lncClntrastavel de Direito, entendendo. se , como 18 
deve en,,>nder, que fala das lei. Constituciona .. , 
e organicas: e n' fate sentido aprovo o projecto , 
e digo que ho de&oda a Il~idade discutir-Ie 
quanto antel. 

O Sr. Pr,,;derate: - Se .inguem mais quer, 
faUar, propollho .., está coocluida a ) .• disculsão , 
e. se o Projecto passa á legunda P Decidio-ae que 
sim. 

Como não era ainda cbegada a bora, pu-
BOu-se á discuaào de Regimento d. Auembléa no 
Artigo seguinte 

Art. 68 Tudo o que se transcreYer no R ... 
gisto das Propostas eerá autbenticado com o Ap· 
pellido do ~cretario, qu, responderá peJa lua 
e~açç50. . ' 

O er. QIrnri,.. ", WfllpQf: - Co., J" Jaou". 
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·Ittr.~:io "'nll Artíf!,,1 relt.tivM 101 Surr.aríos t jal. 
go t"'IV".",:nlc t.1ftínr darevl ,~te, "ízendo-~c
lírin,t,:lrn ~'" "'lali" - l'UI lugar de - ~:.mo
tu •• m " lê no ". tign. 

O .... A,. ... jfJ /,i"Ir:: - f\iio approvo a de. 
tlarat;lto ro''I1I8 me partce que quem U(lV~ aSlIignM 
fie u ~(:crt·' ArlO c~uc rt·~ i"ta :& ,\ eta. 

J)c'fKJilf de (:urto U .. t.atc •• :provo91-58 o Art g" 
118 f urina incli& "da r:Jo ~,r. (~"lIei,.o. cle CtlmpCM. 

Jht. ('O. A UJC o CJ ndadllo he bCllo represen. 
turlJOr ml'Ío do l'retidcn&e dct ÃS6cDlblca u que 
julg1lr ))lcno·tft"o l. Nali,io. 

O Sr. ll/tú,: - E"ta di"pofJi~iio he ·mui van
ta.im... ma.. ('u qU:1.era amplia-Ie mais t deCt'rmi
.,.n·lo-le 'I' e lae. repr_nla .. ~, IN"'lNío Iti' feitas 
-- por indo do P'Co idenle ela AS:temblea, ~ccre. 
tarioll. ClU uu&r.. qualq •• er J)('pu'CIa.lo __ . 

11'(J~ .pprovadoc •• m a I:m~nd. proposta pelo 
i'r. "V",a. 

() t;r. Prtlidtftte dec'arou que não pr08t'gui .. 
• dill("ulI:',o por e .. &.r "h gad. a JJora; e nomeou 
rara l\bmbrue la&eJÍoDlt da COllulliuão d. Lf'p 

-

laçiio OI Sra. r,,.,uJ,,dt, pr.-.. lw:ro, CCLfllm, e 1'11-
th.:, o ~'ilva. );(.·1'u.-. a ..... a; .• uu f"'" • " .... ,'Ql àu oia 
J. Y U l' rOJeclo bUlire a l-. "". L 'j:,U\,,8 '-a..t. L.till::.l. o 

. .t\I·ligOIl Uu ''''içaIi\UlO: ~ •. :"o,·&lLhb h.i ...... ~. 

.1 r"lJu~ta8. 
Ll \'alltou-.e 8 St>~ .. iio ás 2 lu.ra. da taróe. 

'IJ'~ j(hu./'üu I~ (.'CJ~tu . .D,."~C.1 "'4,.&.:, .. 11"9 O::tU~"II..it". 

ftESOLUÇÕES I)A ASSEl\lBLEA. 

r.ra J'ran("ÍICO J"'reira B .. ,,,/o. 

A AWlCDlbtea Cera. Cotlsliluinte e l.faiaJati". 
o hnpe'lu du .ür~i1, a&.entielldu ao j".,o IUtlhV..

de ia.La debauQ~ que V. ~. aHega. ·}Jat....' u .... 
I,~nbudu p r 16' 'di&1f de c:or.~Ji.,ecer &.\: •. 1" l:t.lIgrcII
bu t e kJU.llf .l'ar\c DOô leoa LlabMlhCN t n:and. par. 
t,c:,p~r a V. ·b. 'tue lhe ~uU'1:~ • ll~ell\,a' de 'lu. 
pretllél pelu 't-=h:hUO Leu pu Ge 16 dj •• ~ L~ua 
tiuarde a V. ~. Pd~C' tia A~emblt. em 25 do 
JUllho de 18lU. - ·tlw .. "/0USt'4~rll '(U"";'~ .• 
Cumflllt 

-
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DIARIO DA ASSEMBLEA 

GERAL,CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA 

DO 

IMPERIO DO BRASIL. 

1 82 3. 

S~SSÃO DE 26 DE JUNHO. natmente cumpre.me .medutar nãó th ~ue ena 
data de ~ de Abril BC Ibes mandou abonar 05 

Preside7zcia do Sr. Andrada e SilvtJ. seos respectivos soldos pela Tbesouraria Geral das 

R 'rropas , mas que tendo os referidos Officiaes re
Eunidoa os Sra. Dt'putado8 pelas 10 boras querido por divers~sveze8 os seoa Passaportes pa

da manhã, fez-se a chamada, e acharão-Re pre- ra se reInarem para Portugal t ou outro qualquer 
sentes 56, faltando por doentes 08 Srs. ROllr;l!'uel frel- Porto Esirllllgl'ho. ~'l& Magestade Imperial Mau
!oar), Gamtl, Rib,iro de Relende, Ferrei"a Bar. dou inrleterir SeGS requcrimeuLolI, "istu q:le devião 
'Teto, Rrx:ka, e Silveira Mendonça. ser primeir::l1nente julgados dos crimes de que fo-

O Sr. Presidente declarou aberta a sessão; e rão accusadol!. Deus Guarc.le a V. Ex.- Pa\'o em 2S 
lida a Acta da antecedente foi approvada. de Junho d" 1823. - João Vieirll de Carvall,o -

O 8r. Moniz Tavares mandou á :Mesa para Sr. Joj'J Joaquim Carnei,.o de CampoR. 
se inserir na Aeta a seguinte declaração de voto, O me:smo Sr. Secretario participou ter recebi-
sssignada por mais trei 8r8. Deputados. do dos mesmos prezos um requerimento ditigid:> á 

" Declaro que na sesslio de ontem fui de Assenlbt~a sobre o Cl&SO tia t:Ja priziio. 
voto que o Projecto respectivamehte aOIl Porluguo- Ordenou-se qne unid08 ('stes papeis ao primei. 
zes pll9s&S3e á 2.a discussão. Paço da AS!lembl,'1l ro requerimento dos Suplicantes. já aft'aeto á As
iI6 de Junhó de 1823. - Pral6ciaco . .J/oniz Ta. 8elDbl~a, 6c.'lssem patentt's aos Srs. Deputadoa 
'Vares -- O Deputado C~ell A!r',iar - AntoniQ que 08 quizcssem examinar .nleS de. se discutir a 
Carlo, Ribeiro de Lln.drada J.lfucltado - .1/artim !Jus OIateria. 
Franc;$('o Riheiro d~ Andmdi.. O Sr. Rocha .Franco: -- Or~ão da minII. 

O Sr. Secretario Carneiro ele Cflmpa.~ leo o ProvindA, e lestcmunba dos muitos .bnSOi. e 
~inte p,flicio do' Mini!tJ;9'deEstado dos Negá- VCX31;ÓCS que 150fT rem seos POYOS, eu fAltara ao 
<:l~ . da .~Guerra. . meo. deyer t se differisse por mais tempo o cba. 

;llf~:lIÍ~ ';é·jÉx.nict:!Sr;: ~Tcnao te;~ctCY'1I0 :Cõnheci~. mar'. auenção desta Augusta AssembMa em 
mentt)·:(l'ê ~tla';~fag~~(~'dc c(trlij)t.rii&l' Õ.~~)ffiéia: de V. seo allivio, e favor, com o qual devo ce~~,"I de 
Ei~Íl':niitàdô dlFlPs1êrrf'cúrrChlc mez.-, .. ·êm,ique.\~,a'À:paÍ'te: ('.olltar, ,.(~'quaudo fallo diante dos Pais da Pat.ria. 
rla Assemhka Geral ÇJ;lI}lttituinte., e I.egisla,i:v.:ado~. Oomeçarei /~POi8, Sr. Presidente, pelo gravoso Dç~ 
ltnl~irm~'dU'I1r3smi~ütreq;J1!r 'Ôs\papcis ~.g~furMíações cYeto .. de:18 de Março. de 1801 , com que Q:;l\li~, 
a resJ!.~it:,:J' 11\. pri1..'l~,.Jo C&}Jiti\o,~tni'~...J~'1Y,~~ nisieliô,·,'·Porluguez mimo.~u 8cJuells ProviDçi~.'l 
cOl1cc!ff1~,ljr.:tndêiç!fÍ1' d~lomcincJS'~4. ~únÕS~.'04iClUS , quan~"!ifera no trono •. o Despotjsmo; an~ 'p,ol'/m;: 
~r·:~triio:1>i.çz(}if· ~~:',,~ ~61~"~.a@,~pod~;;' a "~s-. qli'e·t.:faUe\ desta Leiinjust8:"i, .. ppress,iva; e, ·;a.Qi91d~~ 
t::j'lJ'i\m~lL ·tfmtiét'Ilt':" '~1)t"e"~ô F~Uétlillébto"tllo§' ~~ cbmo '-'fàcilmcntea. reconh~ei$,~ ~xpo,~i ~ Aç;lO 
J11~r··!ê'cébi~~f'tit~:-'i:le·. ~~[~~§.~~~~~~ I~·~e~iiíl'. {Iue'~amoliv.ôu~· e, lh.e ,{le~~ig~'Jl. , ,nflo~ in. jf'O 
lflírn' re rrrert e .. " 'S -y:.':lEx.· -'âQ)í -t:opl:as ~fiUi!l··f dll anno de .1197;'monlav~,' a :.di-~~. ~(~;~~; ~cE~J"~ 
~.o. ~r 8.~é ,~.o 5, .pel~ guaes 'se c.onh,ece .~é ,es- pulJlica na minha:Provinói<l;<.4.:d1!tM:'",mll.·$S'~.F~~~ 
t'c.s';.o:16~It\~,r~~r!lô' \·\!nviaº~s'.-pre~ .~tv, CÕfuma d? e~' sessenta ,e CiDCO~C:OG~o.s, ~ r~i~, (!1·.a~} s~~.:mh 
F~cf:tiíleirth p·ê1h-·' GeneYnt' 'Bariüi!' 38' kâg"fl\ií1&;' .• ~: lhõea .),~, constando na) .. B~tJi' ;l?r~fAi,"4 .. a Jj5p~ld!l~, 
~?,lerno P.·oviso!io. da Pr~.vllI,~i~ .. ,d,e ,.S .. (~etlr~; .dêF cc.ire que :;progredia·a sijà~blinç~·iJ!:,q~n<1,p.i~~l;~; 
~Ql;;pftl'a·-"tíS·t13 !6s "ft!lOC't't1:r, '~OlJi& ·(ezJ •• pwlI' -esta se:Y'l:l~vi;l.~~tidhbar.,_ em~<gI'ªxil1e.,p8.r~fJ·,á .. J~~tl f.,,'. 
CôrtE'. Dcvo 'fàatH61tr iÍ1!brgiàr'*)~ Ex~·CpAl''''1' F.Mcnd:r,da iadifferc._'i"CQó\':'lr;q.l1~.{ç;m ,~q!l, M~~r' 
toti&etim~lltb . 'da ·~betiib..rF'i··;·· :(luê liSôli! ~lâgêltllde . sbtnp4;i'dcDlhav·a~ p;a~ um: db :ptinQÍl'~: ,,41~Ü~Çl~ ~; 
Irn~rillJ "~"Jjfiou "fli)!~f·.1&'h;e'l~O. :iae~Gü'err.~,. ,ja()~ii q;u~h J,letla:' idspe'i;cioÕaio:~, ptl.~ .é~9I!t,atj,t, c~~s~;~. 
,cthiaos'. 6lflCiàés" par:1·~,r:.e-sp'órJd(>~" ?pelos crImes de ,lgnma<t.\6orte.·,-ar.r p~e.ini.asJ.i, ~xtinguj~o-:~~;i ,~)Ui 
de QUê ·~!tfi- 'ar,e'1i1Clos no ·Ollido'(e:i6o]Jia .. N.~ 2):J mellcfoaado J)ccreto~ os.; At1miDis~radores P~~l.lt~ 
do Darão l.aguna; .. ao: c.lual St! ofticiou em 15 de res" ~u~; ~n'io. :tiD.hã~_. ~; ~~~i.";l:;;·C; :arre~~ 
Janeiro, c. em SULa~tlNIlij,,·A~sW' anno, para re- d:dc.byJ(las':idos1contra'cto~h';<.~ aUJh9ns~u~.9:tft'i.tre· 
ln..~t~'-J?~r.,:a ~9:ui.,! ~UQ~,ul;~~i~ .. ~la~,~I.~lr:1~-;-l de ql!8 d<3~fil\Ielpbros; dsnrefê~i~a,J Ilnt~~:;da., F.I'en~ .p~r;", 
r:~t· m~n~i!o '(no 'êltáno' Oi1iclo::( t:'nplll.. N' 5'; Fl' ell~eôsi., çvú$lituirem '!J11l::;;oli 1xa .... Ju..Q, •. denomina(lã{ 
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da Adminbtraç4ie Gcr .. t, á cujn t:\rgo ro~,e qUl!o-
to até .li er" do cuidado, c iUtlpecção dos Ad
.ini.tndores particulares; a8lignando-se.lhes par. 
i.o premio, n:io li custa dca Fazenda puhli~a co
mCl .... an,," d" l\h'Ará ele .mf), ma~ sim dos 
.xcfUtadOI, á qm,.'m le haviúo de 'irAr 4 , 6, e 8 
l'M cen l ", lÁ prupurç.'io ele,. annos decorridos depois 
d. ipucha do vencimento de ,eos contractos: e 
Dio 1.0 n:ula, nu e"pl~o de desc-nove annol 
• meio, "avião rendidu OI tacs por cento PI'· 
ri cima de cillcoenh, e CÍtICO contos de réi •• 
-.oanlo da',,\o png.' OI miserAveil .executados de 
mail ela lU" obriga~ões, IIforA diligenciu de 
l\leirinbOl, e eulta. do E1ICrivães rapatell, para 
'Iue n:to fiCUle leal applicaçiiu ° proverbio: Do 
pão ,lo _co compadre 'bom bocado· ao meo a6. 
Ihldo. M .. vamos DO Derreto, eu o leio. (O 
Or"elo, Ito o Decreto, edtpni& r.ontint'nu.) Lei NR, 
como ji • principio acara:tcrizci, injulta: 1.0 por. 
que. p.!" eU. 18 vem a li.ar nos executados mlaia 
d.q~dlo {, que· • bnião ebrigac.lo no ,tempo de 
~IOOI 'contr~, e i .. o tanto pek> que toea aos 
que "avião colltrac'ado' Intel' do citado Decreto. 
-cnmCJ pelo que rc!tpcita aOI que- contrac:tarão depois, 
,~ue não me cun:aa que JámaiR 80 declarass, ai
.IDUh.nte daumla li algum eontractndor, e nltD que 
eatee • aCMlaAlClll por condição de SCO& ditos eolt
.1'IICt0l. 100

: Porque aimilha .. te Lei não distingue 
entre OI devedores . do'olGa , . e OI de hoa fé; en
• re OI que tRio euJpadoe na' mora, e 08 que nena 
aio telD culpa, ,.indo • len,-.. indistintamente a 
DDI e ,",atroe m.is daquillo á 41ue H obrigarão, e 
Ílto co. prejuilO de tereeiro " quae. 08 fiadores, que 
Dlua "eIH "em a pagar o que aheorveriío os por 
ceolo .aI«u."., ~1It1 eom prejuilO lombem da Fa
.... ,uQica , 'qnando nem o fiado, 'nem RAdores 
..... jí, .... que Ialdar a lua divida, .mo frequen
temate lcantece. H.· oppressiva poria. que, ao
bre .,ag.rem OI miMra.vell eaecutadOl 101 Oftldaes. 

. de J u.liça dilipuciu por "eatura mal lend .. , 
\i •• o' como lIlu .... lariadOl' OI' HOI pela Fuenda 
publi(~a t e além dei ... dilige .. ciu muit. UcesaiVOl 
, F..criv,t.. ele m' fé, por fim ainda lhes aio prO
\Kguido. OI por cell~, não, tendo lDuital .eHl para 
rllgar o prllleiral. He finalmeate .basrcla porque 
esta JAI ·"'iliindo \ e teeponl&bilisande a nOft 
.Junta , Junta da Fuenda, vele o mesmo que 
lubanetclla, • respnnsabiliialla. li 111""., por i.., 
que OI M_hrot Cf. Judia .I" Admiai.tração Geral 
são OI pri~ Membrot ela JUbta da FaleBda, 
do qu~ NI1JII •• _ I DO". Juta dar.'l euD1 .. qaaa
do quiarr t e C!OIDO ... _. ~ que eIIl todo 
tempo S pnpoader6n3 , r- eu.. efFeiCo he iito 
o mflamo qa. .... , .. , • _ piOva 1 .. : PO'1.e 
lAandando o ei..so DecmWe· fllle • ereou, que a 
DO,'a JUDIa ...... aautienkf _ ThetOUl'O .,... 
blieo d. Corte .. a.Janço euétO do etcado e 
prOgtCSIOl da .. a edáúlúltNçlo ,.oe iDfbnad.o 
CJUC deade o ano ele 1119 tal Batanço .it alo 
. c~m apresentado 110 T ..... tO. Em 2.° lu~r pro-
\'1l.168 dllto que ....... CNIda .,...5 Ama ........ 
a A(lminiltlraçio O ...... ' te.. por .... lItIdo t6 
com 3 t e iato cer ....... pela ralo de·.upeatar 
o dividendo r.nlre .. M. __ ·I .. tINIAdoe cúr ..... 
ma Aclminitttrllçilo, _ ......... o. Amau ... do 
tobrl'rarregadot com li .... pturações, do que resul-
ta anc)nrem "tu em .cruo, e d.te atl'MO .• falta 
rlnquellc 8:.lln\,0. PrOft..IU 6nalmente disto que man
tiando o Decreto Ül"ar OI por cento dAI 4IObran-

ças fc~itlls ror elet'uçúet, I.e cons'ante ,qlte IJI 
Administ rac;üo Geral se tirão, e leviio IIRda dos 
p.'galllt'lIt'lS~spontalleos, pela si. ralão de lerem 
feilo" del)ois elol annos nlarrados para OI meflmoa 
pcJr ceulu: entre tlnlo nillguclU tomA contll disso 
c (I 1'01'0 da Provinda geme emmordaçado. He 
por todlt8 estaI ralões t e para .talha~ !ant08 abu
IU8, e vexaçõel que rropoo1ao a abohçao daqueUa 
J Bnta da Âtlminislração Ger,1 p.ela revegaç.io do 
citado Decreto, que a ereou, e a esse fim Dl'presento 
o iepiute 

PltOJECTO DE IIEI. 

A Auemblea Genl Constih.inte e I~p.gialativa 
deite Imperio Decreta 

J: Fiea sem vigor o Decreto de !8.de MaN;'O 
de 1801 , que mandou crear na Provlncl8 de Mi
nu Gena * J unta denominada d' Administração 
Geral. 

t.- A Junta da Falenia da mesma Provineia 
fica encarregada de quanto fazia o Abjecto da ex. 
tincta Junta d' Administraçüo Geral, como parte 
que ·fica sendo das suai attribniçães. 

-S.o O SoJlidtlldur da F.senda continuará a ser. 
"ir ao que lhe incumbia pelo sobredito Decreto, 
lem ~utro Ordenado mais que aquelle que lhe com. 
pelia de antes. 

4.- A J unta (la F.noda, conscrTlrá o numero 
de Am:mueoses, e Contador, 1ue julgar nectlSA
rios para o upediente do que lae 8ereâ em cu • 
gopelo presente Decreto. 

5.0 Os Amanuenses e Contador .lDeemo o mes.. 
mo ordenado que até aqui , paJO porem pela Fa. 
lenda Naeio"al, e Theaouro da -Provincia. - Paço . 
da Asaemblea 25 de Juho de 18iS. - O De
puCAtio ~nlon;o 411 RocIuJ F,tUlNJ • 

O Sr. .4~1Ido MIICAodD requereo que se pro. 
pu_ ae era urgetlte • materia' CIo Pl'Ojecto, para 
• retal~r o juramento dado pelos Sn. Deputados. 

Entrou-. e... debate RObre 'este objeto, e fal. 
l&rio OI Sn. .AfIll1'tJtlG ~/adt4do. França, Car .. 
·fttiro· tle 0.1*. AlmridiJ·" .4l6upet'tJue, e P~. 
rtira dtJ Crmlaa,. ,( cuja falias ae não publido por. 
1Jde Dio • ente_ o Tacbigrafo ,); e jQlgand~ae 
• 'materia discutida propos o Sr. Presidente 88 
devia preçeder esta questio preliminar de, urgencia 
lubltanci" da materia ,. deliberaçio d. mesma 
m~ , 

Veneeo-n ·l.D
: Que tina IDgll , l!IIesm. ques. 

d., Jft.iudicial. 
t. - QUe unha 1111111' depois ela' ",. leitura. . 
3." Que vencida .' a....,ma ·.te qae tratio • 

Areip 162 e 168 dollegimeato 6eaue impliei. 
~lIlenC., .• eaclda tambem e l'rejudiClda·. 4iacuaão 
e .eaeimeto da' urpacia .ubstaaciat .. materia 
pIO~Stll. . , 

O SI'. RoeTul FrtJ"co tcqu." .. então • u~· 
ei. ac;cicJental' ele que tratão' OI citado. Artigos do 
ReJimen~ • 

O Sr. p~ • prupól; e aendo apoiada I 
puaou-ae .dÍlcnnt·. dita uzpncla. 

Feitas algumas' re8esões, pectio-et= o .cliamento 
.. dilCUSlio, . que' foi apoiado, e vencido. 

O' Sr. ArtJ.'fÍO Lima pedio .a palavra e' ofFere
ceo par. ICNNeDtar ao Regimento o seguinte 

Artigo IltUicciOftllI. 

~s . Propoltu que fi.erem 08 ino Depu&ldOl 



cleveriie s!'!' ~t'~(,'1a(t.·" 1'1\1'A " \lh;I:1r\ I,r,i'!\ i ~~ p'). 
rt·m 08 &lutl1Ulel lU julgar~m lIr;:t'I.!/·" p:11';f "'~ J.!rl'lIl 

ante. dll OI'e!l:m do dia, lU tnlllllt,II:.;; ti ;',i",':';& •• 
"n)" juiso to,. jul~al' ,teltt", urgell~l.l, ~l"tltujo 
Lm4a. 

FiC'Oll par, 2.' Ic:iln". 
ri1S~:ou.~e :', orcl"lll (}" ,fia flue f'r" 11 ~,~ <li •• 

("flnão do Pr~kr.lo da C~",niis~:ir. de CvllliLitui:, '"I) 
subl'ct o ,mutto de JlI'I~muJg"r :,~ Le:~, • 

ArL .1.- nu ICJd,~ \) l'rfl.ie'~to ,l. r."j. 1II1i!\ 
'ftI reduzido A Decreto. c lido n1\ .A ,,; t'IIt"I(':! , 
Illr.lfohio dons A t1t()~r"fil~ 11';,i<!lIllde''1 )t,L, l'l'f,j, 
àenwte e OI dCJl\R I,riruciros ~ccr~tlll'i\Jlo; t 09 (IUal'if 
l'!rMO aprescnlalloj no Impcr:1l1ur pU\' "mR Cflfllllll)oo 
S~IO ,1e leto ~Iembrlls, 11 01111:0&11 a pelo Pre~idt'Jl'l'. 

Pati80U lem dilo("llSSllo. ' 
Art. ~, ' li m dos A utog.'ufoq ~Cfií remelt;' lo, 

AJe:,ois de 1I1S1g-1a,lo pelo Imperador, "li A rchh'Q 
dli As!cmblcll, e o outro .er.í promulgado na tor
mil ,lo Artigo 4,-

r;l'.liot1 liem ~'L(,11'iF:iO. 
,Art. 3," Os Decretoli da pr,,~cl)t:~ ASHcmblca 

• .:t>:.'ão promul;ndo$ Iil!lU prccc.!cr tl4urdío. 
() Sr . .. I/I.{lrmla .. !lUl'l/I/,ÚO .. - (i\jào sc en. 

teade o 1'achig-rnr",) 
O Sr. Ribtiro tle ,Âmlrwlt1, r~ft'l·jndo,8p. DO 

'1ue tinha dito lia ~(>s~;i'l untcl:i:!llcn1c, deduruu ser 
de voto que se fupl'imis8e o Ar~igo 3." mio aI" 

.pela iDcohcl'~ncia (J~C h.tVi .. t'l1lrc a BlIlt dOlltrin4 ., 
11 do 4.0

, como pu!' j n '/f'! \'Cl' de certo m()rlo ü. 

qneati~) U,'l €ó.',ucc:.irJ. 'lu!'! '~~3 ('<;~ellcialmcJlte COlllto 
till1ciOlJal. D~;.~~Ctnn3, l:io;sc o mustte Deputado t 

dei:tulllllc (;i>W, qucst!io )laia qUAnuu clcl!a tr~tarm()1 
na COll~litlliyli'o; o u~,~i('C~.l dcs[;, I.c:i he o foroluo 
·lario da promuhpç.lo: pois litnit(·mn.no9 a isto t 

.nprimillclo.sc t)' :::,0 Arti~o. 1:':11 o julga ab$olut~ 
mente d"Ii!lf'CCit82nU; t,)(}os n~'J t:stam~9 c(~r't1:J que 
., I mpcrador hncl~ proll1ulJi4f àem o1Vce~.lo todaa 
.. Leia que n,is afermU!;. 

O Sr. Mo,ü= TaVQr('8: - ( Não se en$ende 
o Til !hir,rafi,. ) 

O Sr. Ca,..wJrtt de Calilp~t: - Sr. Prcsille:1-
.e: A nllltCl·h gue Cfatanlo," he de :mmm& impor .. 
'laneia, e mui dip da 1lllSSS p~rticwar consiclerao 
ç:i". 1>0 nada meno. nOI! occupamos elo que e~:lo 
~l;'la·r t lIe neglludo aI) Iroperadul' a iKncÇtio ""'I 

Le~~ reguI4lllen",res't Oll allo,.inj:.;trati \'''5. (Juo de-
cretarmo. Resta A lisembléa, 1100 com effeito () de,,· 
p(~j"mo!J de um direilo essencial, e ill~cp:&ravd do 
caracter sAgrad() do M~~'ltrchôl. de que cllc fie acl.a 
revestido? So l>rOCt"Clendu a"'lÔint, n,"1I IdtC'ranw!I no 
forma do Govc!rnn deeret/:ulc) rcla Nn(;io? S~ ahuo 

8i.moa ,los' polleres que ellll n,)~ l"JI1{~'r;, I? SO ti. 
,nalmcnte Jlerjuramos? I~u f.:!!atci Jl(,~~:~. m:\feri:& 
com a franqueza com que cu:;u:.mo Inlllllkfltar 09 

meos pen",mentos, e prinCipiclrei u c!;'~c::t>&;in rllln 
.' cOflcdtuoso dito elc um do':! 1U3;~ i!: ::l>u'es Uradu .. 
rts da Assembléa Con&lÍliülIlc de l~'I'I!~H;:& - li/;f 
disia clle, "ão an77W8 Sai'lIgi.!t:3, ,;:!"do,:.· 7iá1 (!t,.'1 

",arlCt.1U do Orenoco "urn. .li,nfU."· u mn. S/Ir :(,d~7de -
Estas palavras de JJlir,,,bcl'" f>Nferifhz n" "~ .. l, A!; .. 
IICrnblé. de Sa!Jios, que tral!!~:jo rI(~ coo'-'tlti.ur n 
Frllnça t tem grnnde applicação ao(~tt!dl? ""1 q,ue 
DOS nchnvumos, qUlmdo para \Im ~:,.'mr:ltl,1i1,e {I,1I1 

111111 eongre:,:amos neste A lIgtlsto liecmto; .I~ ':fliL:iu 
neis tinhamos ajustado e firulad\l o no!!\o Pado 80· 
cia. , .ia formaV:&lllos uma Naçiio: .{) nos re:lfi1"d 
"pecificar "11 condiçõcs i n,liSJlf'n 11;1\"('1 11 , par., {atei' 

IqueUe l»a<:to proficQo J estafcl e tJrwc, N(:"~ ti1ulQ~ 

~nl~:jl'rtf.{~,1.IS' .te ,lcdaur e "i.'te'flftÍll:tr ~~:M f'!'ln·li. 
I;i;c!! ; . nd:;un(\, n~~ "e,·,\<t,illm; clCl Augu,tn )'nc.ler dn 
(.f':{:II"cl~ai" o ('udigo (:on"c;u!cional do Imt:t"rio ~ 
1;, ;asll. I'or~m l~t "(':li" iltlt;'llct~ "ne ~j;,io OIJ )lC"' .. 

10· ,'! Iln.Jt"rcs. l :1('[" ... mais .. r. llftdcníD ~ut:(r t:~1) 
,,!'si)llttc'~ f' illimillu.io!, 'lu" IItJS .1I,hor:~nn am;.
d :lf~. illtr~réir, (I~ t.ran,ftJrn14~ ., (.o\'erno ~ que li, 
1'"";.,,,. P(l' I1n:\lIIIII" .~nfICnU'flcn\o tt'1n "d"l)' atln. ". '" ~", n"I/'. ,i'l) PU!'IUG reDlmemt. " ~bbcr.nia; "(lr. 
'JHe !CI II( li" rrsido a rtuJJião dp. lode, OI P,'ftPo 
l'C'; l'vlü i(·\J~. A Sobemnia be ilfr.licn~,el; li N " .. 
(;·111 ~II IIt'1rgl\ o exercido ,108 ",·u. I'Cldl'f~1I 8o')p.o 
r.&I1o,., ]':lJa nos delegou IÚmr.nte o eurcitie "" 
P~Hl~r ~('g!Rllltivo t e )10~ cnrarregou de fj)rmarmol 
" Conlitltulçãn de Utn (;OV(!1'110 por eU. ja ~('O .. 
Ihido e determina.lo, l)oja mu~tn ,mLes de M~ 4.';Co 

ge('\ Illlr. sros UeprCicllt ~ntes, tinha ja dc.l'(,!:l(:~j 
que fosy. l\foDard1icO' CllDstitueioUlll e nl'jl.·· .. ~t·!l'a
tivo o Governo que a devia r('t.C~r, Ella jll lil:!la 
J1l1mp.ndo O Sr. Dom Pedro de Akm~tl&ra, tt:ll ~t~. 
premo Chefe, ItO Monarclla t conl o 'rltu lu ti" 
~ mpcr!,clor e. Sl'U Detenliur Perpetuo, ,}·: .. tI!S h;IH''; 

J:l mlUI poli em scr .iteradas pela Con:-;tilllÍl;iio ql:e 
th:crmo8; ou pOr qualquer Decreto 011 1:t.'!\I)It:,::\U 
dt:oll\ Assemblél1. Nós IUI re,~cbcmolt da Sul.Jelll:lia 
da Sat;ii(l; llÚS temos jurado mantc)a.'l, e ali (leve
mos rc:,pcitar religiosamente em toda:l as 1.0~:;ie" 
dedsões, NestCH termos he manifesto que 11 ui~cll~ 
são presente deve re.luzir,sc il f'bta questão ti 1Ir. 
da t!N~'ellcia dt., G()verno ,iU onarchifo Comeit {/(,iOIlu/. 
t! Represmlat;vo que o Cltqe 8uln'rlllo da NUf,i,) , 
" ltlonarclm, tm/UJ tal ;lIgcrmcia tiO Pvtler Lr· 
gia.la.tivo, 9~/e UI l~i8 pOI' t6te c!e(.,.etflda8, "ÜQ 
lJO::Sü.o ser prtJmu'~atla$ e executad"., ,';('111 ti .. \'cm-
firo do JlIOTulrrh,,' Parece,me que liluita"a a ques
tÃo aR '",eis administrativas e regula'lIcl1lare!j t c 11:10 
aO!i artigus COlIstitucionaes, ningul'tn deiurá d. 
(:.In~'ir na a'firmativa, bem pondei',idos os "rinei • 
pios que vou offerecer t& &:Onsideração tlcsta Auglls
,.Assem b1éa, 

Oa Governos não se distingurm pdlls .. uns 
f(,rm .. externai; o caracter particular que ('on6U
Cue R sua DAt"r~za e dassificR a sua esJK'cic, sú 
" poderemos achar nos l»ooeres que exercem ft, 

,!iverl!aR authoricladcs qne o compõe. A l\[onllrch~" 
Jtepr('lientativa he um Governo mixlo, que se rom
biRla umas vezes com elementos df.'nl.ocralicos t ou
tras v~zes com a Aristrocacill e Dt!mocrada .;nn'II
mp.nte; se nOll conduzissemos 8()mente Ilcbll f:U"~ 
fiIMnllS externas, e não atlemtesSfm08 mui c'spe('inlo 
mente pRI'A 011 poderes que exeree o Chde da ~:t
~':io, r. que lhe dão o caracter Augusto eh~ MOlHU' .. 
,'h:1 ,cenamcnte confuncliriamo8 3 MOnill''luia Jtt
prc~:t>ntll,iv. COl8 as Ut>publieas. Hc esculludo llue 
t:U entre em uma confrontação analilica de tClll:,~ 
ftg pules elementar"s deste Goyerno com lIS qlte 
con:;tilucm as ltt'publicas t para f.:cr patente uma 
verdad~, que certllmenlc" ntio he deBc~nhccida de 
uma Assemb"~a iIIustre,. que po:.sl,e os ",aia prlt. 
flimlos e d~pura(II)!t priucipi08 da 'l'hc'Oria dit~ Lci .. 
Eoci"f.$; ból:;ta rcllectir que em v:io depor.ilaremR. .. 
E'.n nDla IÓ ~e,,<:oa a pl!nitudo do Jkl'lcr exet'ut,i .. 
''o ,. e f!m ""10 lhe conferiremos o 'fnulo de ltel. 
e J mpcrildor ; .lIe ja maia será nm l\Ionul·ha. o 
MCln~m:bi3, o Ccn·erno a quel)residir t Ie ao mes_ 
mo tf'mpo e~t~ b'lpremo l\tagi~lrado aio fur muuio 
(t o 1:1". !f'lthori.J:uJe lIufliciulte par. co"frabaJnn~r ai 
]Ol)lll .. ;~h do }lürJer l.p.gi~lalÍ\·o. 'l'~os tlalw.m quo 
II~ l'ep',\.;Hcu de Vep.t'iA ~ Gr.n.va o pQ(}er E,-"o--

~# 
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etã'ivo era '018 .. 10 • um d Magisfra.to tem o ti. 
mio de Doge; qele o Stalhoodér era o Ch"ofe So
fremo d •• HIJllalldl t. e que a l'olonia ~.~. ó titu
lo dê llel aô M&gI~tn'Jo que a ptêsldla t bem 
como liablo o iliétmo titulo OI dÕIl. l\Iilgi'Jtrildu8 
Ct.JéI do OOfemo de LilcNeDióliia. Pór ventora 
Iodói estel Magi'&i'd •• em euji~ mãOi le acblVá 
.... tado &ódo ó '''oJe! Exceuuyo, érã~ MODilr
elalll? Por certo que nuo. Erào ltepubhcan08 OI 
Gov~OiI, a que eUea _ prc.i~ião? Sim. .f~ógo Ilem 
• ünidadê do Cb~e da NaçclU t nem o lWalo ·com 
• ue hé denominado détermina a fonu especifica 
.eu18 Goyemo; o '1ne _verdadeiramente c& rà etc-
ri.l! • G.,verao MO,narchico ltepre8é?taLivo,.· e o 
distingue _ ela, llepobllca8 he a J':'&Otle Influenclll que 
• Monar~ha te. n~ Ctt~ Leaislativo. l~odos aque) •. 
In Maptrados Dao er:lO .l\fonarcha., 8p-sar de 
a'gun, dellea terem o titulo de Rei; porque a au
tliôridaíle que cacla Um êXérm. .ra meramente paa. ,i.. ... .triêt~ .. ente .limitada á eXeéU\·ão da vontade 
do Pudét !AgiIlJatlvô. . . 

Hei.lo uma ,verdade bem demonstrada pela 
.. I~ clô~ l!á0sde inffüenciâ.quen38 diversas 
~pecteii· de Oótêmo tem o Cbefe da Nação no 
Ctirpo l..epi~!ativo. N3S Democracias em qtle todu 
., Povo jUllto em Assetnbléa por si mesmo faz . as 
'Iiu. Lei. , • it.dluencia Nacional estiá no seo lenith 
politieo; Date Governo o Supremo Magistrado 
~ão pode ser Dl.ia. d:uli8 o Agente paSiivo e e-!-c
eutor da vuntade Im ata do Povo; a aua ,lil. 
lJuenda na 1 ea;illac;ão te redu. a uma aimplet" uni. 
üde; tlle abi Dão lipra Ie nãó com o seo fOto t 

cOmo '1u1quer outro CidàcLto ;.n.lo tomo Na· 
1i""llIo. ou Chefe dâ N*9'!. Na Monarquia -a)). 
iDluta deupparete ·toda à luftuencia Nacional; hé 
atê Um Go.ent0 dialilêtrálmeüte opposto á Demo-

. tracia; • Nação he uada. o' seo Chefé be tudo; 
~Ué temem, iii teunid~ 0$ Póde~ Legislativo e 
Exeéutivo. MÓI. G.,erDM Bepmebtativos a inDu. 
neia N aeional desce do Beo senitb e he indirecta; 
i?~rqtt" ji háo he a Naçào que por si mesma d.e
Jibera e decreta·, são 08· seos Reprelf'nlantes. Se 
0" Oor~r~o·llepretl.encati~p' ~t~AP.~ratiç"" ~~~ 
• es~.~U_fCrnO a Repr~n~s~o_ .. f~~~on,1 h~.)i~I" 
'ada a eer'" elaeBe de C.dadIlOl lIerMltarl08ou. ele
~'i~q;, ·é ::;rl~lllÍ·he, ti~~ ... ~ SÚPremo:,;,1\laPttrado 
tem P,9.r~ri,Q~ 1~.N:r" 6.~! ,al~Yio,; !'; f;i'Jn~u:~cja .:JI~e. Dâ ot
W~Q:'H~Q! ,~ü .el~ ~.~ h~t :~us~~.!~IJ tWill~m ali,. 
m~;iA~;~~>:."''''fff1q~11't.l1.f.o,- .9,,~,.8~- el~Ye ;~ mmílO 
.~~ ~me6~,j~!l~ J'~p,,~n~!n'cl~:Jg,':l, ~qJ""~9,0 Cor~ 
p':! }~~",;81~H.'~,t;tml)lI1~,~.,:Dlenn9J'. ~P.íP~,t E:re., 
,\ly~é) ~,: .tt~ .8~'·~e ,..~l\.~. ;~"~liao .este- S~pr~~~, 
~~ilt~a~~lJ' .~~é. .. .-l1c~rêtlC~htJ'\,-,~II!#.::, a .. _~tl'd~,:._~! 
~(ld'~,~ ,sg.jl~I~~iY9J1'. êlt~';J!ô~!»lrla) a ... !,\~~\ par~:) d!,: 
~il~ei'o.~ '. ;~,q }'~!nr~{-pe~a~, ~t .~~, r~epu1!I_,,~o: ~ 
e Ji.,8.,~~!,;;~ ~r.J~~_rC~I~T. ~~~. CJ~~ ~; ~~ 
V~fJl~- . J~~ •• X~~:lmc1\~ ~pl1l)~C&lJP,? '1~e .. "~I~IRpe~ 
• ,. :19u", .. J, ,Pr~ PQniIer.anc.14 .tt.l»iUer'lI!. ,",,,.prl1.~, 
ftO;.(Yi,rpp-, 9fJ~ ,r,~JJre,~~íal~. í~: ~f! "~~.,, po&'. .,"n..~ 
""~~)~";Q;~,j ttf!.~'lf~(~g;·~np:"'Po ~8J' .~~'R,:rr:; 
~~f;,(J;"itil.~ .. V;e;""-ItI!A;,,u1ll mero,~ ,iJeiJlI'., 
~i·\Ii'.!!fP!ll • .M ~ ~"F fli-n·· r - •• t ..... - ..... ' . 
.[~~:.!;'1 J::.td!f:a ait1: i.r;r=~Q'· '. ~~;~, 
N,lÇió t, o( Gó,UIIO ~; .• tão .ó1er- l\{~"'éhi~i 
~ •• j~.i",'" _.0, .. uit •• ; ... ~iD'ãô.J1~ 
,.tll;!It,,#trI ,.,.. . _I'P.."~... • 

... l:!!:(e:r:~ =='::' ~. i~~-

dá(le do Poder Legiilativo e • .0 Chore da N" 
çlo • li qual DlOlitra o liDaI cat.cteriatico que • 
distin,be. Ubl dOll outros. Temos .istu que • 9U8-
lidade earacter:slica das Republicaa Represe ntath' .. 
he a prepnnde,.ancia do Poder L.gislativo .. Se per_ 
de a pré/lnnderânci" ja não he Republàea, passa 
a ser Monarcbia; e para que esta seja motkrtid4 
ou ~fp~tHntativ" he indi8pens~vel q!Je· o Poder 
Legtslatlvo e o Chefe da NaÇi'o tenba cada uua 
uma influencia igual na u,S':anisaçüe das Leis: Por. 
que se esta inBlJcncia nüo {l'r igual t e. for maiCir 
a do Menarcba t ja elltão o ·Governo passará • 
ser uma Monarquia absoluta; o Corpo Legislati
vu perderá o voto deliberativo, e 08 !leoa Membros 
nroo serão Dlais do que simplts CODselheiro~. do Mo. 
nareha. Se for maior a influencia do Poder Legi ... 
lativo, então este ser.\ preponderante; e tercmol por 
consequeneia uma Hepttblica t em que o Ch.fe 61. 
Nação, pósto que denominado Rei ou Imperador, 
nio sem mais tlu que um Arehonte , COIlsu1 011 
Dege, Um mero executor. das Leis.. . 

. Peto que dual condiçõet são especialmente pre. 
dsíUJ pata (l"e se "crinque a MOlidchim' Represen
lalh'. ou temperada. I,· Que na formaçalo daa Lei. 
o Monareba tenha tal induenei •.• : . tine' possa con
trabalançar as Resoluções do l;ocJer Legilflativo, e 
que a 8ua Authoridade seja capai de força.lo a 
.. ão &ahir dus limites dos seos poderes, e • encer
rar-se DO texto da Constituiçã9: i.· Que da oUlta 
parte 08 1lAal,resent:tntes da-Nação, em quem ,muito 
principalmente r("Side o Poder Legislativo, êoilcpt_ 
rão tom o Afonarelaa Da criação da J .. ei, e Jljüdi .. 
fiquem ou telúperem a Authoi'idnde do MODarcha. 
Se plais._ s:io 88tas as condiçõ(>S indispensaveia para 
que o Gvverno seja Monarchico Representativo 10 
aáo estes os indicios e sinaes que o caracte .. isãó • 
he etidcnte: 1.0 Qúe titando-se ao Imperador • 
SánCÇão hw; Leis iidrninilitl'ntlns que deeretnrmol 
nesta • 'isembMa nós o despojamos de dia . direito 
dseDelaimente inhCl·ellte ao Augusto cs'racter de 
l\IonlArch. Constitucional, que llte conferio a Na. 
ção, cujo volo devemos exprimir e não ~o~ttariar. 
~tq~~,;:c.c~tamente, ét.D~r~rianl0s:. ~:. \:o_tM "~a ~;I9.t~ 
q~e . o" !lu~,'Pu seo~(~narç!l.a Co".~t1tUC~q~3~ ~ q~l • 
ler .• rc~lda por uma M~,~~lua R~Pf~~J'tatli"!i _;Jíf?Or~ 
que ~au tendo ellc à sucçãó, ,~8f~ AasEillbleZl"teo. 
rã pot J~ _ m~8mó aP!1p(?h"t.tánd~, lHt9 . ~ei5 q·u. 
~~r ;,~- Jl1\p,erRd~~,. ,S!r~~ .. qm;per~ .. ;.n~c:uto.r, dt!,,~ 
ti's.; e ~ 9 ij~~(?i't10, )1--, IIttQ, ,~~,r~, ·N (lllarçtuC4) "l,tepr~$.8~; 
t~~n·~!:··"«:rft . ~{,~ll~bb~ilP.o .. ~!D." !1iJlJRt~ se Il~~ 'l:'!sfi1. 
t",~ ,a~~,SI'P:~~~<l: f1t~,~~, '''~~~'' ... ~~~_ .. ; t~gpl\.,~, 
~~l)lU'avt1: do. ,.:t:I,on"~~~J (:fJ •. ,~u~?~rJ~tamQ8 i~~" 
6A~ffi~1~mçil~.~:~ próine:~~!lô~p;'.!m~\lte,._ 0:, : ijpvemo" ~~ 
1)~tc~I}c.~., ~~pre~~~at1_!o .,;, .,e _D_.~haJl~t'hu,~rp~ fi~~ 
qm~, JJ~p-u~li,c~~; ~qla;,Y:~;qpe9~r ,q,·IAf~;r;.:~~ 
qucS.~9·· . .'. ., . _ '. .' 
, çU~PJ'e~ qp~:::Jllrn,I~;;~!~~n.10~:; dé:!J~_,n 9"e)'-R 
M,onilr~a . C0I!'~tl&.~cJomd, ~\,.al~~\,:,d.~~\ op º~~rc :.~ • 
eQàf~l':·. Exeç~'~~Q,~ '~~-' ~~, J.~~: ..• ~~,~JI\.~ ~~*r 
~."gtl~tq, 4~ .~ef~ll~o~~~~",N~ç.~o ;,.' FJ1~\ j~~ ~~~ .. 
lrJ~~lr~: APt~O!,(l~~~l11rl~~~ ~ f,~,~à .~os. ~q,. 
~ll~ ê ,:d..C0!:l8t~,U!f,~~; (~s'~ :.(~~~r't~~ ~P.Jhll,rtió 
... "e 'd,qoe ,coD8tltU~ .• ~ s~~ ~~~~~, (.8gr~,ª,.;,Jt: :.lA) V1fJrt 
laveI. e. qu~;; q~ tt'al8. Àsa~}9~ ~~~~ic.is~.4S _ deil~~l'Jte ... ~ 
pô~<te~ l'eputl1dó u~; ~~er So6era~9 ,di8tj~çf~d(): 
Poc1", El[e('.ú,~"ó. W ,I,la~.,~tuteia.,,!·fim(~ .~tribüi •. 
~~" ést~ ~~tbo.rl~~~,~ q,go~,- ':9~: _;Jg""'!;~~rj9.~~.; 

::~fooo:;' =ri~' li!; ~O:~=~kiplC::~A~: 
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1.11 yrrdade, SeDbOte. I, 41elde O mMDnto t'Ib qae 
a J\lção nlio podendo exercer pur ~i mesma todos 
0$ ~eOl Poder,.., delega o eXfíC:icio del1ee; uma 

,sauda!el des~onfialiç~ de per~er .a lua Jibenlade. 
e cabar debaixo do JÚgo da, "tao.. 50 coRoca 10 
ladu da eon&ant; a que ell. tem DUI seos maia acre. 
dlt3Cf1l1i Ut>preRnI RotcS. A Nação não ignora que 
tódo Pt,dcr tende por li mC'IIDlO • ampliar.se; c 
que'hc da Dsturea..1 do Ilomem alll:lr o Poder. Nas 
~!onarchiI8 Rep1esentativaa • doia riscos ha a eor
,rr. 1.° A ft'UI:itO d08 I'udt:res 110 Corpo Legis
lativo; o quP oolllltituiria,. tirania ,ie muitoll. i.O 
A rcuni:1o dus Poderes ilO Chf'fe da ~açlio, o que. 
lhe daria o c8f8ch:rde um l\1onarcha ab~oluto, 
c formaria a tirania de um_ú. Para conservar a 
liberd8\le entr/:. c!>tf'1j d.,ill escolhuH 11l' indiHpenl&vel 
que CI Peder I .. ~giblativ~,. e ". ~fon[Jr('ha &ejão ~r
màdos &Ie um~ 19ual vigllanna; CI Poller uglll-
latívo soJJfe OI! 1\1illitilr(l~. QUI' no exerciciu, do Po
der ElC.ecutivo podem fnvorllcC'r a tirania de um 8:) ; 
e o l\1ollAtclla lôobrc u (;01 po 14e~i8Iati~o t para 
que elte não tl';::SSIl salur dCl::l limite!!> que a Na· 
çâo lhe tem rtliucado. }I~lIt:1. ron!/idera, ÓC8 dcrio n .... 
CilDédtlJ ae ~oder Modtrador. que he o haluarte 
a liberdade p\lblica e a, mal~ (irmo garantia pAra 
I NaC,'ão de que nós, que som08 011 lie08 )('gitimoll. 
Represencanles, e O" qUf! 110'1 ~ul'('etlerefR emo.a. 
trU Ailemblé.!I, jOl'r.nis nOll transfurmar('mos em 
1eO' Senltort.. e Tiranos. 

A ntl'Cllllidade deste Pod!'r ~Ilrremo íllío elca
pou a .muituI dus tlah,(,~ LegiNlacl~rcs dali 11IILigas 
ltepubltcall: LAe;'''. lnuOlA te\'c I'.phóros, numa 
Trihuno". Ca .. t\1oIgo o IOC'O Comellto do ... Cem, Il 
Veneza' o ,dali 1)f" e a Quart'lItia erimin~1. 'fodas 
etltali AuthorictadclI t'rã(t vi:~iianteli lt'ntiIlClllitS. pos
&&$ pctá ~1I~âil junte) doo ('urpos Athnini~trlltivos, 
p.ra lhe ete, unCl'fcm o~ erros " 8S u~urp"\'iiell dai 
ai~e .... Authoridades. A U'lllIrp.1.:' dcsl,ebl Gover
bOI, I(;dOI ttepllbliran(\lI, e~jgi" que ellta Atalaia 
elá liberdilde rU'Jli~A C!lt:vf' ... ~t' liep3rllcl~ d" Chefe da 
Na\';to, hem como hê indi'p«lnloBve.-1 que 11 ali Mo
iatchiaa RellteEélltlnh'lIl ~Fja ink('p~r.vtl . ,!o 1\10. 
Dareh., para C) nio ctllHutUlr lulllhlcJ e mero exe-
éutor da vontade do ('0'1)0 Lcgiti'Rti,o. . 

Si & N.çl1o pot" tní'~m. tiac~lie a tCI, nóio 
JiO'tia entrar emCluvid. IjUe a aua ~ont:\de conhe. 
.. ida nfio cOhal ituiílle la Lti. e 'lue .Ua não ft'IISO 
ClDeetrida C!iI .• ~piri", ,Ie recti,d:io.· c não te~1l1(,'8e 
10 bem • utilidade irr:,I;. p')r&;m ubrar por lil ml'll
ma. e obrAr por ICOS Repr"I\t'ntant'!l I:io CII\lt;:tN 

bem diveflHlW. Elltel l\fDndatlitiol. allialldo á i\ 11-
Jú»ta tuncçiio que, Ule hé cnn fi",la ,todoi 011 eu: d,,
dOI, to<ta. ai alllhiljÕH que ato,mm"ão &lI hOIn' nll, 
a lua ,ontaelG e o lCOO illlcrell:.e rartieul'lf t pea
lOal podendo aeb,,,.se em cllntrruHç:il) (',un a von. 
tll1e e intcrc... Jt"ral , fUMprequc a SIH:lio cltn ... 
tifua a .ua "'"lincHa n' Áflucllt' que he 111II,erier a 
todal u consieltrarócl e il1ter/"'t11i llarticulart'l, e 
qlle tem um inter"'~l!e f'1l:lIuinelllc em mantu á 
Conltitui,·;!·, pe',. flual ~iSL., Ctlmo l\fonarcha; que 
naula por\~ Fl'tn ~lb; I! q':r. Ilbralldo Colltra ell .. te
rá oontrlt R; a np:nt.'\u p'lUi". 'Iue o vigia .,.,. Llu 
.".,tu ~ O·.. f' .ta l."aran1i" ~lIci"nlll n:&,' polle ser 
tftl.'dh'a se~ 'luC o "1'III~r,·h!l tenha O direito de 
ft:&lJ,ânar e IWtl("(":"f'I'lr r~ T.e:s fHtu prlo Corj)8 
l.eaifJati",'. e ~I' Hi"J>f'nttCl" (11; 1OCt'l1 àC'OIt todàl as 
\CJttI. qu.- f,'rctn c:'e rnC:i111tro com a .;ant:a.de _~r.ll. 

E~tand(l pcill "~'If,..n;'tr:l~o e:\le • t-an",\'ao b. 
nrlo la~ li. Qi'Clto c~':l:ci.lu.t!llte ihhcrenl~ 111) Che. 

f! da Nl(A'o 110 G01'mlO Ifollar~.iéo lIeprm()a. 
Uvo t .atas lambem que be uma garantia Nacioaal. 

. be . e'lde~t('.que. Begar ao Imptrodor a yt)~ão aa 
Lem ~ml"ll&ratlva. que filer esta Aiserubká w he 
delipoJa-lo tio uruler de &Iollarcba; he pri,ar a 
~ ação dá aego~aDÇIl 'Iue deye ter de que ea.t .. Lt:i8 
.au eonfotmes Il vontade geral e Dio ofl'eodem ao. 
seD8 direitos e CO!I do lUonarcha t que el1a muiu.· 
intere~8a em defender. 

Não pode c:.ert",mente lerrasüo JofljeUonte pa. 
ra Dão neeeuitarem de sanc:çuo cstu Lei.. o liO;o 

tem (eital em uma AsseRlbléa Constituinte: por
que com "ta qualidade nüo se afiança li Na~io 
que a nossa yontade será sempre ~onform. AOS aeo. 
intt'rcliles; Dem po,. sermo. ~I\"itointe. t,'mos 
poder de mudar a forma do Governo t e pri\"ar 
a Nação de um dirt'ito que llte pruprio e euendal 
á lUA segurança, liberdade c indt'pendt'cc1.n;· poi. 
como N' .Iillse no principio d(.'~te discurso. D~. não 
viemos fazer uma (;on~tihliçiio 'lua um PÓ1'O 
selngem, que niio ttveI!C Ganrno algllm. Nelole 
unico ('illlO he que teriamos o arbítrio' de adoptir 
• forma de (~overno que nus p .. re,eue mais eon
Vl'nienle. Dtas fdizmente O,). não ""tam... nflte 
estadu. ja t('m',~ um Go\"emn; fi' l'oderes Poli .. 
tic·os ja , .. ,:io diYitli,los; sl;loellte n-,s pertente de. 
cJarllf :l.'i fin, ibui"';JeIi 'lue ,vc:io a call. um lIegun. 
do a tem1l3 d~ GllvenlU .Ia. adoptadu. • nâo nf1Pt 
ali que tj)rt"m e881'D('",(>8; porque r.em ellas deixaria 
de ser o Governo que a Nac;ão leIO ,It'crelado • 
que nós juramo. nlsnter. ~e }'Clis a Nac:tio ja de. 
eretou quo ro:!se Monarchiru Represelllalivo o ,to 
Governo, e le nesta elpl'('ic ele Govuno IIc fsscn. 
cial que o leo Chefe tenha a lI/lneçi'io. n,i ... lIIio 
lha podemos ot'gRr, !cm quc mudrmCls a tonn:. de) 
Governo; clle ja niio ser" MOJllm lIien nrpr(,i(·n. 
talivo porque lbc flll~a uma (J'~nli('n"(! que lhe lIe 
ctilocncial • e se tornarit em IlCl'ublicllno, lO ",o
nos em quanto &Iurar esta AsscmlMa Conlltituinte. 
que nella p~tténde fixar a lm'pOlldt1'o1fcio na. Lei. 
tlue fber, c .. iio deixar au Imperador mMi .. do que 
o roMr 11l\Bsi vo da ('xeell~'iió, 

'l'alubem hc destiluido d" toda a (orça e) a .. 
gumento de quo uinda mio CItai dttl'rminada a ma
llC'Ít:& co .... que o 1 mremdor hll ele usar da sanc,,'aio 
nem t'Ht30 declarAdos OI 8('01 limiles. Isto nüo "b .. 
til. porque pL'lo meno~ nÚIt nlio Ibe rndtremol ne. 
gar a ,'ciO 1I1Iltllt'n!1he; I,Orllto'O se o IDlptrndof 
recu.,,, IIAncciollat 81gutll/\ dali LI il t que fizermOll. 
o q'Ie ntío he crh'''' \'iSla 11 cil'(~lll\fll)(,L'C;lio cun) que 
ai r.,emas t e 08 Iillliu'lI que nC;1I mClunc'l temo" 
pf'!lI" a.,! 1'\0\101111 P(,d~r""., ficllrtt A I.d ~u.rd.8d. 
no ArchlV() dellta AIllcm"k:a al~ q~c. ddc::rmlll:\. 
dit pela .c,'onjjlituiçi&u " ilalurtlll dt'!;le \'elo. fle CO. 
nhf'c;'a () encHo delle. 1I-to nft" tõerviu de emhar.çe) 
IÍ AIIStlob!l~a Cllnr.,iLuhlte de Ji"rane,'a i poia; Imtu do 
eoncluid:& e jurada u sua C"nlititui~"u. ella le.ou 
6 SI'nc\lio R'eill 016 Uecu·tll'i que tIl (;",enll". bael 
forão OI Decreto. de " &I. A~OI!ito &Ie 17~9 que 
.. buJir:io o di.inlO e 011 direitus t"u,lat:.; loeI.,. "e
te., Oecretoa (otiin lillnt'(.'I·Juadoll por Lui. 16, e 
ninguem' ccrlA'n(>nt~ &li r:". 'file aqu,~U. A'It~blé. 
Illj() erA comp:)$ta de Deput4do •• 41110.. e aDlIbh 

doe de um ex~"i \'0 amut dá lihwl:ade. 
No h:lses dâ CtlhKtitu!\'ltO ele Portugal t rei 

aonelevi ulnil igulll Ite!!olü(;:iu. e IIroc:ur.ado 11_ 
discussú,'S d31 Cortei ~ ,pó". em que a fundá. 
r.to, nads à,'hti a ~te rMi,"'tu ; toda a "ivuHio 
co,rt',.undente • tlse Ml'tigo \"et"ioU eob:e li, •• ~'" 
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deveria 5er ablOltito J ou su!lpansíf'G, e nada di:'se. 
rfio rel:llivaolcnte li ter 'u,~ar 11 tz.!)~,·;io nAS Leis 
da. (;or,," };xtraorilinnrial$ e t.:'on81ieuinles. Porém 
alem de n;;o merecerem grant!e aonce.to as c:kd~ 
IÓ'S de umas <':ortl'8, ~ue tendó 5ern)Jre. lia boca 
o Dome de Monarchia, lonsliluir:lo uma yeràadd
r. ltepublica, de.p~jando o M onarchn das regalias a. mal. cssenciaes dIA COrllH" e tal1to que este 
chamado velo IUllpenllivu que lhe conf~rirão pela 
(';on8tituiçiio, rulmenle nHU h~ um veto, mas liim~ 
plesmente uma relirest'nlftçiio, como tem o PrelJi~. 
denSe dos Esladoll U !lido,"!, que nin~'ucm. dir.' qUI! 
JJc' um l\lo"archa, al~l1ma (,}.'scu/pa tivt'rno em 
de,~rctar que o Hei n.io teria " 8111lC~'itO nns l.eis 
f.itall ror aquellas Cortes; pois ",io tiÚ {flltava o 
]lei ausente 11' um'. distllncia de Rlais de duas .uH 
J('goa6; mas d,~ Illlli, a maÍ'; não se sabia em Por~ 
lugal se com eftcit" elle adhcriri:a ao ~:istt'ma (Jue 
Portu~al tinha abraçado; e cOllvind,) fizer quan
to ílutCij a Con:,tituit;lio, e as r.forlllAs qu~ eUa 
dOlTlalldag~e, era Ileeessario remover o estorvo de 
cspcrar For u~s .. ancc;ii., illcertA, e de tão longe. 
Ora i:sto Hão ... yeri'i ... f'ntre nós; nl1s temos aqui 
o Impl'rador; '" eslamus certos dos eeos p,incipios 
conrstilllciolllles c do amor 'Iue tem 110 Brasil com 
(I qLlIlI lIC aelaa li.L!'a~o, Portanto ','oto contra (I ar
ti"o, porque he diumetral tnente opposlo, e sub~ 
'\"(-n.ivo da furma de Gu'\"crno que dt'crelou a Nação. 

O Sr. Andrada, ~tlQdmdo: - O nobre Prev
piullnte .ahiu a ca.mpo com grande estrondo; mas 
J/lfdilmente flinguem aqui fRlI"u dI) direilo ,le sanc~ 
cjünar; o qu~ se cliste foi que niio p()dill (,'(lmpe~ 
til' ao Poder Eucllti \'0 a ,sucção nas Leis de ulna 
A!';sembl.a Conslituinte. O nobre Preopioallle con
(;j(~\!ra necesl!ftria esta sancI;iio; r:nu não mO!ltrou 
cemo era ndmis~"'el, no mlli, que expendeo ne~ 
l::'It;ma ril?no tem ...... trouxe para (':templo as C(\r~ 
te~ dt! J..isboa, e dillse que se ali lie n.io tinha 
• blabelccirfo a sancc;ão e.a porque o R.ei esta .. n·LI-
lÔf:'nte t e Ir) e"i~tia a Ul"gt'lIcill ... nl:\:J o Dobre 
DíTuhulo bem podia ver que ainda que li esti .. es~ 
~e ti :MonarCA " de('j;;,jQ lIeria " me!;"la, Quanto ao 
'lI/li nilise da Assemblt'a de Franç::' cngann.se, por~ 
f]Ut os Arligos Conslilucionacs não dependiito de 
~ancç~o ..... (No mAis llíio se entende o 'fachi. 
~afo. ) 

. O Sr. Camtiro de Campo8: - Já mOlitl'C'i o 
ql~anto era (S~cncial que na Monard,ia Represen
tativa o ~co ~upremo Ch,'fe stja rcvt'slido do po~ 
der ele unccionar n~ Leis administralivas; os tlr
gumentoa que prod~"i t equ~ o illustr~· P~copi
nante pr('curou m:H8 antes CiCIUf em sllcnclo do 
que ·refutar, recoRhtcendo as forçaM (leUes, mos. 
trlio bem que em todo o tempo e em qualquer 
Assemblea, 11m_ vel que queiramu. conserYar o Go. 
vc'rno Monar('h,co Represenlativo , mio podemos pri
'\'ar o Monarcha desie direito, que he inherente 
á Sua Pe9!Wa, nl\'o como regalia, orna51ento e IX~ 
pJendvr da sita ~Jta' Dignidade, mas. como "D!-
I", .. r&lIlia na Naçuo. quando dia por 81 mesma nao 
fa1. AS iUllS Leis: Ora por 8er eS,ta A~!jeOlblc>. COflS~ 
titlAinle tUuda ,lia de naturp.zA? Nlio SOInOS nós 
Rcp1t:·,elltllntt ... ? E que scgurlmça tcr,í a Nação, 
por W\IM cuncf'ito qu~ !IÓS lhe mereçHmos, que 
u:jn ahtl~!ln'mo" dOI dlreJlos que nOI confiou t e 
qlH' fiuen1(13 't'mpr~ calar fi n~ssa \'o~tade p~rti
clI1_r, para nito cü.l'UlOS Attençao se aao ao lDte~ 
r,slte ~('r!ll? 

Ai obi·.!c~ õe. do ilIustre Preopinante são ele 

1,II:i,o pouca monta, só elIc Ich4 grande c!ificuJ. 
d:ule elu levar li. s:mcção ali Leis, antes de estar 
detl'rminado o, mollo com 'JUII ella hade ser dada. 
. (~u"lIdo fallei das Corles de Lisboa, r"i I'ern 
duvida )'Ara tuer ver. flue f.leJlu havia ~nla razüo 
especial que IIÚO He verifica entre nós; sei que lia .. 
,';H, Utna Ittgt'ncill, mAH ellta Uegeucia mio poui:\. 
ter IAm dilfito que lll' pmati,'o do l\loC'ar\:ha; el~ 
la era sómente destinada para C}~eClllar ponl :lalmeUll! 
alll Leis das L:ortcs, l'Ta UUla Authoridude a 'lIJCnl 

i(J co:" pc tia o Puder ~xccuti vo, e niio o l'lldel." 
VigiJame. NIIU cOhluudamos est" Poder com o 
l'oder ,Exel'utÍ\'O, c o illul;tl'e j)rco pillante o COll .. 

fundiu, O Monarch. pOlilU que bl'Ji o Cht:le do 
l>.,dt'r Executi 'o, nao tem u seo cAcrdcio, o~ 
seo" -'1 inll'o.ro8 são Oli qUI' exercem c~te Poder, e 
.,01' ilil!O ellcli são u'!Ioplln~;neill e não o l\Junõ&rcha; 
ia lilàl1CÇUO 11"0 }>erl('lIce ao Poder. E"Cl'ulivo, (~o. 
mo incukou o ilJul'llre .Mciubro, he uma attribui .. 
\'âo do Poder l iiilantc, \iU Moderador ,que nas 
l\Joul1rchias Hcprest:lltlltivas só o l\1onarcha Ilode 
exerctr, 

Quando me referi á Asselnblea Constituiute de 
Frltnt,'a, niío produzi exemplos de artigos <';onsti M 

tucilHlaes. porque a queshio \'erla ~tlure Leu ad .. 
ministrRtÍ\'as $omente; rllas nito se podt~rá O('gar 
que as I.dl! sobre a abuiic;ão do di,imo, e dOH 
dirt'itos ft'udaes. tenluio uma 'flação mais intima 
e se podem. cOllsiderar mais prelimir.ares da Cons
tltuiuio, do que 88 que tli.1i até D~ora t~mos fei .. 
to. F:u bt'nl podill dar e~('nllllos até de arligos ver
dadtir:unente COII~lilucionaes, que l.queJla l1.e.m;t 
Asse-rubléa sugeitou li ~allc(;ão do Hei; liois lia oc
clsião .m, que ptdio a &IIDcção llara '16 Leis que 
in_diquei, ~íUl .. bem remete0 os arti~?s da_ J)eclar.=
çao d(,ls Dn'eIlo!l do Hom~m que JI.I ('ntao ebtnvao 
discutido!!: estes certameDte lio artigo. Constitu. 
(;~~na(.'s; mas lliio hc essa a DeSaia questão • 

O S:-. Htnr;qrte8 dI Resende: - Em tempo 
nE'~~JHlm :a minha flllta de memaria, de luzes" e 
uc iacilidade para enunciar.me em publicu me foi 
tHO sensivel como agora, Eu conservai ia na lem
brau\':\ todos os argulnento8 do ntJbre Prc(lpinante, 
e faria por combattr um por u", até prosta-loM por 
terra; porque· com dféitg ('-8 mcos piincipif)8 8170 

todos aveSS08 a88 do ilJustrc Deputado. !c.m tOllcs 
os Publicistas que tenho lido, apezar de huv('r li. 
do }'OUCO, teuho. ,isto que os Decretos dHS As· 
~emLleas Constituintes não dt pcndclR da ~al1l!çiio 
R('al: nem he pos6ivel que dept'ndiio, Sr. l>reili~ 
dente. porque ella J,e que deve mart'ar os limites 
üos Poderes: ella he que deve estAbt'lccer as rc .. 
grlls de conducfa dos Podere!! Constitucionaes, e a 
porte que o Cht'fe ela NarãtJdeve tcr nA factura 
das I .. cis; em quanto i'to'8e !liio fu tudo ostá .r.l 
suas mãos; salva a MODélrehia C0l181ifudonal, Tam. 
hEom não posso admittir t8sa essencialidade da Sane. 
çiio Imperial: nada he essencial nestas mat(~ria~. 
Sr. Presidente; tudo procede dOI intl'res8Cs aos 
Povos, e dA convenienci. que elles achiio em tll.eq 
e taes instiluições:' e tanto he aSlljm que os Reill 
tem .0 poderes mais ou menos limitados em di
nrs.1 CO~8tituiçõe!: Ma8 deixemo8 iStio agora de 
parte, ~"lS que lH\~ e,!am()s traI ando da Sancçito 
nas l.egJalatur~$ ordanarla8. . Que fa%emos 11118 auor. 
Sr. Presideul.? Estamos. or~anis!tlldo a Constitui. 
ção, e lueado aev,L".do .0 nosso juramento as re
formas indispens.vei.. Ora .se fl:ita a C()nstituidict 
o Imperadur Aão a ~&Ilcciuu~r v~to querer-ao, Ih&.' 
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d!ll' a ~"ftcção? A., rr.'J}>.o!!~:t _de ~m o.obre Deputado 
J·c. n",o terem')g (.lm,l1lmçao. SI! ft!lta uma rcft>r. 
fI!;!. qUQ p:.lr ~('!' i:l 1 Hp:'INi!.cl, he dI! nll,;:'I" obri. 
I!:\~'" ti~7.cr,. \~ r.'II;':lI·aJut' 11'\0 Illlb~R:i1! Saul:cionallA , 
tl'\': '.:':~ ~C!~IIi"LI!' .1 1lI~'1rn:~ rC~1p()sl,,: niio termo! 
ti .... :I~l·.':llt. (ir, islú s~riu lihulir os r'O\'08; seria 
l"'r,it'!' (lS ti.l~ P:lr;, qi.lI~ aqui no!) mnndar,io; tra
b:"!l:1l'1amo~ <ld)al,le, l'0rql1e na fim dir.sr.hia _ 
~.i.() Sallcí:i'llJo, - 110 l,or talltü qlle o~ Decretos 
,h A::i!eillh1i;·;\ Cou~tituinte mi" dcpcnd.rln da Sanc. 
e;;:.1 Impe!'ial.1\'lus ditem a As'\emulca nàohe in. 
f:\iii\'cl, (: he ~lljeita as »aix5cii, e o Imperador 
he um Anjo, n:io tem p:~i~,ies;J O Imp'~r;"br he 
l!.aig sujeitl) a essas pai lCÕ:!1I por'lltl.! tem patra' ellas 
r.;'I,is incellt!vos, comm:llllh a fIll'Çi\, nií. os clIlpre
lF'i, ~o; lhllUr.S, c he CjUl'm exccuta as Leis c por 
i ,SI) telll mais' intcresse Clll que c11a. s(>jlio á geito : 
XI:')'; nada disso t(,11108, e .am08 temporario&, e 

tm!latnospal'a o que ue antcs c r:\ln08 , A ·Antm. 
H'a u:\U hc infaUi \'cl: c l) Imperador he? Nego. 
1I\~ hmtIJ homem como n{tl; e demais tem maio
re.. t'ntr:&\·(!;· l'ilra \'('1' I. \,et',la!lc', mais inc(,lItivo 
dJ pab:õl·s. Sr. Prcsitlcnle! QUlndo 08 POVOI nOS 
rr,áudllrão Ihlui l'ars fazer a Cunstituiç,io, e a8 re. 
tc·rr.lils imli:!penliavet., e.tavlÍo convenr.iclos que essa 
ConuituiçllO. e que essa. ref,)rrnRS Ol'il" necel:lsa. 
rias, c· lIabião qu~e" caas erãn. Vieml)s com plenos 
p:Hleres; a C,mstitui'iA'o, e as reformas devem "er 
ell'erti\':ls; e de nenhuma f\lrmÁ nevem ,1~penrtcr 
d~ ~hncç;io Imperil&l os Decretos da Aseemblea 
Constituinte. Passarão-me os out!'os ar;lIm,nto!t do 
Dobre Preopinante. Em uma palavrll vow parti. que 
o artigo 3,° pnssl~ in\'ioh,vclmente tal como eslá. 

O Sr, Alld"ada JllI,chaJo: - O nobre Jlrp.o. 
pinantc exprnde(t o~ se-... tlcntimento!l . hlJl~r:ICs , !' 
isso n:1(' rl'~:;Jlgrada; mas aio po~so ,lctcbarde ,h. 
2er que atl)o!':U de c~c\'to naoc1f) a pessoa do II.pe. 
rlulor; Elie h(' Uil'l ente methuijlliclJ, c cu qUI;:,:,'" q;le 
lILio falla$;F;I.'!n' 13 llU seo nome se não cm calÕols de 
~xtrema ne('c:~~it\arle, 

O Sr. llm,.i:l',e.\· de Rrscmlc: - Jr,u . n.io fal
lei no Imper:,otlr se u:'lo pe!. lignç"io que e:!lt~ id,~a 
tem com o Chefe do poder 1 :xl'cl1tivo; o n:i" PIl-

1 • 11 ' , • ro ra l und.1r SI' e. e cumpllllu ou n,lI) as rl',,''':r.1S; 
fêJi par3 mOl;trar a illcom pt:t~nl'ia n~ora dessa SIUIC-
çóio, CJue s;;: fosse neccss:LI'lll em l11Scpll\';ncl da 
Eua Pe,;soa, e porque outroli nôhles I)el·utados 
f(1I':ill os primeirm. que CaU.':riio nio;so. Quanto a ser 
o Impel'ador UlO Ente melbatisico, n,',s tamt'enl o 
snm1J'; portlue i "U:llriwnte e~tamos aqui comu 1'0-'t) . -' 1 
d:':i • c mia cotrlO hOffi(>nli' por ISSO nao JU ~o elt-
M r:,~,í\) de muito pezo, aiuda quando eSS811 me
thl\l;~il',lS ti .. 'es~em algulll lugar. 

() St·. R'Jdrit!.lICS de Carvalho: -: Acllo ,ue 
() clb:eero tlll cúcstiio não hí3 a sancçuo das l.ei •• 
11c r: fel'mi' d.; sua publicação, logo he c~t\"Hlho 
() que S~ l1iio· linlit;\· a cstl! pOIl~O: com tudo, co
InO ~l' tC1t1 f"lI.d,) ue sillle<;:to direi o mco parccer. 
ÜU \t~'SCSIH!f.;()S todos de boa f0 , ou não. Se (faI

tallolo, • ~ht\'~':I,as Rel'editnr que o Imperador niio 
pCl'tel1(to <:'i::cl:illnar a C8Ilstitl1iç~0. No. sessão Im. 
perial, nl·.;.i clar.noeme Elle. o dl:!sc t'~ sua. falia; 
t :\,CloÍl de :WCl'it.IÇiio, e nüo de sancçao.. nao ~e
~nos I)ortll"to que tr/lclar sobre este ubJe'cto. .. .. 0· 
t' • • C 

bre ll!!' Leill dil Assemh!;:u que não res}lcl~ao a OllS-

t:itl:~çilO., niio &í.:ho fundllmcnto .P;)~" tuar-mos. ao 
Clteti~ da Sa(,~io , revestido da d,gnlda(~e Imperial, 
um direitu 'tue Elle tem :desdc que. fOI aclamado. 
l.u.al () de eQ~lar AI facçao du Lels com aquella 

pl\rtc, que 11. inherente á Sua Alta Dignidade. 
Uc Gil nlio predso na Monarchilt ConsüíucioDal 
a BtmCçüo do Chefe ela N açã;)? Be p"eci$o, (:0 •. 
mo uma uarreir!\. a nrhitraried,\de, c." dCltptitisnu». 
A .. Nu~~C) ntlo tl'lil nellhum pl'on:!ito, em que a 
art)lt~'II·lcc1ade llU"!:iC d~ um para outl'o l,oder. a ren
dencla pam o Jt!.spol.i:Jmo hc lIatural em tou", as 
AUll~oridlldefJ; (:vÍtSl' elite mal 'be todo o manejo 
do sistema <';on'Jtitucional, c hc por i.~!5o qlle os 
pode~es se lIivi.:lem. Em uma l\Io~:ar('hia CODsti. 
tucional 11 responsahilidade he um fr,,'o constante 
taas Al1thorida(l~s o Emprasados; tvdos estão s.
jeil'Js ao c:-ustigo do ahulõo. (l se o Mouarcll8 o 
m;o estl' , estilO l'0r elle OI seos Ministros. Qual 
be. p9r~m a ba~~('ira que le upõe ao Corpo l .. ('gis. 
lnt!vo , quando titer "'IS flpo8las ao .bem d~ ~a,;':io, 
ou por Igooranela, Oll por ~rro, ou por prcdpita. 
ção, ou mesmo por dollo? He a d«.>pelldencia d. 
sancçfio, por isso ~ue' mio se cOllsidera SII1.lcçiio 
sem um espaço, m.l1or 0\1 mcnor, de tempo para 
a conccdl~r, '011 Ul!gar, limilando, glozando, ou im
pedinc.-1o a publicaçiio da tci. Eis aqui como me 
parece necenaria a "ancção de Chgte d. Nação; . 
toeI.fI nús o recolIl,,~c.rm()l, e por· isso oUm ha de 
aparecer na CCIlllltituil(lÍo, t~ se en~ he predza nSI 
outr".LegitJluturas, P')f'1ue u não lIuá nesta? Se. 
rÍl pur ser Constituinte? Mas neSRa parte que di 
a ASllclabléa e~le 1l01ne, não he que se que'ltiQn& 
a sancção, logo o nome não he qUtt impede a ~anc. 
ção. Nús temos de fa:&er muitas Leis; nós no. 
c..'omprometemos a fazer as rerormlls urgentes, e in. 
dilponllveis; tollo» 011 dias GS objectos destas refur
mal nos vão parecendo mais amplos ,e tcremos 
uma multiplicidade de Leis,· em que G Chefe da 
~açúo representará de Simples. Mandatario i' As
.emIMa; e he isto o q'le a Na(;ão 'IHer? Não me 
coasta; antes suponho que ruio, quando contem. 
pio, -tue sendo e~~e Chefe qu~m dco impuli.o •• 
1I08S0 actual si"lema, a Nat;:io scm b\?zitar o aclamo" 
8.0 Imperador; o flue nlill qUl.'r di~er o;imples Ilxe
cutor, antes quer dizer que desde logo o revel-. 
tio dospm\c\'ca que compl.'tem :i maior dali Dig
nidades. Náu nos IIcrvem os exempll',lj da França ~ 
ali ardia um fogo immodcrado de liberdade atiçado 
I'llua ahusos nus 1l.ci!ll' cllmbatÍiln·se os partidos; li". cllitamo8 elu }>"rfcita armonia com o Cbefe da 
Nac:io; mio siio ti' ElIe os erros auf~ri()re~, an
tes por Ellç tem sido e,uel'lc1a(los; c a Ellc de. 
w".os 1\ resolul(:1o da uo~sa Independellcia, I)ela 
qual somos urna Nação nascente. 

Cunclllo pois, que. se risq\.e o terceiro para. 
gr.!f:l, mcsmo porque não se tracta neste projccto 
dt ~. :~ucção, mas eimplcsmenfle ,la publicação da Lei. 

O ~r. França: - Direi com franqueia OI 
.m(;Oli scutimcnll,s sohre a doutrina do 3.1' Art. do 
"rç~ie('(o em l.Ji~CllSljão. Eu faço ditl,'rença entre 
A,~~llli.!~a mcrilmellte Legislativa, c ASi!cmbl~a 
CI:~lSí.ittiint('. Nesta reside o exercicio pleuo da 80-
lJ~r!mia N Ilcional, e niio assUn n' :lql1clla: c ó exer
cici., do pode\' Soberano exclue tod:1 a id;"s de 
dcpendcllcia ele uma ou outra authorldllde C'strallha. 
Implica. por lunto contradição que as l.eis l'mnna
dali de lImll A ssemblc:.l Constituinte 8~jl0 sU!!eital 
Ú Sancçlio de outro IJodcr P.oli ~ico :linda qUIlnlI0 
mesmo por artigo de CUAstituiç:\o I'C bOllVe!\Sem de 
sugcitar á Sancção externa as Leis feitas nas I,e. 
~i!<llaturas (lrdinarias. 'ralvez l)crtellda .. h:;ucm esta
bdl~cel' ditferença entre os aelos Con~ttutivos, e 
LeSisliluvoi desta meilJlA A.saelublea; pam flUer 
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4f}'t'r.dente3 ds Rane\áo o,; ~:run,!08, sem prcjl:iso 
d. indulc do. prifllt.'ir",. }:;n porém ~ão admito ('~.ia 
c1i.tiucçã", que a;ém de oficnsiva U;l cathc~oria da 
He.,reMlnta~ão Nadoo"l em caracter cOlllltituiutu tem 
61(." mais iucoovenicllteS praticos, contrilrios a liher
dade civil dOK l'ov08, que se procura eSbbclicccr 
em bem ordenado 'ystem:.. poÍl C01l8tillli~ã() s::m 
Leia' reguJamcl1tarrs adaptadas ao e4uillbrio dos 
Poderei. que eU .. estabclccc, hc eorp" s;'mel",,.. 
110 IÍmulacro da lilJenJadr., sem 8CÇÜO l>ropri" que 
eficu Rja para o seo illtelltt). Dc\'emos llllis C01l-

chlir. que IllpoSto pareça por \'Cntura que 4S I .. cis 
ftgulem .. ntares nada te .. · ele eommulR com a ilUlo
te e natureza da Coostill1i\'ã'o; Dito 11e em "ci"dade 
illO Ullílft: ante. he a melma Conltituiçiio inld
.. amente delM'oden&c na pratica dessas teis regulamen. 
tare!!; tle IOrleque deve ser tào livre, e in de
.pendentc em .ua acçlÍo o l'oder quc conaULue, cumo 
aquelle que &a .. Leia COOlititUlaY88, ou de que 
depende a pratica, e 8D,'amcnw ~la CODstit:liç:io~ 
se OI Aetoe Cons&i&utiv08 pui. que. dimanão dl'sla 
.Auemblea não aie &ugeit.ol a Saacçlo, como cuido 
que Diúl"eDI Dega; . Dem mellos por uma· rense
quencia . ~eccuaria ae podem ooDlÍderar sllgeit-, a 
mama· Sancçü'o OI a('&oI lAgislativos della. Voto 
por taDto e votareilempre pelo arligo do I'r.~c('to; 
porque he conforine com OI priocil)ios elementare. 
à .,.tema Constitucional. . 

liuuar, Ot: ~,crn\·~1ll :l'tarar, f!~pvis de (l~ll(,I~H .. 
cI~" l'!jta m31erla C\)III a dr<:uu-;p('Ç;iv qUIl clla ('~i~'e ~ 
IIHI~ como pare,cc que C&tB Af; .. cml,lca julg:L con-
vemente o frt'lJccto, chtáo a nl~O 8uprir..ir'!lc li JI,i. 
1)llsi~;,o do Art. 3," ell rccluziria a sua doutriu!\ AII~ 
termos c·m que cnh'nc1o qUQ (~CVC ser c:onc(!!)idl" 
e o eanendoria asun - .()II Decretos lt\PICtlt!lltl: 
,'s~emblc:t . s(~r::i() promulg:~d08 logo que pur ~Il. 
fOlem ssnCl01131lo.'!I, - . 

O Sr. P,.,.-ji:1enl .. ! dec1:\TI~u qUI! ficava adiad'l 
,a discl1sMO por ser chegada li hurti da Idtura dOi 

~aref~res. ' 
Não hnvendo Par~~r algum ,te CommitoR:iu 

pedio a palavra o 8r. liihâro de SflfIlpll;U, e r~
prcscntaudo que nI\ Commi/;;;ão de j4';\;:t:ndii existi:, 
desde 4 detltc I1lCZ um rtcll!!:rilllenh. de .'1"'*1 
(Imr SlwtmJ PCl'cini c lIUt~'Ol', rr f 'llt"'cn (1'.1., _au 
cOll\idllda a nll'S\lló' illul)tle COlflluiss:lc; • dar o BCu 

Parecer com li }lOssi \'d brevidade, 
O Sr. llibt'Ím de ·AmlraJlt: - A Comm:ssõi" 

não 8C ~lIt-cCO do reclucrjqlento dc cJlte (3;; UH'n~ 
çãu o i11li~tre Preopillautc, mas CIU:111dn o Porte!, .. 
de'ote rc()Ui'rett a el!t~ Assembl:!a tinha rc~)u:"ridu :1 

SUa l\Iag,'fjtade, quo. l\fa!lctou cOl1sliilcr \J COllff: .. 
lho dá .. ·.zenda; Ufa a Vummis~ãu ft'Jio cslc.~ IW. 
pds para lIua· intiLl'Ucçiio, e em 'luRlltu mio cht'gãu 
lliio I,ooe dar o sco ParÉcer, lIe l'!lta u ra~;,io da 
demo.':., e Dão o descuido que s<: 5Ul'púc na 
Commissúo. ' 

.Passuu- se ao 2.- oLicl'tn e!a ordem do dia , 
que era o Ilegime'nto da~ As~'emblt~3. 

Art. 70. l'ar3 que as I't'prCiicntllçOOs scjiio. ae. 
ee-itas, lIe DtOCellSlll'io que venllllO llSlIignadllti, c re
conhecido o nome por um TAbelião. 

Foi .PI)rovac1o. 
Art. 71. Nlio lIe admittiráõ reprCllelltllr<;es m;-

lignadas por mais de uma pesSoa. ~ 
F'oi approndt). . 
Art. 7~. O Presidente. na Hms:io immcclinb 

ao dia em que IlIe for dirigida qllulrsut:r f(-prC'wu, 
tRção, anunciará que a recebe0 , declarando (I 1l0-

me de quem • fez, e o objecto sobre que Vt>rSll. 

O Sr. Pereira da Cu"IUJ: - Etl Já· di~ que 
mão havia asusúdo á conhncia da CommissRO .Ie 
COD.tituição de que tenho a lh1m'~ cle Sl'r lUcm. 
bro, quando meos iIIus'r" ooml'illIheiruij "c(luzirlio 
• Prt'E'Cto a materia dCl\le, D~~cl'l'to; e por hem da 
Grdem t e Dio me fUlcr dillculo 1111 Clpil1i:-1O ele m,eQ' 
iUustre. compalllleh08. c(ll1\'im • e sllstcntl.'i que o 
Projecto paislIse li. 2.· ,1ilj"uslliio; m:1:l nem por 
ilO eatou inbihiclu (te t"lIIií ir lJl :nh81 ilit"{1~ a este 
... peito, r\'l!olvando lima cOlltl'sta~'õio cm ()l~ie':to 
afio importante, e tI all!icrn:lt'nte, q11e he verda· 
deiramente um "OR prinl'i(l:u', artigos da Consti. 
tui\'do, cujo relstlltad, dc"C apArecer dclinitivamente 
em .eo d~vido tempo. N,io foi ,sem fun,Iamvllto 
quo eu propuz o mco pl'illlt'il'O Pr(~ectu de De. 
-ereto para determinar qURl'S 3!1 Leis que actualmente 
IInl obrigavoo, ~ ai cireuII8tallcias em que ellas 
el'igiiio lua compritta ('x('('nç:io; vilito que sendo 
.10 varillcla. ai epoehos de sua promulgação era' 
ele abtoluta nccessidade que tlio illtereSlianfe obje
eto fOlse tratado com madureza, e reAc~ão para 
evitllr ai incertezas, e anomalias que podem resultar 
ele lua diversa inteligencia. N:io lei qlle motivo 
houve para IJaralizar esse Projecto, poie.; sendo of· 
ferecido na SC9siio de 5 de Maio, o primeiro depois 
da inltsllaç!io da Ihse,ublea, e tcnclomerecido a 
aprovaçlio do parecer da CClmmissio de Legislação, 
8C mandou imprimir t e ee acha a muito tempo 

O Sr. Carneiro de Campoa: - Como tw. ern(::-;-
dou o Art. 69, delermil1ando-s~ que ali rrprl"f!cúta_ 
çúcs podessem ser fdtas não SCI pelo Prcsidel,le, 
como ali se estabelecia, mas tumbem l)e!os Sccr~~
tarioli , ou por qualquer Deputndu ,julgo lIee"'s~a
rio que o que se diz, neste Art. 72, do Prcl>i
dente se amplic aos 8ccrel:arios. e a'qualquer out,·o 
Deputado, pela l'ell&çiio que ha enu'e os dow; A rti,plIS. 

Fo! Ilppruvaclo COIU a referida emclal .... , ~~t'~c:;. 
centandO';'SI~ lá palavra - Pr(~ftideDte - a~ s(;~ulnles-
Secreta rios e Deputados. - . 

• obre a Mesa da Secretaria, sem se deliberar 8C 
• t ••• .enlO dlldo pc'los ill'lstres l\lembios da Vom
míulo, e a,:eitlu:lio d,' .. !a Augusta Assernblea lhe 
cl.va o .cunho de allthenticidatle, para Bcr publicudo, 
ou .e devia novament~ cnlr"r em discussão: deixo 
e .. la dcciziÍo Ó labia eonsi(lera~:'io da Assemblea. 
Notei rle pll&a!!em estai· i(léas I,ara lembrar que 
acb"ndo le estabeleci(la legalmente a maneira e for. 
m. pell\ qual se expe(lem os Decretos, Alvarás, 
.. l'rovilÕel (lo 1\1 ini .. terio, e 1'iihunae8, parecia 
."ais rearul.r. e pruden&e que a promulgac..ão d .. 
LeiA ftlUt'! feita pelo method,) existente, até que a 
Conuituiç.io "\:cl.re, e d.cida .e deve 88ei,. OIn-

Art. 73. Se a reprc8clllaç.io tiver por fim :11-
gum Projecto de I.ci, Rel';" rcmettida Íl COlOlUi",
são, " (Ine por SMa oatureza pCl'lelicer • 

Foi approvado . 
Art. 710. A Commis;;To euminará a rcprclIeu

taçiio; e se· a n:io achar attendi\·cl, assim o p"r
~i.cipar~ Il Assemhléa, que v?ltll'á sem preceder 
dl~CUSSi'O, se lia de ficar deferida, ou !te 111. do 
rcduzir-se n proposta. 

Uepois de breve dlib"te, foi approv:ldo. "uh". 
tituindo-se {, 1)~l3\'ra d(:fel"ida a palani\ 1·e~eit:l:h~. 

Art. "'{:';. Se a Commissão achar a l·('prC;;~~'I:t. 
ção attendivel pro}lor1 a AssembMa (jllC ,r r~d.:r.:, 
á l'roposta ; e a AssembllÍa \'Cltel'~ ;:.u!>:-c i:;l" sem 
preeeder ti illcllssão. , 

Foi apprevado. 
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Art. i'ô. A !!!entsdo 'lu~ • rf'presentação .e re. 
Õt'!>:', a Proposta, o s~o 8uthor será chamado á 
C\lmmissão, que de commum acordo com elle se 
(l('CI\ par:1 neste trabalho. )<~ quando o autbor nfio 
p );jt~r, ou não quizt'r c;:omp8\'ecer, eU. o tará por 
~ S), Ih'c\aundo Ite o 8uthor a('pareceo. 

Fi:~crii()·l;e alglllO:l8 reflexões; e & final roi ap. 
pro\'ado Sll\.:stituindo·se á expressão - será cbama
do - c~toutr& - seci convidado, -' 
. . Art. 7i. Apresentada Ao Prop()~ta, a Asspm. 

bléa a mandil"{' inserir per meio dtl seo PreRirlen
te nl) Lino ,lo Hcgisto das Propo~tns. e !lt.'g!Jir. 
61l-h,it' a TE't:peito deUa os mesmos passl's, (file nOI 
Arligos :mtecedelltes se aponfio para as outras 
})l'oprstas, dfpois de npprovadas para & deliberação. 

Fl}i Il~provado. 
Art. iS. Se a rfl'resentsç'o nio tiver .por flm 

alguln projccto (le Lei, depois de an~;n.tiadB na 
forma do Art. 72, a ASflemblé. determinará, sem 
preccner discussão, seha de leor-se u'aquella sessiio, 
Oll sc ba de entrar n" tlistdbuição diaria dOI tra
balhos. quando lhe tocar. 

l~oi appro\"!do. 
Art. i9, Em q\la1quer se!lSáo em que se leão 

as repreosentl\ções de que trata o Artigo preceden
te se deciclirá sem disc:ussão, se são ou não objec
tos de Jeliberação. 

Foi Rl'provado. 
Art. 80. Durante o inte"allo das dua, leitu

ras de uma Propasta( Arto S5) p6de .ell autber 

• 

pNir á AssembJéa que a luprim:l. E se I AnetII
()léa annuir a e!õtll supplka, o Secretatio e$creve. 
r:\ no I.ivro (Art. 54.) na pl'gina direita á do 
Rl'gi<lto dn Proposta - Suprilllida em .. ,,,. a pe
dimento (to aulhor. _ 

O ~r. Carneiro de Campo,,: - Como 60hre o 
regi$to dai Propostas e Emendas sc .\(6'tou este 
Projecto de Regimento, reGolvendo.!Ie que fOSlSelO. 

dous 08 livros t be indispcnsa,'d 'l'digir este Art. 
em conformidade com a dita alteração vencid:\, o 
que pbde fa70fr a Conamil8ão. 

Foi 8pprovado o Artigo modando-!le 11'" tll~: ,. 
nas - no Livro (Art. 5-i) na pAgina (li:-.;, a 
do Registo da Prol)()"ta - para as stguillles - !Í 
margem do Registo da PrOpo8tL-

Art. 81 Depois da segunda leitura ( Art. ,5ft ) 
não sem ja permiuido pedar a suprelisão de uma 
Pl'f)~8ta. 

Foi approvado. 
O Sr. /l.erti,.ta à4 Cu"1t,,. pedio liCf'nça para 

retirar a emend3 que ofFerecera ao Art. S'· do l'ro
jccto sobre a promulgação das Lei .. 

Foi concetlida. . 
O Sr. Presidente nnignou p&ra • ottteom do 

dia: .... O Projel'to sobre a promulg,~iio da~ Lei8 : 
i.· Segundas leituras de PropoatM: :J.. Regimento 
da ASlembléa. 

Lenatou-se a tenão as dUM bona da tarde. 

Jo,i Ricardo tÜJ CoII4I JI,.üar fi .4f11l,.a44, Secre&ario. 

RIO DE JANEIRO NA l:MPJ\ENiA NA~IONAL. 1824. 
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DIARIO D~t\ ASSEMBLEA 

DO 

IIIPE-RIO DO BRASII~. 

I 8 2 3. 

SESSAO DF. ~7 DE JUNnO. 

Presidcncia tio S,-/ Â1ldra<la e Si/i'a. 

R Eunjtlos 011 8rll. Deputl~t)3 peb3 10 horal 
da manhão., fcz-!le a chamada, e ac!jar.lo.~e pre. 
sentes 56, taltando por doentes os Sr~.RodriB1tes 
"t:llo;fO, GCUntl, Ribcire de Rescl1de. Fer7-ei,.a 
Ba,ref.o, c Silc'cira Altmlf)'Ilça / e sem clms. moti .. 
vada o ~r, Jlu1'tins BalJ-to3, 

O Sr, Presidente declarou aberta a Sessão, e 
nda a Acla da antecedente foi apprond., 

Por nlio haver expediente passou-se á J.. 
parte da ordem do dia que era a discussão do 
S,~ Art, Jo Projecto sobre a promulgação das 
Leis, que fic:ira adiado na seSSRO antecedente. 

O Sr. Al, .. !âd..l· AlIJlrque"f/Ili': - Eu me pcr,madia 
que a matt'ria d' este S,o :u ligo era simples, c da. 
ra; DIas vi que alguns Senhores Deputa.dos fal. 
lado contra elle: l)or isso direi alg-uma conSi', Jul. 
go escusal10 principillf, ('orno tenho visto fazer, 
por prolestr.ções d(l fall"r com fntnque~a; C8ta he' 
a no,;s.\ obdg"rJo; e me persuado que n' esta Au-
gUilA ASl)ei.lhl~~a n:io ha um SI) Drpu!auo, que não 
f.'lllc com iilglnuldndc, c que lliío use da pureza 
d.! seos sc.tir.-{'uloS: trhlarei por fanlo 51 de destruir 
os ur"umtnt.os, que lenho ouvido contra o nrtigo. 

{' m n"Ln' J)~putf.ci.J trouxe para começo de 
ECO (~i~~ur;,,, na. S(' .• ,:;Jo u!! onttm a~. SI':!:\!iBtes ex· 
)1rcssi):;·· df' JI1:'"I!.(l'f. r.a. AIi<õ<:'mbJéa Constilui:!te 
Ele F11I\H;a - i\:~)S n:ia fr1::;O:; sei\'ngen;.;. '1l\C sahi. 
ml'S d,\l" l\11Hg't?l1s dú On::lüe(l pJl:i ft)fl!Úlf UlUil 
Socic:h(t~ --- e .sou:,c ble principio T(I!HOn a tecei' 
() S('o di~~llreO mo:;tralHlo com :lI i r(;l"1l1t que em 
",0(1.1 :l l\Ion::m:hia COllsc.itul'ional hc jmli~plltavcl 
no Cllt-ft, ~'unrt'lIlo <la 'Ka~-ão, con~idcrad() como 
le!!itiullI Pr()I~('tur dllS p;l\'o~~, () direito dt~ (·xemi· 
n~l' O~ ado~ elo Poder Lt,:~i:,:bti\',.,. c de lhes dar 
011 n'~:I.IS:lr o C'31'RCt.(,l" de' lei; " depois (lc 1I:n1l 

I()n~~:l, ainda que muito ewdila Oração, concluiu 
tt'pl'O\':\IIdo IJ .1rtiO'o, 

i le (·Ol~. o rr:~:imn AUtlhl\' ciuH!o pelo. nobrc 
J)('put~do que cu pcrlcllIlo CCllVC!H:e.lo,. JIi"tllJ(:([U, 
,ti.oh (assim he) na ;Ass(,lHhll~a Cnnt;t1tullltc que 
\JS Franceí:l's nãu enla !;...tV';~CllS sahidol! elas mar. 
gcos 0,0 Oreuoco l):lra fOm;iuem lima Sociedllde.; 
qIJ.I~ a Friln~:J. era um:, Nüç:io vcll:;~, c sei!' duvl. 
da muito vdht~; qU3 tinha UlU ':l~l preexlst~ntc, 
1ml liu,,::rl!" preexisteute, e preJuu;os prcexl~telll-

fcs: dizia fam!Jem que em todo o Govemo Moaar. 
t~,ico a intervenção do Chefe ~.upremo he nccessa .. 
ria para completar 08 aetos de Legislação; ma:. 
}:.orque não di,nl o nobre Deputado á que ordem 
oC COUSAS se aplicavão eatas expreiwes de Mira-
lmru' ElIe não dizia bem clara, e positivamente 
que fallava só de uma l\IOHarchia já organieada , 
e cOllstituida; mas que a França Dão tinha ain,la 
chegado á aqu.,Ua ordem de eOUl'as, em que o 
poder de quel'(!r, e o poder de obrar JXldessem es. 
tRr em perfeita armonia! E que por isso elle alta
mente Be explicl'a que n facll(d~de d~ demol'ar a 
8C'~0 do Corpl.I LegislativCt !lI) podia pertencer aI) 
Rc:i depois da COllstituiçáCJ feit.!, e quaado unicA. 
mente se trata~se de a manter; mas nUllca quan
do se tratava de crear; e de fazer a Constituiçii~ ? 

Ora se & respeito d' essa Naçiio já. tãll velh" 
MiH'~6au. e os grandcs sabios do seo tempo SllS .. 

tenta,ão que si, depois de 1táta a Constituição he 
q' e o poder d~ s;lOcciopnr as leis podi:l perlencer 
&u Rei; como não tieu<l. assim IJara com um" Na. 
ção inteiramente nOVA, que pela primeira vez se 
aj',llta para formar o seo p~ct.J social;' Se se ti,es
~e dal" toda a attençiio .Cf que muit!ls veles aqui 
se tem ,lito que nós pe]n nOSbO jur:uneuto nos li
gau 011 a filzer a Constituiç'lo e :lll reformas indis .. 
pell"aveis; estava entendido que o artigo mio fali. 
das !eis rt'gularuentllfes; I,ois ll~O he d' estas quo 
nos cle\'cmo" occul'ar;. sim das m!1terha propt'iit
Jnt'nte cfmstillltionaes; fi n' esta! eu nãeJ sei com. 
se possa imag'illar outra ~an\'ção que não seja a 
da vOlH:ule geral da ~a<,:ã'o enunciada pela Aisem. 
l,utt Cfmslituinte, 

Pnd",r.me-hfto dizcr, com:» me pnrcce ter já 
ouvidu, yUl! he l"elilllr d..:ixaf esla matcria para 
ql1!:nclo sc tratar da Constituiçiio: ma!! como he 
eJlj;~ "e hão de trant;mittir :ws povos as deliht>rli~'õe8 
fi' (''It:l Assernbl,:!l {'lll lIlitlerias grav('s e urg'elltes;, 
qll:~ t'xig(~1ll prll\'iJt'IlCia de It'i, se ~e não tmtaf 
dc;,tl,: i:'l (L1S loniiulas indispensavêis ~ um dos Sl'l:I. Deputados objccto\l que podis 
aCfllltt'CI'r flue c.' Clwfe do }loflcr Exccuti,'o B!!O 

ql1i7t:8se estllr pelas medidas, que Ctitl& As~embl';a 
dccreta:;se; ao qwe j:4 dOlls noures, Deputados reli
P01'llcl':lO: eu sú pcrguntllt~ii como Iie possivel que 
o CIiC'fe da N:h,ii.) que tÚt-l voluntaria, e eficaz
mente encaminhuu a inst!llla~iio da prcs(:otc Alie 

~cnlbl~a; um· Chefe, que (:!ll:'. pO:lsddo doia 
idéns as mais Libu~es qll" L:\be l!Ue tveJali as a.,. 



( 308 ) 
tlemblé .. Co.,.tituintet .ão inJependentea de outro 
algum poder, qae nio seja o delegadu p"a esta
bttle~f'r. e consliLuir; que vê porteitamt'nce que 
uós nio 'lu~remo8 le níio o bem da Na<;iio, com 
qllem n~ Sf!C)I intere.sei estão idl'ntificadGs; um 
f:h~re em fim cheio de tanta docilidade que até 
u r-q;igna a depositar .. 8ua. proprias iUlignias 
lJ~ra enuar pP.la primeira 1'e1 n' elta AugUJta Sal
in. Ar) PorflUr. astifO foi decididf) ainda antes de 
tudo .0 "p,crssalÍo eume, ~ ,liscuasõo; se opponba 
.i" rrn\,jd~nd" •• que f'!~ta ASlJemblra julgar neees· 
~aril&" P nemair;; p:!r:a CJUe idéas assustadoris P Todos 
n" diA!J estAmol uqui ouviDdo que OI POVf)8 estão 
'-'In . dbconlil1nç.; que IÚO muitos o. obllerndores 
d". proccdimentml do GO"erno; que o Chefe do 
l'oder Ext!cutivo quererá ,ou não querem; e mil 
flutra. COUUl: DIa" para que toelos estes terrores? Fa. 
f,'lImnl o nOlllO dever, m3rchen1<t1 sempre com digni. 
c:\dc; e niio nos lembremos de que o Chcfe da 
Nação 18 opporá Jímaj. no que for jllsto. Voto 
pei.. pelo arliga; que nunca pode ler entendido 
lie nlio a respeito. das lD:at~'ria5 eonatituciunaes, e 
ft'forma. urgentel e índispcn'laveis; COlltra o que 
n~ •• e· }XIde dizer 'om Jutsliça. 

O Sr. Ribeiro à4. AIl(/r·adt. : - Eu pedi 011· 

tem o ~lIpre!l~o do Art. 8.1» deste Pr~jecto,· cor 
douII princi"hll', IUf>erl1uiclacle e incohererlcia; 10-
je tomn o pedi.I", e por outro molivo. Pondo de 
parte o que te fez em Portugal, e SI cirçullstan. 
c:ias de outras Naçõel que sc reformarão, unica
Inente cl)nsiderar,i • mllrc:h. da nossa reforma. Ntl, 
deíchllmus em inteiro vigor • antiga Legislação em 
"uanto Dio 10sM revogad.; fomol convocados para 
formar uma Allemhléa Lf'gialetíva c Constituinte; 
e jurAMo, til""r a Conltitui,;io Politica do Eltado, 
e ai reformas jnd;ppenloveia. POlto .iato ,. pergun
to) q .. ,,' Le a Lei. que roubou ao Mouareba a au
thorid.d. de ter p,nte. ...ais 011 .. enos ,lia Le(cil· 
b<;no? Depois de installacl. elta Assemblé., o Im. 
r-erador ,"io )e~sla; mo. quem lhe póde desde ja 
tirar o direito d. ..nção? Pela Lei que DOi con
Yoccw. e .1)110 .juramento que demo., temol de fa';' 
I,r lima Con.tituiç'o , e reform~ urgentes; mal já 
r~tiá feita flSSA Constituição P Não; logo .er' aeees· 
f'arlo um .. 'Ai que tire ao Chefe do Poder EKe
C'lItivo a ingrrcnciR na Legilllaçiio como aaucioD'
c1nr ctrlla; em quanto iato se não fizor ... ira, 011 "el. Conlttitui'tÍlo, devemo. stlppor que elle tem o 
direito de Inl1cciouar. f'uaclado nelte. principiOllOu 
de pnrc("(!r qilo lIe suprima o Al·tigo, tem faUar 
dA '1uclif,iic, te o Imp~rador deve It'r privado do 
dirc:itu li" .","ceionsr; pois 11 deno te tratuM 
r. rnvurj" quo lhe compele s tlDn. cçíio; ma. como Dio 
ho Cllh, • matcria ,1e quele tra~ai abltenbQ.lllo de 
dut~n(k la. . 

O ~r. Pi,",ri"a ,I'O'~M"fI: - Sustentou a snpr. 
1110 cio Art., raolltrando que clk (~o!1cinha doutrina 
d~neccllnria e cxtcmporanea; d~.nl'ce".l'ia pur nlo 
haver r .. «o de I"nlllr que o Chefe do Pode:r Exe
':Uti90 nt'g'!l1I a IUS nppronçiio • Leia de refor. 
m.. urgente., pois bem tiah. manifestado 1801 
IIontimcntlll ~r muitoa IctOI, fi att; 110 discur.o que 
. tinha proferido no dia d. in.taUac;lo da ASlemblé.; 
exttmpornnes por' ler a qutlttio da anncçalo toda 
c:on,~itucionll; qne.tlo ali'" compUcada, e sobre 
a qUlIl aI' dividem os Elcriptore., quereudo ,.Ipn. 
fi por IUl.{umontos 1J01idol, quo .té naa Leia d .. 
A'.flmb'c~.. Elltrftordinariaa tenha lugar a .. ncçlo 
do Imlleranht. l"or u1Li.o mo.crou que b"s,&va o 

grallde riSCD de romper • annonia entre a Anl 
bléa e o Poder E"ecutivo, para 18 nia admitt 
tal disposição; pois era do dev~r dGl Represen
tantes da Nação arredur deUa todos .. m.les, e 
procurar.lbe a maior somma de bens. 

O Sr. Hef,rtqflea de Re8e"de: - ToeIOI ,",03 
concordes nos mesmoa principiol, .... s c.d" um ti .. 
ra consequenci8s tleln ditrerentel: convimol que Dão 
ha rrceios de ~ue o Poder Executivo aiio dê cum-
primento 801 Decre&ul desta Anembléa, e G Dobre 
Depuludo 'Jue me precedeo estalido comigo que não 
h. esses rec.-ei08, clepoi. formou talltol escarceoa 
que ell fiquei espID.tado. Não ha ta~. ~cei08, 
(disclu uni) este arllgo deve ser suprimido. Não 
bs eles receiOl; eo concluo ditterentemente: 1080 

este artigo deve pUlAr tal qual· está '. Sr. Presi
dente te nós tivessemos motivos para l!Iuspeitar, que 
o l'oder E"eeutivo não cumpriria 08 -Decretos des. 
ta Alsemblés, titiamOl • seguir ums de duas: ou 
cederia.OI do rigor dOi priucipios, como ja temos 
aqui pratiCado a favor das circuDstancir.s; ou to
mariam08 outra - medidA que eu creio que llunc. 
será necesslria. M:al porque todQ8 somos convergen
tes para o metmo polltO ,porque todos conCOrI-emos 
francamente para a felicidade da Nação ;~rq!.lea 
A~mbJ.;a, e o Poder E~ecutivo tr_hslbilo ele nliol 
dadal!l para o meamo fim he por ilso mesmo q .. e 
nfto ha neceasidade tle alterar os principiOl geral
mcute I'eC8nbeeidoa: hepor islO mesmo que este Ir. 
tigo !.. deve .. &ar essencialmente neste Decreto. 
Tem.se confundido, Sr. Presidente, as Legisl.tu
ras Ordinari.. COID a pesente Assembléa: nas ou
trai Ltogialatur.. a Sancção será marcada, e a 
lUA form.: ..... esta Assembléa iDalaUad. com pie
nOR e extraonlinarioe pecJeres, não pode sim tocar 
em duas eoulas, como bem notou UI8 nobre Depu
tado: não pode toear na Mouar~hia Con$titucion .. l. 
nem na Religião Catholica , qlAe he •. do E.tldo: 
DIas ninguem pode em rasão negar que eU. tem 
feiudos em lua mão todo, o, mais poderf;e: quero 
di.r ella be quem ha de marcar a diviSão dOI 1'0-
derea; ella be quem ha de m.rcar as formas por
que as Leia bio de ser promulgadaa, e apresen
I8dI8 ao Chefe do Poder Executivo': eU. deve 
marcar o termo e • forma -dA Sancção Imperial. 
e lua maior, ou menor utenaiio: eUa Ile g.!1e de
ve $udo regular, fIItipular, firmar, e estabelecer. 
Ora nes. termoe como podem vs D~retoS delJta 
AaembJéa depeuder da Imperial Sancção? Se nós 
tiv",emOl de fazer só a Constituição poderíamos guar
dar p:ar' depoi. della fdta, Decretar a for.a por
,ue ella ... rá .presentada ao Poder Ellecutivo, • 
como .Ua acrio publicada: nlM, Sr .. Pre.idente , pe
lo nOS80 juramento somos obrigados a f:aler AI re
formas indi.pensllveis: e como citas Leís, que ja 
temol algumas feitas, serão promulgadas 1 Couro 
se lhes a:&rÍl esta Snncção c,ue ainda a Constitui
ção não marcou? Como estel D~retoa podem fa. 
zer·R efFectivos, tendo a Alsembléa ConstituÍDce 
jul,ado u~n'el? Não podem de rc>rma alguma ... 
melhantcs Decretol depender de Sancçlo: be n~ 
ceuario que este artigo 3.0 esteja . ae.te Deereto • 
porque temol de publicar .lgum •• Leis antes, que 
.e pabliqu8 • Constituiçio :he por tanto muito em 
tempo, que elle aqui vem , • nio extemporanesmen
te como di. o nobre Deput.do, He melmo n ... 
sario que eltel principiol sejalo .q~i deeJ.raclOI em 
todo o 180 rigor, porque eu tenho ja ouvido rri-
tar - V &lba-ao. a SIDC-Çlo Imperial - E 'lu. 



( 809 ) 

me diz que ~stl! ~o.:e., que são de um, ~ ~ão viio 
ftpalban~o por mlllll alguns? Hc pois llldlspensa
'Yel que J& de agora se declare o principio univer. 
.. I de todos 08 Publicista8 - que os Decretos da 
AS:l~bléa Constitui!,te mio dependem da Sllncção 
Imperial - Voto pOIS que o 3.° articro passe in-
.iolavelmcnte tul qual e&tá. o 

O Sr. A.ro"cllt: Rc-ndon: - Eu tambem voto 
pela supressão d? Artigo, e levanto-me para '1"8 
a Nação lod" 8a1ba omeo parecer. Eu vejo e81a 
Astiembléa embançllda DO deliberar sobre esta ma
.leria; e donde provém e,te elllbarélÇG? De nos ter. 
mos desviado do nosso primeiro (rilho; se relis;o
lamente observ&8seRJos u nosso·· juramenlo, pelo 
qual nos lig:amos a fazer primeiro que tlldo a Ro~sa 
Constituição, e depois as reformas imlispensl1veis, 
não entrariamos agora nestas duvidas.. Demais eu 
estou bem persuadido que a Assembléa e 8 Nação 
querem dar a sancção ao Imperador como Chefe 
~upremo; logo par" qUi tratamos uftora disto an. 
tes da Cons&ilui~ãa P }'or ventura elda Lei he de 
Datures8 diversa das out.ras? Pois se Il:iohe, c 
se a Constituição ha de ser approvada pelo Impe
.. .dor, porque o nlio será igualmenlc esta Lei. 
Firll'le nestes principias 10U de opinião que devo· ser 
II11primido o Artigo. 

Q Sr. ÂrQ.ujo Lima: - Eu não pertendi:a fal. 
lar sobre a maleria deate Arlilo; ma!ll como vejo 
que vai passando a opioião do que nnsquisemos 
roubar ao I mpcrador os Se08 direitos, devo expli .. 
car·me. A CommUsão só teve em vista declarar 
f.Jue estai Leis, como anteriores á Constituição, 
não dependião da laocção do Imperador, e para 
isto fundou.. DOS principios de Direito Publico 
Universal; tanto basta. Agora quanto a diler o il
lustre PreopinaDte qae nos temos desviado do lias. 
80 juramento pelo qual nos ebrigámos • fazer • 
C9Dltituiçáoe as reformas indispensaveis; respon .. 
do que se está trabalhando na Constituição, pois 
.. ta Auembléa ja incumbio este negocio , que não 
he de pequena monta, a uma Com missão. Em 
.. unto este trabalho se não conclue occupamo-nol 
de outros objectos que se tem reconbecido urgen .. 
tel; se o Dão fizesliemos nada teriaMJos que fazer. 
. Por tanto será bom quc nunca se diga que. As
IelDbléa nãe cuml,re os seos deveres. 

O Sr • .Arouche Rendem: - Sr. Presidente: Eu 
lei que a ComlUissüo está trabalhando no Projecto 
deConstitt1ição; mas nem por 1SS0 le segU9 que 
88 nio tratassem" destas materills, lI"da teriamos 
que falu. Ainda nós mio concluimol o Regimento 
Intt 'no,· que rnuitos dias nos ba de levar; mas no 
easo de nada termos que fazer, serviriamos melhor 
o Publico parando esta Aliselobl_ com 08 seOI 
trabalhos, por 15 ou 20 dias, até· se ultimar a 
Conatituição; o contrario he principiar por onde 
deviam os acabar. He Acste sentido que eu dis!'e 
que n6s. tínhamos desviado do verdadeiro trilho; 
lia minha opinião a primeira cousa que dpviamos 
falei' era a Lei fundamental; porque eu reputo 
~ seoa A rligos axiolU8s de Direito Coostitucional, 
e desces Artigos deduziriamos as Leis regalame". 
tares como Corollsrios desses axiomas; mas nós , 
por este desvio. estamos estabelecendo oorollarios 
sem tersnOll axiomas. '.rorno por tanl. a votar pila 
supressão do A rtigo. I 

O Sr. CaNteiro da Cunl,a: - Com eeea sU· 
preaão o q"e fariamos .ria sIJldtar du ,idas 10-
la • colIs\itucioaalidacle de Cbef, elo P4Mler Exe .. 

cutivo; ;Ilmos d.u A t!ntrndn um l'ef'tIio qae alo 
temos. O Artigo he necessurio; ("ouvem que COIaI
te em t"clo u Brnsil que e.,cabel~cernos clanmeDle 
(IU~ 1& prMnulg:lc;lto d{·~tas l~ci:i não ttepende da 
6allc~iio ,lo J mperRdor ; do cuntl·ario :!e seg\liril\ " 
dCliconfiançl\ de que nüo podcmulJ dar' livremente o 
nU8lO voto, o que induliria 8uapcita., sobre OI prin
cil~i08 porque liO rege o Imperador; o que nRe». 
tem lugar, porlfue lodos estamol perlluadidOl 'lu. 
he Constitucional. Nada mal" digo porque OI iIlus
tres lJcput.ados que me precederão ja. disser.io 
tudG. 

O Sr. Co,"fJ Açuiar: - Sr. Preaidpnfe:. eu 
tambem não pretendia fallar sobre a maleria d~1Re 
Artigo, fiOtq'.lc OI illust.res Preopinantes que me 
llrecederão, tanto nelila, (',omo na Sessão passada, 
tem por maneira tal dillucidaclo a qUClItüo, que 
seria fazer-me enfadonho, se pretcndet!se accrescen .. 
tar mais alguma causa; com~ porém o bonr.tt" 
Membro o ôr. Rendon acaba de dizer, que 110 nM 

deveriltmos ter occuplldo da Constituição, e 'lue 
até procediriam08 em urdem. se por 15, ou !tO 
dias se teixasscm· 81 SeStiões &c.; ufao 1)0880 nem 
devo deixar pusar em silencio aimilhante princi
pio, que em certo modo parece atacar defrento 
tudu quanto a AsseDlblcll tem at~ aqui feito. Se o 
iIlustre Deputado hOIi vcsse por um pouco reflecti. 
do, que () fim porque nos ajuntamos neale· Au-
gusto Rednto não tOI só para fAler-mos a Comu. 
tuição, mas igualmente as reformas DeceS6arias e 
indispensaveis, Bem as quael jámais a Constitui. 
çãopoderá progredir, de certo nia a"an~aria a8 
idéaa que expmdeo. Além de que,· seria decente 
que estivessemoa metidOtl em· cua ~ em fitUlnto Dá. 
fosae apresentado o Projecto da Con~titüição, ha
vendo alias tanto á fazer, tanlo á providenciar. e 
tanto á reformar? Ou be por ventura obra de pou
co momento a· feitura da Constituição? Eu pela 
minha parte confesso ingenuameDte que ella excede 
R8 minhal poueas ou neohumas forc;as, e que .ó 
a obediencia ás ordens da A88emblea me forçou. 
aceitar tiio ardua tarefa. Em huma palavra, Sft., 
aproveitemos o lempo, cortem· se discussões toper .. 
fluas, evitem-sc= rodeios, il'to entendo eu ~ mas não 
le diga por modo algum que hU'Icmos faltudo ao 
nosao juramenlo. Muitos Sn. tem bu.lbcm querid., 
involver a Commissão em outl'O ponto dfl! cClnsid6i 
ração, que nem vem para aqui, e Inenos he .~ 
o lugar proprio de ~ratar similhante questio, 10m. 
o modo, porque deverá para o fulmo ser posta 
em pratica a Sancção t o que de certo será dise.
tido com toda a maduresa; e para ellt:io guar. 
dalld~ o que . tenho a di1.e~ sobre tiioi~l~t.~sallte 
matena, farei ver qllaes SIO 08 meos prmclplOll; e 
baste Fr agora ponderar 'tue a Commisl!io, ~omo 
já aquI se reflectie, procedeo da melbur boa fé. 
Tambem não poMO ouvir o que se tem querido in .. 
c'J.lcar; como be possivel, Sr. Presidente, que 
Sna Mage:stade o Imperador deixe de Publicar ai 
Lei., que Lhe forem apresentadas? N.io tem ElIe 
dado tantas F,ovaa dos Seos Principiol Coostitueiu
Daes, e do quanto Se IntereeN pela telicidade da 
Sua e DOlsa Patri.? Ou ,erá por \'Ontura elite 
receio tio mzalfundado basta0 te p.ra DOI demorar 
e prender P Não por certo. Marche a A88elDblea 
sempre de accordo com o Imperador t nio le deR. 
vie da su.s atribuições, e menos Ie ingira nos 
outros Poderes, que tudo irá bem, e em bre •• 
nremos o complemeato dos 80IICII tu".laOl e es-
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. "'~. Mo pOÍI .... • re'n6es. ~ por ora 
mo oIcorem -'PJlllto á .upr-.ão do Anigo. 

O 8r. .,io de SIJIdo ,Afllaro: - Sr. Pre. 
úlnte: Eu YU'o pelo Artigo, porqaf' atou. per
• uadído CJu, &lido o 'lu, penence R lDaterial cons
&itueiUliae. n'lo 'em •• c!(ão. Quem DOI mandou 
fuer • COII.tieaição? A Nação; logo IÓ ella Cl".ID 
• uac:ção de.t. .... obra. N I.te nio pode haver 
daYÍda, lio '1fP'U praea de Direito commum; 
• qua&lio diJ 10 re.peho 6. Leis sobre reformas 
U",tlWI e in,li'peD.&Yei .. A mIO enteNder tambem 
t.IUI Lei. D!io precisão de aaneçoio: 1.0 ptlrque a 
fo,ma e mancira de te dar esta eaDcção não estlÍ 
",nlacü por uma Lej: 2 - porque reformas não se 
poctem con.ide,ar te não como parte da Lei. conl
• humonA8I. Â Con6tituíÇli? lte o Epílogo de todal 
aI rcl"ormas que uma Nação fi •• na lua leii61açào 
p"litíca e ci,il; como taea &I Lei .. lobre reforma 
.ntr:io na urdem de Leis Constilucionnes. e neste 
aenti,tn. c"mo dil/Se, compete privativamente á Na
ção a?l'rovar; ou delaprovar a obra, de que en
carregou OI, 11801 Rcpre8~ntaDtes, isto he, san~c~onala. 

1'00. 'la pAra maior clareza, e preclsllo, e 
p»J~ '~rar. tnda It duyidu, conformando-nos ao nos
.u jurmmf'nto. ~'.J qui~era que Illprcisamente f;(' rlp.
('ll1ra .. sc quoe. eritn OI Decretos desta Auemblta, 
.. ue nliu precisado de .aocçüo para a aua pr.muI-
14Ç:!o; • pur illo .lJereço a .eguinte 

EMENDA. 

O, Decrdo. da presente AI.emblea que tive
rem por ohjecto Legislaçlo Constitucional, ou re
(.,noa. urgl'ntel c indisfll'nsaveis, 'terão promulga
du. "Ctn precedor .anCÇ<io. - O Deputado Barão 
de 'anto .4maro. 

Poi apoiada. 
O Sr. Hmri'l',ea de Relltnde: - Sr. Preai

dt'nte: SUPF,3tO eu tiveecdido da S.a vel ,que 
me toca a tallar ~ todavia appareeern eou!!.s a que 
mlJ mio pOllO calar. Dizer um nobre Deputado 
'lIJl ",ta A8\cmb!ra dc\·ia slIBpcndcr Oli seol traba
Jho. t pur alguau, di/&s, alé que appareça o Projecto 
cio CUD.tiluic;üo t he e8qucc.~r·lle do juramento que 
prelilou , ~ "U fim I'0l'a q'\(~ fui in!ltallada c~ta AI
tem' ,1,,'" flUt~ he (1I7.(ir a Conatitlli~lio e a. refor.-
171"1 ia.di!lpenlSavei ... he elar ao Mundo uma idéa 
ele qd' cita ,\ IIC'mhlea .e tem -dca1isad", e nce· rii,'" 011 '(:cJ~ dcvor08. I!:u quero t Sr, Presidente, 
'lU" f C declare o que le diga' Nação, e ao Mun
fio inteiro quo· elit&& AucmlJica tem procedido muito 
itm nora, C' qllo letn direitu a fazer .. reformas 
JlldISl,enlllyci,,-, e que niiu pasle alurrateiramente a 
AMa dft t'(u~ ncio caminham". competentemente. 

fi ~\', R'úelro dt ... I ",lftld" petliu a I,alavra, 
p. rf!1\1l:!teo flue "" VII"O I' era ou nlio apoiada a 
.ur'~:üiliu do A,t. S,- qUI propule,a, Iloia era 
um. .",cuel" uurrolsiva. 

f'ui al'ul:J,la, 
,rulinu-ale a mate ri" luAleienCemente discutida; 

c: " :ir. Pre~itfell'o dilse ql\o IG palllAVa ao A rC. 40.° 
\n&" p<lrém de lIer lido u dito Artigo. IUS

("tOU·I" a du.lda la o Author de uma emenda en. 
.. ,\'a "" u""'cr., dos quo o Re~mento Ulignava co .. e 
1'. c:d ••• que Yotalll<'m a t,,"or a, uma emenda para .. 
I.ul\mkrn a .... iada, 

() Sr. H,,.,i9'"' _ R,.,IadI,. - Eu creio que 
UOI ., 'O~I" q'" 110 prceilOl para • apoiar UIU ,.0DCIa. ... • COla" o. A\dhor. 

. O Sr. C(J."~/a A~llitt': - Eu D~ho q-,ae o Au-
dlor da emenda de,'e entrar no l:umero aos 5 O" 
] o Membres marcados no Regia.cato p;&ra apoiarem 
·as emendas DM !.!II ,. 3. a. di8cuH~ões. porque quem . 
·faz o mai, melhor fi,ra o l7:enos, qu~ .. o di.r, .. 
eUe .ola na diseul8ào a 6nal, corno não poderá 
apoiar? Além .de que! a razão porque ae exige que 
u emend.. leJio apoladlls, que he para não.e 
fazerem sem consideração, nãe exclue bem ,pode 
excluir o proprio author; e menes o Regimento o 
dedara; o que de certo faria se o mesmo Âu.h .... 
lIão devesse entrar neste numero. 

O Sr. p,.es;dente propoJ á y:ofação a/materia
e deciàio.M que o Author da emenda/entrava D~ 
Dumero de votos preciso para se juJ*ar apoiada.· 

Pauou.se ao Art. 4.°, do--seguinte teor: . 
Art. 4.· A promulgação ICrá concebida DOI 

termos .eguintcl: D. F. a todos os nosSOI fieia 
subditol Ia .. de. A Assemblc& Geral Constituinte e 
Legislativa do Brasil tem decretado, e Nós que. 
remos e ordcumos o seguinte. \ A Ictm do· De. 
.crelo.) M,.ndamos por tanto a todas as Aulhon. 
dades Ci vis, Militares, • Eccleaiaslicas que cum. 

. prão, e fação cumprir o referido ])ecreto, em to. 
dM ,as luas parte8, e DO ChanceUer l\f6r do In
perio qut' Q faça publicar na ChallceUolia, pas.1U' 
·por fUa, e regialar 005 livros da mesma Chancel .. 
Jaria a que tocar, remettebdu os exemplares delle 
a todo. os Jugaresa flue se eostumão remeuer , 
mandando o ori~nM para o Arquivo Publico. Paço 
da AllEemblea J2 de J uDho de J823. - Como 
Rela"'r , Arardo Lima. 

O Sr. Moni:: TafJare8: - Estou certo que a 
mente da Com missão era dlr a iua M.,eIt~e OI 
.eos Titulos de Imperador COllstitucional e Defen
lor Perpetuo do Imperio; mas parece-me justo que 
expressamente se acre.~ceDte ao Artigo o sejJUinte _ 
D~m }"edr. por Graça de Dcos, e unanime A .. 
clamaçiiu dos Povos Imperador ColilrilucÍODl1 e 
))cfensor Perpetuo do Brasil. &c. 

Foi adoptado o addi tamen to. 
O Sr. Carneiro tk CfJmpo.: - Arquivo P .... 

blico nklaa; e por &snto para se fallar nelle lia 
Lei, be preciso que a Al8emblea'" mande primeiro 
fazer um. Em Port~lg!l( a" Leis iüo para ft Torr, 
do Tombo; • aquI gtiardão.se na Secretaria ·d. 
~stado competen~c. Pare~-JDe por. tanto que .iste 
nao h.averArqul'o PublIco, preCisa de alterllÇÜo 
oA~p . . 

O Sr. AndrtJà(J Machado: - .A mente d_ 
CommÍlsio foi aasign"r um lugar para onde deve .. 
ir OI origiDaes d~ ~is. }~m v6'rdade se suppoera 
ao Decreto a nls&enCla do que n50 hs; mis co. 
mo ata I~'~i(jlaçlio talvez fica rt'gubndo para sem. 
pre, entenda-. para quando o hOdvcr; e entre. 
tanto guardem-se lia Secretaria, 

O Sr. França: - Eu entendo por melhor 
fic~r('m na c:.hanccllaria I!&é que tenlllUDOS lugar pr .. 
pno, e en&au.se p.~ .. rllo para "se Arquivu todo. 
os papeis. que ex~,tcm lia Chancellaria, por r.,C4 
de deposlto propno. .A .. ce Im ofFereço a Iquinte 

EMENDA 

Fi~cJo o ~igina1 ahi até que Ie . eatabel~ 
o ArquI.o Pubbco para ondf! devem ter remet,i~ 
doa &an DiplolDos. - Paço da ASlCmbJea i7 .de 
Junho d. 'ilS. - o Deputado Fraf&f&· 

F.i -1"'-" 
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o .Sr. C'n."nfi .. n iltl Clmirl! - ,}t!u "~I'J"eiro a 
.fll~:tliao ,h I,.,Javla 1ucremo,. ~ • nlullarei '-'ata fure 

",lu!a .,~lo tn:J~!O que pruplIuhu ha leguiot. 

J~MENDA. 

E S,)S Ordenamos e Mlodamot - JoIItJfiÍnt 
Jia"Of:l Cúmeiro de CU,;lltl. 

Foi apoisda. . 
O ,~r. ./J('C;&Jli ~e~liu a pal.\'ra e ptopoa que 

~m lugar d .. lermo JiL'U que te acbava no Artigo 
te palles,e leaIS, 

li'oi re'!~ i t 111 la. 
O Sr. iloclUJ Fl"anro lambem off~re* a ." 

suiot. 
E;\IESDA. 

l\bml:tmns por fanto áa A 11 thoridades ... om~. 
tentes que cnmpr30 c façlio cumprir o preseuld 
Decreto &c. - Jioclta Frau,'o. 

f'oi regeitada. 
, J ulglm.so enHo :a materia 8ufticientemente di". 
colida; e o Sr, ,Presidente prapos se a Alll)embtea 
daYa por com:luida a i· di8CWISáo; e vencendo-se 
que ~im, propol so • l'rojecto pas.na li 3.. dil. 
cQll:jào; e lambem ae ref!olveu que sim. 

Passou-se íl !t,- parte da ordem do dia, isto 
he, ál 2,·· leituras de Proposla, pela orltem da' 
8ua antignid~(le, e leo o Sr. Secreuario ('ar nc;ro 
de Cat1JpoI O Projeeto do Sr. Cu/ela, para se pro. 
hibir a afim i.. tle qualq'ler pessoa e seso a No. 
~cilldono8 CODven&oa do Imperio. l Vejo o N. 14 
do Di Afio. ) 

O Sr. p,.endl .. , na conformiclade do que 
ultimamente tie vencera, propos , diJcu&.,ão se era 
urgente a materia do Plojecw. . 

. O Sr. Catc1as: - Quando IDe lembrei de pro
por este Projcct'o julguei a ~u. materia ur~ute. 
Entendi que tratando-se de promover· a Agr~cu!tua 
~mo um dos primeiros elementos da prOBpf'r;d~dc: 
e futura grandeza do Brasil, e não pod~ndo IiqucJ
la adiàntar se liem bra~os, deveriamos tOlm;r ~'f":. 
. Di. lIuidida filie obstaslleá diminuilfüu det;tcs, rl~ 
que tp.m ~astantu fale. ~te lJ8i,,; 'e como h' ,,;, d 

individu9S, por i1ivers(1~ mfjltivos 'Ine o~ dt'tel'O".i.I,',l. 
1'ão encerrar-se nus. elit\llltros, COlO grl,ve : pi .:juL;() 
da popt~J~iio, julguf'i ser urgente proh~Jl ~.~:II'~ p~r, 
UOla leia entr~d:& nos C"nv\:Rtos, e faelhl.ü··lhu, 
à saida dCllts até que a As:.embl"a IIVI~,.:;:e j:M 

coD,,:enienlc l(>!,,;~lar subre cloite (Ibj~c,o. 8;11) &:~tt:s os 
prillcipi(l8 flue me rtsoh~r:io a l.zer a l'l'O(-'()sta; 
a Asscml,l e" , decidirá Se t~m lugar. 

O Sr. 'Barã" de ~a1"O ,Alllaro: - Eu Cf tio 
que os iltl!stl'u l'rropin.nntes .~e e~queccrilo de que 
Tia uma ordem, que nlW cst.l derogalla, qUQ fa:c 
clepe!l~ler (Ie lic'cl1~a ~o ~ov~r~ll a en~nd~ de qualquer 
pessoa nas CorPOj':4\ ucs ItCh~Uli;II, 1'." .sundo esta or
~rm f''\iste urna pro\ idcllch para os ma~cs qu; 8~ tnn 
a.}Qllt:ldo. e he por fEtO:'O t.lf'mf'r.~l!saflo n 1 'rt'Ject,o., 

() Sr. ."rtllIche: - Ha mmlt\ eOt1!1a 'JII(~ fll! 
nc1opt:, por moda; at~ ,já ,toa m~,di& !'~:' ":r:vtc; ,hoj.c 
f~'lil.mc"te nã" n hc. Aleum dia O!l Pais de tahU. 
tn; li:, ob .. i;:=- "üo fre,~uc:lICD'icnte as fi Ih:L". serem 
)i'rt'Í ras, ~gora t.e rara a pr()f;"s~,o (Ie umA Fn'ITl\. 
'1'oln!! os CouventolJ t',~m }lOUl':l ~l'111e, ,tant.o dê 
m~ CtiÍlW de Qutro, sexo; já lJ" precillo Chl III ar , e 
allieiar. para qualquer rapaz eNtrar para l"l'ade. ,,'* d fd~ol In ;~1I~ em que IJO empre~uem 011 homenll. 
ror Caqto pa\~.:-e.~e C(ue Dem v.Ie a peua de foaa. 

lar n~t. matcrta, qaantl) mal. w)entir ,e .!II .., • 
jloctU. 

o Sr. Ca,."l'Ím de rtlfn !JOI: - Sr. Pre!llden. 
te: Não ha f..ei, ao melto~ 'l'!" elc 8I1iha, IJUf 
inhiha a entrada, de qU!lI'l'It'f p('~~ua n:b OrdcDt 
J,leglllal'CS; fioha.!Ie .im d("le'rloh.atlo q!,~e .F~;:t.';:.!::S!d 
hr.ença do Gfu'erno, e esto I.l S('., lii'bllllO "cú •• te. 
~ia oll ne~."" t 4tJ inesmo 'II.&,;JO IllgUf'IU se qUe!. 
na ordellar. Por tállht se a Ass(·tnlJlea reoo ... lw:er 
qúe hel c011yenientc que nem n Governo po' u dar' 
att"ell111 IiceUÇIlIi. t':tça-IC uma l ... i; e em tal cue» 
teln lug:" o. l'rcÓcclo. ~;;te lae o meo p"ee~r. 

O Sr. p,re;,a ti,. 'Clln1,,.,: - R..geilO absolu. 
tame~lte a di,lIp~r.;Çt~o dC'It3 Projecto ~Io 'lua' ~e 
prolllhe a a(lml~Jião de qtla)quer peasna par. oN .... 
"iciado em todns lI:l Convento I de um, e ;totrC'l 
lIeXO, poia "pf'ZIll' de boas ."arencias tom ,que .. 
p'rcende SUlf'eBtar nta opinião, eU. he tttd.yilt 
diametralme.te "ppo.tll lUIS princiP.iM da libcrdldo 
civil do Cidadii~, e pouco util it Relif,!ião que rrf'e 
f,'ssamol. Se UÓI tive1'amos de di~ctdr a matrr.à 
'que 88 propõe, eu mOlttrluia For ractot, ~m!ntar.. 
do.me até A origem d:& v!da ~tonasci<'!1 que ge:al. 
meole fallando ella 'em lIdo aJlIiI. utd , l~reJ' t 

e ao Estado. Eu lemLrllria que no l'laustlO tt Dl 
b:l\'ido a pr.ti(~a. de t~âs as v!rtUt'es motaee, e 
Chr..stanl, exerCItadas per V.I'I'PS Illultl'C'lI, ntf'-
deloa de aaber, e de &ntidade; q' ,e elJe (oi fi 
depol:lo diü Scienciaa Hivi.as, e H"m~nu t n". 
ScculQ8 de barbarid.de; que ali Ie tem fun(lad~ 
.,col~s })&ra in~lrur-\,ão da mocidade; q.'e t.lftt lido 
o azdo de, mUitos detlgi'açadot, • que m.sr.'lO _ 
DOSS() Bra\ll Ibe dne pane de lUa ciwitiução; 
mas receio aer, chamado , ordem, porqtle a qUH· 
lão de ql,e ae tratA he Bilmeote d. uramei. deste 
ProJecto, o qual jnlg()'; detinf'te~rio nb ar.tual "" 
t&llo de C:OUS~lI; nlio. ró porque ha hoje tÃo pou~(J 
que1':' se. queira augClt.1f DS t~18 t e "tatutos:toe 
weneral1doli ."tll1d.du1'e8 das Ordene Religiosa",. come» 
pJl'lue o n0880 M ini.terio 'em já acalite!ildhpt'r 
deuumin.lçócs particulares diri~du àos Goycl1Ifldn.· 
"~~, e Prcl~l~ d .. Pro"incils pllra e\,,!'.fel!l •• d.' 
• ,U~~f,O sem hmuC'II d ... ,JlCRSOIIS q,ie qUllts~em en • 
n'.u para o etitado clerlr-al, e negt~lal'. ~"'t'm lid .. 
"l'IUll moda do tempo pAra 8e Ulostrar rfesab",o, .' 
,,,,plrito CC Ilo,itlõlde de claMar ~ntr. 'o l\fODachia.o' 
r:~'), ti, aft~tar alto deo;preio contra O. lIue 8e d~ 
dtc.: \) a ~,,,la da Oraçfio; o que he na \"erdade 18-
rr\'~J~n~ivd; pois ainda qUê alguns Reli(riosos .. ' 
tCII!t.io at3stacln do «:ainiaho d, yittude, nem por 
iSt-O deve o ('r.o de um t nu de outro incH\'iduCJ 
uumctl3r a ,&Jure •• , ,e e"~n\i""l\r eonllueta de IlIa', 
(~orpora.,iio, "ersda,lo-m~ (Iite a ftr.tpo.i~o do i;lu.~' 
tre i)0l,.',lldo te:n l'E'r objccto .)""cipal a necesai. 
d.rl~ ~il1 ti ue () Brasil S(â RCha de Iugmentftr lIua 
p0l"J ~ ac.'ZIo ;' mlls e~ta rafão não ""ta, o.. seja por.: 
que /. ha ,llc~le IUllt. pouco, ('oll\'~ntO!ll, e' esws 'UI 

nd,/uJ (IU3%1 de~I)l)volld~!I, "u If'Ja p1tqlle le ma 
rl~g;ra }lcrva!f'('c1!se deve.la h.,'er IUM '~ri gt'rlll 

I • -' qnr l,rO"II)Ve~ 08 conlilnrr.lns, pllra que Icf ftllO ('on .. 
Hp'as!Se l'IltIl' gente n'l tklihalo, COI~O te v,, na 
"r"pa', e ein muitos Outrns Estados dll vida Soda'. 
Dt-nua& reunido ó homem em 8~eie:l.de, e r.edea .. 
do uma pol'ção de 5UIa; Iiherd.de natuT:a!. ~"e PÓ', 
fim principal () ~~O 'de ·.11. lil,",d~de eifit ~ 1I".n .. 
to' eU. be u.;citatf. ooutemae as '.fl. do Eltado: 
e como JMde",ol diser que elle ,rn'" d'!lte inap:'f'\e 
...ill\'el I~neli(;n te podendo en~ .p1i ... ar .• é livl'f.'ftlpftr. 
• eJualquerSC'aeJ'n Myjda lftD q\le "soem Ibe )k''J. 

, ... 
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itrlf't'dir que Ifja Arfist., N!!Jociantc, on 1,3'"1'8. 
dor. lho fOr "edadu r.otrAr no Claustro tcndo pura 
rUo yocaçaio' E ainda quando por boa política se 
jul~ule couvcnifute esta ,Pra:,rmalica, &cria de ah. 
,uJutA nccc.sidade fazer dinercn(.a eutre pessoas de 
'Im. o outro leSO que por luas idade. e circuns· 
cancia devÍll0 fBler a excep{üo dessa regra. Dei
srmol por agora estu' dispoziçoos peculiares, e o 
tempo no. guiará para o melhoramento de nOSS8S 
Jn'lÍ&uiçÕtI, lteligi05A', l'oliticAl, e Civis. 

O Sr. BnriW de Sa'Ilto Amaro: - Eu faHei 
de Ordrm, e nuo de Lei; • questão he se existe 
u Ordem. Todo .. l:tbem que o Brasil até a época 
d. nUM"a Jadependcncia era regido por Cartas Re
gia., }'ro,i.õel o A ViSOI, que não tinhüo pro. 
mulgllçüo, e nem por bso se dirá que essa Le. 
t;illl.çiio nii() obrigava. Ho fora de duvida,. que os 
C,'I,,:rcl da Corpúrações Rcli:.{iosu, e os lliipOll 110 

lJrallil o mttlmo em Portugal, não 1,odião ndmiuir 
110. dAUIIlro., nem receher a Ordens Cleriracs nc. 
nhum candidato, lIt'm precedt'r J.iccnça expressa 
npedida pela. Secretarias d' Estado: csta Licença 
.upõe uma inhibiçlo, para a qual precedesse Ore 
,tem, quo edite, como iH dilse, e que tem sido 
guardada e uh8er'''altn c:o:no Lei t no sentido rigo
rOlo da dcfini~fto de Lei. O ilIushc Deputado de 
t:uto nt.m ig:.ora i"to, nem 1>:Iue estar enganaJo, 
ttndo ('OIDO I('m tã.) longa pr3tica dos negocioR. 

a ~r. l. 'ti rflâ, 'o (Te Caml'08: - HE'pllgnO clla
Inar Lei a urna Carta Regia, Não porque eu ea
t.f:ill rer8uaGlido que BC nÃo deva obedecer á uma 
I :.rla Ilt!gi." Dmito runil no systema Anti~ro de 
Ilma l\Junarchia plena e allsoluta, em que era 
.elnpro vbrigDtoria a vontado do ~upremo Impe. 
rante, de qnal'jucr mnntÍ1'u que fo~sc declarada, 
ou de viva VUI, 01\ por c~cripto; D1as porque, 
""gundo lenho ouvido, tcm-se combatido a \Ir. 

,~ncia da p,'c(jl'nte Proposta por confuzão de idéas, 
• IÜt. b~m di.tinc:tlll. Antcs de tudo devemos con
"ir nlll noçõc8 daa palavral que le cmpregiio na 
ftiIlCUIj~io, o definilal mui eXllctamenle, para evi
hunos o JlCl'i~o de laborarm08 em confusão que 

,nnll l»,j,Ju Imh.,;ir em erro t quando le trata, (,:0010 
.lllornrll! dedJir, .e ho ou wio urgente a Lei quc 
IIe propõe. A Lei, Sr. Presidt'nte, Ite um Edicto 
l,('rrclnu. EUa propõe-se 11 re6"1",' um o~iccto 
permanenle t de lnkre&se geral do Estado, obriga 
a todo. e lempre, até que por olltra leja leVO • 
. ~.da. Uma CI&rt" R .. gim não hc mnis do que um 
J),'e,'eto, .ó dc~re pela formulm com que be e8-
crita ,,,tem lUltar quando lIe l'xpede alguma or~ 
dcm p"ra f,;rla d" C,;rte, 0\1 lIe encarrrSa a uma 
"I) mu;,.!'c .. "c1a, de um ntgodu p:uticulur: os De. 
,~r(',tu' 'Ii" lIf'mprc dirigido, anil 1'ribuullc8, ReJo
~,i". ,.. :;\linillu'o, uh,trntel lU' Cort.!, e de ordi
n .. rio .wrvClm de tituloll para em virtude (leHes so 
~ll'cclircm ulLcriorel nrdt'nl ou despachos. Ora um 
I>ccrcto nüe ht, J .c'i: U ::<'0 ol~ecto lJe particular, 
.: na \t't"'. do illttltCIIIIC peNsoul do alguem. A I .. ei 
1le 01.1'11 do 1'(lder l,('gi.laLivo, e os Decretos e 
(~arla.. Il('~ills ,fi o ord(,l1s do Poder J<:xccutivo, e 
fi" c'~llri'&;I&' ,clrtlinaJinmento em con"cquencia de uma 
J .~i, ~ilu llRrc\'" ocio'll& cata difl'eren\'. du Lei a 
Il':c,ftll ou CI,rt. lhgit'. nem que eu in"illto em 
nlua flUCIoliío do nunte. Porque .e 10 mo,tr"r que 
ha UUlA L~i filiO prohibo a ,ulmil&iio de Noviços 
p", C )rd\;illI J\c8u11ltl''J. cu concluirei que o Proje. 
l,lcl 'lU6 fie nOI "pro.c"Ia 110 delnecCl8arlo; poiq nio 
,truJtÕ\l "".a l'ruvidcnci:L quo Diu t'8tcja jl\ dada, 

e neste caso s:, restaria êxigir a ObSCf'f8hCia ria 
Lei, clue certam~llte lie deve r.resumir geral para 
todas .. s Provincias do Brasi. Niio be 8Bllim 
quando se quer fundar a prohibiçfio em CartaR Re
gias, (lor<jue destas não se pn'sume a generalidade 
da ordem ou prohibição; e para I5C moslrar que 
esla he geral, deve-se ao meamo tempo fazer ron~ 
tante que essas Cartas Regias fruão circulares a 
todas as Provincias, pois a Provincia ou ProTincias 
a quem nno foi dirigida uma Carta ltegia com si. 
milhante prohibição não eslá obrigada a regular-se 
pelas ordens que forão por esta maneira dirigidu 
ás oulras. Por consequencia dizer-se que deve ser 
J'egcitnda a Prop"sta, com o fundament. de ser 
materia já regulada por Lei, e produzir sómenle 
Cartas Rt'gias para certas Provincias, he "erda
deiramente uma confusão de lermos, he reahllcnle 
niio pronr nadã. . Esta materia exige uma nlnior 
circunspecção; de nada ,menos se trata do tl"e re. 
mover um dos grandt's embaraços do progrCRsh·(t 
nngmcllto de povoação em um Pais, que tallto 
necessita de braços para efT'ectivamente cllC'gar ao 
alto grão de grftndeza • opulellcia a que he d .. ti-
nlldo, pela fftrtilidadc do soo \terreno e preci"8&1 
mlltrizcs de riqueza que em seo srio encerra. Eu 
sei que a, prohibição de que se Irata estava em 
vigor cln algumas Provincias, mllS não me consta 
que eHa tenha sido geral para todas; ora isto he 
o que se deve averiguar antes de se oppor â urgen. 
cia do Projceto, e não se preenche B averiguhçttO 
com as Car'as Regias dirigidas ao Rio de Janeiro, 
e 8ahia. Ainda mesmo verifieando-se a generalida
de da prohibição, nem por isso votareicoutra a 
urgencia do Projecto; porque todas essas ordens 
contra a admissão de Regulares, davúo 110 mesmB 
tempo ao Governo ums tão ampla faculdade p"ra 
Dellas dispensar t que se torna vão ilIusorias. Prlo 
que mesmo na hypothese de ser gt'ral a todas a • 
Provincias do Brasil esta prohibiçãe, pode ser 
muito util o Projccto pelas cautelas que poderemos 
estabelecer, para niio sc franquearem lanto csll' 
dispensas; c l>or isso volo pela sua urgeneia. 

O Sr. Carneiro dfJ CU1l1Ul: - Este Projecto 
tem duas partcs: em uma veda-se a entrada par. 
o NO\'iciado, o que julgo milito util; na outra 
propoem-sc um principio de reforma facilit:mdo ai 

saidas. Todos sabem que tcmo~ um nllmero exm"s
livo de Frades e Freiras, e qlle ,os Pais até che. 
gão a praticar barbaridades para obrigHr as fiJhas 
• professar; evitemos pois esle despotismo domes. 
tico tirando 8S occasiõcl! cle se ex('rcitar. Alem disto 
o Celibato he rcconhccido por todos' os Politicos 
cllmo origem de grandes males do Estado; e muito 
1,rincipalmente o deve ler no Brasil, onde tanto 
se prccisa de cuidar no augmcnto de população 
par" promover a agricultura pelos nossos de prefe
rcneia 80S estrangeiros. Neste !entido eu considero 
ulil o Proj~cto; elle nãe dClilroe de todo, nem is
so era admissivel t as Ordens Regulares; mU8 tcm 
por, .fim diminuir o numero dos iRdividuos que rc-
colludos 110 claustro, além de serem muitas vezes 
infelizcs, são sempre inuteis pa"" a Sociedade, 
que precisa deHes na cultura da!; terras, e nas ar
mas. :J\econhecendo pois elites males voto pelo re
medio que os diminue. 

O Sr. Costa Ag,,;ar: - Sr. Preflidenteo: Eu 
10U tambem da opiniiio, de que o Projecto ena 
qUl'ItHO não he tão urgente, como se pretende, 
nio IIÚ pelo razões ,já .x~tldida~ , Vla8at~ Olesmo 
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porqu& pOr ora não podtmos, nem devemos tratar 
deste obJecto, sem que a Commissiio EccJesiadtica 
apresente um plana de reforma á este respeito; o 
'fue de certo não pode fazer sem osesclarescimen .. 
108 precisos, e parlicularmellte sem o preciso co
nhecimento do numero de Conventos de um e ou
tro lexo, a tO!álid:llle dos H.eIigiosos que neltes 
nistem, e outros dados iiulispensuvcis pU1'1l a me
lhor execuçúo e cumprimento do refcrido plnllo de 
refo~ma, que á meo ver .Iever.i tratar não só so
breo modo e circunspeçi'io, cum que devem ser 
admittid08 os que (lara o futuro quizercm entrar 
para os Conveal08; mas igualmrmle sobre os requi
.. itoa, fu"tUalidades, e mal!! providendas que se de
vem observar na secularização dos que quizerem, 
ou prelenJerem sahir de laes cazas; o que tudo 
devendo ser feito com madureza, não pode por isso 
~r agora tomado em consideraçlio. Accr",ce ao que 
deixo pellderado o nenhum receio, de que a('tual
... ente fiquemos privados de ~r3nde numero de brll
fOI; porque nem fie esta hoje a mnd;, , cmno j;i , 
I'eftietio o Sr. Ben.do,., e menos a mocidade 8rs
sUeira DU circunstanciai actuaes dezej" similhante 
,enero de vidl\, procurando antes empregar-se ou no 
erviço da Patria. ou em diversas outras occUJla
,ões, d. que lhe provem maiores utilidades e inle
resses, e he isto o que observamos por toda a par .. 
te: voto por tanto cODtra a urgenda do Projecto. 

O Sr. Accioli: - O que &cabo de ouvir me 
parece digRo de attençiío, e por isso niio posso 
ficar em silencio. Sr. Presidente, tractando-se por 
acaso de Legislação um ilIustre Membro expendeo 
idéas contrarias as que tenho per certas; e paslo 
lK»is a' responder fazendo uma distincção. Quando 
~s Cartas Regias sc', contillhão agradecimentos d. 
certos serviços, ou louva vão medidas, que alguns 
J~mpregados tinbio abraçado em certas circunstan
eias, por certo que não se chamavão Leitl, mas 
4JuaDdo eUas abrangião disposi\'ões Legislativas, 
quem poderá negar que tinhão essa força? A 
nossa Legislação está cheia de exemplos. Além 
disto na UDiversidade de Coimbra ensinarão-me 
'lue a Legislação Patria se compunha tle Decre
tos, Cartas Regias, Alvarás &c. A vista pois do 
que tenbo exposto não concordo com a idéa de 
que a Carta Regia não scja Lei. 

O Sr. Car",,.iro de CampoJ: :- Admira-me que 
o illustre Preopinante 8!uda insista em confundir 
Lei com Carta Regia, julgando que niio deve 
deixar passar a distin~~ão que fil. Eu falIei com 
bastante clareza, nlio neguei que fosse obrigatoria 
a ordem commullicada por uma Carta Regia. mas 
o que neguei , e ainda nego, he que Lei e Carta 
Regia IWjão Diplomas ;la mesma natureza, e do 
mesmo efFeito. Todos 08 S"beranos por. diversos 
modos fbciarão a sua vontade para obligarem os 
Iteos 8ubditos: os mesmos Romanos a dec1araviio por 
Edict08, Rescriptos, Decretos, e por Mandados, 
eegundo os ditferentes fins a que se dirigião. Por 
qualquer destes modos a vontade do Imperallt" obri
gava liqllelle, a quem (>lIa ('omprehendia; rnfts Lei 
propriamente era só r.qnclta vnntade dC?clarada por 
Edlclos; porque ró esCa obrigava a todos os sub
ditos. No sy&tema da Monarchia Portugueza que 
DOS rege0 ,té agora, t.emos Carta de Lei, Lei, 
Alvará, Decrl'to, c Provizl\o. Se o objecto era 
um negocio publico do Estado, geral e permanen
te , promu~va-st> uma Carta de Lei, ou uma Lei. 
EeteI doia Diplom'lli crio uma e a mesma cousa, 

e RÓ tini.ão a ditlftrcnr,1l que I 1!8signafura d. Car'. 
de "I,ci era - ElRei com gu:mla - e na Lei .. 
a~1I1gllltva nrcli""ri:!1llcnt.e - (';IRci - ou - Rei _ 
011 Alvar:is vercllldeirarnente não erito Leis, po:' 
alguDs até @ão HeIlCl"iVt"8 de mere';s: o usu intro
duzio este Di 1,101111& (~(Jmo l.ei, 61>0r elli se re
gularão tamlJt'm os nt'gocio$ publieos do Elitado; 
mas como por slla nBturela elles não pocli:io dur8T 
mais tio quc um anno, dispensava-se fazendo-os 
perpetuos pela força de L.'i que fiC lhes conteria. 
Um Del'reto purém nunca ','ve torça de I.lei, hr
um" especit~ de Rescripto que o Rei mandava pu
ticularmcucc a al~um Tribunal, JJelaçtio (lU Minis· 
tro existcnlt'! n!\ Corle para certo c determinado ne
go('io; e quando dirigia este Rescripto para fora 
da Corte se f!lzi~ por uma Carta J{egia; bem CHOlO 

sc chamava Resolução quando era em con~equen. 
cis de Cnllo;ulta de .um Trinunal, e lanada sobre 
a mesma Consulta. Por tanto Decretos, C,.,IOf 
Regias, Resoluções "ão a mesma co usa , e só diflc
rem nas suas f.nmubs, mas nenhum desl" Res .. 
rriptos erito Lds, nem er!io (lescinados a obrigar 
gel'llhnente a todos e em toda a l\1onarchia, Sei flue 
muitas cClusas no Bra'iil erão reguladas por Carta~ 
Re~ias, mas isto sé. mosll'a que nlio havia uma 
perfeita euc<;ão na maneira propria com que se 
dcvÍi'io ~Ipedir 8S ordens. Tambem pelo systema da 
l\'lonarchia Portugucza, se ex.eptuarmos as Pro
Tizóes dos Tribunaes, que são passadas em coo
sequoncia de ordens recebidas, ou por jurisdicçã6 
propria, nenhuma ordem expedida em nome de 
EI Rei devia ser executada sem a 8ua Real assig. 
nattnli, poi!! a Orden;, ção mui l'ositivame"ntc pro .. 
hibe a execução das Portarias, ainda expedida eni 
nome de EI Rei, e só manas executar Alvarás pas-
811dos pela Chancellaria; e todavia introduzirão-se AS 
Portarias e A "isos , por esse mpsmo principio da 
falia d. exacção no uso do niploma prupno, He 
porém de adycrtir que quando se determinava aI .. 
guma cousa que devia tt>r observancia geral, enUG 
essa ordem se fazia circular; ora isto he o' que 
eu exijo que se mostre lias Cartas Regias com que 
se combate n urgencia do Projecto. 

O Sr. BarÉlo de Santo .Amaro: - Como o il-
lustre Preopinante confessa que havia esta ordem, 
etitou satisfeito porque eu Dão fallei em I~ei, fal
lei em ordem, e disse que esta se executava, ó 
que lambem sé não nega; o mais que expendeo 
foi uma instrucção ·que nos quiz dar do que era Lei 
e Carta Regia; eu a aceeilo, e a agradt.'ÇO. 

O Sr. Pre8idente: - Os Srs. tem c&tado e es
tão f(;ra da ordem; eu os convido, se qui,.erclft 
combater. se , a que escrevio, porque discutem isto 
f("lril da Assemblea, e até instruem o Publico; 
mas aqui n:io tem lu~ar. . 

O Sr. França: - Eu reputo urgente a di .. 
cussão de todos os Projcctos, que tt'ndcm a me-
lhorar a sorte do Brasil, cortando pelos embara
ços politicos, que lhe impecem o augmento pro .. 
gre~sivo da sua prosperidade. Nesta cODdição com. 
prehendo eu a (olerancia do Governo li r\.'8peito 
dos votos Religiosos do sexo fenli.iDo em clausura. 
Um Pais tã .. diminuto em povoação como be o 
nosso, attenta a sua vasta extensão, nll6 • 
póde compadecer com iDStituiç6es contrariaI 'pro
creaçiio, e multiplicação da especie 1.umanL Nei-
ta parte admittiria eu a discussio do l'rejecto ofFé. 
recido, a fim de se occorrer , povoação doa Co~
ventos que ha de BeligioSfts; pdiCJ coar qunto t'u 
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~ptiteí • piedade da, "11l1 rundnQl".eI,· Dlo ))OSlO 
deixar de diter. po!i.icam!nte f.llando, que eJlee 
qu'lú que não .ervem para oUba COUS& mais do 
gno para tinar aí sociedade o maior Dumero de 
lirat;04J que aliás lhe poderilio acr uteil. Voto por. 
tente, ".Ia lIrgencia, no que re'p'ita ás entradas 
do Freira. para a cll1l8url1 d' ora t'm dilAnte, co
IDO o~iec'o que he intimamente connexo com a 
população do DUlIU P .. i" de cujo augmento mui. 
to DKelltitam"lI. 

O Hr. IA/~II Ga7IM: - A qucltiio, que so 
c1e.e aetu"lancnLe "entilar, .egundo o procc88o dos 
D.)M(JI crabitlhos. reduzose a 8aher, se he, ou nito 
ur{Z'cn't: o pr.,jet:to d~ .lei ofter"cido Íl disCUIISlio. 
Em qUinto á mi,n cUe DIto iovolve a urg<,ne,a, 
que parece .or prescripta cm o nosso jura/llento ; 
)JOr'lue H hOLlverlllu8 de cncI&rar como urgentes 
,,,dai ai reforma., de q"g rCliult.o alguma utilida
de, etttão e.tA legilllatura extrau!"(lirntria .. erá de 
umA dura~~80 illtcrmituu'el; e não le empreg"rá 
em replr.r qusnto antes oa lO"tes que mais afie
dio o bem ser da nossll 8odcdade: lIe a gravi
dade destel mDI~6. que nos deve 6ervir de princi
pin para dArmos o (':u,,~ter de urgente ás refor
mai que .úo dll competcllcia desta Assemhll~a. Ve. 
Jamos (lui.. ae () 1)fI~jccto inculca uma reforma de 
sal niltureZII. O primeiro j\ rt. tem }>or fim prohibir 
proYi.oriamente a admisslio de pessoas de am.bos 
OI lexO. IÍI Communidadel Religiosas: e8ta dispo-. 
lição torna-., manifclltamenlc o~iosa; por quanto 
sendo a ASllcmbléa crcado uma Commissão }~cclc. 
.i"!lti~", h" de ('''perar, que antes rle um· anno .11. nos apprClleJl~O Utll projl'cto ele reformB geral. 
DO qual .1iI1 adoptar,íõ bem rQiecticlas delibel'açõcs 
IObre e.te, e outros objcctos ele grande importan
ei.. Entretanto qu.~ numero d~ pessoa:; se pro
por'õ ,a f.ler voto de clauzurn, para que ~CCl1. 
.pom"l o cempo prebentem~lJle, tão llel:,~SSano ao 
'it"bcler.imento de outrlS reformas, ~'ue auciolio. 
OI poVOI "('erio? Eu estou persuadi fIo , de que 
•• grtcu1t'Jfa, cummcrcio, artetl, e ,ciellcias náo 
" 11j(0 de retardar no Hrasi1 l)or filVta del'lta me
diei. ,,,ovisoria: uutrol fi50 011 entrRI~es,. e cs.tor. 
• UI cooaideravei. que 1I0íf're a nossa, prosPI·ridude. 
O 2.' .. ArC. nlto ho mC'DOS delilituido de ,urgellcia ; 
um clol iIlu8trtll Preollioantes, que Ide prccedc~;\o, 
eertAmenCe ,11,horoll . em crasso engilno querendo 
"'Iten.a •• lo: .t~m de outras rt~õcs d'e facil refuta
.,~o, um," por elle proctuzida, ~om,~ mail! pla11$i. 
v,l, fOI·. neces8ida(le ue pr"ll1o\'e~ a populp~ iio 
cf.. '4ue Canto C"flee .eate vasto Impe~jo; a ·nulli. 
,dade desla ra1.110 basta para tirllr tod_~ .. a urgc!)CÍa 
. ..0 legundu artigo; pClt Vellt.urlA um. F'fad~ 8IJ~I~
ri_lo couspil'a de ~lguQ\a rmrte para. ~ 4ugn:'.e~ 
dOI pOIJulnçiio? .;u niio 'I.·i qtJ4~ o C811cHio de Tren
So exorte mont.)i 08 Cleri~()s, do que OI Frades 
, J)\illc.'",.ncia du celibato. 
. )~\I me Clfl~'atra, em:' e~peoder muitos outros 
.rllumenC". pAr •.•• ourar a fMta de. ur;encia do 
pre~f>n'e 'prlljef'to, ,(' ',' m"ior.partc «1~s d~.cur~ol dOI 
hnnra"uI. \le,lJbru •• q~eme precederao . nao "fl,mças.",n " e.,. rf'~eiçãn, ~I" qual eu voto desde já. 

. O ~r, ('n/deu: - Requeiro a V" ~x. que se 
p~ 1\, .ntllÇlo I"" acalJarmo. com Islo., • 

()~. P"'.li/det.-, . ~rguncnu . le • materlA es
ati,,, dttlOut'''.. • ju1ga11do o ac que .im ,. prupoz 80 

.. a u""",te: .enetiMt... qUI! lUlo; e 6eou 'por i ... 

..... :Jdn ft P~;fe&o. 
O. Ijr. (}........, •. C •• IIOl pulOU • ler o 

Proj('cto do Sr, Rorlla F'n"r.o~· ,obre a .ttmui4 
tiva l~ccll'siasti(:a lias ccntaq dos Test.mento~ (Vt"j 
o No" 16 ,",o Diul"i".) • 

O 8r Prt.\';lkli':;: - Elite Projectn estil no 
mesmo caso do anlccedell!c; vamos Imr 'anlO era. 
tar da urgcnda. 

O Sr. Frallfa: - En enteudo que a douti'IIl'l 
da Proposta oi,,, induz a prolllulgll\:ilu de uma 
Lei; u fim que se propdcm o noL,'e .luthor dell" 
nãu he fazer Di,eito nuvo: he bim suschar .. 
observancis de uma l.fi, c lima hei tiio allti~a. 
como he a de {} ,Ie NO\"'Il.hro d~ 1662; contra 
a qual por \'(,l1tllr:& tem adquiri,10 força, a prati
ca dos ahusus assim eOIDo contra outrali lIluitas': 
Deites abuso" todos nt')H tCIROS noticia; e oão há 
Muitos tcmpoli qua á côta Assemb!~1& veio Q reque
riment" de um Cid3diio, queixando se do que com 
eJle se praticava ao dito respeito, j~ de mais disso 
cuido que até ha .. T 1I1~3cios pro e contra a prati .. 
ca deJlIl: o qne traz "exame ús partes, que sem_ 
pre he um bem rem(',lillr, Em t:tl r..lEu pois eu. 
L,eria de "oto. qne rct:eh.'ndü-sc a f'J'Op<.Ista come. 
mera Indicação a tomasse a Assemhl.;" C'm cunai
deraçiio, e resolvesse comlnUUiC81' dO (}n\"erno,. 
que havia como IIbusir& a pmtica contrllri! li so
IJredita J Jd da Alternaü"-a do J uizn (l~ COlolta; 
a qual se cleo.'ia e deve cumprir "xaclam,mtc, em 
quanto por out,oa I .. E'i não fi)r rcn>gada em todo 
~u em parle. A Assrmbléa resoln'rá o que lhe 
a l'rou ver. 
. O Sro pf.l°ci,.a dtJ CU'HTur.: - npm filcil seria 

dfmonst.'.lr a iIlcgitimidade com qlll' ()~ Juizes 
.Ecdc~ja~,tii."os !~. :urogiÍrão o DirE'ito dE' ~onhece
l'em rlns contaR, que U8 Tcslamenteh'os devem dar 
de suas admilli:-:tr:v;{j(.>'i: mas n.io de venclú-sp- ultra. 
I';;SSll'-SC Vt; limit!·s da questão, que ver~a uDica"; 
lu.:ntc ~ohrc ~ Ur~l'llrjll dCllte. Projccto. direi ape. 
nas. (lue' bmdn a illtn,lluçtío dC1't~ ahulO A. sua 
origem nll,s lJecrctas d' algulls P"nti6ces, passo" 
'a sei' ol~jecto elas cbamadas Concordatas, a pri .. 
meira d' ElRei D. Dini., e ou~ra8 que se lhe se. 
guirão; . tomando assellto n08 D08ROI Codigol á 
pretexto de Direito Commum. e caso miltti-fori • 
(:'~m~ está el1corporado DO Regimento dos frove • 

. dores das Comarc8s. De,!e nb.'nrdo naareo (, (lutrft 
da concordia ~'\que os Escrivlies eo1re si fizcrão 
para .atcrmar as grandes centestllçõcs, que sua 
al\lbjçã~ . reproduzia pcll& preventa iJ IIrisdição , eHta. 
~ele.cenda-se 11 alternativa dOIl mues para o eu
~e ~e;tl\es ncgocios;o ~indo P~'. esta manf!~ra 0& 
~lslrIL~lç~O. (l08 .E;scrrvuel a firm~r a competenc1a 
do J IIIze. Ma. o como os Eeclcs\llstico$ quizeiSCJll 
e~ercitar' sua,' urÍfldieção tão ampla~l~n'e ('0100· O • 

m;esmos Pro.vcdore~, r~na&cerão nOVls. queixas •. e 
coniictos, as qua~s der:1omotivofl a, a!gumaH Re. 
soluções tomadas ~~rn Consultas dá illesa da .Cons. 
eiencia e Orclen~. deliberando. RC ddinit!vamente 
cQmo· rE'gra gelo41, para conter li autltoridade ec-
cle6iastica em seo,B~li"tÍtes. (l"e aos H:.1R • .1 uizell 
competia meramepte f:1:t\:1' c:umprir as ultil.t'lS \'on. 
.tades .ern. aeu resve~tivo mea na parle relati'·j\. 11" 

pif>,' IDAS com., ~e não .. ~efinj8$e o que SCI· t'li

kndia. por pio passarão alguns Provpdures nu I'X
Cesso di JWrteoderem que os Ecclesillslicol ap"u.:u. 
dcvii!o conhecer d.8~ despesa8 do fllnct"ul. e su. 
fragios; o. q~e qua~,to á mim he igualtnE'nte ab
lurdo. po}~ aiada qlle n~o seja da ;compe~n(·:i • 
de- LaeJ .• Julzes . a ra~tura do .. Invenlarlos Domt:_. 
çiio de Testa .. enteiroà ditivolf, redução: e' Ç~I~ 
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IlKitaçlo de r ... ~ga~1t\8 t 'eonnréer dAs aeçõ"s propos. 
tu feIos herdeiros, • legatario~, e outros actos do 
igua nature/.:\' por ~erelll tnetAill~nte civil! t e Ii~CÚ. 
kmls, c n10 , dever~ln ler tirados de seo rcspectivo 
Foro; todavH\ devem t e podem OI Juizes F~cele. 
ei.~:;tit-os, (e,n q1laoto oulra cnusa n40 for Legii
la IIi ) 'cunlltr .. llótr CH T8IIlamCnltiros a cum~rh'ell1' 
nos d!verl's, pro~edeRdo contra eUes para Inteira 
ese"ouçao das ultImas vontad"l. tequerendo ' para 
.S8 ajllda tle braço secular t quando as dreuns. 
taneias o 8xigirem. He 8~meote neste s6:11tido que 
me pareC8 bem fundada 9 Propelita do lihlstre 
Deputado o Sr. Roc'l4 Franco, que por lSU18 lu
tel, e prohidade ni\o ttl1IUI" neata mat~riR, lIe a 
aão julgalSe cli30a d' nlguma providencia. Ma. o 
negocio pehl sua impol.'t:meia deve ser m4oejadó, 
e decidido por maneir:a tal t que corte rela raiz OI 

inconvenientes que resultão da d':liintehgenci:t que 
exillte entre .s Juizes, e Provedores, que Yacilão 
tiobre os limites de sua Jurisdi"ão. Pelo que sendo 
o cumprimento lIas· ultill1l1S von.adet;, por suas 
ponderosas consequencias, um GOS artigos que cileve 
fazer umJ pa'rte principal do 'nl)sso Codigo Civil, 
elHã9 se toinarão as medidas que precidas forem t 

legund" 08 melhores principios de Direito t para 
remo.,er tles abuso I , e reduzir tudo a seos devidos' 
termos como conv~m á publica utilidade; obser .. 
"'dndo-se entretanto AS ordclls que se aehão estllhe
lecidas , e regeitando-se por ora o Projecto que 
cl)'nrrehende materia d' alta discussão; na qual 
serel sempre de parecer, que os Juizes Ecclesiasti-· 
('OS ncnhuma ingerencia tenhão nelltes objectoli. 
que &io puramente civis, e lloliticol,t ,e lu~nlJ urRa 
relaçfi'e imme:iiatl tem com os preceitos, 'e di~ci. 
rhna rla Religià() , e da Igreja. 
. O 8f Carnei,.o dG Cunh,'I:, - Sr. Presidente t 
O. Povo. da Brasil ha' 500 . annos que sofrem 
,ruís.imo! mmtes pelol dd'dtos da Legislação; e 
aetna!mente p~!t("m e clam,io por algum alivio a· 
~sses IJI1lle3, Com tlldo apresenta-lIe um Pro.i~cto 
para remec!i!\l' de al~m modo a falla de pOJlu~a" 
çlio, e promover aSliim a agricultura, declara-se 
que nno he urgente; ofFl!recc-sc outro a~ora para 
rõr terlno a excessos e a roubos, e t"mbcm julgo 
que aito pa'i811; deste modo nenhum será ltrgente 
e 08' Povos irão sofrendo. Em quanto não apparc
ee a Conslituiçiio (porque a ella pert·.'ncc provi. 
deneiar tudo) llorque mio trataremos dt'stcs obje
ctO!!, porque nito R('urlircmos ás preci~ões lbs 1:'0-
.os! Sr. I)re!!ídcnle: NIi'l gastemos o terlj"" em 
)lalavra,.o;: f;tçl\mOS obras 'Iue satiafaçno os IJrasilei
fOI; cllidelllo8 em 08 al!iviar d"s oppres!õõcs qilC 
muda sofrem, para que vejão que tem saído ja 
des~e "" ligo Goverllo qlle nunca cl\idou da SllLl 
felicidade. 'l'oc1:\s e qll41e<iquer medidas que tem por 
fim remover ,'eX:lm~s c oppreSliõcli com que us Po
'Vos eslão atorm('n'ad(.;;, devem mcrCGcr a no"sa clm
s;dernçrio , C:.1 quanto não terNOS 8 '~OSSI\ Lei ,fU!l

dament!1l; e pO!' Ís.'lO votl.' pcla urgencla do PrIlJ,ec:to. 
, () Sr, ArrioU: - Eu niio julgo o Pl'0Jccto 

'lr,~e"te t por quanto sobrc esta materia temos m~
.tidas LegJ;:btivn!!, por ondll nos rcglll(~mlls:, dlt 
o in'!!ltre Author de Pr'~ecto,· que a ProvlzãC? 
de ] S dI! J :\lltiro de 1806 ,-eio translornar a l.el 
,da Con('orrlllta, pelQ eonfruio ella declarou ?s tcr-, 
mfl!l e f) mudo ('Qmose devill entender 8 mencionada 
J .ei. O J ui!',() Eeclt"sill!ltico tendo-se :o.rrogarlo o co-' 
.. !1ecimento dali di~poú('5es telt3TDenlarias fanto pra-· 
maal J -eemo .pialf , .... Provirio de, que SC" trata veia) 

ohst:;.; -a tim ta\' .bn-:o '. ~tdb 'l'ribllll.âl d~Il~~ fi..
!a ~:"ft!m~u" qu~ os Mlnl8trol da Igreja ' ... :nt.I.l" •• 
JUrlfidlCÇIlO llnhllo rara exefl'et aclos liobre male-
ria~ pl'ot.na.. Se o J uit() Ecclesiastico 'se COtllelltaS!Nt 
rIo mez da sUa altcro~d\'a elD lomar a6 conta. do 
pio tcriiiu cellsact() aIS quelStõH; voto por 181110C:OD. 
Ua li l1rg~t1cilL .. 

O Sr. MOflh, Ta'Dnrca: - O iIlustre' Preopi .. 
1Í.'1nte f que faUou ante» do' St. ·..Icdo/i , quer qu~ 
fatoa Asatmbléa 4cuda. é?m dlt!velo aos males· que 
afhgern , a Nação BUSlleu&, e n~ "ctda~e b~ urge,,~_ 
w acudir-lhe; lI1as he Il~cesa!lno distlogtllr entre 
tOO"8 09 Mall's Os maiore:. p:ua acudi.. a e.t"d. 
prcfe~eHcja; ora o nobl'e peputado que 'I!I~ prece
deo .1" Mostrou, conto J únsconsulto, que Unham., 
m~didfU legislati\'l&s, cuja obser\'aocia bast:lva p.r. 
e\'ltAr Oi abusos e vclames que o Alllbor do Pro
j~eto tem em vista desttulr. A' vista di8to voto coai 
o nobre Preopinante Cf)Rtra a urgenaia. . . 

O Sr. Àndrada llJaclzlldcJ: -- ) gúalmebte Vê. 
to colltra a urgcncin; e <ligo qUá &etia um ab
surdo tratar-se de semelhante matcrill.; o que SII 

deve tomar em consideração he a ebservanêia exa. 
cta do que se acha determinado; mas oova leg 1_, 
bç:io não 11e nec~ssaria. Ha providencia, e provi
dencia mui clara, embora se tenha ineulcado comtt 
in:;;ignificailte; fa~4 o G o\'erlio po-Ia em execuçã(l, 
para. ell'.f1prir o ~~o devC1', e nada ma~:I lIe precis.~ 

O Sr. lladraguea de Car'iJa"~o: - Conve~!lo 
que o objccto de que se trata preciza reínedio; 
Ii'IRI a qne!ltão hc SCI na concuttenda dos 'males a 
,\UC !cmos dcap~icl1r remedio o presente tll~ta d,' 
m~l1elra t que deixemos os outros, da'ldo a e,te a, 
llr<!florencia: que he o que eu chame urgenei., Nú., 
\'iemos aqui para tratnr da ~licidade dos Povos t, 
a núg~a l>tim"ira tarefa deve ser estabclec~r _,5 leis: 
primarias, cortar abusos Dlllito pi'ejudidaas; '~ 
'daqui virá. o belO dos partic'ilares, Ee não tumar. 
Mr1 11m mc!llCtdo, e andar-ruos .àga~do de Ufa, 
pau outro ramo, que lelOhre sem rrde:m, tstaúi.· 
mos dez ann08 em '\sselIlblt~" Constituinte, 'sem' 
apare.:er a C()llstilui~ão), que deve ~ei'rit de, bass 
a to la 1\ reforma, ()ra a providencia que se per
tcnrte vem emendar nm gt'3llde mal; q lIe a N llÇ~O 
solioe? Dijfo qUc nílo. Eu sd G'le em a!gi.lIna~ 
pal'tt' i o J lIizo ~cdesiastico tem abusado da AI. 
tcrnativa; sei m\'3mlil de ca .. os, em que o Te;,ta. 
mClltciro uati vo \'ende,g dS bens dai testamet,taria ; 
nãu Pilo'(lue n:io estcj" ptovidt'ndlldo, IDas' pe!I 
abú" , por' fal:a de CXCCl1ss:io da Lei; e este abu~ 
n:io sc emenda com outr;.\ Lei; emeh.la-se t>unin. 
tio-se a tral1sg'l'cçiio; d' outra m:1!1~'ira as Leis se. 
rão s(,lUpre corl>os inanimados. A alterrtath's h~ 
,Obr,ldtf te1l1po d.)s cdcbres contraetoS entrê u jé. 
Ap(?stolica t e li ~a'iãd; até lil.l9 tinIu' lug:ar 11 pte .. 
veIH;Jo; depois por ums Lei c(1m~çou o Jui,o Ec. 
dcs;àstlcu Il 'omar contas das t~st:imI'11t08 dos f.Llc~' 
cidos em J aneiru, .; Sccultlri eJh Fcverelro, (~ as. 
sim· altdrna'tivam, o\e. Cum o ·timrpo ·0 .Jui1.o Ec· 
cicsia:-.tlc •• c;,cscco em abusos; as luzes dimiuuil',ib 
eata ingcrellcia, que arrogou a si o Corpo· l-~cc.e. 
~iastico; e em 1906 uma Provizão, ('xpedida c'm, 
virtude de Ilesoluçi\o de Con!lulta dccl.ilrou li Lei 
da alternaliva. Esta Provitão he das mà:1 bem 1110-
çl1di.ls, pelo Triltunal -da M,~sa· da C'Ulilcienci.; 
era Fi'Scal um" homem Muita hj\)il 'o Dézembnrga. 
dor D~"!~1l'';08 "tonteiro ,de, A~buq,,('rqlle; enttoll 
no ellplnto da' Concol'd.!I, anahzou,a, e rcsu1t:>' .. 
ardenlT-~ ''ille • Juiio Ecclesi."Uco tom.2:i.' ..... 
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p1etmenfe IOnt:a .10 que era pio DOS mezes d~ sua prllt,ic3doQ ~m ft.1do o Jmrericl do Bra9i1 pelos De
ijc.emativa, e o .J .il~ Secular sempre do pror.,no; legados do Phis~~o Mbr, e Cirurgião MI')r do Rei-
sendo Deite f'!n'ido o Jui.o Sf'CuJar todo o anllo. 110 mótivardlJ, Sr. Prt'liidcnte. a Indicação que 
He esta • fórma, porque Re, rfOgula, bem que o ,jz para Cl't::ll'·se uma J unta denominada de Saude 
J uilo F.cclesillstiro pertem1a fiempre invadir; este& Publica, extinguindo-sc &C)llelles dois empregos, e 
da parte dos Provedores impedilo. Eu Dão digo que ficallflo Membros da nova Junla os actultcs. Expu;; 
eAta providencia he Il melhor; he def~ituoz3, pot. ent,t'o ql~e ~Ó motivos de gratidão do Senhor Rei 
que deixa 011 Testamenteiros seis melCl do auno D. João St'xto para com os 1\'Iedico~ Manoel Viei. 
~ujeitOll a duas c.lntaJ; porque dá lugar a qut's- ra, e Picanço em attpaçãu a h:n'm-no :acompa. 
tõet entre doi. JuiJe8, sobre até aonde lieesteRlle Ilhado p:\ra o Bmsil dnTi;io motivo a transferir-lhes 
O pio, querendo tinI! que seja só ao quo privati- todos os poderes e &uribl1içúcs da Junta de Pr:>
vamente Ire chama beM tr al",a. e outros que abrace tomodicllto, extinguindo uroa corpoloção, que inl'c. 
100ls 18 obr •• de caridade; mas estas iDtrepctraçôes gavelmente poderia ml1ito melhor cuidar no inte
nucem de, abuso t e não da ciificulc1ade da ror.teria r\!lIssntis...ilDo objecto da Sltude Puhlica. Sendo tão 
c daqui não yem OI grandes males, que se apontãu. notolios os abusos de taes Deleg!llJos 9' eu submetto 
O que eu acho he que toda a legislllção nesta á consideração desta ilIustre Asscmblea este nego. 
p"rte precilJa ,ef.:~rma; irmos tocar em um dos cio, que julgo da maior' urgencia e d() maior in. 
1'9nt08 t e dei~nr os ouhos, he Dão querer fazer teresse a hem do Imperio, pedindo que se reme· 
,,,,,ta em lermOd; he deitar remendos de pano novo ta á Commissúe de Saude Publica a minha Indi .. 
em vestido velho; no entanto a providencia está cação, para dar sobre fOlia o seo parecer, e de- ' 
dada, :;fi não 0llttm/\, sofrh"ct, atendendo a que cidir-sc clt'pois o que se julgar mais util e van
C'xi"üa uma Concort1ata, que cr" preciso GnuHar. tajo80. 
Quem se sClItir gravarlo fflJueira ao Governo que Como ninguem mais pedisse a palavra, jul. 
tiat;a obser"ar a Lei; c não vamos emeutJar de cho· gou-se discutida, a materia, e posta a votação ven
fre parte d. UIIl erro, deix:mde a outra' pnrte, ceo.se que era urgente; e resolve0 a ~ssemblea 
parM daqui R alflunill I1nnos reformarmos o que agora Q que fosse a Indicaçiie remetlida á Commissão de 
fi.·rmos , quando tratarmos dp. providt>ncias gcracs. Saude Publica' par" a reduzir a Projecto. 
Voto por isso contra o PrqjeC'to. Sendo entãu chegada a bora cb leitura dOi 

Julgou-se a filial a materia discutida; e pro- Pareceres de Commissúes, Leo o 8r. AJaia como 
pondo o Sr. Prt',idente S~ era considerada urgente Relator da Cummisllão de Legislllção 08 seguiutes 
a Inateria. venceo-se que nlio; e ficou por isso re. Parecei'e •• 
,eitado o Projeclo. 

Seguio.se a leitura do Projecto da Commissão 
do Inairucção Publica para se I'IpreF.eufar um hora 
'.rratado de Educação Fisica !lI oral e Intelectual 
Rara a mocidade Braaileira (Vt'j. o N.o 26, do 

Primeiro. 

Di.rio. ) , 
O Sr. Preridl!nte propos á d\pclIssão a urgencia. 
O Sr. ..4lt'11rn.".: - l\ã() pClde du\'à,lar se que 

he grande o atr.samento em flue 1I0S acbamos a 
respeito de educação, e que he preciso applicar 
IneJOS de a promover; aJ!'ora se estes meios serão os 
premioa designados no Projectu para quem apresentar 
o melhor l'lano, isto he qlleste'io diversa. O que 
r.n.nflidero jn,1i~pem'avelbe tratar-se de educar a 
I1tJSS.l mocidade; e por isso voto peja u"gtlDcia 'da 
Inateria. 

O Sr. Â11ilrada JlIar"ado: - Este objocto já 
fui Rr'jui declarado urgente, e por i~so BC cncarre. 
~"11 á Comnlissão de Instrucção Publica para re· 
duzir 1\ Projecto a Indicação offcrecida 80bre esta 
""aferi,,; dt'~rle entio he indillpensavel considerar-se 
COIllO, tal, poi:; • CUlnmiSFio Dão fez mais que 
uhecll'cn ;is old('n~ da Assc::nlblea. Creio por tanto 
(1'''. n.in pouc llin'er duvida subre a urgeneia. 

NilO havf'ndu quem mais fallasse, propoz o 
Sr. PrelliJe"t,. se G mate!';a era urgente, e ven· 
ccmlu.sr. que sim; ordf'non-se que &e imprimisse o 
Frojcc1o para bVr distribuido, e entrar em dia. 
c:ussüo. 

Lco mais o mesmo Sr. Seeretario Cflrneiro de 
CRmpus uDla Indicação do Sr. Re8eluJe C08ta para 
a Cl i.tçãe) d" umM J unCa de Saudc Publica com 
&fi IImihuiçõH cuc:ar~OQ e jaritldicçRo (tue competião 
ao I,'h,ico Múr, Provedor ~ll)r da Saude, e Ci. 
rurgi.io Múr da Imperio.. (Vej. o N.o !8 do 
Di"rio. ) 

O Sr. PrrllidcIIle prnpos a ursencia á disC\lssão. 
O Sr. H~.8e,ade Costa: - O. grandes Ye&ames 

A Commissão de Legislação vendo a Repre
senfação. de Bonifocio J08é Sergio que exige uma 
disposif,'ão "legislativa que obste aos inconvenientes 
provenientes do actual estado da alternativa oal 

'contas dos Testamentos, recordon-se de se haver 
jaofFerecido á consideração da Assembléa um Pro· 
jecto de Lei que' comprc.>bende aquelJe obJecto e 
por isso be ele parecer que sobre materias Ja aiFe
ctas a esta Augusta Assembléa rara ~e proc~der á 
8ua discussão UI forma regular. nfio deye nem 
pôde intrometter·se; mas que sera justo mandar-se 
ajuntar-se esta Representação ao referido ProjecCo. 
Paço da ASiembléa '-7 de J uAbo de 1823. - D. 
Nrmo Eugenio de Lotio - J 08~ Ar/tanio dtJ Silva 
MaÍtJ - JOIé Teizeira da FO'l1.8eca J7asconcello8-
JOIé CurretJ PflCht'co e Silva -JoãfJ Anton;o Ro-
drigtl.e8 de Carvalho ~ José Feliciano Ferna1l(Jes 
Pin/leiro.-, ~n'01';o José Duarte de Ârmdo Gondim. 

Depois de algumas re8exões foi rt-beitado o 
Parecer, vista a tleiiberaçfi'o tomada sobre o Pro-' 
jecto do Sr. Rueha Franco. 

SClfunào. 

.José da Fonsec(J Pereira queixa.se de que no 
Juiso da Chancellaria da Casa da Supplicação des
ta Corte, contra a &.lispesição das I..eIS, se conlir
lúára a penhora executiva, que se lhe fez a re
'l.uerimento do Contract3dor da Dizima pela quan
tia de 280. HS5 réis obrigando.se a paga-la de uma 
lentença, que a não devia, por ter sido proferi
da no Juizo inferior da Correição da Comarca, 
Plsto que se pozeS6e em execução no da Correi· 
ção do Civel da Corte, onde lhe foi desattendido 
o encontro que pene,odera fazer de 221'975 reis, 
e a respeito do qual Dia du,ida DQ pagamento cht 
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diaiOl" COuc!ircudente, assim como 5a I pagou da 
fmpurtancia da~ Cl'stas. e a Cem!!lissão de Legis. 
la<,:1io be de parecer que o SupplicRllte deve diri
gir primeiramente <\0 Governo o seo requcrimcllto 
para fazer tomar conhecirncuto da injustic;a que. al. 
lt.-ga. Paço da AGliembl(~8 ~i ele JUIl(W de lt):!3-
Jusé Frliciano }el"1ltwdc:; pj'!hci.ro - João Allto-
"io Rod, il{UCll de ('aI !;a/'w - .J{)sé Tl'i,rciru d" 
Fon.çeca J/ãsco1tcd!os - Jo;,,: .,Antotlio da ,Sirva J.lJuia 
JO,f!! Corre" Poc",,,,, e Silva - Anton;o José Dltar_ 
te d' ArQ.'~jo GOlUtim -D . .:.V ItIllJ ElIgelLÍu de Locia. 

OSr. Pereim d,f' ClIllha: -Eu cor.tormo-me 
com o Parecer da Commisst"io; este homem quei
xa-~e, e pede providencill , pois ulie dos meios 
C)ue lhe restão, c recorra ao Governo, 

O Sr. Andrada. J.l-/achado: - Não sou de voto 
que lõe mande este Partendente reql!crcr ao Gover
no; julgo que se deve examinar o ll··gocio. 

O Sr. Presidente: - Em tal caso ti4uC adiado. 
O Sr. TratH;a: -- (;ollvcllho no adian~cnlo; 

elle queixa. se de que hou\'c cOlltra a Lei Accor
dão 'na Casa da ~upplica'iéi(): portanto queixa-se 
de um vexame, de uma injustiça, e isto deve ser 
examinado, 

O !Sr. Presidente declarou que ficava adiado, 
lla forma do co!Ctume. 

O Sr. Ribeiro de -Andrada, como Relator d. 
Commissão de Fazeuda leo e seguinte. 

PARECER. 

A CommisÃo da Fazenda devendo prnpnr a 
quantia que por equidade lIe deve conceder a An-
tCF!.:o ~Vaclzado de Cal valho, na conformidade da 
Resolução de~ta Assembléa, tomada na seSMO de 
21 do. corrente mel de Junho t nno obs"'nte o pa
recel' que deo em 16 do dito mez, se vio extre. 
lIIatnent~ embaraçada. ja pela falta de meios pll'& 
se rçg1111!,~ em um tal nrbitramento, consistindo os 
serviços deste cidadão em aetos voluntarioa de be
neftcencia praticndos com 08 se08 nacionaes e com 
os Hespanboes, ja pela considera\'ão deeco:.:.omia 
e circunspecção que deve haver na applkaçiio dus 
dinheiros publicoil. Aptzar porém debtas diftÍC'ulda
des, devendo satil:,fazer ao que lhe foi ordenado, 
offerece á comoideração da Assembl"a que ta '\'('z fi. 
que rem"diada a des~raça ~m qu~ se acha actllAI. 
mente n sobredito Alllon;o J~/ttCharl.() de Carvalho 
e aua famllia, concedendo·"e.lhe pc!o 'J'hesouro 
Publico ~ uma, pensão annual· de quatroctntos mil 
réis, que por lieo fallccimenlo pa$se a todas as suas 
filhas repartidamente, além da pensão de. cinCl)( nla 
~il réis que por DecTeto de 2 d' Abril dc 1~19 
Ja ohtne cada uma dellas . .;.... Paço da A8sembl~a 
27 de Junho de 1823. - Mare,'m Froncisco Ri-
beiro de .4ndrada _ Manoel Jacinto Nogueirt' da 
Gama - Joaé Arouche d~ Toltdo Rendml - BnTão 
de Santo ~m(Jro _ J oa6 de Reaende Costa. 

O Sr. Ril}('iro lle Andrada: - A esta Assem. 
bléu foi presente o Parecer, que antes deste apre. 
sentoo a Commiss:ío; a Assembléa resolve0 que, 
por equidade, foslle attendido este ci,la(l.io em con
. telnplação de seos hons IIf!rviçoa. A Commissão 
não tinga um só lnincipio legal em que se fun
dasse t um &Ó dado por onde se regulassE'; mas 
servindo.se dos· mesmos princi,ios dc equidade en
tende0 que ficaria este cidadão .satisfeito , tira~d().o 
do estado de df'8graç" a que se acbared~l"'o, 
Pela cencessio de 400$000 reia além d!Js ~O que 

,h tem !,':~:t. c;nns filh~s, ~5~:rndo :! t'!tas p01' moro
\~ de SCl' Pú toth a p<'rt!o;ão pN inteiro, compe .. 
tmdo pur 11'r.!o 11 C't:i? uma, naqueHe CD~O, J.'j()ji>OOO 
rt:is, (luando alé u:lor~ ~;ó lhe tocavi:o 50, Eis-_ 
aqui o G~le julgou a COIIIIl.i:-Mio poder faVor na 
talta al)so(uta de principio legal que a diri~7.Ít:se. 

, O ~r. Alencar - Eu v('Jo que 8 Cfrf:mbsão 
du~ que est(~ homem tem' lierviços atteruJivei!l, e ~e 
nós o devemos soccorrcr fúç4moe islo de .modo 
que sc3a \'t:rdr.deiramentc soc{'orrido. No e;,lado õe 
deligrllça Em que t'lIl' se llcha , e com ('ir.co Ii:bas, 
creio que com (j:)(l~Ot.:O rd~ não p{:rlC" passar no 
Riu de Janeim. ~':; temos !~G0rbfiVt; réi:s for mel. 
e não a.t:hamo» m"il'); cc,mo )lodcr;', dia passar 
COR! tão puuco? Dir-se-Im qlle ale aquI tem pl1!SO
do com menos; mas como terá e1le pas~ado! l'e
rá sofrido mil incommodc.s, e os seON am!gos lhe 
terão valido. Agora porém que a Na<;ão o que\" 
soccorrer, sejl1 de uma maneira que elle fi(Jue in. 
dependente, e para iS80 h-e prf'ciso dar-lhe 'luantia 
suffiCiente; a (,ue lhe e!ifá arhitrada me Pllf('ce 
Ului pr.qucna, prillciralmente com.iderando que h~ 
de repartir.se, por IDOI te ddle, pelas cinco filhas, 
pois com o que toca 11 cada uma he impotlsivel 
viver. CumÍ'~c por tonto olhar com mais intereS6e 
par" a s()r(e de um homem infdiz por ter df'lipen
l1ído a maior l,arte dos seos bf'ns em beneficio do 
seos ('oncidadãos, e havt'rmo·no1> ne1>tc ne~ocio de 
um modo digno da Nação que reprt'lientamos. 

O Sr. Prcsider.te declarou que ficava Bdiacfo 
o Parecer, por buer quem faltasse contra c1!e. 

O Sr. França: - Ha. tamhem um Parec('r 
da Com missão de I..(·gislação sobre uns Officiaca 
preItOs na Ilha das Cobras, que ficou adiado. 

. O Sr. Carn,!iro de CampO/f: - Elisc P'ucccr 
ordenou-se que esth'es~e na ~ecTetaria para ser 
examinado com os documentos, e ainda li nltO 
esteve; por tento Dão pÓdl~ hllje S(f discutido; he 
preciso que primeiro os Srs. n.puladoli o \'Cjão. 

. O Sr. FTa?lça: - O Parecer tetll estado na 
Secretaria como a Assembléa determinou; e alguns 
Srs: Deputados ja o virão; agora se a As!:crol>IJa 
(;;~tende q~;e não deve ninda tralar-se deHe, ís!O 
hc ollt.ra cousa; mas que elle esteve n .. ~ecrCLa
ria mio ha duvid!& alg~.ma .. 

O Sr. Carneiro de Campos: - E~t:uia o F3. 
recer; mas os documentos não; t; c<:tcs e:io 08 qUt! 

se qUIll-em euminar, como a AtiseRlbléa ortl~mou. 
O Sr. França: - Quando se diz na Secreta. 

ria entt'nlle-se na mão do Secretarb; hoje alguns 
Srs. mos Pldirão c os lerão; para KS8 examc não 
he preciso que os l)llpeis andem por cima das me· 
zas; nem isto convem porque 08 Secretarios sao 
responsaveis por t'lle. 

O Sr. ('arneifO de Camp(I.': - Niío se decla
roo isto; e 08 papeis bem l'udião e~t:.tr l\CIll peri
I!0 em cima de alguma Me~R na Sl'clctaria. demais 
eu não entendo que estejão patentcs estando mettl. 
dos na Pilsta do iecretario. O que eu creio he 
<Iue .como o iJlustre Preopinante fez a Aeta de on
tem levou elltt:8 papei!' para casa, e por isso esta
véio. hoje dentro da sua Pasta; mil! não sei que 
deste modo estivessem patentes; creio que anlclA 
se poderia dizer que estavão fechado ... 

O Sr. Presidente: - O que me parece he que 
podem ainda ficar sobre uma mesa na Sccrct:lr1a, 
para serem ali examinados pekls Srs. Deputados 
!jac os quizerem "er. Assim se decidw; e que en. 
traria em discussfio na ee3são de ::iO do corrente. 
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PS5S9u-se á 8.- parte da ordem do dia, ist. - do das eou81\S; que tomro admIssivel esta ou aquet. 

he, ao Rfgil1lento da As~e,.blél1. Ia medida Jegislati VI , que em outra hypothese .ja 
Art. 8;t Todos 08 mezes se publicM'â: na Ga- for3 rcgcitada pela A~sembJé". Esta' toma então CG'

a-:!tA da Assembléa a Jista dos Autlíorcs que no nhecimento ,la. matelü da Indicação fiimplesmel'lte; 
decurHO d' a.;uellc mez pedirao que se suprimi;- isto he, se variarão ou niio as cireunstanciaIJ: re.. 
tõem as suas Prepostas, designando os que farão zolve se de\lc ser admitida, ou não RS leituras do 
d!f~rido~. estillo, para ser discutida a Proposta que em ou .. 

}4'oi 8l'provado. lro tempo ja fora regeitada. Por e"te meio salva .. 
O 8r. Pa,da Mello: -.:.. Antes do Artigo 83 se a rasito de cOllveniencia do hem publico tia 

deve haver um que marque como SI: laa de pro- Nat;ao, obstando-se todavia á contumacia, COlD 

ceder com· ali Pr"'postas que não tiTerem Lei por que o Author de qualquer Projreto rejeitado per .. 
objecto; e para haver co~'1erencia acrescentar-se, tenda por ventllra ~.il'lda fazeh~ val.r. O R~iDlen .. 
antes do Ar:. ~4, a declaração de que umas Pro- to obriga em quanto a Assembléa quer. Um D~ 
paltas tem por ohjccto Leis, e outras alp:um outro putado qualquer he inhibido de repetir Propostas 
sete da Assclnbléa. Eis 08 meos dous additamentos. que umB vez forão regeitaàas; mas não lhe he de-

1.0 Antell do .'\rt. 4R declarar-se-ha que - As feJo fazer uma Ind.icaçi'ío, em que 'faça ver á As .. 
Propostas ou tem por o~jecto Leis, ou algum ou.. sembléa, que os motivos sobre que assentará a sua 
'ro :leto da Aseembléa.. Deliberação par,a regeitar um Projecto, ja não 

2.0 D(~pois do Art. 82 - As Propos!as para a}- existem; e que talvez occorrem outros, ~ue exi .. 
gmn outro aeto da Asscmhl~a, ou Incjicações, não gem com urgencia a mesma medida . que pOUCOY 
fl(,~\lir ,o todas as regrll'l expostas ,i mas serão logo m"zes antes não fora aprovada, E neste caso, sen
uccitlilas depo;" ela l.a leitura, querendo-o a As- do a Assembléa d' accordo, nenhumembnraço ha 
sClllbl~a; ou pasl'Hlráõ Ú t.a, (' eUJão, precedendo para que clispense, 8 faculte a admissão da Pro .. 
di.,eu~sio, s~ráo decididas li vista deHas, ()u depois pOtlta, U Uegimf'nto he Superior ao Deputado, e 
de i "pressa.,;, se se juJgar nece~&ario. - O Depu.. I:Icmpre obrigatorio para ~lle como Lei; mas não 
tado I'n!tln.· o' he assim para " Assembléa , que o fez, que o 

O Sr. Andrada Machado: - na necessidade elispensa, e que o póde derogar. Eis as rasões por
de declarar a m~rcha que deve seguir. se com as que voto pela doutrina do Artigo. 
l'ropostas que niío' tem Leis por objecto; maa O Sr. Hcnriquea de Resende: - Não posso 
qualq'.ler que seja a materia, ou se declare urgen- convir nesta emenda; 11e suppor que os nossos vin .. 
te pa':':L ter Jogo 2.a leitura, ou filJtle para quan- dairos precisão, que ponhamos no artigo essIl ex .. 
tJo lhe compl'tir, sempre deve entrar na ordem do. tep;ão. Antes eu opinarei pela supressão de todo 
din para fJUC He pussa votar com conhecimento pre.. o ultimo periodo; ficando o artigo como está até 
.io da materia. Sapponhamos que se declara ur- as palavras nas S·cs,fóca tlaq"elle ollno. Dou as mi .. 
gente c que he lida. fl,a vez, eu que não estou nlias rasões: eu creio que o motivo porque a, il .. 
prepllTaJo não posso votar; o mesmo acontece quan· lu~tre CgmmiSSdo assim estabelece0 este artigo, foi 
do fica para 2.1l leilura, e esta' se f.u, sem se porque scndo qllalquer proposta regeitada pelll pri
estar prevenido. Por tanto o' que eu quero he que meira vez, e depois ainda apreseriladl.l , e regeita .. 
8~ja distribuida COtUO outra quallJuer, para que da duas vezes em Legislatura liuccessiva, ou inter .. 
ninguem vote em cousa sobre que não pensou. polada, quando t'ldos (I.~ D~putlldos estarão ja mu .. 

Fizcr:io~se mais algumas reflexões; e a final daJos, he file;;) de ji.Jgar tlue a tal proposta lJe dicidi .. 
~ ~::;;; n·~c qll~ fO'sem remettidt'ls íl Commi'\siio da dnmeilte m,j , mas eu mio posso convir em todo ° 
Ú ,:,}., :ir) 1.<)· Hegil\lcnto, para que redigisse os rigol' deatc principio: os tempos mudão e com el .. 
\, ,.; IC f,lltav~io sobre Illrlicaçõ\~s. lcs os h9I1\ells e :lS circullstaneias: h~je he muito 

.;. 'l, ~e um:1 Proposla sohre oajecto per~ mií esta propoc;.t,a, e tl continua a ser ainda por ai .. 
) :\ ç:'.'n~l'l!·,:\ for rc;eit~da, não tornará gl:ns annos: mas taes cousas oecorrem, que a pro • 

.. ' (~t:; h ),):l:, ~es:;üei li' uquclle anllo: e se pll~ta não s,', vem a ser boa, mas até nt'ccssllfÍa; 
'.'~"'~:'1 mai:; duas vezes em annos succes- c :to~ \'indoiros he qUQ pertence decidillo, Ora o 

. ,.;' > ;,;:.t i:lterpoladoi, nunca niais entrar.í em d:s- legislar-n.os aGora para toda a eterniJade expressa .. 
çUS'i.io. 

O l"'r, .Aai()/i - Sr. Presidente: O Artigo 83 
flnl' fiC íld!l\ em di~cllS8iio eu o dhido em duas 
pl1'Ls. ~I.i~)re a I,a que ACI1LJa nas palavras - de 
aquc:lc :'1111:0, - llwlt. tenilo que dizer; qURnto po
rC:1Il ai,,: ach~.fI injusta, pOl' isso que muitas ,'e
les ~'l'liiI(-) ql\e hoje he inutil, passados tempoJ. 
e m'ldIH};P' 3S cil'cn\lstand:a:i, vem a SCl' n;io só 
uJil, nléts alt~ IIcccssario. Por este motivo me lem
bro de tiuer \1.11 adJitamento ue~tes termos: Salvo 
lil! Mlf cir"lln"t:mchll a tornarem lIeceKsaria e utiL 

O ~r. P"mçn: - O Adclitamento para nada 
bU'\lC. ~u ~ltZO que as ci,Cullstancills vllriem. qual. 
~tler dUIl Srli. Deputádoil llooe ao dito res}lf'ito fa
Icr uma Indicação, em flue exponha o novo esta-

mente, he Íltlpraticavel: admitir & exeepção pro .. 
posta pdll Senhor ÂcciCJIi l!cria injul'íozo ao~ viu. 
doirlJs, a quem com,)€'!.e jlll~:lr (las suas neccssi. 
dudes. e scguodo eIlas revogar as I~e;s agora fei.as; 
por isso voto. peb sllppres~;ão do ultimo periodo. 

!\!L,irl) ~jn. .DeputaJos pedirão a palavra; ma! 
por !ler cheg.,ria a !wru ticou lliiiada Íi Jiscuss.io. 

O Sr. Pre~illente assig;wu par.. a ortl~m do 
dia I." o Projecto Jo Sr. RocltN. Franco sobre :& 
Junta denominada de Admini,tração Geral ~,a Pro. 
vineia de l\linas: Q,O Regimento da ASliembléa: 
3.v O Pwjecto do Sr. Pereila da Cunha sobre a 
cOn6rm8\'ão das Leis. 

Levantóu-se a Se!'!lio Íls 2 hQrac; da tarde. 
Jose Ricardo da Costa Aguiar cf Andrada, Secre~ari •• 

--------------.----------------------------------------.-------------------
lHO DE JANEIRO NA ·Jl\IPl\ENSA NACIONAL. J8~. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 

GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA 

DO 

IlllPERIO DO BRASIL. 

1 8 2 3. 

SESSAO DE ~8 DE .JUNHO. 

Preaide,.cia do Sr. Andrada c Silva. 

REunidos os Srs. Deputados pelas 10 horas 
da manhã, fez-se a chamada, c acharão-se pl'e
"entes 57, faltantio com causa motivada OI Srs. 
llodril(uea Yelloso, Gama 5 Ribeiro de Relende 
Fer'!"~ira., Barrei? ' e Silveira Mendonça. ' 

O Sr. PreSidente declarou aberta a sessâo; e 
lida a A~ta da antecedente foi approvada. 

O Sr. Secretario Carneiro de Campo., leo o 
seguinte Officio do Ministro de Estado dos Nego
cios da Guerra. 

111. Il10 e Ex.mo Sr. - Julga Sua Magestade O 
t mperador interessaate o objecto de uma Mensagem 
que por Sua Ordem eu devo levar ao conhecimen
tu da Assemblea Geral COluituinte e Legislativa 
do Imperio do Brasil. O que participo a V. ~x. 
para lhe fazer presente que no clin 30 do1 ('orrcn1e 

• '1)... d 1- . P fY'('?' :.1'" ! .:. ,."":-'C; a m::m la m,~ aprC'I?I~tel'l'l no aço 
~~. s.,."';~ ,-:,,,,~.(,.,, 'i r:'n r~ ~!,v-~:':r:;.1 ~L) .. '-~,;~ .:-':,'? d(t 
l' :' 'r:;,'l'ino (in. rr:c~m:l'\:'cJllh!l'a i~c,,";:' (' :- c. 

em ~;~, ,'>:. J,;;;!IO de 182S. - .Til/i, I i';, 
11:0 ,- ..• ~r. J(jIS/ .10'1'7":" .... , '·.'I/'h'fi i .. 

fiCOU ~ ."ssen;f· cir:llla. 
Leo m~:' a p.~r';i'il·2ti;l(l dI: i'I'\;;l.,>t~::> Q'.'; ., ,. 

(l Sr ·~''''h.:: .:: /llcru/{lIli' 
.~ . ".: ;: .. :uentc a J'\ s~r'r~)bl(,:l i!'.t(~irad!. 

O ~r. /flrllcim tia Cunha: - E. vou 8ffe
reCt>r á consjdcrl\~'ão desta Assemblea um objecto 
que me pare\~e di~110 ela su:\ attenção. Fallo do 
Páo Brasil, genero prc<:Íoso c rico, que forma uma 
'!arte il\lpo;l;lwte do llOS."O Commercio, e que por 
falta de ajmta,las prcl\'icJeJ1cias, csü ql1l1si em total 
abandono; iildicar poill alóllllW! uessas providencias 
me pllrcce lU!~ente, tanto para se tirar partido 
tlesta grande riíl'!cza do que a Natureza tem sido 
prorliga em all;;um;ts ~"s 1Jo~sas Provincias, como 
par3 alli dart-ens h:.llltanles do pezo de onerosos 
tributos, de que lh1ucm ter dispensados tlrOmovcn
do.se este ramo de CIJrtlil4crr.i", que :1 passada 
Aum:nislração parecia 1I1\~rc:' (10 todo destruir, com 
as errKilllil c illjUSí .. s lilt:di<.!él~ que Pllnha em pra.
tica. Tl)do~ s .. hcm(,'=l. \!,;:tiiLG l:c desgraçado o estado 
prc!\t'nte da:; rCll(1~~ pU;J~!::!\S, p;'inC:ipalmellte pelo:t 
e{f,'ltlls da. !!ucrra, n cu j:lS t!xccssl vas dcspezas mal 
pOdC"Ul Ui! P\l'OS suprir; or.l o aUl:ilio que para 

isto pode mllllstrar o Páo Brasil nno he indiffe
rente. Por estes principios me resolvi a otrérecer 
uma Proposta em que tenho em fista, activando 
este rico commercio, conciliar o interesse do pro
prietario com o da Fazenda Publica, Rujeitanrlo 
ao mesmo tempo não só ás penas das I~eis exis
tentes, mas ainda a uma' nova multa 08 contrll
bandistas deste genero. Eu julgo t como já disse t 

,urgente esta medida; e quando a minha Proposta 
não esteja em termos de ser' tomada em consille
ração IJeço que se rem eU. a alguma Com missão 
para a reduzir á forma c8nveniente. He concebida 
nos termos seguintes: 

PROPOSTA. 

1.° Que sómente ao Proprietario llo terreno onde 
ha Páo Brasil se conceda o córte do dito prlo. • 

2.° Que a Fat;enda Publica pague ao ProPTie
tario, pelo t.rabl\lho do c;~rtc e (I,;nducção, duzen
tos reis pOl' arrooa. )'1'1' cada uma legoa, do lu
;}'-.:' rio C:,rt(~ ai.. r,\ '\l:lzem publico. 

(l'-' l~!I'" 1,;(1)0 ot"t·.f.'~~.~ :.!':"l!'···1,4,_,,1 '!' ".," '.~'~ ~~> ,. 't.t(., ~I"II.~)" ,1.\.,-, :i :'" __ \ .... :_\ .. ~ .. _t, ' .•. " ...... ti ••. ..;.-(; 

'-'~ra" Dj~ \jO ~::1P~~' ':"1 ~.~n.!~~I:flj .. ~:~ ; .. ".t ••. ,.i) :f1' ..... : •.. .: ... ., 

. . ."~- ,·1\",'. ""m ... ~..., 
I.· "cJt1U l, li" , . "" ,.. '-'. "., 

o:': ..... p.:.o~ ... ,. "r~t'J,~.':~ l~~.!.!..!f" ".::: 
., <....!"... ,~;,; lJ.~..::., '.,- JOi.' 1" Jn~ 

.A._(,'.r:-·~;r: {.,;,. -:r': ~ ~'t; da Cu i !·,li,ú'. 

.ficou p:.m~ !;egunda leitura. 
Passou-se á ordem do dia; e elltrou l'M dis

cussão a urgTnCIa. do Projecto do Sr. R,1f~ll1' Fnmcb 
sobre a 1'e"ogação do Dt'cret\l de 18 de Março ele 
180 I, cnjo Projecto (tira aprcsentalo na S,-,ss:io 
de 26 do corrente, na qual iCcára adiada a mes
ma qucst,ro da urgcn;:;~;l. 

O Sr. Rocha Franco: -. Sr. Preliidente: Sp 
somos em tempos liberacs, como me affiguro, ha 
necessario que desde j:i vi, desaparecendo d' entre 
nús tudo quanto tem resaibo de despotismo, tudo 
qllanto parece llictado pela arl~itrllriecfade. Tal con
sidero o Decreto de 18 de l\JU1'CO ele IR01, pelo 
que respeita aos por cen to. Sim', eu o consirler«, 
lIesta parte uma Lei ini!Jua, oppl"essiva dos Cj:~:t
dãos, e arbitraria. Porque, Sr. Presidente, se eu 
pa~o o que contratei, S~ cm pena de al~umll móra 
qUfl nisso houver, a Lei iDe faz P!\C;~:U debaixo do 
jugo de :om riguro:lo cxccuti"o, \! !)(lU a16m c~n
delunado nas custas, c in:n~cn:;:\s C~!::t~l; se os cn
carreiados deste tamo de ,1thninio;tra'i,io publica sao 
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assalariados pela Nação, e multo bem Assalariadol, 
porqut! titulo hei de ainda solFrer a ~xtorsjió' ~os 
por cento? Ou com que t'und"mcnto dispõe o De
creto dcst:\ parte de aneos bens? Nio lhe descu
bro outro que não seja () arbitrio: isto be que se 
dis, mando porque CJuero;. isto be _que lle Despotis
mo, com\) o bc toda J ei que nao tem por ele
mentos a ruão, e a equidade: Sltlt pro Tatione 
lJolu"I,~a. Este Direito, Sr. Presidente, deixeml)-Jo 
para o Codigo, c para OI Lt.-gisladores da Porta. 
lUAS di .. !>e um iIIubtre Deputado na Sessão antece
dente que a Lei uio era mo injusta como eu a 
inculcov.,; e. pretende0 pronllo com diaer que ba. 
'\'iio outras anterióres que mandavilo tambem os por 
'-'entoe Alas este argumento, salva • iIlusttaçiio do 
nobre Deputado, naio convence, vale o mesmo que 
6e dis:.esse que a Lei não he má porque he Lei; 
como se não as houveiSe injustissimas, digoas de 
8crem d' entre nós desterradas, e proacripta.. Disse 
mais que 8e passll86c o meo Project9 J levaria maior 
mui do que bem á Ptovincia, na h.tpotheee tal
"fez' fie que extincta a Lei, ou Decreta de 1801, 
deva eDtrar em observancia alguma doa an&erioree 
da m~ma '.milia; lIIas esra hypotbese he iDsulten
·tavel em Direito por isso que sendo de umas e 
·outral uma meima a disposição, a identidade de 
,ulio de preiente Decrete as destruiria seguDdo 
"flueUe lmncipio trivial dos Consultos: UM ~Dtlem 
militai ratio, cndem. e,t Leg;, di8po8ilio. Outra 
cousa do que julga o illllstre. Deputuo; entende
rão pessoas seRl8tas que tivefão a pmidencia, e o 
Governo daquella Provinci.; que virio e obser
'Varão estas causas de mais perto; qUe de mais 
perto escutarlo o clamor dos Povoa; que tiverão 
mais lugar de conhecer a sua opprcssão, e. o grão 
dell.. ElIes não acharão porque temcr essc mal, 
'lue augura, ou receio 11 illustre Deputado; o que 
ach;trão foi que a Administração Geral DItO con
respondia em parte aos fius do Decreto que a man
dou crear; que 08 por cento eriio grayosos, e mui 
~ravosl)a aos Povos; e fundados nestes priucipios 
anlJuindo aos votos da Provincia, supprimirão a 
.Ad'l,inistra~o Geral, e com esta 8 extorsão dos 
pot (;ento. E tio urgeDte lhes parece0 esta reforma 
(Jue eUra Dio recearão a desappro\'a\'io do Con
I!rcsNO Nacional. E par. 'Iue á alguem não Ilareço· 
arbitrario o que digo 9 rogo a Abscmblea o paciec
da de ou\'ir h-r este Artigo SÓlDeute da Port:.aria, 
ou .t'rovilio do Governo. " A Administração Geral, 
" a qual d' ora t'm diante fica Stlspensa por não 
" carresponderem parte 80S 6ns declarados DO De
" ('reto de 18. de 1'Iarço de 1801 , e ler rnuHe 
" onerOh8 a08 Povo" e á mesma Fazenda publica, 
" pelos B\'ulta,18s por cento pagos 80S Ministros 
,. e Ofllciacs de Fazenda, que telldo como taes 
" ordc·"ados, 08 pcrcebião antes de pagar-se o to-
" tal da di vida, e muital velei com prejuiso dea
" ta &e. " 1'cmol llOis que a reforma que pro
ponhu, parel'eo neceasoria, 8 urgente aOI que ti-
verão o Governo da Provincia ,que de maIs per
to • ., com maior conhecimento de caulla julgarão 
da oprellslio dua Povos, e d. justiça dos &cos quei
:x lime.. I nsiltto pois qne se lupprima a AdmiDis
tração Geral, esta a arbitraria, e ie8potiea Lei do. 
por e'~nto. 

O Sr. Aline ida e .A.l1Juguergue: - (Não se 
cntende o Tachigrafo.) 

O ·8r. llor.lu.l Franco: - O ilIultre De~utado 
demoro .. ·.. milito pauo. teOlPO Da Província.t lW .. 

nas; o pOi' isso enga1lC\I... em parte do que diste. 
Eu tier, e slf,en'l outrOl nesta Auemblea que Da 
C\lrr:~rco de Sabará estRo de muito tempo el ... 
cohrall~'as á car;;o do Capitão Mór de Ordenanças, 
e que e.lite do que cobra. ou OI Commaudantel 
de Dcst1icfos paraelle, percebe o premio clt d~, 
ou do1.c por cCllLO. E concedido qtS8 na Provincia 
se fuçào icrlllmcnte p~r Militares sim.JbaDtes co
bran\~as, esse argumento he contra producentem, 
pl.is pur isso mc~mo que a Nação se priva dOI 
s«:f\"iços de li.. Militar, á quem paga para dite
gtoeiar facs cobranças, be que nRO sei que titulo 
possoo ter aos por cento ns Sr8. da AdlOiniatraçãe 
Geral; nem IhclI descub.ro outro direitu que o dOI 
zangões 00 trabalho das AlJelhas. 

O Sr. Maia: - Eu julgo que he urgente 
este Projeclo; ou que pura clle cntrar cm diJ. 
ettSlio ba UD'IO urgencia digna de considcraçio 
delita Assembléa. Porque, 6e noa &emos encarre
gado de fazer todas es reformas urgeDtel, e in. 
dillpensaveis; e se utgêntel, e iadispenuYeil temOl 
conSIderado todas aquellas, que tem alguma ana
logia -cem a Constituição t Quque de alguma 
sorte tendem a firmar principios verdadeiram8nle 
Constituciollaee. he de a:1eCessidade Ber es&e o oh
j~cto, de que tracta.. 

Ho cer&lIment~ priDCipiO Constitucional, e iD
constestavel, que um dOI primarios fins da Cons. 
tituição, e por eODsequinte da maior attenção, e 
maiã proprio dos c:wdadoa desta Assembléa, he 
prantir aOl Cidadãos G direiw d. propriedade, 
dando as provideDcias, que obstem a qualquer 
,infracção de1le; e he por tanto urpte, e dai 
que temos a 1I0SlO cargo, uma medida, 9ue so 
derigir a evi~ as ofFensu deste sagrado dlfeito: 
o que se fal com o prescrlte Projecto. 

O Decreto de 18lH infringe mui directamen
te o direito do propriedade em quanto obriga um 
grande num.ero de cidadiios a pagar o que "io 
devem, aquillo, a que nunca se compromeUerão, 
nem expressa, nem tacitamente; porque os obriga 
a pagar sobre e valor da sua divjda uns tantos 
por cento, a que se nio sugeitarãó; nem expres. 
samente, porque nOI seos ajulites, e cOlltractos se 
não declarou esta obrigação; nem tacita, e pre. 
sumidam1mtc, porque mio podião, na occ&sião _.dos 
contractos ,. prever os contractantca um onus, oi,,;, 
da não eseripto Da Lei, c que muito posterior
mente sobreveIo, imposto pelo sobredito Decreto 
de 1801, cuja disposição abran~e principalmente 
as dividas antigas, cootrahidas desde o principio 
do estabe1ecHneDto da Provhlcia t em teaJpo, enl 
que os dos por cento, então ooncedidos aos exe. 
cutores Fiscaes, erio dedUlidos do que liquida
mente entrava DOS i:Ofres, e por CODstgQinte erão 
pagos pela F8Ienda Publica, na cODformidade 
das expressas disposições dOI .Alvarás de !t5 de 
Setembro de ) 655 §. J1, de 28 de Agosto de 
1758 6. 1. e de 20 de Março de 1756 \. 1, e 
niio pelOl beOI doe devedorel , eomo depois le 
determinou. 

He priDcipio tambem Constitucional, e igual
mente iDcontestanl, ser um dOI ub)ectOl impor. 
tantes da Constkuição Divelar OI direItos de tOdos 
88 cidadãos de uma mesma Nação, estabeleceDdo 
uma perfeita igualdade de tiireitos, e obrigações 
á vista da Lei. 

He por i8lO llrgeate o Projecto, que se di. 
Tige, 111 ~nformiclade dei" priAcipio, • c1em. 
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~ desigualdade, que 03s"e da obsernneia do De. 
ereto de 1801, que dado Plivativamente para a 
Provi~ci" de Min .. s, I~geita uma grande parto 
dos cidadãos do lmpeflo a gravame, que não 
})ezl lobre outros. E por tanto mais por esta ra. 
zao deve ser admittido Íl discussão, para se es. 
tabelecer Il igualdade entre 98 cidadãos .Hrasileiros , 
ficaudo todos lugeitol a uma IIÓ L.i. 

lato, que siria objecto Constitucional, e di
gno dOI l.abalhOl da Asaflmbléa, ainda quando 
te tratasse dos direitos de um só cidadão; he mui. 
10 mais urIPnte para entrar já em disculIsão, por 
dizer respeito a uma Provincia inteira, poi8 flue 
loca a disposiçlo do Oecreto a' quasi todos OI 

I~ habitaotel; • uma PreTineia grande pela 
lua população. pela lua agricultura, colIJmercio, 
e industria; I ainda mais grande pelo seu di8tiocto 
Patriotismo .. ~ " .. dhcsiío á CauSA do InrlependeoClia 
e do Imperio ........ Conduo por tanto que a medida 
llropo8ta no ProJecto, be urgente. e indispenlta. 
nl, e como tal objecto de discuu:io. 

O Sr. Rodric"e8 de ClJrv4lho: - Trata.se cle 
eltiuguir 08 por cento das execuções das dividas 
publicas t ou que esses por cento se extraião do 
dinheiro dado em pagamento á CClOlll do princip!ll • 
nno julgo admissivel nenbumadas pertenções. Que 
as execuções (~aminhem do modo or,li1\&1 io, e ge
ral; que as das dividai, preteritas da Provillcia 
de Mioas Geraes estejão particularmente incumbi. 
das a uma COIRmisilão, lS50 nada tira ou acres
centa a jl1lciça dessa especie tle condemnação. 
A rallio porque taes por cento le tirão he não 
Só para compensar o trabalho de pessoas que vi. 
v~m de lallariM, e emolumentos. como para con
vidar tael Officiac)8 a serem mais solícit08 na pro
moção da cobrança por meio do premio. O Legill
lador conhece0, e conhe~eo bem, que o interesse 
he o movei da diligencie. e determinou em uma 
Lei geral que OI devedores pagassem eua -tuoaa 
eln proveito dos executores; essa medida, he geral 
em todo o Brasil, e como se ha de fazer execul!
eão de uma Provincia, com excepção das outras P 
Se nós entrarmos a pedir providencias particulafl's, 
IPbre objectos, que obrigão a todo o I mperio, en
tão eu pesso tamhem parR a minha Provincia, OI 
outros l1onradol :l\'Iembros fanio o mesmo, e em 
ultima anazile, Rhi telllos uma Lei geral. e aqui 
temos que ... io pode scr admissivel a url{encia de 
um Projecto de Decreto que he contra o hysleDla 
dd Legislaçíio. Quando tallRedida entre em refol'ma 
então examinaremos se he melhor timr eSBe pre
mio, se 8e ha de substituir outrO-, ou· ordenados, 
que mantenhio o Solicitador, Escriviio da l"azen. 
da, e o Juiz; parA então me rellcrvo; mas desde 
já declaro t que no systema Rctual entra 8 eape
ranlja, bastante incentivo para mover 08 executo
res. Quanto a extrahir-se o VAlor dOR por cento do 
total ,da divida direi que tal mf'dido seria illjus
tissima. A quem se impõe essa contribuiÇã"? Ao 
devedor mo1'OSO, ao devedor que ,não JY.'gou ao 
tempo que esti pulou; e he esta pena a que pur~a 
a móra. Quem mer"('erá maior contemplação o de· 
vedor que deixa dc pagar lia tempo convenciona
do, ou o credor que deixa de receber o que he seo? 
Dice-se que n devedor nRO canlractou pagar 011 por 
eentó, isto he um erro; contractou o devedor, 
centractarão seos socios, e cont1'8ctarão SeGS fiado
res; a Lei b" expressa, foi promulgada, e desde 
A,osto d. '.'7 ÓS que está em exeeuss!io. Logo aonde 

eatí a .ioteneia. Podem08 di1.f'l" <iue qa_ PII •• 
paga a multa, paga \"oluntariamente perque Dio 
l'agou em tempo. Nem se diga que a li'asenda 
Publica he dura nesta eKigeucia, a regra gera! 
entre 011 particulaJ'H be pagar 011 juros, e Da IIUI\!-
cessão dos annos ~l1es chegio a divida 80 dUl'lo 
e triplo, o CJue não s .. ccede com a }'uenda Pll~ 
bliC'a. O Pr'\Jecto deve decahir,' porque nem he 
justo, nem abrange uma providencia geral, por 
tonto veto contra a urgt-ncia. . 

O Sr. NogueirlJ da Gama: - '< Não se fIl. 
fende o 'fachigrafo.) 

O Sr. Diu/I: - Convenho que lIe~ ir este 
Projecto ti Com missão de }o'alenda, inda que não 
hc. tão dific,.l la sua intcligencia. que .eeeas:to 
~alor pesqulza. mas be urgente, e i8Io a todu •• 
VIStas he patente. 

Nãu he espirito do ProvinciatlllDo: .. o me 
pe!8uado ver ,.qui o Tribunal, que repretenta a 
oplDJão puhlica, e como esta .ão noflre eonstran. 
gimento, nenhuma sombra deste dcye aqui appa
rt:cer, quando tratamos de reformas urgentes; pol~ 
exercemos a censura dos abusos. IIlI~rta por tan,,, 
dirigirmo-nos por judiciosas vi.tas a 6m que lS8 pru. 
mova o bem comOlum; para conhecello basta o 
bom senso, por dictames simples clarol. e lumino. 
80S sem sublilez:\s l)()liticas, e refinados ardi" (IUe 
mQstràodo eloqut'ntt's seos authores nio ilIudem t 

nem subjugão o Povo, que ji fez aeo juilo. A. 
reformas devem ser extensivas a todal .1 Pro"in. 
cias; eoemo eu trnho conhecimento dltiw .bu~ 
na Provincia de minba naturalidade não pode I,r 
licito o meo silencio; be necelliario' que eu re::~". 
me, e já procure acelerar eat. retorma. He cerlo 
que est"" Provincia e8tá gravada com debito conli. 
deravel, ~ue esta multa dos tRntos por cento t lem 
ncelerar, e menos facilitar a prompta c:obran-r.' 
grava malsos ievcdorell, em unica, e ex.clusiv ~ 
ulilidade dos empregados da Junta ali"alllriado8, 1:1. 

qUt'm cumpre sem nt:ceslidnde de mais graci6(;'acõ:', 
promover as cobranças 6.cacs, far.endo pros~Jituj.· 
08 processos executivos, que pendem dos despachos 
dos Ministros, trabalhos dos Escrivães. requeren
leR, e Omcial'8 de Justiça; lendo certo que estes 
colaboradores das cobranças mais oneradOl com tIa. 
bttlhos, mais tarde, e muitas vCles nuuca obtem 
a paga de seo! trabalhos: ficando OI emprer;ado~ 
da J unta pagos por suas mSos (no que mio SiCl 

remissos) dos tantos por c~nlo nas prime!ras quan
tias arrecaliadas, em manlf~sto ~raTame dos de
vedores, e desfalque das somas NadoRDes. Ora 0!4 

de~edores fiEC:\E'8, ou malicioSllmelltc n50 pagão pno 
dendo, e elllão antel! que 3e impouibilitem de\'ell1 
ler obri~,.d08 at~ por utilidade de leQS fiadorel' 
ou tem justificados motivos de m()rll, e ('ntão ar
bitradas Olouicns consignações o pl'drln faler, e 
já lie niio augmenta a di,'ida a quem &em cu,. 
pa e~tá impossibilitado. Se ha clivergeneiA ctf'! 
opiniões nelte Tribunal em que juf~amo8. a Naçiio • 
sem aborrecer ao que cnar, e tlem mostrar uma 
predilecção into.olcnlc pelo que aceitar, ,'erlÍ di"cu
tida esta matcria, e Terá se lIe flrave o abuco, 
e urgente a necessidade da sua " . .forma, que na 
minha 0lJinião nlio se deve demorar. 

O Sr. Ribti,.o de .Andrada: -( Niio le en. 
lende o Tachigrafo.) . 

Julgando-se a materia 8ufficientemente dilc:u .. 
tida t prOpOI o Sr. Prt8idc1l.te se era' u .... nle ae· 
guodo o Regimento, e veneeOose quo do. 



....... eatlo • daYila ie regritada a 1ft-
~ ~rir&apelo Jlesimento., .. eacend!& re
.. &leia &ambeaa a da eompeteaClII da matena; e 
.JOPO!'a a quelcãp , AIlCIDbl .. , decidio-Ie que não. 

E. COllNquencia ""'a reJOlaçato, ficou o Pro
-Jedo para-e-I.8 leitU1'& .. ondo a regra geral. 

P .. IOU-Ie , 9.8 parte da ordem do dia; e con. 
tiaaoa a dileaMio adiada do Art. 83 do Regimento. 

O Ir. ClltflliTO de CampD': - 8r. Praidenee : 
Ea alo .,0&0 pelalupreaão em que oDeem se fallou: 
acho que CODIide,ada em regra a dilpoaiçúo deste arti,u, Ii.rondada , .. muito boas ralÕel ( 1'0) Porque 
olMta a elte praido tão commum 10. Deputados de 
tudM .. AMemblt" clelmer.ti .... t prin~iJ>almente 
101 noYeM, d. (uerem cou&inuadamen'é Propoew 
.u ecn. o 6m d. inculcarem OI teOl talento. t e de 
10 IDOItr.rem 181010. defen.orfl do Po\'o. Toda a 
Lti coarctl a .liberdade do Cid.dio, e a garanüa 
U liberdade con.i.t. em náodecrecar·.. Ld,.e 
DMO Jlfpoi. de recoabeci,la a necel.idade ou utilidade 
s.r.l. Purtanto tudo o que tende a evit.r a multi
ph~itt.de da l.ei., he bom , justo, e mui proprio 
a.: um Oo"emo livre. Uma \'u que foi rt"gCitacJa 
11m. Propu." ja fitá demoDltrw a sua inutilid .. 
de, • teri. tomar o tempo qu. a ÃSliemblé8 de
~cr' empreg:tr em COUlU proveitosu, reproduzir 
im~rtuoamcnto no meamOIDDO a mesmA Propo€. 
ta. Porém poltO que eu eon.idere mui saudave. es
ta determinação áo artigo, Dio peSIO todavia dei .. 
UI' dI reprour que· .. fecbe .bãolutamcnt.e a por· 
ta, para qlle jamail nlo entre em di!co.são a hICS
ml Propo.tl, lá por9ue lendo apresentadatres ve· 
Ie. Im anDol luccelllvo. ou interpolados foi repro
yada. A. Lei. Idminiltrati"AI não tem uma bale 
fixa ,. nlllCem du c:ircun.tantancial, e e.tl8 mudRo 

.. com . o yolver dOI annos. Uma Lei flue fra boa 
gUiado te promulgou, pode vir a ser má,· por 
tiaver ce •• ado I ralRo em que foi fundada ; assim 
como o que era indillheftte em um tempo póde 
tornar ... damno~o, e ler por isso neCeSljarl0 prohi
bir .... No •• tudo. que 1101 Ctrca he tão 6ugeile a 
alttfllativl" e mlld4n~a., q'.e nito acho prudente 
ccrrnr Coolo a p"na ú entrath de Propastal sem 
Ilguln ~umc, quando pur ventlJra poderão enlão 
alio 110 It'r utds, mlUI até illuillpensaveill, e urgcn. 
&i.timu. l't!u que IJll'rovo o artigo com o seguinte. 

ADDITAMENTO 
F.JC,~pM dec:dindo.le, de~is de discutida, 

que hr UI Q,~tlt9 - C",."eiro de Campo •. 
t' oi "1"lia41o. 
O Sr. A "drotla 1l!achaão pedio a palavra, e 

flflfrrr:fl) a '\buinte 
EMENDA. 

~r. 'una Proposta sobre ohjec'o . pertencente á 
A_ .• (~I\i;"·~;: 1:·\ H·ge'itad.. nüo tornará A tratar·se 
de:, Il naqllclll\ I.(·~i"lntura; nlio 8t"I".l porém inhi
hHII ,l~ ('IMar nll~ lit',;uintt' .. I.legislaturas; e qURn-
d .. "''';,, rf·r.~dtl1:h e:n cineo Ll'gilllatl1ra~ Auccrs!lival 
ou inf··rJl4111Id:lIi 1I\1I1C.a mail entrArá em discusliÜo
A",f,,,,1i; V·..,.hn.du. 

l,', .. i I l'"i .. Ft:t, 
() Sr. /l.."riguel de R,.ende: - O. tempos 

!ri ·d~I)-'(, • e nl", o Ii C'irClln!ltancias com ('l1e.: 
"tI '-'Ino. "", '01.&(:(1', Sr, Prelliclcnte, lIe dvessemos 
" pr.·IIUftlpçiIO .Ie e,uerer 'cA'islar eXpre88&mente 
raro toda • C!tc.'rn:dllde: por mais qae queiramo. 
dir 6. nUlllas il1s&ituiçõcI o IIr rll' duradoira., enu 
Uo cle c.:lch&car, e' polteridade ~.mp.'t ru., 

neDu .. .Jter~ões qae u ôreunltlneiu exigirem; 
A DOIU Constltuiçio .1. de s(\fJrer altera~ élt:!I de 
tempos I tetDpos pela forma que nclla r.llt'limo s • 
h. de estipular: e se isto tem de acontecer em 
Leis, que lão fIlDdamentac!, como hc llosai vel 
pôr o eunho de eternas áa do nosao Regubmento 
JDterno? He um direito que C<lmpete ás ~t'r:Jçõca 
futuras o fuer . as derrogações, mudanças, e inter. 
pretações neeetl8rias em as Lei., que lhe. trlDs. 
mitirmos. Nós. podemos de~truir o antigo sistema 
que tantos securos 1I0SS0S predee.rssores julgar' o 
que em m80 mudar; com o mesmo direito as fu. 
tu.... Legislaturas, os 1108808 vindouro., se tie 
trilm conjunturas oceorrt'l't'm 9 podem .mudar to
das ai insôtuiç681 , qaanto mais meros regulamen. 
tOI dA Auemblé:a? Com que direito quereremos 
nó. p!ivar • posteridade da iDviolavel liberdade. 
que lhe toca. Nós ~islamos para as gerações 
presentes, e para 'S futuras .8e .charem que Ihee 
convem : ora uma . proposta he má nesta Legillb. 
tura, e conlinua a ser por tree, quatro, cinco, e 
mais; todavia cht"ga um tempo, em que as COU'.I 
mudRo, e eisahi os desse témpo julgnndo não só 
boa, mas até necessf\ria uma }lroposta, alias jul. 
goda má Das anteriores Legislaturas; privar deite 
direito aos vindoiros scria uzurpação. Mas dir-se. 
b.a q~e a excepção proposta p,ev~ne tudo isto; 
els-ahl o que he escusado, e a raS:lO porque SUl

tente a supressão. Para que he toral' DO sagrado 
direito dOi outros, se elles hão (le pOl' força de. 
cidir dessa urgencia, e com isso fieiio como se ~ 
urgcncia nõo houvesse? Até mesmo eS78 excepciio 
be injuriosa aos vindouros, porque be deichar.lhes 
• idéa de (Jue o Dão poderiiio fazer sem licença 
nos~a. A outra emenda de cinco annos he o mea.. 
mo; porque tres, cinco, ou oito pouca diff'erençe 
falem.· O caso he que aquelle Direito deve ficar iD
,iolnel á posteridade; e por isso offereço, persua
dida das rasões que tenho expendido, a seguinte 
emenda supressiYa. 

Voto que sr.ia suprimida toda a parle do Art. 
8S. - O Dep1.ltado /lenriqufs de Rt'8ende. 

Foi apoiada.· .. 
O Sr. Carneiro de Campol: - Sr, Presiden_ 

fe: Parece-me. que à minha emenda acautella 
não só o mal de se occup:lf o tempo com couzas 
dcsnt:tcessarias, como famuem rrmOVí.'! ao me~mo tem-· 
po o graAcle t:.nbaraço que pelo :\rti~o se offerece 
li providencill8 quo Berlio talvez indilipensaYci. oU: 
:\0 memos mui·· proficuIIs. ·Pois todo o Deputado, 
principalmente qllllnde receia a'.~\ll\ill prc\'en~iio COII-
t~a .t\(luiJlo q"e. quer propor 9 for(;o~ilmente pl'inci
pl;4ra purulO dl"curso. em que pr"ve que a Pro~ 
posta que vai off~r~('er, alias 1" inadrnissi vel pe
las vezes que km sido rcgcitadn, lI:tsce de novos 
e supervenientes motivos que· a tomáo digna da 
consideração da Assembléa: e ocupan(lo-se esta 
s;'mt>ntc <.1011 novos motivos , que se apr~sentão cm 
prova c1:a urgeod& ela Pr.oposta, não se despenderli. 
muito tempo inutilmente. Ora dizendo· o altiO'I)_ 
nunca mais entrará em dhc~S5ão - certam(,ll'~ di 
uRla determinação que pode ser mui damnO!i1\ :lI) 

btm geral. Porque qu certcz~ temos n,',!; que uma 
Proposta, que era desDecessnrla e meJ;rno prejmli
dal ao bem publico em todas as (tcr~ .. iõe!!l em que 
fOl ofl'crecida , n50 .e torne por occurrt>nci" de no
VAS cireunstanciu, não s{, util nans até iD(li!'p:'n
.. vel? Portanto acat1tellemos o ahu~o, mas nlio 
pouballo, ~ma barreira perpetua ao ltelia geral. 



. . o Sr. .ti ndrada JI ac..'uulo: -: N aio pOsa0 ad
IDlttlf eemell.lante sup~eIl88O; helndispensavcl mar
car algum hmlte, ah... crescem exorbitantelnente 
o. nu mero das propolltlS. Eu tambem quero IIllvllr os 
dJrCI~(IS dos fllturos Deputados, mas he preciso 
<jU4I nau eonf,mdalll08 88 Coullas ...... Um importu
~o ,.1CVlldo unicamente do que lhe figura a sua 
llHll;;tna'f'IO, oifercce p~opost~s, e sasta o tempo 
com (·O"il&1I quo nem 8110 oluectOl de reforma neIR 
Inerecem discussão, c ainda depois disto havcmos 
de delehar Q campo aberto para successivas repe
ti(;óes f Isto não tem lugar. (No re~to não se 
entende o rrac~igrafo.) 

O 8r. Henriquel de Re$en(k: - Parece· me 
que 8 que di. o nobre Deputado não destroe OI 

fundamentos em que estabeleci a supre8~ão, que 
propUI; aates vem em apoio deUa. Eu convl'nho 
com elle, em que hé preciso economisar o tem
po, e as discussões: convenho que fUlldada neala 
nccelisaria econemia, he que a iIlustre Commis8ão 
auim redigio eate artigo: mas, Sr. Prcsidente, 
80 que eu não convenho he no afferro ao rigor 
dest4ls principios de mera economia, para ferirmos 
• 1 direitos ele outrem, para legillJarmoa ex prcssa. 
menle para todé' a eternida.le. emppondp que o que 
não he bom em uma serie de anllOI t jamaill o l!0. 
de ser por toda a eternidade. U ma propo~ he 
agora regeitada: torna o a ser na sel.nda, tercei
ra. e q"3rCa I .. egislatura: que se legue P Que en
~io ella& 'em pareddo constantemente má: porém 
j:tmllis lIe póde leguir. que tleror,ida uma serie de 
annn~, nt)\8a circun8taneiu a niio façáe boa: e 
quelll dp.\·e jul,.r neSlle caIO P EIsas L~illatura. 
desses temílo8. Tanto eltou por elites pnncipiOl, 
que cazo IPjB ngeitada a emenda 6uppressiva, 
então encOItar.me.hei antes ai emeada. ou addità-
mento do Sr. ,At"cioli. 

O Sr. P.4uIIJ·" Alello, ponderando que 88 a 
Proposta por inteiro, depoil de regeitada o nume
ro de velei indicado, não devia novamente propor
.. , nem por isso se seguia quo uma parte dell. 
Dio podesse (ormar uma noYIL Propo8ta e merecer 
c:ouaideração, dille que efFerecia a segail1te 

EMENDA. 

Maa poderáó fazer-se outras que rontenhão 
parte dR8 regeitadas - Paula. 

Foi regt>itada. 
O Sr. França: - Quando se tratoll fleRta ma

teria na Sessão de hontem, cu fui de parecer que 
• doutrina do artigo pasliaue 8t>1D emenda; porque 
lia hipothel!ie então If'mhrada no meSlloI8 ~essüo de 
McOrrerem de futuro cir('un8taneia~ que torn8~sem 
admiSlivf'1 uma Proposta ja re~eitada, podia qual
fluer dos 8rs. Deputados fuer umo Indicaçiio ao 
dito retpeito. a6m d~ que G Assembléa, toman
do elll deliberação a Dova bypotheae, houvesse de . 
'acultar Il leitura da melma Proposta alias r('gei
&Ma. E,ta minha opinião fundava-se na liberdade, 
• direito que tem qualquer Deputado ele indicar a 
Allf'mb"a tudo aqui110 que julgar a bem da Cau
.. Publica: o qual direito le deve ,uppor sempre 
1WIalyado. Com tudo t'Omo a e~pticaçiio de8ta dou
trina em artigo rspreeeo convirá melhor á boa 01'

a .. dOi DOIIOI t1'abaIlIOl. por evitnr duvidas d. 
latelJiancia ntnn"a, ofereço _,fOra uma Emen
à .. que .Ua se eontem, com a qual nii~ sb fi-
ca .... lecido o direito de aemelbantts IndIcações 

8e ~ão a direç.'Ío 9ue logo se lhe!! deve dar, flUe 
he Irem á Corr .• ruuão de l .. cgislaçiio; ,obre euj~ 
.1\\110, c parecer. resolverá a Atlsemhléa depois $C 

urge ou não a llova hypol1aehe indicada para se a 
. Pr?posta ali~s regeitada tornaf a admitir. Offer(.~o 
I)OlS a segUinte 

EMENDA. 

Se uma Proposta de Lei foI' regeitada ncio 
tornatá a tr~lar-se deUa na!! Seuóes d' aquelle 
anno: todaVia se algum Depulado entellder que 
sobrevierão circunstaudas que a torniio admi58iveJ, 
fará. sobre isso uma lndicaçüo, que 8erá rcmetti
da 1Il!m.ediatamentc aí C~mmissüo dt' l.t'gislaçlio; 
c. decldlndu-se a url[enna das novas eirnmstan
elas, terlÍ o mesmo Deputado licença para repetir 
a Proposta. - raço da Assembléa 28 de Junho 
de 1823. - O Deputado Franfll-

Foi apoiada. 
J ulgnu-.,e a final a materia di5custida: e o Sr. 

Presidente propol: 
1.0 Se o Artigo seria todo suprimido; "tuceo

se que lIão . 
~.' Se deveria suprimir-sc a 2." parte na cQnfor. 

midade da emenda cio ~r. Heflriquf8 de Resende; 
vence0-se tambem que mio. 

3.° Se passaria a 1.:1 par'e. substituindo. se á pae 
lavra anno a palavra legislatura ,decidio.se que sim. 

4.0 8e G ~ •• parle se approvnva com o addita .. 
mento do Sr. Carneiro de Camp08; resolveo-ee 
que não. 

li o ~e o restautte da emenda do Sr. Andrada 
MaC':ltado sc approvava; decidill-se que sim, fican .. 
do G emenda do Sr. França excluída, como pre
judicada. 

Por ser ehegad:a a hora da leitura dosPnre
cere8, pedio a palavra o ~r. Maia, e por pinte 
da Com missão de Legislação leo o $'-'guinte 

PARECER. 

A CClmmissão de Legislação em dcsempenllo 
(10 que lhe incumbi. el!ta Augul'la Asst'mbléa A 

.respeito tio requcrlmento de Igmfáo RodrigtUll, c 
outru8, que pertendt'lD. por meio de r(:vi~ta, con
tinuar a contenda de liberdade com .t~ll(rla (.,t1 
tana. ; e procurando t"onciJinr o favor da liberdade, 
a cauza da humanidade, com os dirl'itus vc pro
priedade; be de parecer, que se remetia no Gover·· 
no o dito requerimento para que, outorgando 2108 
SlIpplicantcs todo o favor, d~ qt1C I't> fal>l'm dignos 
entes tão miseraveis, no elr.l'enho de defcnder o 
mais apreeiavel direito do rn!.'i(\ ... al; os admitta :\ 
continuar no processo da r(',ista, estando, elltrc 
tanto que 8e niio decide finalmente, NI ddJf\IXO 

de fiança, se R liveretrl. Oll em d('!l,lsilo, ou em 
poder da pertemlida Senhora , (lhrigRlldo-i~ esta 
por termo a mio os se~iciar. R mio dispor dell('s, 
e a conceder-lhes 08 dias de t'ftdlo r:lm tf:ltltremc1a 
8ua caula; e al,'m disso, vela quali(l:tde de pe~l'03S 
miseraveis, os recommende a proleçiio ,la ~a111a 
Casa da Miserieordia, para que se l'lIcnrrcgue da 
·defel8, promov(~ndo os termos da rt'\'ista; St'l1do 
eate um objec:'o, que bem se com1'1l8('("e com o 
seu Pio Instituto. Paço da AssemblCa 28 dc Ju. 
nho do 1823. D. Nuno Ett{{enio dc:1ocio: - João 
Jlnlon;o Rod,igu'8 de Cari'alho: - Jeifé Tti;reirtl 
da F01Uua Va8l'MlcellOl: - José Conea Pacllem f 
Silva: - .,4,,10";0 Jo~v DUGrtt' de Ara,!jn Ge,>ndi1ll .... 
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Jo.,é Ftliciano FernIJndc3 Pii,lte;ro: - José Anto-
"io da .. "ilVt' l1[tjia. 

O Sr. J1/"ia: - A CommissÃo vio-sc nA ne
cCIsidarfe de con,~iliar os principios d" humunid:ulc 

-com-o..--da-Ju!1tÍ"f;lltC por-i!;so IIdmittindo u perten
çüo ,to Suppli,:ante pelo favo,r d", J,!,rrdacle pr()~oz. 
os trell meio .. em segurança ,lo direito da proprlc
d:trle; Clt por{om na escolha de um dcllcs não jule 
garia mais justo o de serem po~loB em depozito, 
e da m:mcirn, que se pcrlcntle. 

Attendclldo ú t:ompaixiio, c cauza da hum,,
Jlid:ule , que obriga mllitllS vezes á moclificac,'iio d.l 
Lei, pcnl'io que se pú,le dispcn!'1lr algum rigor a 
respeito du." Supplicall~clõ Ilcl~nittido!l á cont.nua
çúo dfL nVIs1u; mas nao screl de parecl'r, (Jlle le 
ponhãu em dCl'0zito em prl'juizo do Senhor, a favor 
de quem tcm lIido os julgados, e que deve upro
veitar-se do prnducto do jornal dellcs, uma vez 
que por om tem jus proveniente eis SClltt'II~'''; 
poi:! que ao contrario haveria viola~'iio do dircitu 
de pl'(Jpriecta,l~, Suu por tanto de parecer, (JUC ali
Siglll\ll"O n Senhur o tcrr.lO de n:10 fU1:er venda, c do 
mais na forma do parecer da Commissúo, lhe BCJão 
entrcgU(!8, 

O Sr. Frunça: - (N,io o ouvirüo os Ta
ohigrafos. 

O Sr. Alldrada li/achado: - Eu nãr,terei du
vi<la de me conformar com o l~arccer d,' Commis
siio, com tanto que Be declare que ainda ficando 
em dp.pozito, o frueto do sco traualho pertença a 
leo Senhor ou Senhora; porque deste modo fica 
s:llvo o direito de propriedade. Sião digno8 de pie
,bde; a. S:I., causa .IC mui sagr::ula; mas cumpre 
que 5C n;io vioJem por isso os direito8 (I~ cada um. 
Ueste 1110-10 votarei pelo Parecer. 

Anual j Illgou-se a. mlltcri.1 discutida; e posto 
ít \"otnçt:u o Parect')", foi nppruvarlo. . 

O Sr. PrC8;d~Tltc assi1.nou p:Uil a ordem do 
di:\.: 1.0 A primeira discussfío do Prnjccto do Sr. 
Pcrril'tl (In C'I./lha. 2.° A Proposta da (;ómmiss,io 
ck l'olú:i~ soure ()~ Empregados da A8~err.hléa: 3.° 
A Ith'post:t di' Commi8si'io de Marinha t' Oucrra 
r,oLHe 08 meios de comlDllnicar-se com a Commissão 
do },'01'II. 

LC\'&h'OU-lie A scssão as duaa horas da Il'rde. 

JU86 Ricardo dlJ eOlta Agwiar cf .Andrada, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para Jo,io Vieira d~ Cart.'allw. 

111."''' C! E~,"'o Sr. - A AS8~mbléa Geral Cons
tit'linlt.: ,,' '.C~;tili:th'a cio Imperio do Br:tsil t sen
elo lu~' p~~' .·.·nt(· I,) Olflcio de V. Ex. t dn data de 
)1I~ie "rc':n:v,1 ;\ mC:ls,lgem que, por ordem de Sua 
Ml4gulta\l~ o 1 mpcl'Adur, deve aprt'scntar (, Alisem
),l,·'A, no Ji" SU du (;unente; Manda participar a 
\" l':~. 'pr. aicallde) intdrada do que commuBica, 
r('c~beni I referida mensagem com muita satisfação, 
• "A ~n,)r(lrRlidade do Arti'to S2 do Rcgimento 
Pro\'illotlo d. mama A-.mhléa. O que V. Ex. 
It','.ri ao Ctlnhecimento de Sua l\lage8t"de Impe
r;,d. - DtoI Guarde • V. Ex. Paço d. Aliem
blé. e. !l8 de J unho ela 1813. - Jo.' JoaglriFII 
'~/"wlro • C""poI. 

SESSÃO DE 50 DE JUNHO. 

PIf:sitl~nciQ. do Sr. 4-1lldrada e SilvlJ. 

R Ennido! O" Srtt. Deputados pcJ •• 10 borAl da 
ml\llhiill, fcz-lie a chu~ada, e IIchllriio-lIe presentes 
57, f:.ltando por doenth 08 Sr:.. Gama, Silveira 
.Jlcllllonça, llodri!!.:ut's dr' ('osta, c F,r,'nra Bar .. 
n/o: c M'm ('alisa motivada o Sr. Lope' Gama. 

O Sr. Presidmte dl'curou aoorta .• Seuaio; e 
Jida a Acla da KlIlcccdente foi approvad •• 

() Sr, Secretario C"rnâ,o d~ CC'mpol leo o 
scguinte Offiein do Minilltro d' ,Estado do. Nego. 
cios do Impcrio . 

lII.'no e Ex. lho Sr, - Sendo preaente a Sua 
Magestllde o lmpcl'ador o Officio de 12 do correote 
mez, em que V. Ex, participa que. ASlcmble .. 

. (;eral Constituinte e I..cgi~lativa tlUllt.e Imperio, p .... 
r:. delihcrar cum acerto sobre aI providenciu, quo· 
exigc o importante J~t;tabclecimentu da Fabrica do 
j4'erro de. I pancrua, precisa que lhe seja remeuida 

.aCupia do OJlicio iutciro de Uulino José Feliaar ... 
do c Costa, de 25 de Março deste anno, uain, 
corno o Officio do Governo de S. Paulo t do anno 
de 1821, cJue trata da illcml'ção de direitoe do, 
productoa daquella }'aIJrica: O Mesmo Augulto 
~cnhor me Ordena que rcmeUa • V. Ex., para 
a fàzer presente na melima Assemblea, a m .. ~ncio
uada Copia, e participar-lhe que, quanto ao Ofti ... 
cio do Governo de S. J>aulo,. dere achar ... e Da 

. Ilep:utição da F'azenda com ou'ros papeis relativos 
a Direitos ~ per ticlJavcrcm rrmetlido para 'aquella 
Uepartição, Jogo quc foi creada, totl08 OI .Officiol 
,leste genero, depois do lha 26 de Fevereiro do 
ditu anno. - J)eos Guarde a V. Ex. Palacio do 
Rio dI,; Jllneiro em 28 de Junho rle 18fl3. - JOJJ 
Bonii,cio ([,~ And'llda e Silva. - Sr. Jo.é J04-
qUi1f1 r:(/,nu:i,o d,. Camp0l(. . 

Ficou a A3scmbléa inteirada; e mandou •• 
r~metter .J'i COmrni!il;ÜeS de Industria e }'azeadL 

J.. .. eo depois u'ma participac,:olo d~ rnoleslia do 
Sr. Deputado Jtfanoel RlJd,i::"cr da CO.flu. 

....ieou li Atisemllka inlei.uua. 
O Sr. Prc~idt:fde: -::- COIIIO hc rJC\je O dia em 

que se Jla de receber a l\I1.'n·'llgem de Sua Ma. 
gelltatlc Imp<:rial, e se deve proceder 11& forma 
do Ucgimcnto,. vou nomear a D~utat;'io de Hei, 
J\;Jembro~ para Ir receber á portA do ~.U8o "Mi. 
nistro da Uepartição da GUQrra. 

Feita a nomeação, pa!isou·se {l ordem do dia; 
e entrou em 1,· discussão C) Projeclo do Sr. Peo-
reirtl da Cunlta lIohre a confirma'rão das l.ei. 
peJas quaes se tem rt:gido até agora o Brasil: 
( N.o 4 do Dinrio, ) 

O Sr. Pereim ,la Cu"ha: -- Tendo ~u ja 
exposlo mui sucintamente os motivos que me indu .. 
zirão li oferecer csto plano como in,liJJ)Cniavel para 
a nossa exi~(cDcia política , eliCllzado me parece re
pelir argumenLos que o recomendem li atendio d. 
Asacmblt!lI: he portanto claro que niio havendo 
quem conles'te esta materia, deve o Prq;eeto pa .... 
sar á 2.· di.scuaNo ,onde • 'areio u emeadaa o 
addiçiJea que cODverueDtea parecerem. I 

• Como Dão JI~uve,ase 9uem pedi ... a ,aI.v", , 
Julgou .... matêM. dliCqÜda, e pergunta". o Ht-. 
~ideD&e • o ~rojecto puII" lÁ 2.' dÍleaSllio, re;,' 
.."veo-te l.Jue IUII. 
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Scguio-se a Propnsta da COl1lmissão di Poli.i, sobre o numero dos Empregados ao scrvi\~o dL, 
A~eolblea, que tinha sidu aprc.>,,,entada na SCII:;áo 
de :lS de ~Jail). (N." 17 do Diario.) 

O Sr, Fr,jTtça: - Eu cuido que se ~lno pt;
de dispensar nenhum dos Empregos qu~ a Com
missão de Policia tem p~o}tOsto:' por{lue primeira
mente a necellsidade do Porteiro Mór Diio 801l'ro 
duvida; depois disso julgo, que não lão super-
6QoI doua Ajudantes deste offieio que cooperem 
DO serviço, debaixodlls, ordens daquelle, e o 
lubstituáo lias suas faltas. Os dous Arrulllldol'C& 
para as Galerias lião iguaes ao numero das mes
mas: dá-ae um a ca:la uma. Oli quatro continuos 
fioalmente niio hão de sobejar nasoccorreDcias do 
serviço que lbes toca a flUer. He por tanto o 
meo voto que passe a, Proposta. 

O Sr.' .tIndradtJ Macll(uJo: - Eu sou de opi
nião contraria. Acho que ba gente de mais; cor
&oU-S\l muico pelo largo. Oa dous Porteiros-Meno
res, ou Ajudantes tio Porteiro Múr são como 
,uns Continllos para o serviço da Assembléa, e 
não sei para que aiio lUaiH quatro Continuos; são 
.imples comedores, niio merecem outro nome. Eu 
.Dão vi tanta abundancia 113S Côrtes de Portugal; 
mas aqui, como ja disse, corta-Ie mais largo. 
·Estalldo preseui.e o Porteiro Mór, os doai Aju. 
dantes serião bastantes; porém como póde faltar, 
haja um Ajudante para servir n98 seos impedi .. 
mentos, e façãO-se mais dous Continuos. Creio 
'IW' teremos gente de sobejo para o serviço todo 
.da Assembléa. 

O Sr. Fra"fa: -A razão porque se Domea
rio dous Ajudantes (loPo,rtciro he porque nunca 
a Portaria de unl Tribunal, ou Congresso deve 
~car desamparada; sendo a pratica contraria inde
cente, como aqui tenho observado. Se o Porteiro 
tem de entrar no Congresso com algum recado, 
fica a Porta guardada pclos Ajudantes; e se tem 
cmtro serviço a fazer durante a Se38ão do Con
'Ilesso. manda-o execut<tr pelos lDesmss Ajudan. 
Uso A' isto chamo eu ordem de Serviço; e esta 
ordem não se pó,le ,manter sem a cooperação de 
GRiciaes respeétivos. Nos Tribunaes da C"rte se 
observa esta mcsma economia: o Erario tem Por
teiro, e Ajudante de l'orleiro. QUllnto aOi Arru
madores já disse, que elles são lIecessarios COlDO 

Impollho (porque os rcputo Porteiros d~s Galerias) 
não púde haver menos ele dous. Sobre o numero 
dos Con,inuos' parecia-uI e que foda a dUl'ida que 
oc\:orresse sel'ia para se accresccntar ,e não para 
dilllllluir: pois sabendo-se, como se, saLe o nu
mero que fia de Commi~sões da Asselllult;a; e 
t]ue to,dasdlas são sen'idas pelos mesmos Conti
DUOS, cuiJ.lva eu que rClttl,ingir o seo uumero a 
quatro, n.io el'a Clll'till' mUito pelo lal'go como 
tf-nho ouvhlo dil(~r, A COllimissiiu nãu fe,~ & 1'1'0-
posta sem pezar tudaa as razões de cou \'cnicncia 
'fue tNlho cxp'cudido, e que he mister al~ender. 

O Sr, Ribr:tro de Alulmda: - Eu creio que 
"In tOlios os e;itabelociAlentoH be melhor começar 
])clo mentlll; (;ollvém, como se eo&tu~a dizer? que 
fique pano para mangas. O Dobre PreOplllante 
U'oulte para exemplo o EraTio; mas além de que 
",e lDesmo exempló !Serviria para quercr um .só 
A;udante do Porteiro, todos sabem que o .AJu
tia .. '" 'a. ... .ezee fio Porteirqquando este está 
apedido, e que por ~taf)to l:JID IIÔ he bnta~te. 
O· "-"'o ,ti. ao •• Im •• " flu,tro ~utacltlial J 

• Thesoul'aria l\Jór, e Cf'm (livera. p ..... 
dori'ls t e creio que, niio tem mais de leis Coae 
cinuos; e d' 4hi conciliO (Iue por ora para " ser. 
VIÇO da Asserubléa b".,lão dous Conliuul)'t com _ 
Ajlld~nte, e o Porteiro lIór; se depllis se co
llhce~r que não Hlio .ufficlente. nfJlUt:llr·8c-h.tCl 
maili. Sr. l'residente, nbusos não servem para e~. 
emplos; o que se vê hoje no 1'IJeilouro tem-lie 
feito cuntra a Lei da creação; multiplicario·se OI 

~scripturarios de todas as classes, }KIrque se qu~
na a~colllmodar afilhados; II,'S • ASílcanbléa uão 
8C guia por _clIses principios; cluer Cf pt,t:ciso, e 
nada mais. Por tanto faça-lie 11m Portclh'o t um 
A Jud,lIlte t e dous Continuos, e a experiencia 0011 

lIlos!rará Iie com estcs lIe púde desempeDhar o 
sel·vlço. 

O Sr. blo,.iz Tava't,: - Tambem acho ea
cessivo o numero dos Empr;egados; os dous arru
mador. das Oalarias eu os julgo desnec.~s .. riol; 
apenai em algum dia de enchente pode lier precili& 
alguma pessoa para accomodar melhor o puvo; 
m •• nesse caso nada obsta a que 08 dous Aj" .. 
dantes do Porteiro fação este servlçu. O. t Con .. 
tinuos tambelD me parecem muitos; creio que bas
tão dous para o tr:tbalho que lhes pertellce fazer • 

O Sr. Coda A/{"iar : - Sr. Presidente: Eu. 
tambem concordo com o que acaba de dizer \I 

meo Illustre Collega o Sr. M ""iz Tava1le'; por. 
que não vejo em verdade necessidade, de tantOj 
Empregados, como se exige na Propolita; por iasu 
que o aervu;o llÓde perfeitamente fazer. se com u 
Porleiro Afór, um Ajudante do mesmo, e dou • 
Conlinuws, 08 quaea lá" basta0 la para acodirena 
ao chamamento das Commis8Óes, que suposto sejii'.o 
algumas, com tudo nlo trabalhão todas ao meamiJ 
tempo, e peidem fler mui bem I .. rvidas por um dos 
ditos Continuos, urna vez que sejão drligentes t e 
cumprcio com os 8eos de 'teres • como he de e&perar; 
rClitundo aiml" o outro Continuo e o Ajudante d() 
Purteiro para o serviço da iAssembléa t em ,quanto 
durar a Sessão, Quanto llOré!m aos Arrumadores das 
Gal1~rias t. mio intQiramentl~,1 desllessarios, e o ver
dadearo, Senhorçs. be 'dl!lehar-mos cnlrar o l'ov., 
como quizcr, e até onde \!Óllber; al~m de que lu .. 
mos já Last.lDtt!s provllS du \ socego e quil,ta'iao a03 

habituntes desta ,Capilal; ttm:,os taml>em olN!'rvado o 
acatamellto que t'lll's 'cm tirlo n:as mesnl3S Galla
riiis; e he esta umid outra rasán p~&ra escuzIlr·mos 

,os laes Arrulll4doreíl t flue tah'el 'seráõ mesmo .. 
cauzl1 de alguiuas de~orrleJls, por quererem prefe
rir a!gulls allllglls e conhecidos nos dias de maior 
ellchl!ute &c, Ao 't"e dei:to pundcrado Ilccresse. 
que na hypothelSe de haver ;,Iglll1ía colitenda !lU 
Gallarias. o que Deos liilO permiUa; então o Pur
teiro l\túr co: .. o seo Ajudante e Colltinllos fariu. 
de certo f) que puderem para acommodar a dts,',. 
deiTI, seUl que p:lI'i1 iloto st;;a nt'cessario haver Ar
ru:nddores. Convenho por ultimo que haj:1 UIlI Mll_ 
~o, encarrc!{ado do Ilceio e lirilre1.a destt" J4;deti.
cio; pur ser de absnluta lleccsliitlade, e porque 
taes servil(os não devem ser prestados pelos Otn. 
ciaes de dentro, que tetn outro3 aifj\f:~res: relu
mindo pois Inii1hlls idé38, voto <lue wt,ia um Por. 
teiro Mllr ,1Jef) Ajydante. dou8 'Continuo~. 8 um. 
l'led908 enc3rreg.da da 'li mpeza desta CazI\; e Fe 
para o futuro a Aliiembléa ju/s"r lIeccsl'Jorio ('rfflf 

mais OIHei.es. ella f) furá colllo, I;orqlle de Cflr'.' 
nio oea inbibida de o flt~t1r pela p'rel:'t'ut.P. nQllltltçRo. 

O Sr. F"""fa : - N-io l\:IlUú d"úcl" tUlUfll_ 
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"l~ no 4tIe propGem M Nobres lk'Pufadol; e de- eu passo a ler, lonaa o objedl da aia" .... 
~'. ia A.temblca canhecerá ., que precisa, e 10 aagcm. 
'Inw flova .. Dl1lneações se for DCCCQUio. Julio ~ue 
\'. t,_s. pode IlÓr á " .. I ação. 

N.o 197. 

O Sr. Á/e"car; - A experiencia he o melhor 
flro1 'lue J,udrmo .. ter para 1101 dirigirmos Deste 
B. gocio. Elu l'orlugal onde a Aaemblea era mais 
DUnaero.., eu a vllI.rvada· por dou. Continues e 
dou. l'orlelrll" e nada faltava ; 8 IefViço era per. 
teitasmenl.e dcw:mpeRhado. l'arece-me por tanto que 
tendo DUI o. metmOI quatro homeu, Dão haverá 
falta de gente para ° trabalho. 

. . ~om João por ~raça de Deos, e 'pela C ... 
tltOlÇ80 da Monarchla, Rei do Reino UDido ele 
Portugal, Br~i., e AIg&rYes: F.~ .. ber a tod. 
os meos subdltol que .. Cortes dtocretarão • Ba 
sanccionei a Lei aeguinte. As CoI1t'8, aue:.cleaclo 
á Dece88id.de de 8ultoear em ~o principio a .... 
lião declarada em Tras.oa-Montes, e conlideraa_ 
do ~ue em tal oecurrencia CODvém 8ÓlHnte COftI8I. 
tar a segurança publica, e preftllir a Naçio doa 
horrores ~a Gue~a Civil, decretão pro'filOl"iameJa. 
te ° seguInte: 

J ulgou.se • materia discuti"; e lendo proposta 
li vota.uo vcnCfO.lle que lIe creauem Uln l>orteire 
1\I"r , um Ajudante do mesmo, douI Continuos 
e um Encarregado da limpeu de todo o editicio. ' 

O Sr. Franç(J: - Como eslá decidido o nu
mero do. Empregados, reaca .. ber quem ba de 
propôr OI ICO. reavectivOl ordenado&. 

1.0 A~. Povoações, que 8eftl IPftm CIOadIs por 
fo~a MIlita" se levantarem contra o liat.a 
Constitucional, fieão fura da proteçio da Lei , e 
serão tratadas militarmente. 

O Kr. Pre,itkntc: - Eu tul~ que ilto deve 
Nr cnc.arregado á Vommissão de 14'uenda ou á de 
Policia; m .. a Allembléa decidirá. O, Sra. que 
quÍlerem faUar sobre a materia podem faze-lo. 

U Sr. França: - A Commissão de Fuenda 
por li IÓ n:io p '.de arbitrar esles orden:u1os; be 
nl-cessariu que tIe reuna ta tUa a de Policia, por
que :he a que conhece OI trabalhol, e segundo 
ellf5 5e eleve fazer () arbitramento. 

() Sr. Ánd,."dn. M"d,ado: - Não ha duvida; 
• Commis'óio de Policia deve inforlll:tr IIObre OI 
trahalhol de cada um, para se regulllrem OI Or
,lmaelos; lIem ilco nio pode fazer-se nada com acerto. 

O Sr. Prelidmte propol á votaça.; e resol
~eo·.e que OH ordenados fOllsem ,e~uladOl pela 
Commillllo de Fazfnda uni,'a á de PoliciL 

O Sr. Secretario Cm'nerro de Campo. reque
reo que o mn'no le pratica!Be • resprito da Pro
peita p'ar" OI I~mpre~adol no serviço da Secreta
ria ~ e i~ua'mrnt. BC aS!lentou que filMse o arbi
t'"mento " Commilsão de' Fazenda. unido. a eUa 
(I. Sr.. SettctariOl. 

Annllnciou entin o Rr. Pre,idmte que estava 
li ""rta di, ~aJliio o Minitltro de Estado dOI Ne
~oci.,., ,til GII,.,ra com la M,'n.agem de Sua Ma
I~clt:\tfo Imperial, como ",,"'h·ipóir. por OfHcio que 
f:ira lido na lellsiio antecedente; e sendo introdu. 
liic10 pC'la Depucaçfio nOll'eada, tomou o HO 1'\. ... 

"cr.fh·o al"entn , e lfo o st'guince. 
Sf'nhor Presiltcnle - O Govemo ~ Portngal 

Auha dt' ~rn",ulgar um" l.fi a,laptada ás circunl
t"ne;"" ~I Prl,vinci.de 1',all·os-Montes, a qual 
fel rlf!TIO;8 "" • "nllh'A 611 Pro,incias do que tlle cha
.,,~ Rf'iM Ul1irln: ., ~nmo infelilmente se .. ehio 
ai"",, Alp:lIn~ pnnlnll ~o Imprrio <K'cupadOl por 'l'ro
p~tlli LUllitlnalt. I'rcve Sua Magcoltade I mperin I OI 
mate. t)IIC I'lIdt'm eAhir "abrIl 5'OS fiei. luhditoB, 
eom "npplirllt;'iio de lima Lei, dietada por um 
(.'onR,.~"n inimigo do Ura!'il, promularada ror um 
(;()vf'rnn rnae1o, nu Traidor, (! ftnalment.e applica. 
da por (j .. n'·r,u~1 clespota .. t e enungut'ntadol eom o 
c;an~ue n'Ai'lilcirn. que lt8 tem fflpa1'tiido na lIobre 
hlla de Alcln('.r parA n Ora!lil aquiUo que nenbum 
Povo teIA o direito de lIegar t ou e'to,var. isto 
l.e. - a lihe,dad. policiea de um. Nação «tue 
fflm " aua f, .. nte um N .. to de vinte e .. te Rei. , 
q~l' r.e nC'ha rrprelentad. ~m uma Auembléa Ge-
7'.1 ('a"ltitu;nle c Le"a'a,i... e qUI tem jurado 
p.rante DeuI e OI hlllnenl Ifl line nu deupare
CClr de lubr" • terrA. O coD.udo _ta Lei, que 

1.0 Pod.'rá o Govemo authori.r .. Com ..... 
dantes de Tropas CooslitucionAt'al pt'r& que medi __ 
do. Sent'nça proferida em Conselho de Guerra, 
cUJa execução dependa lÓmente de approvação dei. 
Jes, cA:lliguem até pena de murle, inc:lusivamellte. 
08 individuos de qualquer classe, que pegarelD ela 
armas contra o "istema Constitucional 

8.0 Poderá tambem o Governo authorisar .. re
f'eridns Comll'all'lantes para concederem qWleB4luer 
amnistias, exclúindo sempre dellaa 011 C.beça ela 
rebelião. 

4.° A df'tlpesa do Fxereito de Operações coatra 
os rebeldes será paga por seos proprios beBa. Ã 
liquidação desta despesa, e a deiignaçio doe iodi. 
viduos que a devem pagar, aeri commecticla a UlDa 
Com missão Militar. 

õ. o Picão revogadas quaesquer dilpoaiçóel 11~ 
~rte em que 8e oppoaerem as da preseDte Lei. 
I ... isboa, Paço d,s (;ones AOS W de Março· de 
1828. Por tAnto Mando. todas as Authoridades, 
a quem o conbecim.nto e execu'rão d. referjda 
Lei pertellcer; que a cumprão. e execute.. tio 
inteiramente como nella se contém. O Secretario de 
Estado dos Negocios da Guerra a faça imprimir, 
publicar, e correr. Dada DO Palacio da BeDlpotll. 
MI 21 de Março de 1828. - El-Bd to. Gua,., •• 
JI.oel Gottçdcu de Miraftda. 

Manda EI.Rej, pela Secretaria de Estado dot 
Negocios da GU('rra, remetter ao Brigadeiro eD

carr"gado do Governo das Armas da pt.uviDcia d. 
Bahia·, os tlinta esemplares eLa Carla de Lei de 
21 de Março ultimo, beQl como a copia junta, 
assignada pelo Omeial Maior da mesma Secretaria 
de . Estado, da Ordem das Cortes, datada de iO 
do dito m('l, que fu exwn.iva • mesma IAi a 
todas as Provincina do Reino U Dido; em conle
quenei. do que Ordena O Metimo Senbor que o 
dito 8rigadeiro ponh. a ref('rida Lei em execução 
f&lendo .. hir da Bahia. ou mandando preader to
das aqueUaa peuou de qual<{uer classe ou condi. 
çio, que se torna1't'1D 8U!opeltal t nomeando uma 
Commi68io Milicar p .... punir OI Réos, &egttndo. 
o artigo i. o d. dita Lei, e para proceder a .. 
quea~ro nos benl do. rebeldet, para a indemni ... 
ção poainl da. deeper.u indicadas na Lei. E achua-, 
do-se o dito Bripdeiro revestido por ate ~. 
.... ia .. piO' podere., coaGa Sua M ..... 
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h. 110nr., !c~o. e dil:r·çto do mesmo n .. igadeiro 
que ~cja a Lt'i appliclula do mo<10, qu~ tenha ., 
ti 111 :l que o bllverllO se PI'oJf(JoIn na ,:onfu rm .dade 
(li" instrn çõt'!j. qw, lhe tem sido l'emettidas:
P.Jllcio (h Bempusta em la de Abril de 18~: -
J/ .. 611od G,)1/ ~lllve,'l (Ie Jtli,.""da. 

~t,a Jl~"g.;,tade Impt'rial Julg. eotl\'ellieme 
CII' Hta IlIustre Assembléa, tomaado ° negocio. 
~:ll ~ua nHa sabedoria o Authorisc t co" medIdas 
1 rgislatius, a usar do direito de reprealia oa· 
Ci •• dlas drcunstancia9, e rela maneira que a IlIus
tre Ai:sembl~a Julgar convcniente á Gloria, do 
Imperio, á extirp:tt;ál) de n(JbliOS inimigos, e ao 
bem estar do Povo nrasll~iro; o.io se despeusnn
do Sua l\fagestade ImfJcrial ele apresentar a e~11t 
Illustre Assembléa nos seguintes Ilrtigo& 81 suas 
idéas sobre tal ohjecto. 

1.u Convirá dcclarar que to (las nl Po"uaçõea 
e]o Br~:.il, que, sem serem coactas rr força Mi
litar, adltt"rirem á cauza de Portuga serio trata
d,q milit.armp.nte. 

2. o Pos);a o Governo autborisar os Commandlll
t~s ,1. Forças Brasileiras, para que, mediando 
S,aDtrUçtl proferida em Conselbo de Guerra, euja 
execllção Jepnda sómente de npprovação ddll'ti, 

,castigu('m até pena de morte inclusivarDeutc os in
. divit]iios Brasileiros ou Portugueses estabelecidos no 
:Brasil, que forem achados COQl armas Da mão con
trll o Imperio. s. ° 1'ossa o Governo ,utborisar es referidos Com
lliftndantes, para cflnccderem ammstla , no eazo do 
artigo 2,°; exclu~ndo sempre della 08 Cabeças de 
facção, ou traição. 

4-,0 Faça,se effectivo o sequesCro de todas as 
projil i4",lad,s Portugllesas em todo o Imperio; ai" 
1)I!cando-se immediatamente o seo pr~ucto as des
peias da Gllerrft ('onlra Portugal. 

5,· Seja declar;lda inita toda a tranila(;á() feita 
(lc hens, quê, pda nl'pl~cação da Lei de ~l de 

\ Março dàs Cortfs dé U"bOA, o!Tc:.1der Il8 interesses 
(los Subditos de 8ull l\t aóe8t~t~e Im í,er i,i!, cujos 
Ilens reyerter,ioem todo o le:1I po á posse'! rle 01(08 

Jcgitimos possllidore~ : - O l\linistro da Guerra ': -
João neim de Làrval'.? 

Acab,,!!a a leitura, e trndJ·se l~)·;.nt:;,do o Mi
nistro disse o Sr. Ândrada Itm/tU/lo 1':!o'4 o ,Sr. 
Presid(>nlc: - Eu cr<,io que V. Kt, <i,~\'(~ (lIzer 
em nome dA .\sscmbleft que cUa vai COlH~r C,H ~'On-
6idera~';in a MeDsagcm de Sua 1\hgl'fita:1c IUlp,;tiai. 

O Sr. p,.esidclltl': - l'úlle V. Ex. razt!l' prc
.cnte a Su:\ Magt'stllllc ti r mpCi ador que a 4"hst'lu-. 
bica tODIIUá em considcl'il\'ão ol~t'(:lu de 'anta im
por.anda. 

Feito ino, Fabio o Ministro, prl&t1canJo-se o 
tuesmo formui;l,io dlt elltrada. 

() Si . • lkné,:ar: - .Eu I)CÇO a V. Ex. 4ue se 
lu olltrA v('z esse pap~l, pois pouw ouvi deHc. 

() Sr . .tI.lld,·(/dll Jlach:du: - Por bem dl.l. or
c1('1n r"queiro a V, Ex, que depuilil de, iC ler, 
proflfmha " Aioscmblca, (o que lah'ez SlJ& o me· 
1101') o rlivi,lir-:,c ,«:ID Cmu1llissóes para darer~ o 
H'O lill.fCCf>1' !>:thrc et.te oh,ic~to. part'cc~me qu~ ~_este 
111<)(1u S~ (. x l'0riio r~m nuus força ali !l0~satl Op!n.l<leS; 
C· loC IU: .. SO r~ (;Ombmol!'8~m os rel.\torlOit das d!fieren
tcs Conllnilisôei. mui f .. dl seria então a ddibera
\'"0 d~ Asst'wbh'a., 

() E'r, ~\'~('tario .c.,nei,." de Camp08 tel a 
lütura l'q"eri<la. 

OS,', J/t.'ni:l Ta'Dflru: - Sr. '?micleu&e: 

E.te h(!gocio nlo to&e a .... nr diJaçlo; OI ..... 
inimigo. proeurão toei. OI .cioj de Je.truir- Doa • 
.. niquillll'-nUl, e para i,ao •• ,rovei&iio-~ de ceda 
.. circunsC.ncias. Em creie que á .üla àilí.o já • 
~nbeceri' qUI,nto el'. tluay~ ti Art. 2.0 do 11110 Pro. 
Jecto, contra o qual tilDio _ pitee. EIIl. fim • 
que he cerro he estarlllUl em fiSCfI, e que .. pre-
cis.io m~itlu energiall ~ .laico from~, pur 
1&D10 declda,te se no. reUDIIIlOI eta COID •• I_ , .. 
o Clt .. se _enla por .... or. 

O Sr. F'-4"fll: - De nece .. ,io materehei ..... 
mos; mas que ilto se faça em .e.aio leCl'era, .. 
o meo .0&0 i Dão approvo ,.ra ido .~o 
publica. . 

~ Sr •. Arulmda JI-c?uttfo: - ~1I. Mas .... 
Imperial Dignou-se de por as eu". iJéas ftI aRi
~os; isto j4 ~c~ e~ {urraa de PrGposla, e ... 
biSO aqueUas Idclli de Sua l\Jagestade Imperial MO 
a~ que a ARRlUble& dcve tomar em conaideraçio 
an~es de qual,)ucr outra COURll; nno só pelo rei-
puto que se deve IlJOlltl'ar ao Imperante, ('0010 
peJ~ .ialportancia da matl:ria. Eu }JfOpUI (Iue se 
d~.\ld~s~ a Assemblea ~DI Com missões t porque 
n.l.J ,Julgo que eerão lão diíFt"reotes e,,'re si OI re. 
latol'ios das meBmas Commi8t;6es que nÃo poRO COla

billar-se; e feito isto he mais prompto o co:!heci
m,:nto da materia, e lbai. faeil· a discullão • 

O ~r. .Alau:ar: - Eu proponho que .. no
In~i~ uma Com~1 llõsão Es~al para redigir em 
ProJec{o de L'~l estes Artigos Gue n~andou Sua 
Magestade Imperial, e entrar em discu:!l!ão; e se 
a Assem bles assentar então que se deve clUcutir 
em ses&iio secreta, faça'le. Eu eoncordo que Ie 
of!vem tomar medidas contra OI DOSSOS inillli~, 
~as ,quer. E',st?S ~.ião oasddos em Portugal qner ne 
j)fas,l. Ats InjUstIças do Governo Pürtuguea não nos 
devem servir de regra para 8CrmOli tambem injustos. 

O Sr. Pereira da C,tl.1Ul: - O que ftle pa
rece he que este negocio deve ser reme I. tido á 
C"mmiss:io de Le~jslaçi:e unida á de Gu('rra. e 
que estas vão. ji trabalhar para apresentar o leO 
Parecer, e di:'l~utir-se. ' 

O Sr. Rodrigue, tle Car'l'a",o: - O que eu 
vejo be que estatnos a perder terr.po; \'d. o ne
gocio a u;ua COlDlIliss~o Especi:ll, e dt"ciJ ... 
jsto com bre\liusde. Queira V. Ex. propor o que 
digo á v,,'nç;io. . . 

() Sr. Dias: - São vejo complicaçio 8~uDla 
ncate ncgotio. SU3 l\lages:.sde Imp2rial maDdoa. 
Cl!rt03 artigos, nús adoptaremos delles o que noe 
lJ,lT<:cer holO. Se nil'" acceitalJlotl a proposta de 
qualqtier bonrado cidadão, quaNfo mailf de Sua 
)i.~eshu'e Impel'ial sobre ohjecto de tanta ronei. 
dUt1\'ào. Por tanto vá a uma CommiliSão oU a 
duas, e deciJ~mos i~to. 

O Sr. Pre:Jidente propol em 1.0 ltlgar se a 
As~emhl,!& se divilliri" em Commis8õt"s? Venc(,.'O-1e 
que nã(). Propoz depuis 108 iria a uma Comm;lIsae 
}~~p<'cial? l).'cidio se que sim. 

O ~r. Presidente: - Resta agora iftber se a 
nomelH;ftO tia Cummissão Ita de ter leica pela 
Aliselllblra. 

O Sr. Pc,.~;ra. tltJ C"nAa: - Deve ter pela 
Assembléa na {.Srma do R.egimeDto. 

O Sr. Presitle"te: - Seja-me licito feRI' uoaa 
observação, Qualulf' d~cidimo8 que Denh"'lIa Com
miss;io t. v~emai!Jde&eteMembros.th·c.os 
attençio , po.-ea gt'Dte que Ie achllVa .",io •• 
C~[esao i Illas a,on que já sua::~ .. às. par ... 



me que leria eonvlIliente que esta Commilillào Fosse 
compos&a de maior numero. 

. O .~. Di.!u: Eu .apoiarei esta lembrança com 
JRu.~ .a'.lraçao; o obJecto he de grande impor. 
laDeia; deve ser trataJo eom toda i& madurela; e 
por illlO seja maior elta CommisSIÍ\J. 

O Sr. AndratLJ l/achado: - Como se não 
veDceo a dh'isiio da Asaembléa em Commis8Óe' t 

DIIU duvido apoiar o augment8 de numero de 1'lem
brOl para a Com missão aà hoc. 

U Sr. 1'e;.re;ra de fJouvea: - Eu tambem 
IOU do mesmo parecer; e creio que deverá ser, 
pelo menos, de ODle. 

O Sr. Pre8ideftte propo7. se a Commiss:io ser. 
via c~mpos~ de onze Membros; e resolveo-se 
que sim. 

O Sr • .Accioli: - Parece-me justo que se ele
cida se para esta Commiesão podem ser lIomcados 
Olf MemlJros lia Commissiio de Constituição. 

O Sr. Pre8idente: - Cuido que isto não Bofre 
duvida; todavia proporei á Assembléa t se podem 
entrar para el~ Commis8iio, 08 Sn. da Com missão 
de Constituição. Decidio-Iie que sim. 

Procedeo.se íl votaÇlÍo; e sair:ío eleitos 8S Srs. 
.Andrada ltl(Jehaoo -- Araujo Lima - Pereira da 
Cunha - RodriguC8 de Carvalho - NO/:,l'lteira da 
Gama - Maia - Btlláo ele Santo Amaro - Ft'r-
nand~J Pinheiro - Carneiro de ('ampOJ - Ribeiro 
de dndrada - Rodrigues Vello8o. 

O Sr. Prellideate: - Está chegada a hora da 
leitura dOIl Pareceres de Com missões ; se algum ha 
para ler-se póde apresentar-se. 

O Sr. Ribeiro de Rtscnck Como Relator da 
Com missão de Poderes leo o scguinte 

PARECER. 

A Commissíio de Poderes sallendo que se acha 
nesta Corte regressado de 11ortugal, o Sr. Nicoláo 
Pe'tirn, de Campo, Yergueiro. Deputado nomea
do a esta Asscmbléa pcla l"rovincia de São Paulo, 
como s~ ohscrva lia Acta Geral das Nomeações de 
3'1uell1 Provincia, confrontada com os Diplomas 
tios outros Deputaclos da mesma Provin€ia: He de 
IUi recer que visto achar-se legal a lua Nomeação, 
til ja avisndo para vir tomar o seo a8sento, deven
do celósar em con&equencia do .. xercicio de Supplcn
te o ~r. lHnnoel Marti,l' ~;, Cauto Reis por ser 
o mais modcrllo; expedindo.se ordcm á lua Provin
cia para l'~metter o Diploma respccti vo t bem romo 
se praticou com outro Deputado t em i.tenticas c.:ir. 
cunslancia8. 11aço da ASlóembléa 80 dc Junho d~ 
1825 - E~tet'ão Ribei,() de R~lJt:nde - Jtfanosl 
Jsdntn NO~"f'im da Gnma - Antonio Carla, 
Ribeiro de Andrnda .J.lfnchlll[o t Silva. 

Foi approvado; significando a Assembléa o seo 
• ~nHmento pela perda da cooperação do illustre 
Deplltado Supplente. 

Logo depois se retil'árão OI 81'8. Deputados 
,la Commbsão nomeada para examinar o aS8umpto 
dI M ensa~cm; e voltando-se de novo á ordem do 
dia tntriírão em discu81!ão os Artigos ofterecidol 
pcr" Commissão de Marinha e Guerra, na sessão 
rle 17 do corrente (N.o 27 do Diario.) para re
,ular a corresponclcncia dos se OI trabalhos com a 
Commillsill de Fora, e considerados como Artigos 
addiccioll.t·s 110 Regimento. 

Principiou.se 1'010 Art. 1.° da Proposta, ou 
157 na ordem nomerica dos Artigos do Regi

Dlento, concebido nos termos segllintes 

Art. 157. As Commin;õcs de fórs ncmeará.ô 
d' eutre si um Secretario e um Relator, e darão 
1l8rte., desta ~omeaçho aos ~ecrctarios das Respecti-. 
VIU Commlsl!or.s da Assembléa, para se faler are .. 
ciproca C'OUt'spondencia por ctfidos dos Eeos Se
cretarios. 

Foi approvado. 
158. Pediráõ a09 Secrt'tarios das Commissões 

da Aasembléa todas as noçõed, e documentos, que 
lhes forem nc:cels3riOI para o desempenho do seu 
trabalho, a fim de se }llocedtr na lórma dos Ar
tigos 151, e Jb'2. 

O Sr. Rocha Franca: - Niío acho rasoavel 
que snião da Secretaria pará fora da ASllcDlbléa 
tOdos. e quaesquer documento» que ali existem; e 
por ISSO 1110 parece que deve suprimir.se a palavra 
documentos t 8 que se diga - todas ai Doções que 
lhe forem netessarias.-

O Sr. COlta .Aguiar: - Sr. Presidente: N~o 
posso convir no que propoem o Sr. Roc}'lI Franco 
quanto á Suppresllão da palavra - Documentos: _ 
porque então o Artigo não preencherá verdadeira. 
menle o seo fim , que nenhum .utro he, sc nüo 

. r"cilitar ás Commissões de Fora todos os dadole 
instrucçõcs necessarios para o dezempenho ~08 S'08 

trabalhos. o que (le certo não podcráõ verificar, 
se, como pretende o honrado Membro, IlIIIim fi-
car redigido o Art., que ficará muito mais limi .. 
tado e restricto; por isso que as palavras - Noções 
e Documentol - são mui differentes, e jamais urca 
d' eIlas poder' comprchcnder em .i a outra. Além 
de que como he possivel, que I. CommissQes de 
Fora cumpri0, como devem, o que H lhe. deter. 
minar, sem que estejão ao faeto de tudo quanto 
póde t e deve concorrer para a ilJucidação d. ma-
teria da questio? SupponhamoB que um Cidadão 
qualquer aprezenta um Plano, ou uma Represen~ 
tação Dócumcntnda; como poderáõ 18 meSMAS Com .. 
missões dar o seo Parecer, sem ler em vista de 
esset Documentos aprezentados? Que 8e IJU:8 niio 
deixcm ver aquelles Papeis, que forem pertenCEn
tes ás Sessões Secretas, ilito eDtendo lU, até liOr. 
que hc natural que· nio sejão ouvidas em tfiei ma
tl!rias; porém nunca estabeleçamos em geral. que 
só posaão pedir noções, porque isto, como deixo 
referido t tem muitos inconvellienles: voto por tan. 
to contra a Suppre&!JÍo, pela forma que foi pro
posta. 

O Sr. França: - Eu creio que com um pe. 
queno additamento MO terlÍ duvida a doutrina, e 
vem a ser - documentos que não forem objectos 
de 8Cssão llecreta. -

Posto á "otação; foi approvado com a emenda 
indicada pelo Sr. Secretario Prnnçft. 

. 159. Nas Informações das Commlss;óes fie pra .. 
ticnflí. o quefjea disposto no Art. 153. 

Foi approvado. 
160. Nos Negocios mais ~rnves, ,:t"gunlto o p ... 

recer das Commissôes, concorrcrÍló tortos os Mem
bros das ~ORltníssõe8 de fóra com os Membros das 
Jt>speclivas Commissõts da A!'Isemblén, para seo es
clarecimento, precedendo a df'signac;ão do dia, e 
hora, em que deta hater a Sessão "eral na salla 
para isso desti"l\da. 

Foi ap-;>rovado. 
161. Nos negocios poré~ de minor importan

cia baSltara que compareça o Relutor da Com1J'is-
5ílo de f"ra, para drlles informar aos Membros da 
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rC!lpcr.tiva Commisaão da As~embléa no dia, e hura 
que f;)r indicadG. 

I,'oi approvado .. 
16~!. As Commissúcs da AssemblJa pediráõ ás 

ele fi,ra por meio dos scos Secretarias todas as In
form~lt .. ~cs, e illustrnções de que necessitarem. 

U ~r. Ca'R&ara: - Parece-me ocioso "ste Ar
tigo: mio sei de que elle sirva depois do que se 
eslahf'lcee nos Arligos antecedentes líobrc a corres
pond'Jncia entre as duas Comlllissões para ser a de 
dentro auxiliaua pela dc fóra. 

O Sr. J'rsnçQ: - A passar não pode ser no 
IlJgar em que se acha j ba de colocar.sc onde está 
o Art. 1.37, isto be, ser o J.O da Proposta; por
que trata do 1.° passo que se dil logo que se pre
cisa de noções para algum trabalbo. Isto me l,are
ce preciso, por causa da ordem. 

O Sr, Prtsidmte: - Temos portanto duas 
emendas; uma supressiva que he a do Sr. Camara, 
quc julga superfluo o Artigo; e outra que se refe
re sómente á coUocação delle e que he do Sr. 
~·rança. Eu vou propor por sua ordem. 

A materia está discutida? Decidio-se que sim. 
Passt:. o Artigo como está? Venceo-se que não. 
Deve suprimir-se? Vence0-se tambem que não. 
Meus Sra. não entendo; se o A rtigo nem 

passa, nem se suprime, não sei o que ei-de fal'~r. 
O Sr. França: - Talyez se não entende0 bem 

o que eu disse; queira V. Ex. propor 8 que lembrei. 
O Sr. Pruiàente: - Como bei-de leu propor 

a mudança de celocação sem o Artig'() passar? Se 
elle não passa não h. que mudar. Vou' portanto 
propor novamente. 

J.O A materia do artigo passa tal qual está re
digida? Decidio-se que sim. 

2.° Deve o Artigo mudar de lugar, e passar 
a ser o 1,° da Proposta? Decidio-se tambem que sim. 

O Sr. Presidente assignou para a ordem do 
clia: 1.0 O Regimento da Assemhléa 2,° Segundas 
leituras de Propostas: 3.° Dous Pareceres de Com
ruissócs adiados; um sobre o requerimento de .411-
tlmio Mar.hado de Carvalho, e outro relativo aos 
Officiaes vindos do Sul, e prezas na Ilha das Cobras. 

J..jevantou-se a Se~~lio ás 2 horas da tarde. 
Jose Ricardo dfJ C08ta Á,g'Uiar á' Antlrada, Secretario. 

D 

RESOLUÇOES DA ASSEMBLEA. 

Para Nicoláo PITei-a de Campol Yerpt;ro. 

A Assembléa Cer," Conltituiate e LegiaJatiy. 
do ">.p'~;o '!o 8rr.:.a ::."I"-:1a uarticipar a V. S. 
que ac.h,ando-se Ie&al o leo Diploma dcye quanto 
antes vIr (ornar :lssentn nefte Augusto COal:ret80 
e ter parte nos seas trabalhos como Deputado , 
mesma Assembléa pela Proviacia de São Paulo
Deos Guarde a V. S. Paço da ÁBBembléa em 80 
ele J unho de 1828 - JOlé Joaquim Ca/neiro de 
Campos. 

Para CattafUJ Pinto de Miranda MonI~gro. 

111,- e Ex.aO Sr.· - Â A8Sembl~a Geral 
Constituinte e Legislativa do Imperio do Bra.il, 
tomando em consideração o Parecer da Commissão 
de Legislação sobre o requerimento de Ignacio 
Rodrigtt,eJ e eutros que na causa de liberdade em 
que temcontendido com Aguefla CaetaftlJ. pel1e1l-
dem continuar, pelo meio de revis.a , DO empenho 
de defender o mais precioso direito do homem: 
Manda remetter ao Governo o dito requerimente 
para que outorgue aos Supplicantes todo o favor 
de que se fazem ~crnos entes tão despaçados, e 
elles possão continuar ao Processo de Rnista, fi. 
candó até fiual Sentença 41ebaixo de fiança, 8U 
eOl poder da pertendida Senhora, que se obrigará 
por termo a nio os seviciar, a Dão dispor deUes. 
e a conceder-lhes os dias do estilo para tratarem 
da sua causa: E porque os Supplieantes não p0-
dem . deichar de ser considerados como peaoas mie 
liera"eis, entende a Asscmbléa que nesta qualidade 
deverão ser rec:ommt>Ddado8 á Protecçlo da Santa· 
Calla da Miaericordia para que se encarregue da 
defeza, promovendo es termos da Revista, eujo 
encargo bem se compadece com o seo pio I alti
tuto. O que V. Ex. levará ao Coahecimento de 
811a Magestade I mperial- Deos Guarde a V. EL 
Paço da Assembléa em ao de J uaho de 1828.
Joaé J OIIIJtIim Carneiro ti, Campol. 

-
aIO DE JÃNEIRO NA IMPl\ENSA NA.CIONA.L. 18M. 
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DIARIO DA ASSEMJlLEA 

GER.Il.L, CONSTITUINTE, E LEGISL.I:l.Tlr.ll 
DO 

IMPERIO DO BRAS!L. 

1 8 2 3. 

SESSAO DO 1.° DE JULHO. 

Pre8idencia do Sr. Andrada e Si/tIa. 

R Eunidos os Sn. Deptttades pelás 10 horaa 
da manhãa, fez.se a chamada, e acharão.se pre
sentes 5~, tàltando por doentes os Srs. Gama, 
Ferreira Barreto, SUt'eira Mlndonfa, e Lope. 
Gama. 

O Sr; Pre8idente declarou aberta a Seüão, e 
lida a Acta dá antecedente foi approl'ada. 

Annunciou·se então que estava á potta da Sa
Ia o S·r. Nicoláo Pereira d~ Campol Yer,gUeiro, 
Deputado elei to pela Provii:!cia de São Paulo; e 
!lendo introduzido na foma do eS1ilo, prdtO\l ju
ramento; e tomou assento na Assemblélf. 

Por não haver éxpediente pa8Sou~se â 1.' par
te da ordem do dia, que era o Regimento da As
sembléa. 

Art~ 84. Nenhuma Proposta será approvada, 
sem ter sido discutida tres vezes. 

O Sr. .Alellcar sustentou que era desnecessaria 
a S.· discussão, mostrando que as duas erão éufli
cientes para se examinar qualquer doutrina, e de
liberar sobre eU •• 

O Sr. Costa Aguiar: - Sr. Presideúte: &
te Artigo deve pasll8r tal qual está redigido, e a 
8ua dOQtrina he de toda a circunspecção e utilida
de, sobre tudo Dás matcrias de ponderação; por~ 
que he para mim u.m }?rincipio ~e eter!1a verdade, 
que os Corpos Legislativos peccuo mauS pelo es
cessiyo numero de suas declZÕes, do que pela fal
ta , ou escacêz das mesmas, e por Isso tudo quan
to for coaretar estll vontade e dezejo de fazer Leis, 
Bem maduro conbecimento do negocio, e Bem a* 
informações e averiguações necesssrias, será sem
pre util e mais eonveniente ao bem dos POVOg. 
Ora he isto o que Be consegue pela letra do Arti
go em questão, especialmeD'te 18 o combinarmes 
eom os seguintes, em que se declara o fim e o 
objecto de cada uma das discussões, o que tudo 
he conforme com o meo modo de pensar á este 
respeito:. por quanto tratando·se em ~eral n~ pri~ 
!Deua discussão das vantAgens, o~ Inconvementes 
de uma Proposta, jamais poderá esta passar, eu 
ser ap'Provada, se não depois de pezadas ~ beoi 
joeiradl&S essa!l mesma .. Yantagenll ou inconvementes, 
no que de certo muito se lucra; porque se he 
approvada . oa pripaeiJa diacussio,. iato ja aerye de 

muito peJo, e be além disso de eoDveniencia pa-
ra a segunda, onde então se trata em particular 
de cada um dos seos Artigos, e assim por dian
te; e se a. Proposta be regeitada na primeira dis
cussão, tambem poupamos o tempo, que deveria. 
mos gastar na segunda, que por via de regra deve 
ser mais longa, do que a primeira, pela analise e 
discUssão de cada um dos &eos Anig08, e o que 
be mais, evitamos que puse uma determinllção, 
por se não ter dado talvez maior pelO aos incoil. 
venientes, que d' eUa podem originar.se. Em visla 
do que deixo expendido, voto que passe o Artigo 
tal qual está. 

O Sr. Prança: - SKo Decessarias as tl'éS Dia. 
eussóes , ejue estabelece o Regimento, para se re. 
cebei' a votação sobre qualquer Projecto de Lei: 
Dem foi sem fundamento que abi se admiti0 est. 
EconoDlla e divizão de trabalho. Porque na pri
meir. Diseussão versa o Debate sómeiJte sobre a 
admisslo do Projeeto em. geral; isto he, se elle 
merece ou nio a atteRção da Assembléa para se 
discutir. Extremar esta questão das outras, be se. 
guir a raião de ordem, que exige a tactica do 
raciocínio DAs materias Poleinicaa. Neste debate 
hão se coDsidemo se não 81 relações geraes da 
Lei que se propoem com 88 circunstanciail geracs 
da Soeiedade J!8ra a qual deve eUa servir. NA~· di&
êusalb já veÍJtda-se cada um dos artigos da doutrina 
em que he concebido o Projecto. Relações particulares 
dessa doutrina, a conveniencia ou desconveniencia da 
sua applicação ás diversas hypotbeses que se podem 
fjgutar, e as emendas de redação são as q':le cons
tituem o object8 primsrio e ponto )Jrindpal do de. 
bate. Na 8.· discussão 6nalinente faz.se uma re
senha de todo o Projecto. Ahi· são os eolitradi. 
tores dellé outra .el audiorisadoil para o combater 
em globo, e em cada uma dai proposições da sua 
doutrina !enc!da, e redigid.pelas .emendas, 8e 
~lgumas tlv~,'ao l!lga~. B.e~ .COiih.ç~ eu; 9,ue Pro. 
JectOs ~a~era, cUJa slmphcldade haJa. de dl8pt'nsaf 
este trll'hcado trabalho:. mal essas pouela esceasõe. 
não de\'em empecer ao estabelecimento de uma re
gra geral que cemprehende todos os casos t tlxando 
àS regras da mais circunspecta moderação com que 
cumpre ~e fação as Leis. Voto portanto que pag.. 
se o ArtIgo , sem nenhuma alteração, e como foi 
redigido. 

Posto o Artigo á votação, foi approvado. 
Art. 85. NilO começará • primeira dilCuaslca 



( S3i ) 

~e q~3tqnf" Prl\posta sem que tenhão decorrido, 
!,clv meuo., tres diMs depois da s~gunda leitura. 
~lill& pruneira tiiscussilo versará Ulllcame'nte sobre 
• nrolagl.':ls ou inconvenientes OI Pr0l'0~t:\ em 
geral, sem entrar 110 ('un:e de c~da u~~ dos Artigos. 

.1Jcpoill d~ ligeiras observa<;ocs t01 apPl'ovado. 
Art. 86. .l\cabada a primeirl& diSCtlssão o Pre

sidente por.i a votos se -.'\ ]"!'~po~ta deve pa~sar 
aí segunda discus~ão. - e determmallrl~-~ que SI 111 , 

entrar;, na distribuição dia ria dos t.rabalbos, para 
se torna!' a dt'bater, quando lhe compelir pda or· 
dena de anti~uidade. 

O Sr. lIenriqurs de Resende: - Elltendo que 
este artigo 86 implica com o quo a poucos diaS 

aqui se decidio. Tendo esta Alisembléa sido con
vocaula para fazer a Constituiçiio e as reformas in
daspensa\'cis, e tendo, nOI nós a isto obrigado pelo 
n08SO Juramento, seria.mos perjuros t se nos fur
tassemos a fazer aque'lIas reformas, que a Assem
bléa uma vez dcddio que crão indispensaveis. Foi 
por iS!lo, Sr. Presidente, que tendo sido regeitado 
e Projecto do Sr. }~I()1Iiz 7'tware.'1, um nobre Depu_ 
tad.) requereo, que piara naio gastarmos dias em uma 
disctiuão, c dt'pois s\'r a Proposti1 r<'gcitada, e ,ficar 
o tempo ~rdido, logo no principio 8e decidisse, 
se cUa era daquclhs que estavão d6bai~C) do nOS80 

juramento e Il~~hn s" vence0. Ora como era l)()8si. 
vcl qlJe d~cidindo a Assembléa, que tal materia 
estava debaixo do 'nosso juramento, podcs8e eIla 
ler reg'!itada na primeira discussão? Creio que 
nesta presente Atfsemblé3, decidido depois da ~e
gunda leitura, que tal Prejecto he indi!!pen~avel, 
ja não he livre a V. Ex. acabada a primeira dis
CUO;!8,jO pr!lpOr, se cUa deve, ou nio passar á se
gunda discu~são: porque nós somos pelo 1l08&O ju
ramento obrigadas A tazcr n COlJstituição. e u re
formus indispensaveis: furtar-li os a isto seria &er-
mos perjuros. Digo pois que se dedare que este 
artigo s:' regula mas legiálaturas ordioariu, e não 
nest~ Assemhléa Con,:,tituinte, onde OI Projectoa 
em (Iiscuss.io ~'~o in lispclls/lveis. 

() Sr. Aiellco,': - Ainda que a .\ssembléa de
cida que he urgente a lDllteria depois da i.'" lei
tura, n:10 se legue que acabada a 1.- discussiio, 
n.io PO!!SB rl'solver quo m\o passe a 2.-. Pode 
ql:alquer ma!cl'Ía a primeira vista mereeer-uos um 
juiso, e depois de discutid:l oulro: a maneira de 
a considerar no.' dous casos nâohe a mesma; e 
1>0r isso não acho ecntraJicção entre o Artigo e a 
resolução da Assembléa, 

O Sr. Htnriques de Rpsende:- O argumento 
dfl nohre Dt'putado não d~s'rue Ii minhas raaúes. 
A intell(;ilO da As!oembléa qllando decidio que de
poill da 2.- leitura lIe resolve~8e logo te a matcria 
t',tnva comprchendida no nosso ,juramento, te era 
da!!! indispemaveis, foi evitar que não acoot,ceU8 
o que nconteceo com o Projecto do Sr. Moni:t 
Tavarel, isto he, ga~tQrmos dias e ser regeitado; 
qui~ poil que só tratas!lemos de cousas indlspensa
vei9 t ~omo exige o noslo jUl'amento; e isto quer 
dizer que sendo li maferia indispensavel nio &:01 
podemos furtar a dar-lhe remedio, aJilis seria oeio
fJ3 aquella e.'tigencia depois da 2.· Jeitura, poden
do o Projecto ter a 80rte dos outros. Insisto poil 
em que .ia não he livre ao Sr. Presidente pergun
tIlr lIe " m"teria passa á 2." di!lr.us'l:\o, e que de
ve declarar·se que elite Artigo ~ regula nal LegiI
laturas orJina:-ias. 

O Sr. 41meida e Jllbuqveriue; - Eu julgo 

neccssario um oddibmento, porque não entende 
que d~Ya prc,vAlecer a. tado a auuguidade da a",ia. 
scntaçao; 11 1mportanc18 da mal"na tem pata mim 
o primeiro lugar. Eis.aqui o hlVU alidltaDiento 
palil o fim do Artigo. 

" Exccplo IiO pela .1Ia ÍlDportaDcia dever {lre. 
. ferir ás outru. " - .Albuqw,.que. . 

O !Sr. Ornei/aa: - O que lembra o íllustre 
Deputado ja está acautelado no Capo 11. , Arto 
}(i~, que diz () seguinte - A ordem dus trabalhol 
indicada na distribuição diaria, fIÓ poderá aiterar
se em caso de urgencil, ou de Ildlamento. - A 
vista dilito julgo dellueceaaario u que propoem o no. 
bre Deputado. 

Proposta a emenda foi regeitada i e o Artigo 
approvado tal qual eslava redigido. 

Art. 87. Se a A~embléa &titientar quen:To 
deve paSbar á segunda discussão, ficará. regeitada 
a PropGsta. 

Foi .pprovado. 
Art. 88. Para a tegunda discu6Ião terá .ido 

• PrupvRta mlerta na distribuição diaria dos tra
balhos, redllsida pelo Secretario da A6it'mbléa • 
uma (orma rt'plar, com as alterad;cli e suballe
raçõ .. que.., tiverem ofTeiecido para cada Artigo. 

O Sr. Á/eRrar: - (Não se eotende o 1.'a. 
chigrafo. ) 

O Sr. Frtlrl,tJ: - Eo lei <Jue á segunda 1ci. 
tura de qualquer Prqjecto pode linda qualquer 
dos Srs. Deputados ofterecer AI t'mendas que lhe 
occorrerem. He iS80 permitido pelo artigo J 11 do 
Regimento; mas i810 ~ão tira, que possa passar 
a doutrina deste tal qual está redigida. Porque o 
Regimento aqui dá a regra geral do u.etbodo. 
com que se deve proceder n08 trabalhos tia Dia· 
cussâo: am indica· uma providencia, para se apro
veitar uma idéa qualquer que demais possa ainda 
occorrer a quaLtucr dos Srs. Dt>putados no progre .. 
80 do debate, determinando a maneira porque se d .. 
ve eUa inserir, e accreescentar á doutrina que ja 
está em via de discussão. Não se contradi,ela 
pois este8 dous artigos: ellc8 constituem doutrina 
de dh'crSGI r~peit()8, que não se implica. Voto 
portanto para que passe. 

O Sr. Coata Aguiar: - (Nio se entende o 
Tachigrato. ) 

Posto o Artigo á votação, foi approvado. 
Art. 89. Na segunda discussão debater.se-ha 

cada Artigo da Proposta de peni com 88 alterações 
e lubalt~rações correspondentes, eacolbendo-se por 
meio de votos as que houverem de substituir em 
todo, ou em parte, OI A rtigos a que te referem. 

Foi approvado. 
Art. 00. Se nos dias t'1Il qne principiarem a 

primeira e sl'gunda discussões, núo poderem con
cluir-se por falt" de tempo, a A88embléa decidirá 
para quando hão de ficar adiadas. 

Foiapprovado. 
Art. 91. Debatido cada um dos Artigos d. 

Proposta o Presidente porá a votos. le - A As
semblra julga concluida a segllOda discussão; - e 
decidido que sim por.í. a votos, se - A Proposta 
deve pa_r á terceira discussão. -

Foi approval1o. 
Art. 92. Se a. Aaembléa Assentir que a se

gunda di8cwssão Dlo est.'i Illfficientemente profuD
aada, apresará o di~ ou dias para se e8ntiauar 
até a julgarem e\.nduilta. 

Depoil 4' alpa &iebate, requliee e Srs Az.., 
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tllf" • mpreuão tio Artigo; ma eomo .10 foae 
• poiada a aupreelio, foi po"to á votação, e ap
prondo com o augmento. da palana Prelidefl'e 
depois de ,~iefteemenle prtffundodA. 

Art. !)S. Se a Asaembléa tlecidir que a Pro
polta não PIS" 'teretira diecuuão, ficam receitada 

Foi approndo. 
Art. 940. Para I terceira diaeussão teni aic10 a 

Proposta iD~ida na destribuição diaria dOI traba
lhos. suprilDindo-se toda .. alteraçõel que não 
tiverem &ido apoiadal, é acreecen&aDde-se as que 
de DOVO tiverem oecorrido. 

Foi approndo. 
Art. 95. Na tereeira discussão lIe debate" 

mão só a Proposta em geral, e por Al1ip, mas 
tambem as alteraçÕls, podendo confirmar-se ou 
refutar.H o que'lver .icao approndo nu dilCQle 
iõeI aDteriores. 

Foi approvldo, eom a emenda da palavra
tlpprovddo - para - opoiado. -

Art. 96. Tumiuada a terceira diseuuão o 
Prelidente porá a voto., se - A Asaembléa ane
ei"D. a Proposta com as alterações approvadu (no 
caIo de· te-tas havido; ) - e o exito desta questão 
lerá tambem o ela Proposta. 

Foi approvado. 
Art. 97. Se a Proposta tiver.ido approvada 

inteiramente na materia c Da· dicç:dO, o Secretario 
escreverá no Registo d.. Proposta", na pagina 
destinnda para as alterações ;;;....Nio-houve alteração. -

O Sr. F,.,,,,ça: - ~8Ó lembro q"e ja IC 
vence0 q'.e fossem dous 08 livros ,. um de Propos
ta e outro de emendas, e por isso deve redigir .. 
le este Artigo (le modo que fique em conformicJa-
de com () qUf! se ~cha ja vencido. . 

O Sr. COIto Agtliar: - Â Dova redacçiio he 
jndillpen~ílvel para que a sua doutrina fique em 
harmonia com a resohu;ão anterior da Assembléa 
sobre o ft"gisto das Plopostas e emendas; e creio 
que ~c d.vem suprimir ·és·palavras-···---fllJ .. pogifltl 
deReinada para 44 alleraçóe" - e acrcssentar-se a 
palavra- á margem - depois de - e.,crevern. -
Deste modo concnr(lará, como he preciso, a dis
posição deste Artigo co:n o que se vence0 relativo 
II eita materia, 

Posto á votaç.ão o Artigo foi approvado com 
:\8 .-\ltf!ra~õe" propolltas pelo Sr. eMta Aguiar. 
. Art. 98. O Secretario pom no fim do Urgisto 

de cada Proposta, e das alterações respectivAS o 
exito que tiverão. . i . 

Foi approndo. mudando-se;a palana - re-
g;,to - para - regiato8 -

Art. 99. Nos dias em que houver de principiar 
enda umll dss discussões e Pre~dente annunciará 
que - vai proceder-se a.... (aqui o nome do au
thor da Proposta) approvRdAi par. delibera~iio 
em .... dillCutida pela •.•• (primeira ou segunda vel 
que se der este caso) em ••. --t 

Foi approvado. 
Art. 100. O Secretario da Assembléa, a q"em 

toear, lerá sempre as Propost*s, na prilnf'ira dis
cussão, pelo registo , e nas nI~tl'8S peta distribuição 
diaria dos trabalhos, lendo n,a segunda e terceira 
discussões, depois de Cid. Artigo, ... alterações 
que lhe forem relativ M. I 

O Sr. Arulrada Macho& i - Como OI Srs. 
Deputadas nio podrm faz~r I juilO sobre qualquer 
Proposta, sem que esteJa ID,tPressa, parece·me des
Ileceaaria eI&I leitura pelo ~e&iato; he WD& tape-

cie de 6Rali~. que jaJp iDud, cIepoia que , .. 
do está impreao. . 

O Sr. ~. 'mritptu '" Ru"": - NIo .. tio 
ml ..... O p:uec:ei pttrqlJe Da imprelllo coaa ...... 
emNI, c he por illO mai. Gado que o Sr. Secre-
tario 1ea a Proposta tal qual o eeo ntbor a 4-
fereceo. 

O Sr. Frtlflfa: - Se eIte Artip .... cc.. 
m. eat' redigido andará o Secretario _pre ·com o 
livro DI mio; quando ell •. deve ter conferido • 
impJ'ellOl ~m OI origiDaea, ~ • yeri8car a ... 
exaetidãa. Eu "OU por . i8lO O&recer uma em .. 
que ~io pod", bem lubetituir o Arâp; • be • 
legulnte 

EMENDA. 

O Secretario a que.. toear 1er6 _pre u Pro. 
postas e Emeudu peJos impreSSOl que drDu li ti
verem feito , depois de.. hanr conferido com OI 
Registol, ou com 08 origiDan ~ti 'OI; e na 
2.· e S.- diacussie., depois de cadà Artigo leá .. 
alleraçõel que lhe forem relativ .. - O Deputado
Fra"ça. 

Sendo apoiada esta emenda. fisrrão·1C ai ..... 
re8exões; por fim foi propos.o q Arâp &ai ~"a1 
se acba .. redigido; e não pusou. 

Propoa depois o Sr. Prtnde"te .,.... .. COIIl 
a emenda ofl'e,ecida; e veDceo se que aim; fieande 
portanto redigido na forma ela meIIDI emenda. 

Art. 101. Lido cada Afiigo da Proposta. an
tes de começarem aI 4iseuslÓel fratar-ae-La de ,er 
se a. allerações e subal'eraçõet 1ÍÍ0, ou Dio, a~i .. 
das; e u que não forem apoiad.. por ciDco D .. 
putadoll ao menOl, aeriio ~itadal. 

Depois de nm breve debate ficou adiado .,. 
ser chegada a hora da leitura dOI Parecera d. 
Commis8Õel. 

O Sr. Rodri",,,, tle CtlrDtJl/r,o 1*1io a paJ .. 
vra, e leo o seguinte Proj~ de Lei da Com
missão EspeciAl, sobre a Men ... m de Sua Ma
iestade Imperial. 

PROJECTO DE LEI. 

A Assembléa Geral, CODstituinte, e Legisla
ti ... do Imperio do· Brasil, Decreta. 

1.° 
Todas as Povoaç.õe" deite Imperio jÁ decla

radas pela sua IodependcDcia, que sem serem 
('oàctas por f\lt.Ç1L militar; se desunirem, fuendo 
cansa commum. com Portu~al, fido fór~ da. lfta 
ordinaria .. , para serem tratadas militarmente na 
fórma declarada nos artigo. seguintes. 

i.O 
Haverá uma Commi.s;'io Militar eomposta d. 

um Presidente, que será o Oflit'ial de maior Pa
tente. immtdiato ao Chefe da força armada, e 
de cinco Officiaes superieres, ou de pateDte im
mediata, e de um Auditor Letrado. 

3.n 
TodoR OI Cidadi<,s Brasileiros em qUI!quer 

parte nascido" que se erigirem cabeça. de rebe
lião, e 08 que tonm apanhados com ar.... na 
!não, eucutando-a, serão julgado. na lobredita 
Commiuão al.é a pena de mene ineJusi'é. 

+. .. 
O Governo poderá au&boriaar ao Chefe da 

Corça armada em o~ para confirmar ,e 'a. 
., euc:m,r t.ta, • ,ualquer Sen&euça preferida 
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f'Mut.r., O<J q"t: forem achados em leto da. guerra 
ru. f~::-:~J. do .artigo ~"lt('cedcll&e. 

[l.V 

A~ S"ntel1ças porem proferidas contra os ea
beÇ35 , que não t:,rem aclaadoll com a~ armas na 
mão niio se darão a execuçiio bem sercm contir
marl:ls por Ul6 (.'ol1sclhp, tormllllo úo Chefe da 
(l'r';a armada, como Presidente, de dous OlJicilics 
de maior Patente, quc não ti verem sido mt'mbrus 
d" Commi'Jl!ão, c de dou'!! J UiIC" Letrados, 08 

QU4CS dever.i o Chefe chamar do~ lugareb môtis 
proximos, e de Qualque! Provincia. 

6." 
Igu3lmc!1te poder:i o Governo antborisar (\s 

Chef~8 da forc,:a para concederem umni.sti.ls, ou 
perdão a aql1ellc8 qu~ ti.ercm entrado em plO~es-
80, excluídoli em lodo o caso os cabeças de rtl. 
btlião. 

7.° 
AR despezlls dI) Exercito, ou for~a emprega

da contra os rebeldes serão indcmnisadas pelos bens 
dClltes pro(JQrcionalmellt<" não se pndendo exten
der o bene6cio da amnistia, ou pt:rdão a aliviar 
08 agracindos da quota respectiva., 

8.° ' 
A liquidal(ão das despezas, a designaçH:o dos 

multado!;, e li quota atinente a cada um s~rão 
comtuida!l a uma. CommilSs,\o militar a que se 
unirá o Auditor, e J ~iz Territorial Letrado, ha. 
vendo·o. 

9.° 
Ficão re~ponsaveis por si, e scos bens, todas 

a~ pes6oa~ de qualquer dignidade, ou emprego, 
que sem im'encivel coacção, pol;crem em execu~'ão 
fm qUéll(l'wr Provincia ctcl;te Imperio a Lei de ~l 
de Março do pretlente anno das C\;rtes de Lis
boa, que incompetentemente manda proceder con
.. ra Cidadã08 Brasilei ros. 

10,0 
São irrittl'.il, (: 11111l8S todas as transaccóes ce

lebradas em virtude da sohredita Lci sobre bens 
N acioIl8~S, e de Cidadãos deste I mperio. 

11." 
Na -mesma nullidarle incorrem todlls as arre· 

mata~;-'es de contractlJs de r.:.-ndas Nacionacs, todas 
as arrern.'llac;Gcs de ben~ i'r·itas para solução de 
dividas plJhlica:;, provenicti.c; de cOlltratos tisCfteS, 
e cu.io producto tenha b;do applicl!do em manu
tcnçflo de Tropas Portu~uezas. cmprcg.ldas contl'a 
a lndependencia da Na.;:;'o U\'a~ib:a. 

1 ~-~ .. 
~iio j"'Il',lmcnte irrilll~, e nullas as vendas de 

l,cn-; (ie !i~}"litns eln Imperio., que tiverem emi~rado 
da', t\!rras do Imperio, oc.cupadal': pelas ,umas Por
tU!!l1'-ZS'> , e a qUo1' se tiv~r procedi~o por ordem de 
(11I.il"uer auth;lIi,hde tomando por fundamento o 
fu .:lU· lia emigração. 

13.0 

O.; hens Que fa~em objecto dos artigos 10, 
11. (- I ~! revertcTfiú ri posse de I;eos ICl!itimos 
~,'nll.l:,e~ com a restituição dos fruclos, lucros, e 
llltere~I;('Pl, Jl!l~OS veios bens dos occupant~s, oU 

l)~!a "laS6a dos bens dl)~ Portuguezes resldentes 
rm l~orlll!rAl, que se acha0 ~m sequestro na con
torm:!\adf! do Decreto de 11 de Dezembro de 1822. 

14.0 
'rodo o Cidndiio Brasileiro cm qualquer parte 

lill.~ciio, 'lüe prom,)ver. e r.oa1juvar efficazmen~e a 
iídiu:rcllci", e "uiãCl de Proviucia , ou Puvoação aiDda. 

di!i!lidente li SRgradlt CAUIJA do I!~.p('l'io tio Bre'tU 
he c1ccl;mulu ~nemerito da Patriil, com lli .. eit~ 
ao! prE'rnios de imerelSse, ou de blllfll (.k "11" 

d· , -,. 
se mostrar Igno. . 

15.0 

Da mesma fõrma he declarado lJenemeri to da 
Patrilt. t~do o Cidadão quo efFcctivamente I~r,)'l\fl\·i!:', 
~u c()~dJuvar qualquer tentativa de qu.! m"Ü[t: a 
destrlllç~o, ou a evacuação de tropas ir.iilÚ ,1,.11 
que occuparelll as terras do Imperio. o 

16.1J 

Se qualquer Estrangeiro praticar alguma das 
honrosas nCI;ões ~·omprcllt:ndic.llis n.os. dOllli artigos 
antecedelltes fica l~l1almcntc com dlTelto ás relltu ... 
nel'açõe~, c 3li gral;as com que a Nação lnemca
lá sempre os que digliamentc a servirem, con.cc ... 
dendo.sc-lhe até o fort» ,lc Cidadã~ , ~tI o J.lE:dircm. 

17." 
A disposição desta Lei terá vigor, em quan. 

to pela pulJlicação da Constituição, ou por outro 
qualquer motilo nJio for revogada. 

18." 
Fic50 revogadas todas e quaesquer Leis que 

tle opposel'em • presellte. Paço da ASlembl('a 1. ... 
de Julho de 182'"J. - Antonio Carloa Ribeiro ele 
An.drada Machadu \ Si;''l~_a - J086 Joaquim Car-
-neiNJ de Campos - BaTão de Santo .AflIOTO - An. 
tonio Rodrigues VelloBo de Oliveira - Pedro dr: 
Araujo Lima - José .Antonio da Silt'a lIIai(& -
Antonio Luiz Pereira da Cunha - M nt:oel J aci,,· 
to Nogueira da Gama - lt--Iartim Frand.~co Ri. 
heiro de Andrada - José Feliciano Ftnumdu Pi .. 
fl!zciro - João Antonio Rodri{!ues de Can'alltO. 

Julgou.se urgente o Proje(~to e fez-se segunda 
leitura. Acabada e'3ta, propoz o Sr. Presidente 
tarubem a urgQncia da competen'cia da materia, e 
vencendo-se que a havia, mandon-se i1llprimir para 
entrar em discussão depois de distribuido. 

Seguio-se a leitu,ra do Parecer adiado ('a Com. 
missão de Fazenda sol>re o requeriml'nto d~ ~lllo· 
nio Machndo de Carcal,~o. 

O Sr. Atencar: - Eu cc.nheço Sr. PresidllD" 
te, quando calculo o eSlado do The,;ouro Puolieo, 
as nOlit;aS muitas despezas, c as circnn~unriéls d\l 
tempo. que não podemos da1' a este cidadrio le. 
muncração correspondente aow seo') scn·jçof;. Com 
tudo não pot80 deichar tlc notai· que êt Cemmis.. 
são foi demasiadameute mesquinha; se não tUJlv3 

para dar-lhe em propor~'ão dQS seos seniços, Va-
rece·m..~ que ao meDOS se lhe pouia 81bitral' qUI~n· 
tia sufficiente para a sua subsistencia c (la lH!i& 

familia, poi;; estou pcrswlllido que ba de ~asslr 
miseravelmente coin a que estabelece a Commlssi'o. 
Eu não qllero que sejamos prodigos; mas j.s (Iue 
reconhecemos que se OS :::erviços !tão gl'andes, clt!- .se
lhe um auxilio com que possa "iHr sem prcci-:
sões; he isto o qlle me parece digno da Nação 
que representamos; e portunto voto pelo augml'n
to de tres<:stos mil reis li quantia arbitrada pel:. 
Commissão. 

O Sr. Andmda JJla.c1.ado: - Sr. Presidente: 
A Coml1lissão só Crve elJl vis!a acudir as IJéCt!iS:U

dades do Pel'tt'ndente por elle l'el'Nscntadas; nem 
o 1'he51ouro est(l em circunstétncias de podenno3 
ser protligns. Além disto EC olhar-mos que a Lei 
remuner"\ 08 serviços de um Coroncl com dusentoll e 
,inte , ou dusentojl. e quarent s mil reis, os de um Bri. 
~adeiro com tresentQs mil réis não achar~m(\ii mesquj. 
ilha a Comwissio que para est~ arbitrou seiBcenCOl 
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e cinceenta. Por 4ilR, Sr. 'Preaiclenle t remunerar 101 t e e!itftuclee~r etI mf'tnl de J"'O~ptr;a'lle; ~ 
serviçol não he sustentar quem o. fel e a sua fa. nho a honu ,te ofFereccr uma obra d'eaa natue-
mitia; e a tudo Ílto attendl:o a Commis.ãl). Sou za sobre il Provincia, qtle me vangtureio df' fI:": 

por is90 de voto que o ~ .. recer estlÍ muito bem presenta1', at qual alui" annexo um l\tappa Coro
fundado; e que este cidad'lo deve ficar 8&!isfeite g~ap~ico. Ig~ill~e!.1e ~o, ~.ue a lll118tre t:om. 
com a quantia designada, peJal rasóel que s(: tem ml88llU de Stallstlca (3 qual provlYelmente lerA 
U&posto. diri~i,la) 18 digne ouvir. me , todas ali vel" qu. 

O Sr. Ribeiro de Andmda: - Disse muito deseJar Illu.~açõet IObr~' eUa, pnrque aonde nAo 
benl o nobre "reopinarate que remunerar não he c~legé.!j~m fflU'!;U obtc. VII'';~," re1SO&el dt: mail clt 
tiuseentar; a r~rnuncraçlio tle "'m reconhecimento vlute a"nos de domicilio, Oll n~uder saüat: ..... 
da Nação aos seniçol que se lbe preslão; demail pela pobre.a do meo talento, ceiibo dous amlgOl 
a Commi •• io attendeo li indigcncia do Supplican_ OtHciaes .~ngenheir()8, que ali pcrvir:io com di .. 
te, e ueigllou-lhe uma pensão com a qual segura- tincção, e os quae& já benignamente se ofFerec:e-
mente p6de passar, s~ não aqui, em outra algu_ rão para coadjuvar-me. 
m. terra do Brasil snde são menores as despeJaI. Foi r,cehido Mm agrado. 
Em tim, Srll., reparemos que não ha muito que Passou-se aí ordem do dia; e 'procedeo-ae a elei. 
pelo. .erviçoJ feitos pelo Tenente General ManÓ81 ção da ~esa principiando peolo Presidente. Obtivemo 
Marques de Sousa, que comlDandou exercitos, se a pluralidAde relatiVA os :.Jn. ".,,(J,,'atlG e Silr:tI, • 
mandarão dar em relllune.raçáo, seiscentos mil réis; Canlara, e por islO centrAndo em segundo-escru .. -
e disto poderemos concluir 10 a Commissiio não tinio, ficou a final eleito, com ~ votos o Sr. 
foi ~en-erosa 'vista de tae. exemplos, de que Camara. 
te servio para se regular. Seguio-se • nomeação do Vice-Presidente; • 

O Sr. Carnei1-o da CunhiJ: - Eu tambem 10U tendo ohtido tambem a pluralidade relativa OI Sn. 
de pal'Ccer que os serviços. deste hOIDem merecem Barão de S6nto Amaro e P~r~irtl da Cunhtl, fi. 
maior remurieraçiio; Mas .ao me&m~ tempo con\ide- C6U por fim eleito, no iegllnLlo elcrulinio, com 
io quê não estamos em clrcunstan~la~ de sermos gt- 30 votos, o Sr. Bario de Santo Ar.'laro. 
nerollos como dellejariamos. Além disto não he tIÓ Passou-se aí nomeação dOI Secretario& e uirã'o 
eom dinheiro que. se recompensão serviços; _p_orlerá ~ eleitos para eO'ectiv08 OI Srl. Carneiro de Ctlmp. 
liave\" algum OftiClo de que 88 lhe pos8a fazer Mer.. com 34 votos - F,.ança com H - Qu,. Ã,u;ur, 
tê; e portanto approvo o Parecer da Com missão. com 21 - 4Von;. Ta'OGre.. com 20; e para 8up-

Julgou.se a final a mataria discutida; e tendd plentel o Sr. FerTlMlllt, Pinheiro, com 17. e o 
posto á vot~o o Parecer foi approvado, vencen. Sr. MtI;a com 16. 
(lo. se igualmente que ie fise88e o pagamento pela O Sr. Prr.8Íf/ene. declarou que segundo a oro 
Folha da Obra Piá. dem do dia entrava em diecouão o Parecer adiado 

O Sr. Prelidente aasignou ·para a ordem do da Commiao de Marinh. e Guerra sobre OI Ofti. 
dia 1.° A nomcação da Meia: i.O O Parecer adia- cian remetlidos . pelo Barão d. Laguna, e prelOl 
ai) d. Commissão de Marinha e Guerra sobre os na Ilha ela Cobras. 
Oft\eiaes vindos do Sul, e presos tia Ilha das Co. O Sr. Jllencar: - Sr. Presidente: Tendo hOi 

IIral: S.o O Regimento da Asaembléa.. je de fallar a favor destes infelizes; eu quilera, 
Levantou-Ie a sessão depois das 2 horas da 8enborea, que cada um de aÓl figurasse Da raa&&. 

tarde. lia • deagra,\a de se aebar mettidg em uma Fortm

J olé Ricardo da Costa .Aguiar 4' Andra~, Sectetllrio. 

SESS10DE ! DE JULHO. 

Pre8iJe,v.itr. do Sr • .Andrada e 8;['Oa. 

REunidos OS Sr •• Deputados pelas 10 hor .. 
da manhã., fez-Sé a chamada, e acbarão-se pre
sentes 5{O, faltando com causa motivada 08 Sra. 
Rodrigue8 Vello.m, ~(,v;er de C"r'Oflllm, Gam"., 
Lopu Ga~. Ferrelr'a Barreto, R,!~ha, e SI!-
",eira Mendonça; e aénl causa partiCIpada o Sr. 
1fibeiro CampoJ _ 

O Sr. Presidente decbrou aberta a sessao, f! 
lida a Actà da an~cedente foi approvada. 

O 81'. Secretario Cameiro' de Campal leo um' 
Offtcio dó GOVE"!'DO Provisorio da Providcia de 
São Paulo p felicitando a AsselQbléa pela ~uá ins
íallação. 'oi reéebida na r6rma do costume. 

Ó Sr. jit,.,·nandf':8 Pinhtito: - Sr. Presiden
fe: Convencido de que noç6es Statistieas aio d4 
maior impertancia e interesse para uma Assembléa, 
<)ue constitue • legisla, pois que sabérá então re
MoYer com .eet~ os obA'aculos, erirpar ÓI aba-

leia de Lisboa, e dependente o aeo destino da 
compaixãu od crueldade, da justiya ou injustiça 
da N~Jo Portugueza: para .prf<.'1anno. bem OI 
m31es dos outros, o melhor JIIeio lIe suppurmo-BOI 
80 lei; estado. Paasando porém á materia, eu di. 
jb que não p0880 considerar estes homens nem c0-

m" prillion.eiroa dê. guerrA, DeM • CU~! espiÕl's; 
eft OI considero unicamente como Ind'YlduOl que 
não qúizerio adherir á causa do Brat;iI. Estes ho
mens t Sr. Presidente, forão pre~8 em !t de Ou. 
tubro; nessa epoca davamos nós OI primeiros pas
aOI para a 1101188 lndependencia mas não. estav~ 
Ainda a~olulamente proclamada; reconheclamol o 
mesmo Chefe, e tõrnllWRmos com Portugal uma 
só Nv.ção. He verdade que no Decreto de J8 de 
Setembro de alerum modo se incftca'\'a a Indepen. 
dencia; mas es:a mesma indirecta dedaração segue 
ramente não tinha chegado , Colonia do SaCl'tl. 
mento. Em Ues termos Dio OI contemplo pre. 
sioneiros d& guerra, porque 8 • Brasil, n.1o era eo
fão uma Nação eepàrada e divena daqatlla a qu~ 
foólO" unidos, e a que .11es pertencem;. e lambem 
ds não considero "'Piões ~rque quando os ~pIIlha
mo neM 800 t1'age era mudado nem Ccntavao oc. 
culta1'-se; 1) .. 10 ~i1trario vejo que forio direi. 
ter col8 o Chefe e a este entregario OI OfB~ 
que levavilo. Logo são cl' MlueHee .homens que-' 
6:\0 tIuiserilo adltelir á caU.a do B1'M11; • di De-

" 



Dl",. mo,ln 1*1em '!t\· cOII,iderladoa inimigos, .•• 
nom julgados" em (' ons:.thu du G uerr.. Eu sei 'Iue 
devem", deslruir tocl'J& (I, ubitaculos cluC se uppo
Eerem aí Dotla iI1Jcpc"d(~ncia. maá nenhum direito 
temol de I,nnir homc:wf 8:; porque uão quisercitt 
adhcrir á c113. o 'luC podem", 181er he expulsa. 
'011 do n(J~60 8ciu. 1krnai .. t Sr. Pre,ident.-, ell 

desejava '1\10 filcucmos conhecer ú. Cortes de Li .. • 
boa que Hlio crlu mui. gt>neroilA8 do clue nós.· 
Quando clll nahia for:'&o rcmettidol para Portugal 
4uarenta e tJDCOO homcn4 t log" OI mandarão piO
celur c jnl;tar 1Ie," dcmura, e pelo Erario le 
e:ocphtirio m'dens I':lra as 8UltS p"illsagcns. e o Bri. 
gadeiro l\fanoel l'e,lro de FrQitaa t que na mente 
d03 EuroaJCos mereci" o maior cllStigo t foi julgado 
innoeeucc, e ji& te Acha entre 08 8tOI. Quereremos 
lIóa por venlura (Iue e.tel homena pAssem ainda 
D,,,je leis ou oito meles em prizão t Alc!m do mui. 
to tCIllPO quo ja "adcee"" parA sairem depois in. 
Itocel,,~ij? Que &rllle id{oa dUlclnos dos n06808 priD. 
eipiol' de justiça! E que utilidade t Sr. Preólden. 
to.. re.;ulta á nOilA causa, do castigo destes ba
Inen. t ou de OI retennos por llulil tempo presos? 
Se algum bem no. vinse ",lvez me confol'maria; 
ma.i .elldo nenhum o proveito, porque mio lhe 
'alemol o que ellCl querem, que lIe voltar á sua 
Patria, onde: IIOS dão fazenl mal algum? Por isso 
m!"mo que pertellceln hoje a uma ~nção. nossa ini. 
mlga, mOfitremus-lhe que sabemos exercitar actol 
de COJUIJAÍsÃo e de humanidade com os mesmos 
que leguem a causa contraria á noala. Mandemos 
poi. e.te. homells ja par. o seo pai.. e não ag
,ravemo. o. ItOS mil. com injustas demoras de 
que Denhum hem DO' rosulta. 

O Sr. Htnrique, de RUfRde: - Sr. Preai. 
dente; Eu entencfo que n illuttre Deputado não 
tllt'· ns ordem; I,orque a Coulmissão di. que elte 
nGgocio nãn he da compcttncia da Aasembléa i 
~ portanto he necea"ario 'tue a A.sembléa declare 
quo ho d. lua eompetenc,a t para pudtr entrar 
em dillcua.üo. 

O Sr. FrQlfflJ: - Sr. Preaidente: Não he 
ror comrai~lio, RlIIII por ju.tiça. que devemos &o
')llar em t;onsideraçüo (} requerimento deIte. homens. 
~eftn;"lo· o CIUO cxélnlinei forJo prelo, em I de 
()t,.jcuhro, i_lO he t lO dia. ante, da proclamação 
ela nOltss I nd"pencleDcia , que foi no dia J 2 do 
melmo mel. Ant. d' aquelfo iia e.tàvamol· lujei
to. 1\ Portugal. com elle fuiam08 uma a6 Naçiio;. 
forão portanto presol quando eramo. ainda texlOI 
Portuglleaol; e· d' aaqui concluo que b. de Julltiça 
n •• nd .. lol embora, porque no que filerão não com-
1l1eltoriio crime algum; cODcordo pois com o Dobre 
I'reopinlnte t mas declnrando quo não .ou movido 
,-or lIn~ulfluli de cumpaiüo, e sim por principiOl 
a. jUltlça. 

O Sr. ~ndr"",. M",laado: - Sr. Presidente: 
A qUOltrto a meo ver nüo he esta. Quando uma 
~rt. da Naçlo entra em guerra com a outra, 
"Inda que ~.t... duas partes nio estejiio eepAl'ftdas 
em N"ÇÕ8' di8cl'entel, he de abloluta necesaidade 
f.'Ulllliclcrna·cln-M como tall ou doUl Partidos contra
riOl. o obacrvArem-1O AI Leil da Guerra. Por con
acguinto, alnd. quo nesle tempo eltava inteira a 
Fudo Monarchi. Portuguesa, nó. ja faliamoa 
um r.rtirlo 4tilFerente do que "guia0 08 Portu. 
gu.... Europeol; lo~o eUI acto de guerra todo 
"ullle que for apanhado com arruas na mio, ou 
I)tuf'gdeudo de qualquer modo tleatruir o 110110 

partido, defc ser c:onsidl'ral1o prisione':rc\ de gneQ'3; 
o mesmo iiu-:10 aO!j nf~~u!j os Por'uguC2',~6 Europt'oô; 
c 6C JHtr aCltso se provllsse que cr,io t!:ipiões de
vitio, scm duvida t ser tratados romo tacs, l'iàG 
digo que Lt:nluio esse cnracter; porqu~ uão se mos. 
tra que viessem oecuhos, antc~ entrl'do " vista 
de todos, e se aprttiCDtar.io ao Chefe a quem en
tregarão os Oflicios que levavào; a mce ver &ão 
unicamente prisioneiros de guerra. Ha com tudG 
outro ponto de vista em que talvez poderiam os con
sidera.los culpados; e vem a ser, no tempo em q~. 
estes requerentes forãu presos ainda governava co
mo Regente o actu:,l Imperador, e como Regen. 
te tinha do.do ordem que se' retirassem aquellas tro
pas ,e esw erio obrigadas a obedecer. lhe ; mas 
ellas desubedeceriio , e. OI requerentes furão un!' 
doa orgü'OI da dcsobediencia. Considerados' por es

. te lado parece que devem entrar em Conselho de 
Guerra cemo seldados delobedientes ao seo Chefe; 
mas quando eu digG isio não po&o deixlf de 
acrescentar t que em verdade se as cousas ainda 
existissem Daquelle estado, se Sua Magclitade ain
da fos5e Principe Regente, deviio ser julgados 
em Con5elbo de Guerra; porem Ellc hoje he uma 
entidade diversa, e não sei como po!,sa exigir 
obediencia ao que se deter~inou em uma ordem 
de COtl881 que Elle Mesmo abandonou. Confesso 
'lue se eu fosse J uis nenhuma culpa lhe acharin, 
e que tambem os mandaria embora; como porém 
ja se achiio em processo dec:idão OI Desembargado
rei o negocio, q1,le provavelmente será decidido 
deaca Il'''neira, pois nio lhe deacllbro crime; mas 
como não sei com certeza o que fizemo, tome • 
Poder J udiciario conhecimento da materia. 

O Sr. FrlJllftl.: - Sr. PresideDte: Não ha 
corpo de delito para que possa este Degocio ler 
commettido ao Poder J udiciario. Estão além disso 
presos ba 9 meleI. e alimentadOl , custa do Es
tado; para que fim estaremol nÓl a lu.tentar estes 
homelia? Se não se lhe póde fazer justiça por'l.ue 
falta o corpo de delicto tratemos de nOI allivl&r 
do pezo que noa fazem, e mandemo.los embora 
para a sua terra. 

O Sr. Rod,ig"~t, de ClJrvD/ho: - Peço 4 lei. 
tura do Oflicio do Barão para me inteirar da 
lDateria. 

O Sr. Secretario Carneiro de Camp08 }eo _ 
dito Oflieio nOl ~intea termos 

111. e Ex. Sr. - Haveado eu recebido Sobct
ranos Decretos de Sua Alteza Real O Principe 
Regeute do Brasil, e não podendo fale. lo. exe
cutar cercado como esCava dentro da Praça de 
Monte~ideo por uma facção de subditos inobedien. 
tel , qwe suffocava a minha It'gitima authoridade ~ 
e n que eu tinha mostrado alguma differença na 
esperança (que me falhou) de 041 levar com pru. 
dencia, e tempo ao conhecimento de suas obriga
{fões ; marchei para o Quartel daI Tropas, tão 
valentes t como subordiDAdas, que se achio ás 
ordenl do Brigacleiro },flJnoel ",lIarques de Sousa, 
e comecei daqui, na plena fruição do meo lugar, 
a expedir as providencial, que me era neceslario 
tomar para flue ai determinações do Ministerjo ti
"esaem cllmprimento. O que eu assim mala,dAVa t 

parte era o6edeeido, parte não, pelu Tropas da 
Divisão eatacionadu em Montivideo t e 08 f.ceie-. 
101 até Ie atreverio a nomear o Brisadeiro D. 
Alvllro (gue teve o desacordo d. aceItar) Com. m""ce .'trino, em qftan&o ~. ebe&"'R a Me .. -
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tivideo o Bripdeiro Saldanlt.a, que el1es plirtesdiáo 
aclamar por seo Chefe. Ontros vario" palsos crimi
»0101 der:io aquenea allucinadoa, deix-ando de ler 
aos ~oldi&dos as minhas Ordens; contando.lhe .. 
JD~ntirult, e .alej\"ell l)~ra 011 indispor contra as 
.ut~OJitiMdes Constituidas, e 1f'\'Indo·ol atropelada
m~lltc por outros meio. semelhanteH para um ('8-

"do de .nareJai,,; e conliideralldo que lhes faria 
muito para o seo caso perverter os dignos Bata
lhões de Cassadores, que sempre se tvm condusido 
como ,'erdadeiro Militares; encarregarão dcsta Com. 
missio indigna au Capit'l" Jo..'ti tW Va.,(~ollcclloll. e 
a08 Alfercs J08J Fe/lipc J aCOlUe, e lJomiftgo8 Ma-
'11«1 Pereira de Barroa, a quem já tiuba aplana
do o caminho o Capitão Tenente Bernflrdo Soa. 
reI; mAs logo que sl4ltarlio em terra f~rüo prezos 
pelo bentmerito Coronel Jlauoel Jorge llüJriguca. 
e remeuidos tl eltte Quartel General: e como are
rar de serem réos con\'ictos pela propria c<.nfh.:.iio 
de seo crime. a que diio nomes bcroicc11I, não 
haja aqui Juil Competente, que lues applique a 
Lei, e uilo convenha lÁ publica vindic1a. e a 
DiI;~ip'1in& Militar, que fiquem impuneti ; teallu 
les01vul0, ))elo ~zo que fuem neste d~tino. re
Ineuelos a VV. 'EEx..... a quem rogo &0 dignem 
mandar, que e1lel it>jii'o embarc:tdo& na primeira 
occaalão segura para a CÔltedo Rio de Janeiro, 
afim de que Sua AlteIA Real Disl>0nha deJJcl, 
á vista do Summario, a que mandeI proceder, e 
CJue remetterei qua'lClo estiver prompto, o que 
for a bsm da J u"tiça da Causa Publica, e da 
União da Monarcbia, que cUes tanto forcejavão 
por acabar. Deos Guarde a VV. EEx.u Quartel Ge
neral na Villa d. S. José 8 de Outubro de J822. 
111. e EL Sr. Vice· Presidente , e maia Membro. 
do Govt'rno da -ProviDeia do Rio Grande de 
s. Pl.ldro do Sol. - Barão cLJ, Logulla. 

O Sr. Henriques de Re8ende: - Eu tinha 
requerido que primciro le decidiêlle se era da noa-
111 compctencia eote negocio; quelO dizH que - se 
'rl1~SSC de apurar, ou n50 o parecer da Coio
JOissão: mas como se tem entrado na mate ria • 
dir~i , que de nenhum meela nos dcvc:m08 ingerir 
nelta : estes prezes ebtiio afiecto8 ao Co I:' ~lho de 
Guerra., eS}lcrem pela sua decisão; para que he 
mcttermos a mão em negocio d. C'ompcteucia do 
Potl"'t J udidario? Quanto a() exemplo que cita o 
Sr . .Aktlcar das Côrtes de Lisboa, be preciso 
n:!o tom:umos a garça no ar. Ai Cc')rtcs procc
derão ni€so com mais cirC'unspeeção: quando forão 
}lilr& lá renleUidos quarenta e dous, a cujo nume
l·v cu pP.rtenci, o que .eJlas fizerão 'oi mandar 
'lu:! o Pdcr Judieiari" decidisse logo "te nego
Ó' ff'z,aOld» os papeis existentes: estava a Rcla

'\':~\,; Cio' íCrip.~; abrio-ee logo, c fomos soltos por 
s.r::nt~~l,;a. !'urece·me que com 08 que forHo da 
liuhia acontece0 o meprDO. Os outros dOUR de que 
fai!e o lIobre Deputado. tiverão um perdão, que 
rec.;ahio iobre selllent';a proferida: isso di'f'('rente 1)._ 
do caso' em que estamos: ('stes prezos estão meUI
dos em Conselho: he o meo parecer que se diga 
:lU GO\'erno que ou mande sentenciar. 

O Sr . .Al('llC~ar: - A I!Ill)plil~a dos requerent('~, 
e o que acaba de dizer o illllstre Preopinllnte he 
a mesma ('(lu~a: mal! não f'sf:í nA'i mãos do Governo 
8 hreviflade da decisão di' nerodo, porque se es
pera pelo summario que ha tte r(;metter o :Bardo 
da Laguna. E quando o mandará elle, Sr. Presi
deDte! E para que vem di o \ai 8ummario? O 

B.\rão diz no .u!O Offid" '1ue mandHra praeec1er & 
lIumlllario porque estc1.t Offlciae'l fie npl'uhhalo IÍ 
nniiio da l\Jollar(luia; logo "e o lummario frovar 
que el1es quer.iiu a diviHiio dflUa sdo Ilarl DOI ~ir. 
tUO!JOI. f'llio lIaa; Dlc'~mas circllllEtancias em que 
nós etl'"m08; e por t.allt" não eci que por ealle 
summario pOlilião .,tly CI imino~os, DlDl 'llle l}l)r eU~ 
lIe dC\8 etipefllf. }'or ultimu respondesulo ao '9u8 
disse um 110bre Depu'ad" sobre (18 presos de Per. 
nambuco e da Dallia, ad virto fJue não disse que 
DÜO tinbão sido I$entcnciados, ma. que tonto Jogo 
sentcndad08 ; o que hc lambem uma demonatra
çã.o de vonlade de IOccorrer a humanidade oppri. 
mad .. 

• O Sr. França: - Sr. Presidente: Porque nGo 
aJuntou o Barão da Laguna lO Oílieio que Cu o 
)\roC(:8so des'eI&' homcni? Por,!"e u::f m:.udou parta 
aqui Fresos só com um Offici,t rle que .e hão l~óde 
tirar coulla algUll'l8? E dtpois de 9 D:'~~'fS de pri
são, aitsda e~tcs de~grBç"dos hfto rlo (:~l'crar 'lue 
o JHtriio da Lagul/a 111c f.u;tJ. o . lavor de ih"s m!tD-
dar formar culpa! f:u \'rj<l ni~to t'UI l)rcCt:"Hmel1~ 
coutJario " todo o direito; e por isso sou de P" 
reCE'r quc liejão joJr,:tdvs pelos rape:1 existentes. 
'*f\'ir,do cilte8. de corpo de delicto ... em l:C esperar 
For f'Hie ~ull'lmlrio, que o Bnnio mandalá quando 
quizer ou Ille",arecer ;_poilJ não sei. que "nu de
do estar g<:me.-.do em uma prieiio. porqoe o lb· 
riu da Leguna n50 cumpre com 011 fWl! ~(,H·.e8. 
RemeltJ-se pois o nf'gocio ao Conrno, c' (!if,é1 ~c
lbe que faça sentcn"'t'ar "Ftel-hon'CDf! r( lu pRI,eia 
que existem, K'm dep~nd('ncia do" que se Jj(dir;;o. 

O Sr. IlenrifJ'ltl de }tcum!t:.: - Ç,uilndo eu 
disse que a Aslt.lublea se não ingelib'Se f'm um 
negoci?, que está entfegue ao p,,,der J udi.ciario , 
não dl&&e que se espuu&e por CbFes summnUf:& que 
deve mandar o Barão da LDg,ma: fli6&C tI. <Jue 
le diccsse ao Governo, que os runndas!ic 6Cll1en
cear; e então eu sou de opinião que st"jüo julga
dos aegundo et!Sl"8 papeis. que ahi cxi~tem, &eUI 

se esperar &ccnloa, -que cbt'gufm os iunllllarios que 
manda o BOIão tLc LOf;!unn, ql;C r:t'ttame&\te tem 
sido omisso: c Cata fél1t:~ de exatidão não deve 
ser\~ir rara demorar-se tanto tempo a deci6iio de 
bOUlen&, que já estão presos a uovc mcze&. Não 
entro n~ quclitão lIe t'lIcs !Mio dC3obediente8, 011 
cspiõE'l: sohre illto d:Jr:1mrnte f.llou já outro no
bre Deputado: "ú direi que a cJesohediencilt, c & 
espionagem tem seos C'arncteres prorrios. 8ejão pois 
.iul~ado8 ~('gl1l1~lo a8 Leis a ,·ista dos papeis exis
tente!! sem mais delongas. 

() Sr. CflT7leiw da Czmltn: - 'l'anlhem con\'o
nho .que seja rcmettido o negocio ao Governo pRrll que 
sejüo julgados senl demora, como disse um illUR
tre Deputado que as Cortes de Lisboa praticardo 
com quarenta e tantos presos que forão de Per
nambuco para Portllgal. Eu. fi.Uando a verdade .. 
não sei eomo se possão considerar criminosos; ne .. 
me ~anço a prova-lo. porque (lS iIlu.c;trf's Preopi. 
nantt-s já. m08trárão que· ni,o "ã~ espiÕt·s ntm pre
siOlleiros de guerra; ja se di:,se tambt-m que nenhum 
bem resulta .(' Brlt!il do 5ua demorA aqui. anIs 
IIOS .en·em de puo, pois e~t3 despendcnd" l'''. 

eUt'1 o Estado; mas decidllnlOlI isto. !ie são ~ri
mir.osos julguem.nns jíl, e se o mio SÚQ, "do'" 
embora para o SI'U pait.. 

O Sr. Dias: - Sr. Presid('llt(': Pi'Cf' h V. Ex.
que l,ruponlm á c(ln~ideraçÃo llit A~~(:!~,t!'~a ae 08 

dOÇWUCII.'08 que -uistçm :l~O L"S~."l'~~' l-~ra lhea 
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torl1Jl:' corpo de delicfn. En não aci deeidi.. desta 
maferia p"rqlle não 10U Jurisprudente; mas o que 
lei h~ que elite. humens estão presos laa immenso 
(empo, e qu~ tae. delongas são cscandalo&a5. Tam
bem nunca direi se elJes a!io, Oll não, crimino
IOR; el!ita decizâo pertence aos Julgadores; rna$ 
,empre conllldero que quando forão preso8, não 
e.tavam08 fe"itima ... ente separad08 de Portugal, 
hem " no". Independeneia bem proclamada. Além 
di8to deYeID08 procur.r vencer 08 nossos ini rnigos 
até no cora<,:&Ío, mostrando· lhe que ntio temos em 
.ilit. senlto a separação, e hunfa o sangue dos 
-:I"C forio nosso. irmlÍos, e o podem vir a !ler, 
N:m que ~f'ja neecss.rio arartar·nos da nossa In· 
depenei.neia 

O Sr. Anclrnda Mac7tRda: - Como hão de Ber 
nonoll irmãos? Como homens sim; mas por outra 
quatidade nnnea. No juramento qu~e dcmos esfá ex
presso o n:io lermos unidos a Nação alguma do 
Universo, a nossa Independencia ali está cstahe
lec:ida para lIem pre. 

O Sr. Dia,: - Ainda me Dão desdigo. SUo 
mr.uI irmãos; nem por serem meus inimigos dl~ixão 
ele o ler. Devo exercitar com elles todos os aclos de 
cllitlade; e uma VeJ que não esttjão com as armas 
na môo heic1c 88sisti·los, Quanto ao que disse o nobre 
Preopinante sobre a nossa separação, cOD<:ordo; mas 
aambem digo que A Independencia não exige que 
It"ja immoral nem flllto de caridade. 

O Sr. ÂndrflCla Machtldo : - Aqui não se tratou 
cle immoralidade, illso he dilr~rente quesLão; fal
)ou-se de Jndepcndencia, e lIobre isto ainda peço 
que o ilJustre Deputado se exp:ique porque dese,io 
.aber fie entende que ainda podemos vir la fazp.r p' l
te desH. Naçiio •.. e nesse caso reqnert'TeÍ a ordem; 
agora se qucr dizer <]tle 08 devemos tratAr como 
Jlomens, rcsponr\o 8Óm'cnte que o nobre Deputado 
não he mais umano do que eu. 

O Sr. Â!tncar: - Eu julgo que nada lia mnis 
.uperAllo do que este argum~litc; pOTqu~ o musfre 
DeputAdo quando f~lIolJ I dr.daTou 101;0 que pode
riio ninda R~r nossos irmito .. , sem que fos!e neccssnrio 
apartarmo'nos da no~~n IIHlcpendencia. 

O Sr. Arma0 LiIlUI: - Sr. Prt.'l;iuí'nle: Nc'.s 
.. stamos (Im guerra com Portllgal: tropas Portuguculs 
Otltão no n()!i~O territlirio; e p!lde aconteccr que 08 
• IOSS"S OfHcilles caiiio nAS mGos de' nossos jnimigos; 
»or iuo eu quero (~ue Cutc.>mo!'l ""es como (lescjo 
que os n~s~os lIeitio pu,. eIles trlludos. Já <Hl\'i l~pon
tal' e'll sua OCft!7.8 " {-poca. dl\ priziío; e na verda
rle R esse ttmpo nfio havia propiamcnte I\eparnção. 
JIRviGo nnt~c<?(le, ... ia8, atlHl,'nrno·nos na lide. 'nas 
nlin le podia dizcr (Ie <lU" lado l'Etava " raziio, 
!ll'm l1ue ('rnmo!'! Nação 11H1t'pendenfe. Por foda, 
rstas cnn8i(lera(:(ie~ fI feitas ~ e fi lIe jul,:!o muito jus
til". o meu . v~to !te que E'r.tes homens !ej:io .i Illga
do!! pelu DireIto ela Guerr:r. e que lhe "irviio ele 
C!orpo cle delicto 011 papeis existentei. visto não ter 
man.dlldo o Barão dll La~unl1 ~s mólis qnc pcrten
C!('m a f'lIIte ncancio. O exemplo Que ~e cifou dos 
presos de Perntlmbueo e Bahia me parece muito a 
propnsito: l~iHo julgAdos, mais julgarlo!! sem demo
ra; e ",:6im pratic.aremos cQm elles o mesmo que 
M praticou ('om OI! n()!lII08. 

O Sr. .A"d rad" ~l/ adtndo: - Só como t'spiões 
~d\l1R elltar r.u:pado~. e a ~!lpioOllgem não le prova. 
CrimiftO muitl) o Uariio dn La~un3 em niio ter 
mandado o &umrr.l1rio; rle negligencia, e nerrlil!'encia 

• • • t:) ~ 

'UPlAl; mil plra D0811ÜO proClpltarmos • parece-mc 

bem que se ~(!re até ao fim deste mel pelo suml1luio, 
e que no caso de não vir até então, le contiDue o 
processo COlO es documentos existenles, para serem 
julgadoll pelas Leis da Guerra. 

O Sr. C(Jrn~iro d/J Cunlw: - Só discordo da 
opini:io do iJlustre Preepinante em querer que se 
f'f:pere mais um mel. ;\s Cortes de Portugal mandi. 
rão julgar logo 08 presos da "abia t e Pernambu. 
co pelo!; llapris que existi:io , scm esperar pela d .. 
vassa; façamos agora/o mesmo; eu não approvo 
li drmora. 

O Sr. Frnnça: - Não posso convir em que 
estt'j:\o presos por mais tempo; já o estlio ha mailJ 
de nove mrzes, em menoscabo da Lei que prohibe 
que o Cidadão esteja preso sem culpa formada. Se. 
,ião Jlois ou\'jdos no Conselho de Guerra, e faça"1e
lhe justiça pelos papeis que existem. A culpa he 
do llaráo da Laguua que não tem mandado o pro
cesso; e eJlt's não devem sofrer por falta alhea. 

O Sr. Andrada Machado: - Eu conheço, Sr. 
Presidente, que estes hOlllens tem sofrido muito t 
pelo injusto procedimenso do Barão da L.suna; e 
creio que 8. M. I. o reprehenderá severamente; malJ 
uma cou~a he C1igir responsabilidade de um máo 
e'xecutor. P. oulra he 1011ar homens sem ao me
nos dar trmpo a que polta vir a culpa, e co
l1hecer-se a verdade. Confesso que he já muito o 
terupo da frizão, mas como se mandou nOl'a Or
dem, tah"ez niio tardem os paptis la ou 12 dias; 
.. já agora onde tem ido o malS vá o meROS. Nes
ta pequena demora Hão acho grand.. inconveniente, 
e póde ser que venhão co usas importantes. Demais 
o caso não estÍl lão claro como se faz; scmpre se pó-
de presumir alguma cousa de expionagem; por tan
to demos mais um prazo de 15 ou 00 dios. e se 
dentro delle não vierem documentos, sejão julgados 
pelos que existE'm. 

O Sr. Presidenfe propClz ~e a materia esta\"s 
f1iscutida, e vencendo· se que liiRl, fizt'rüo-se algu
mas obscn'ações sobre o modo dQ por a rriaferia 
ai votaç:ío; e depois de um pequeno dehate, pas
sou o 8r. Presidente a propo-la do modo segl)jnt8 

J.O Approva-se o J"larcet'r da Commissiío !'em 
prejudicar as addicções que !:njão de fazer os Srs_ 
Deputndos? Velleeo-se que t;lm. 

~." Deve dizer-se ao Governo qu~ mande jul • 
~nr Jogo aquelles requerentes. peles pllpds QUC t;'X

istem, SflD esperar pelos prdidcs /to Dar:'io dâ La
guna, sE'gundo lemlnou o Sr. Aral!in l.ima? '\ten
('eu-se que sim; acrescefltando-se que fossem jul
gados pelu Direito da Guerra. 

O Sr. Pru,dente a~si~nou para a ornem . do 
dia: 1.0 A 3,· discussão do Projecto sobre Go
vernoll Provinciaes: ~.o Re/1:imrnto na AssemlMa; 
3," O Parecer arlindo da Commil'F.iifl oe J,e(risla
çiio !lobre o requE'rimellto de Jo.'l~ da FO'nseclJ 
Pereira. 

Levantou.se a sessão iÍs 2 horas da tarde. 

J081 Ricardo do Cnsta AI:,..,,;ar cr A1Illrada, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Par" .. llartim Franci~co Ribeiro de And·rada. 

m. c E~. Sr.: - A AssemlMa Geral Com; .. 
tituinte e J ... cgilllativa. do Imperio do Rra~i1. np
nrovando o Parecer da Commissão dt> Filr:cntl. so
bre o Bequerimeuto de -4ntemio Macl,ado de ear-
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'DlJtIIIJ, que pedio .m eonte'll'lplação de .eoa servi. 
ços uma Penlão que o ealvalle, e a suas cinco fi. 
lhas dafl deigrQçaa da indigencia t manda particiJ>&r 
ao Governo que Cem resohido, que este benem.rito 
Cidadão, redusido li condição miser.vel por ac:çóes 
gencrollAs t e proticuas a sees Concidadãos, e ao 
Estado, receba do 'l'hesouro Nacional, pela Folha 
da Obra Pia tanto a Pensão de dusentos e ci ... 
c:oenta mil réis, de que gozavão annualmente, aI 
sua. sobreditas filbas em virtude do Decreto de 
~ de Abril d' 1819 como a que se lhe concede 
agora, de Gfuatro centol mil réis IDnules. qne, pr~ 
faHlldo coma primc.-ira a quantia total de seis cea. 
to. e cincoenta mil rêis, paslOará, por seo falleci. 
DleDto, a todas II illM filhas repartidamente. O que 
V. Ex. levará ao Conhecimento de Sua Mageatade 
Imperial: - Deo. Guarde a V. Ex. Paço da As. 
.mbl~& i de Julho de 18!8: - J OIé JOlIIJuim 
Car,te;ro de Camp08. o 

Para JoãlJ Yklr41 • OrrH:&lAo. 

til. e Ex. Sr.: - AA_mbléa G","1 Cona.. 
tituinte e Lt"~illati"a do Imperio do Brasil, toman. 
do c:m consideração o Parecer da Commissiio de 
l\lartnha e Guerra sobre o RequerilD('nto de Jo.cé 
de Yalla".nllu, BQ"deira de lA.08, J08J Filipfe 
Jocome de SOU_li Pereira VtU~cellM, e Dom!",. 
go.'I lJ-la~1 Pereira de Barrol, totlos Olliciaes da 
Divisão dOi Voluntarios Reaes de EIRei etCacio
Dada ea l\l" .. &eYicleo J remeu.iJoa pre:;oa a etita Co,,-

te pelo 13arão da Laguna, toMe emi •• iol da I'e-
ferida Divi8Üo para revoltar a Tropa da Cc.loDia: 
Manda participar ao Governo que tem reaoivido, 
que estes ()f6ciaes sejão julgados pelas Leis da 
Guerra t li visla do. papeis aqui existent .. , leI!' 
se esperar pelos que se exigirao do Barão d. I li· 
guna. O que V. Ex. levará 80 Conhecin!erlto de 
t;ua Malebtade Imperial- D,os Guarde a V. Ex. 
Paço da Assembléa em 2 de Julho de 182& -
J08é JOll2uim CIlrnd10 d~ CampOl ' 

Para JOIé BORifacio ti' ~ndrQda e Yilf111. 

111. e Ex. Sr.·, - A~ Alsembléa Geral Cou
ti(uinte e Legli1ativa do IlIlperio do Brasil tendo 
procedido hoje a nomeação de Pret!idente, Vice. 
Presidente, e Secreta rios , para o mez que dec01'
fi do dia de amanhã até 3 de Agosto: manda 
Communicar ao Governo, que um deito pala 
Presidente a Manoel }CTTt-.irt' da Como," Bêtan-
(OUl t e Sá, para Vice- Presiot'nte o .'Jarão !lf Santo 
Amo1o, para Secretario" l,fl't'cti\08 Jo,é J0"Jufm 
('",."ri,o de Campo', MaJwtl José de ~8a }TatJ-
ça t J08~ Ricardu dtl (osta Aguia,., f F,.tt1~("W 
fl101liZ Tamrt'. e par. ~UPl'ICDlt'1i JfO),é Fdieia-
'11.0 Fe1'nnrul,., Pinlteuo, e J08é A,.lonic da Siiva 
Maia t O que V. Ex, levar~ ao Conhecimento de 
Sua M.geltadc Imperial- De08 Guarde a V. E~ 
Paço da Assembléa em I de Julho de 1_: -
JCJ8~ Jcaiuzm Carntir(> de Cam,._ 

aIO DE J.ANEIRO NA D1.PI\ENSA NACION.AL llt" 
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DIA.RIO DA ASSEMBLEA 

GERL1.L, CONl,TITUINTE, E LEGISLAT1YA 

DO 

---------
) 8 2 3. 

~ESSAO DE 5 DE JUI ... UO. 

P"i8i,lttncia dtl Senl,or Cama, a. 

REunidos 08 Srs. Depn!a\l(ls pf'lu 10 ho;ss da 
ma~ll .. i ... , tb:!·!>e a chumada, e achArão-se prcsenlea 
• 5.? t f,,!uuHl'j por doentes os Srs. _ Gamn, G'ondiH&, 
ll,,("lf,t' t Silveira J.lIcndollfa, Rudrie;ue8 VellUlu, 
J'errei'(I D", ,·,t", c Lopes GaTlu,. 

O 8r. Pre.11dente d\:c1arou abf-rta a SessãD; e 
li!!a a A rta da antcl:edente tili al:provada. 

O ~r. Sl'l'ret"r:o (l'f'fI('.ro de Cempo!f leo o 
~egu;ntc Officio ÚO 1\lillistru de Estado dOIi Nego
dO. ~" Gl\errR. 

JiJ:IIO e Ex."" Sr. - Levei a Augusta Prc
:i~nça de ~U8 Mage::tAde o Imprrudor, o ()fficio 
de 19 rlo prf'sente mez que V. .~x. me dirigio ela 
parte rla ASticmblea Geral Constituinte e 14cgisla
tiva do Impf'riu dI) Busn com a Indicaçi\u pro
posla pdu Dl~rlltltdo };'anciaro de Pa,,?~ .SOU," e 
AleU" , relativa aos dcstacAmentosl\-hhc18nos na 
Provinda ele São Paulo: E Tomando o Ia:.lpera
dor elll Cm:sideraçl'u um tAl objecto, Ilouve por 
bem Dur a este re!'peil.o as pmvidencias que por 
Il~or. jlllgou JJeceallarias, lhnd.mdo expedir AO Go
"erno 'pJ()\"iuorio d' Ilquella Pruvinci3 as cor.venien
fes ordens. () q\le participo li V. f:x. parA levar 
aO_'i0nllecimEllto da mefntR Astõemblea. - Deus 
GtJftd~ a V. Ex. Paçc em ~O ,\t' Junho de 1823. -
.'oão rTieiloa de Can:a/I.o - ~r. Josi Joaqu'm 
Carneim de Ct''''pV8. 

Ficou a Assf'mblca inteirada. 
1."0 df'pois. uma partidpttçúo de continuaçdo 

de Jnolesth do Sr. SUreira JlnuJo"fo. 
Ficou igualmeute a ~'lIemblea intei rada, 
O Sr. Carneiro til' (,mil,.: - Pela ~gul1da 

WI DltiI resolvo a levantar a vos neste Angullto 
Recir.to pat'a faUar "m tav.or de uns depgra\·ados 
que comddero victimas da arbitrariedade "O~ J ui1.elJ. 
DetI('jo que 08 MftItlsuados reconheçã~ . que c:;ta 
Alsemblea ha de pUDir e defender a bberdarle elos 
Povos, c que nun". perde de vista a oL~&!rvlll1cia 
das garantias do cidadão. Sr. Presirlente! De (lue 

. servem ai Leis se ellas núo 8ÜO executadlls! ('011-

~e8lO ~e DluitAl das que no, tem regid.? ali: agor~ 
são DIOI; mas o abuso da .. ua execuçllo 110 mil 
vaea peior. Bem tristes provas .68 temo6 na 01»
pressão doa Povos do Bl'" ... ail, que por Uea sccull\:5 
aofrerio toda a apeeie de yioleu_· e detirotililUUII 

da parte dOI Magistrad08 ~empre promptoe a .Ierifl .. 
car a justiça a liCOli surdidos illteressetI e paixões t 
uão. filUo de todos porque- alguns tem havido, m .. 
poucos, de honrado caracter e merecedores do not
so reconbecimento. He pois, Sr. Presidente, con
trll este abuso que eu claano; é COlUo estou per • 
suadido que não laa objc:cto mais sagrado do que 
a exccu'r1Ío da" Leis, peço a esta Augusta Alsem
bIca que tome cm con~ideração a Indicação .que 
offereço para fie expedir sem demora a seDteuça 
desses cidadães I)rebos na Ilha das Cobras, em 
tlamno seo deniorada. Dc que nOI seniráõ, S,. 
Prellidcnte as Leis mAis liberaes se não forem ez .. 
clltlldas? De que nos IOervirá a aosea Conatiwição •. 
por mais sabia que '~ia, se não for observada? 
Será uma Constituição de pal?el! He prl"Ciso pois 
que os Magistrados exclutem as l.eis, e por isso 
diga.sll ao Go~erno que os obrigue a cumprir 08 

se(t8 d~v(:rea. Eu leo e maado á Mesa a seguinte 

I NDICAÇ AO. 

Proponho que se diga ao GOTetno que faça 
expedir a sentença dos Preso8 da Ilha das Cobra,·. 
com a brevirla\Je que as Leis lanlo recommcudão 
aO!i •• uizes de guardar ~os pr~cettflO:s dos ~1l"SU!l ,isto 
que. cons·la que ha multos dias tem o dito proces
.0 em conclllsúo - Paço da ARlSelDhlea :! de Ju .. 
lho de J823. - Joaquim A1a'loel C."utiro dll 
Cunlu:. 

O Sr. Preli(ltnte declaro" que entrava em de
bate a urgencia da materia. 

O Sr. Fmllfu: - Herá possivel que alr.ullm 
deixe de conhecer a urgencia desta Indicação? Cui
do que não. Nella se trata da materia mais i'~.por

. tantf' t que pc'K1c Ol'Cf1rrer nelita Assemblea j~l,oi. 
da di, lSalvl'çiio publica do E~t"do •. TraIa-se de oc-

. correr á oppresxao, que seb Cl)' de JU8tiC:8 se j" 
á uma porc;'ão de "i d&flii os , conservando-os r Jr lon
go tempo p'~1I08, ora sem se lhes dar livralllenL, , 
ora dem.orando-se-lhes a 8entença. Que he isto po; 
a 'iare, e na p .. elll'nça de um. Alisemblea tutelai' 
elOai Dirf'ito8 do cidadlio? Serem08 ntudo! e friol 
expectllclores da quebra que a.'!!fim lIe comete da~ 
Leis e"ilttentel? Não teremos Di~ilo, nem enr.r
Sia bastante para dt~rt"r ao Guvefl'o de sua 
stoiea insensibili.dade, la fim de que taç. entral'o. 
l\lagist!ado8 nos seUl) deverell, quae. Il:io o.de dft.~
dllelll 10&0 e .Iogo 08 CAaIOíl ~ qu~ por lua Favl-. 
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daJe fe deC'hu,io lumniarios, tomo he o de que se 
';11, (".u~o ia C'stfl pr('R03? ••• Apoio a urgcncia, 
~tIi., rla Ilhlica~ã". Nada nos deve tocar tanto 
,~('pojlf ,la uh-;u:,io do J~stado, como 8 causa do 
cidad.to. opp:-imiJo; e 0l'vrimido com injuria da 
J ulti':a, como h:io (,lte8. . 

d1S as \"~7.('S t:',e me COllst31' que 113 fa1t:l de ClXP.~ 

() Sr. Âmirada Jlae/lado: - Eu julgo tão 
dc:onc,.'etih.1rio fallar nesta materia, que até direi com 
:J_ minha coa;tumada franqueza, q\le nolo uma es-
JK'cic de parcialidade em se tratar deste objecto; 
ncm Ifci tambem para que se trouxe li memoria o 
),asa.&doGoverno DesJX.'tico; nÓI não estamos lia 
nas mCtimas circunttanelas, nem )}eos til permu
'a. PlIliisando porém " fanar da indicação, digo 
que ningue.u sabe aqui 8e e.t:e& homcns estão bem 
ou mal pronundados; e que desejaria que n.u~ca 
palilf8ssem08 al~m da ntlE~a meta. Eu acho mm Sln- -
guiar qut" Ee -mande dizer ao Governo, sem moti
vo conhecido, qce faça a sua obrigação; parece-me 
que o fim que se tcm em ,'ista be ata~ar um de
terminado cida,\iio; e eu qnizcra que Isto nunca 
F;e praticasse. }Jara censur:r qualquer Authoridade 
[leve haVfr rasilo justi/icalll; e eu vejo crimipar 
!\Iagi .. trados )lor filhas imaginarias. Elites processos 
lia muito pouco tl~mpo que ~:;tão na Relaçiio; qual
quer dos Desemhargadores tem direito a lt~-Jos, e 
8 tXJlllina-los; isto leva tempo; e o decorndo não 
Jle tJnlo quc ja Jlossão ser arguidos de demorados, 
até IJOrquc a rnateria núo he de pequena importan
eia. Por isso acho intempestiva a Indicação, e voto 
confra ella. 

. cuc:iio,c1e I,ri!', que se ":oJiio os direitos ,lo dda
d:iu; serei o prirnriro a pedir & reforma, e a ('xi_ 
':'ir li rcspomahdicla'.1c; mas ('In quanto isto me lIão 
f;lr prontdo wi:, ~!'rt'i tiio tenu:rnrio que dê como 
certo o que n~it) J'1I~~a (li> ditos "ngos, Quanto a 
este!; JlOmcns C]11t'! H' ackio prrsl's, eu direi que 
os jl1l~o em IH"OCf'SSO por sedi,'iMos e pertubadores 
ela ordem puhlica, c '1 1.1 r ('" Magistrados talvez 
se acldo emb;tr:l~'ados para (lS !'\'ntcnciar; I)ois até 
ouço ql~e l)ertcncião a uma Saciedade Secreta. 
Eu me!>Jno, se fllsse Juiz, me \"Cria perplexo em 
taes circunstandas. Ncio rt'nsurcmos os l\illgistrndos 
antes de t<,)Opo; srjamos mais prudcntes; c espe-
remos peJas ~en tenc::l s. , 

O Sr. Alen('ar: - Sr. :Prc~ldente: Eu ouço 
(aUar geralmellte c1rstes ;m'lÚS Ctlmo de homens 
innocentes, c creio que a maior, parte dos iIlustres 
l\It>mbros desta Assembléa !=iio da mfEma c'pir.i.lo., 
Esta devassa tem sido tachada pelos llOmt'ns probl's 
de injusta, e tilha do despotismo, mio havendo I~CIll se 
quer c~rpo de c1elicto; apparcceo ~il; plef~n.nlil' nma. 
Portana do Governo mnndundo-n tU:lr, ~·c est<, nct~ 
arbitrario se não acaLa, alé a As~(mLlt;a I (' desa
credita; Ita dp. dizer-se que mio hn Dfjlli Cill(,lIl fal
le e puna por estes homells, apezar de ,a tel em 
apresentado dClCUn:lentos nltcndiveis contra ~·cmclhr.l1-
te devassa. O que parece he que clIes siio "jcti
m:\'I de odios e villganças pllrticularc~; e por i~~o 
devemos procurar que se ultimem 5('05 rroces~os. 
para 9ue não Bofrão por mai.; t('mpo a desgraça 
da prlzão iem eulpa alguma, e o que mais he (m 
tempos c:onstitucionaes. Não, Sr. ])reltidente, n:io 
abandonemos estes opprimidos; "eJemos pela li-

O Sr. Carneiro tIa Ctmha: - Como o ,mus
tre Preopinante ataca a minha Indica~iío, como 
fi lha de pótrcia1idade, eu me levanto para defen
der-me. (~u~ndo he voz publica, c aqui se tem 
nRirmado nesta Assembléa, que ha injustiçM nes 
proccEsoS destes },rfZOS não sei que st:ja parcialida
oe prol'or que se diga ao Governo 'lue faça abre
"iar R (leeisão, nem "cjo que se siga algum dam-
110 (la minha Proj,osta. Sc 110r isto dou a enten
der quc me persuado que lia filhas "la execução 
elas l.c's, tambcm o nohre Preopinllnte em ECOS 
discursllS ja nesta Asse:nhléa tem faUado dessl\s 
1i1ltal!, e asseverado que ha de clamar contra enas 
('orno sentillella da liberdade; e portanto se póde 
IlIItnr-!:ie I,ar ·iulidndc em mim tambem o nobre Dr. 
putado l1;io e~t:' isento dessa nota; mas nenhum 
dc lIIís he parcial, o amor da justiça he que nos 
guia. Eu sempre fal1ei n fin'or rlo Povo; sempre 
fui c scrl'Í o defcllsor das garantias do cidadão; 
ninda m("smo n~s!lcs dins de horror, no tempo da 
llc',oluçüo de Punamburo, fa 11 ei n favor dos pre
:1.IIS pelo Gonrno, como podcl'ia '}lrOVar até com 
l&lguns Membros desta Assemhl,~a; c fiz os esforços 
que pude "nra s3h'lIr cidadãos oprimido,;. Não te
nho t,llcntofl; as Jninha!l expressões são fracas; 
mRa com cstas llOucas forços sempre c1nmarei a 
favor da humanidr,de quando a julgar l,erseguidu. 
São rRtrs os meos sentimentos. 

() Sr . .Andrada JJ/('('lurdo: - O iIIustre De
)l\ltndo que acabou de falIar não percebe0 bem o 
flue eu disse; nilo lhe chamei parcial; disse que 
Imrccia parcialidade aRirmar-sc o que não se sabia. 
l:u fi,Hu sempre como lc~rislador; creio que os ou
trol o mesmo fazem; e bom he quc a Nação se 
persuada que "ú temos em vista o seo bem, c não 
motivol particularcs. Disse a verdade o illustre 
l\lembro 'luanll\) lembrou que cu ten ho protestado 
ser • lellunella da liberdaJe; sim cu sritarei to-

- berdade do ~idadiio; ao menos não demos lugar a 
que se pense que vemos com indifferença a op_ 
))ressão. Faça-se pois o que for possivel para que 
sejão quanto antes sentenciados estes llOrncns. cuja 
innocencia toda esta cidade apregoa, e a cuja opi
nião ell tnmbem me uno; c ror isso volo pela 
I nclicação, para que o Poder J ueliciario acahe com 
estes proces~os, e se saiba se \)8 julga innocentcs 
ou culpados. 

O Sr. Âr01do l.,imd: Sr. Prr.sic1cnte: A 
questão re<luz Sl' a saber se os l'Jagistrados tt'tn 
faltado fl sua obrigação. A Lei manda que cIles 
dem suas sentenças em prazos determinados, fie 
eltes se tem desviado da regm, Ee não tem exe
cutado a Lei, exija-se que cumprão os seos del-C. 
res: estes são os termos da questão. Eu tenho a 
110nra de pertencer á classe dos 1'Iagi~trados; mas 
nem por isso deicharei de a censurar quando ~oubcr 
que o merece, porém tambem a detcmlcrci quan
do a vir injuriada sem rasão fundada; he o que 
dictão (lS principios constilucionaes que tenho gra
vados no cor3ção; e se não olha. mos para estes 
principios não t.eremos· liberdade. Não du\'hlemos 9 

Senhoro?s, o que garante a 110ssa liberdade he a 
dil'isão dos Poderes; sem ella voltamos ao antitTo 
despotismo; sem clta não Lia Governo Constituc{;,_ 
nal. Disse o 'honra(lo Membro que no juiso publi. 
co cstes homcns são innoeentes; não duvido que:· 
o stjíio; mns eu niio sei se o são; e como tem 
de serem julgados., nós vercmos se he verdadeira. 
a opinião do Publico, e conheceremos se \lS 1\1a
gistrados faltarão aos eeos deveres, se atropellarão 
os direitos do cidadiio; mas per ora consenemo~ 
a divisão dos Poderes; deixemos que os homens 
Jejão Je~,eoceados, visto que se está t.ratando diss •• 
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o SI' . .Andrn,lic ~ Silvi': - I.evanto-me parA 
tespond~r ao illuslre Deputado o Sr. .4lenfur que 
disse que mio, hO\1\'c Corpo de Delicto; ilitO nàtl 
he nada menos do que a\'tmçar uma t:a1sidade. Es.
S:l I'orlnria de que o nobre Ueputado fallou foi eon
f:equencia llc uma Repre;;enlllção da Camara e dos 
Procuradores Geracs das l"rovineias do Impcrio t 

em que designavtio certos hOlnens como cabeças de 
SociedaLJes ~ccretas, com correspondeocias em todl8 
.. Provincias para fin!! subverlli\los. e em que ro-
savão a Sna l\Iagt'stllde 1 mperial fjue tOlDlIStie al
g,ullla medida com que se atalhnsse u mal que pa_ 
recia eminente. Eis.aqui poill o Corpo de Delicto; 
lsto he um f;,cto; 8 eu desejára que nenhum De-
putado, por conhecer pouco os Regacios 'iue IIC 
tr:alll, avançasse proposiçõett falsas contra facws 
u.bidol e até im pressos. 

O Sr. .41cIII:al': ...;.. Seja.me licitd responder 
ao nobre Deputado que me accusou de avanÇAr f.l-
tidluJes: Dio costurou lIervir-me denss para fim ai. 
gum; só tenha em vista, quan'l1o fallo, a verdade e 
8 ju:,tiça. Be um, facto, Sr. Presidente, ainda no
vamento o affirmo; nito houve Corpo de DeJi,·to 
para a ,prisão deates homens, embora houvessem 
representl\ções; isto, he hoje uma verdade de que 
ningueln dudd~; tem sido victimas do ol1io e da 
"Vingança de seos inimigo!!. Não &e prende um h" .. 
mcm dem ter praticado factos em trallligrenão de 
Lfi; alias não temos liberdade; e comtudo &em 
preceder culpa estt~1I fonio pi'eaos e sepultadttl em 
masmorra~! Sr. Presidente! velemos e guardemos 
• garantia mais agrada do cHladão; eu não IOU 
Magistrado, mas não J.e precisollê-Io t par. c0-
nhecer que taes prisões forão aelos de Oeflpo.isDJO, 
e qne para mais oppTesmo destes per8egtlidOl ae 
tem retardado escAndalosamente a decisão dus seos 
},rocellsos. Não sei BC a culpa he tios MAgistrados , 
ou de quem' he; mas sei que não ae provão de· 
lietos, e que ,eUra sofrem em prilÕes. Emhera me 
julguem partidista; sim, IOU partidista, mas da hn
manidade. Nenhum receio me' assusta; nUDca dei-
xarei de expôr o que me dictar A minha coftSClen
cia; se desagradarem a alguem as verdades que 
digo tenha paciencia; hei de sempre punir pelu8 
oppri mid os. 

O Sr. Verguet!o: - Tenho V~ito qlte este ne· 
gocio merece espeCIal cuntempla-çao dl!sta Atsem
;bléa;e na longa tlisculisão que telO havido, al 
guns ,8"'8. D~putados accuSlio de demora os Ma. 
"«Ístrados , e outi'01I os defendem, ll8Sever&ndo que 
Dão tem havido te.lDP-D par. se. proferir ~nt!ftc; .. 
No meio destal optal"es contranu eatre SI, Julgo 
neceaario haver a illustr&«;dO que nOl f.lta para 
formar juilollGguro, antes de deliberarmos; e a 
ftS8 fim proponbo a seguinte emenda, flue mall
ilarei , Mesa. 

" Sobre a Indicação do Sr. Carneiro dtl Cu· 
Ma, proponho que primeiro se peção informações 
'Circutnfaneiadas ao Governo. - J? ergueiro. n 

O Sr. Hmriqurs de llesende: - I~eY&nto·1De 
par. opiusr, não pela indicação do 8r. C"r'ltelro 
da Cu"II4, que como bem demonstrarão ~u'~ 
nobret Deputados. não tem lugar mal opinarei 
pelo que, ja ouvi aqui lembrar, isto he por uma 
medida que se cxtenda • todos 08 presos, que ex
istem .as Cadeas. Sr. Preeideote, seria affeetaçãe 
fingirmos ignoraI' que existem nu Cadns p~ 
etel'lU)lll: nó. estamo&; AO facto de que nal prtloes 
OI ha de 10 e 1~ aáROI, purque uãe te. partes, 

e ellt"fl não podem continuar o~ termos do proeétsO. 
e a Justiça nada faz ex otiC!O. Esta A~sembl~a 
te!D feito, info,·llJf.mente, J .. eis criminaes; FOrql:f 
II<~O faremos agura um acto de benf:6('en<:Ía? J::u 
sei, Sr. PresitJeD&e, eu mesmo vi; ha preso. de 
10 e 12 alluos .. em se .. Itinlarem os t.eQs proces
&~8: outros ja sCflleneeadol, e com dq~rLn(l, re
tulos muitos annos; e I) q'!e mais he trai. .,lhandu 
em obra, publi(~s, espl'rallÔa que o C\lverrw ~nt: 
conceda uma commutação cfa p~n& por E'''ses tia. 
h~lhos; e quando essa commutação lhes ch~ga, 
ainda depois de tudo vão .)ara o dt>gredo. Aca
bemos pois COM tantos abusos; ,liga-se 30 Gc,ver
no que f.·lt;a sentenciar ngeS infelizt's, p:tra m:o 
e:ttarem mOlfendo nas prizãee, como os tenho vj·to. 

O Sr. ,ArrdrtJda " Sil,.'a : - Eu t<'Dho ouvido 
com satisfaçüo expeDder idéu bo-neficas e ~"inci
pios de philantropia; e propor.se que se e:pcrfem 
08 Juizes para que não demorem os processos des
ses prezos;, mas não posso "poiar a IndicaQio por .. 
que E'stou certo que 08 Magistrtdos "iio ultimar 
quanto antes ~s::;esprocessos. Veje nilito só uma 
medida precipitada; e a8 dellta natureza nio razem 
onra a Assemiiléa. 

Julgando-se discutida 8 materia; ~ proposta á 
decisão du Congresso 'foi tegeitada a Illdil:al!io e 
a Emenda, llavendo.se ambas por prejudka·.!as pe. 
la Re801uçlío da Ass('mbJea ~ tomada na sesldo de 
jS de Junho (N.'" SI do Diario) sobre a Indi. 
cação do Sr. Xavier de CartJalho. 

PaS!on-1ie ao 1.0 obj~ da ordem do di., 
ilto lIe, á 8;- discu88ie do Projecto sobre os Go
vernos das Provincias. 

O Sr. Secretario Ctlr""ro de Camp08 leu o 
Pmjecto ~ e entrou em debate o Art. L° (V cj. o 
N.- 7 do Diario. ) 

O Sr. Car"ei"o da CUftIuz: - Como lei de. 
receios e desconfianças que existem em diversas 
Provincias, pois estou bem into ... mado do. que por 
fá se paata, sou ainda da ates,ma opinião, isto 
he, que se appliq8em~ al~nl rem~ulI t mos que 
não se ponha la em pratlca o ProJccto, resc"'.n
de-se a slIa execuçlo pará quando .i\'ermos, segura 
a libetdade pela COD5titniçfio. ( No resto não se 
entende o Tacbigrato. ) , 

OS .... ÂNdrtllia e S;l~a: - Nnnt"a se djl~ 
que os Govemos tias Provincias não preci!!ão de 
reforma; alguns ha que acabio de faler roUBas que 
parece imponivel que sejão praticadas por Gover
nos. Elles saiem fóra das suas attribuições ~ com. 
mettelR erros e absurdOl a todo o momento t e ack'1 
arbitrari08 de toda a especie, a\adio o merecimrll. 
to; exaltão a indigaidade; eM Uma palavra enten. 
dfm que t'0dem faler ludo 8 que lhe pareee, por
que tudo Julgáo que cabe DOS limiles da sua au
thoridade. Ora eu não bel como fA" Ouvf-mel 
potIsão ser conse"ado8 t laivo se Ite para contiDua. 
rem a fafer as mesmas desorut"ntl. 

O Sr. Carnnro da Cuftha: - Ett não du"t. 
do que os Govemos Provinciàet tenMo cahido em 
'altas , e commettido injustiÇll8; mas i"lIo· succede 
em toda a partt; por esta ou por aquella maneie 
ra todos as praticão; e 08 homen. 'mais sabi08 e h.-
heis se enganão; portanto i8llO lião pócte servir de 
fundamento para se abolir a forma de Govemo, 
maa lÓmente para la darem alguma. providenciu. 
Eu fui sempre deete parecer porque receio. que d. 
execução do Projecto se. originem males mui gra
n& BIS Pro\'inci .. ; e quando se juJpe que elle 



devo de_ ja por~"e em ob,;crvaucia , ell quereria 
que nlo fUtlsc gelAI para &odas as l'rovincia.", poi. 
a'gumaJ lesur"ncnte le nü" &em queixado, e em 
qUl&nw OI Pu .. 'oo .0 Cf>IJ&cn&HO com o que etlá. 
nao njlJ rasao para a mudança. principalmente 
qutlldo d lia 11(' podem .fuir pr"juiliOl considera
vIÍI, mu.ivmdulJ por partIdos quo ae comba&eráó 
mutwamente , "..I6uundo toda • esl*!!e d. de.graças. 

O t;r. Anil". M«/uIdo: - PODdo de parte 
4e'P"'PO'itOt que eaoeão rÍlO, e Dão merecem at
teuc,:,io; ener.rui na materia que li mlCule. Sr. Pro
• idente! A 'Urma .dos GovernOl .ctu." d.. Pro
vindu he mon .. truosa , como j. le Cem demonl
trado; lIe uma hydra de muitas cabeças que mutua
Mente çe dilacera0; he preciao decepa-las. O •• 00. 
defeicoI sito claro.; P, he claro ta",bem que proce
dem d. I.U. i.rma; julgo escuNdo re~ir as ra~ 
com que IJlo w tem provado. Sr. Presidente: Nos 
101001 Repreaentantel da N.çi\o Brltlileira; e como 
taet, quando o hem. geral o flXigir, deve..,o. decre
tar .. providencial que julgarmos acertadu. Deve
mOi procedcr legundo a voneade da Nação; com
tudo não tomaremol por guia OI capricho. , • von
tade Dlomentanea, mil IÓ o 100 intereae real, por· 
flue elta he que he a IUI vontade collltante, e o 
.li Mmpre, aegundo me parece. Uma N açao sem
pre quer ler feliz; sempre _quer ter bem admini.. 
• rad.. ora .e 08 Govemus Provisorios ad,ninilitraio 
mal. a Nação quer a .boliçiio do. Go'ero<:s Pro
~jllOri"8. Por algunl momcntos p/MIe uma S,çqo 
estar iIIudida, e querer a conservação do mal que 
mio conhecI, mal ainda as .. im be da DOI" obrip 
~lIçlo in.lar contra o .eo capricho, e eslabeleeer a 
bem entendida regularidade. Demais, que receios 
pod,~m ter oa Povos, qllando nós Dão foemos 
Iftall que dar aOl Governo. particul.r~ das Pro
'Vinciao uma (Mma Analop á do Governo geral do 
lmperio? Não no. .. aultemol; 8 Nação h. de 
bem del,rel\8 conheaer na nosaa obra o cunbo da 
prudencia, e que IÓ 110' interessa promover o leu 
maior bem ; li eU. está por ora engaDada, diga-se
lhe la verdade; he dever nOlao ae"i.la bem até 
contra .ua vontade; porque se ell. tem ,«ora 4!1-
ta vontade, be momentanea, he filha de dlusõcs; 
~ alio he e.ta t como ja di ... , que n61 devemo. 
d,"mpenbar. Portanto demol aol Governol a for
ma d. que precil4o, e deichemo-no. de frivolal 
l>reoeupaçÕ<'. quo nenhuma inOuenci. devem ter 
1101 animo. dOI que eltio encarre,adOl de fuer a 
felitidade da N.çlo. 

O Sr. ClJrnti'D d4 C'jra1",: - Sr. Presidente: 
Nlo reaponda porque nio pUIIO f.U.r tre. Velei. 

O Sr. ~'mr"r: - Eu nio duvido, e creio 
CJue ningucm duvida, da necelHidado de reforma; 
a .queatlo ver.a unicamente sobre o tempo em flue 
pôde ler util p61a em pratica. Eu sou de voto, 
e algunl m.il ha da mesma epinido, que se or
denuse agora algum regulamento interino, em que 
.. mlrc_em 81 .ttribuiçõea dos Governo", e se 
_~.rdll .. e o Projecto par. depoil da Cunstituição. 
Nlo .\tender IÍI queixaa do. Povo. que &em pédi
do remedio AC)' leOI male., aerta deeanimaloll; se
ria obriga-lo. a pen.ar que não fa.iamol CaiO de 
tlUII de.gr ...... ; .... não julgo acenada ja a mu
dan~. abaoluta d. forma de Go~erno, porque pó
d. renovar... o IUltO de.e verem tt0.,.mldol outra 
VI' pelol C.pitnes-GeDerael. A 18to seguramente 
le tefere o que diue o nobro Deputado, o Sr. Cllr. n,'ro dtJ Cunha, quando tiUou de deacon&lDçu 

aOl I:OVUtó; e cstc.;s U;(:l!iU5- me:rel"('n1 :tttcnçJo; no 
meio dellel eu cfeoque ali medidas que se dão 
l>or eate Projecto não v.io remcdiar os seoa malcs; 
porque :> re~le~i? Dii.o aproveita agora, ~aa depois 
que a Conc;tltulçttO apparcccr ........................... . 

O Sr. Hmrique8 de lle3cnrk: - Eu votei 
per este Projecto, e conseguintemente por este 
artigo I. o: escusado be expender maia as me.mu 
razõcs, em que entio me fundei. Mas agora le
untei-me para fazer uma declaração, que ulterio
res consideruçõe& mo 6ugerin'io. Sr. Presidente • 
eu ainda eslou que este Projecto he neces88rilJ 
com as em.ndas que lhe fi~er a Assembléa. Um 
escrupulo porém siHto em mim; a Bahia está 
eom o inimigo a braços: as linh8IJ estão á vista 
uma da oulra: esCe estado de coueas iovolve pia. 
nos, e circunstancias, que talvez exijão a conti
nuaçüo ,':rquelle Governo: e eu não sei se a 
execução deste Projecto iria causar algum trai
torno. Quizera eu pois que no momel)to toste De
creto se não cumprisae ali: que se ja &maDhG 
cessasse ali a guerra, DO lI'esmo instar.,te fOlise execu
tado: mas de outra fórma deixemos Acabar A 
guerra: por ora este Decreto não tenha cumpri. 
meDto na Babia, onde talvez a mudança do Go
vern~ transtornaria os planos: he ,a ~eel:1façãn 
que Julgo do meo dever fazer a est5! prlmelro ar .. 
tilto. Quanto ao maill, as raaões portlue eu votei 
por este Projecto, forio brm differente~ das do 
Dobre Deputado: nãe he ~r que esses Govel'Dos 
Proviaoric1s procfdessern de Lillboa, como eu então 
di&&e: ellel tc.'dol forão confirmados pelo noslO 
Chefe do Podtr Executivo, c desde então 11. que 
eu faço datar a sua existencia legitima; deSde 
eDtão süo ellea mui bem authorisados. 

J olgou se a materia discutida, e posto o Ar. 
tigo á vutação foi approvado. 

P&88ou.se ao ArL 2.° com as suas respectivas 
emendas, dos Srs. Fernande8 Piulteiro, Âro"r."e 
Rendom e Frallfa. ( Vej. os N. - 26 e 27 do 
Diari ... ) 

O Sr, Pinheiro de O/ive;rtl: - (Não o ou
virão OI 'l'achigrafos.) 

O Sr. .4lmeida e .Albuquerque combateo o Id. 
ditamento do Sr. Ârourl,c HendOn, mustrando CJue 
não havia preciaiio de Regimento, porque nA Lei 
lO mareavõo 88 attribuições do GoverD.o. 

O Sr. ÂrClucl" Bendoo: - Sr. Prnidente: 
A pesar do quo disse o Dobre Deputado impugnan
do o meo Badh.amento, insisto em que o Regi
mento nãs só rlão he superftuo. mas mnito De
cessario. Nõo conheço Authoridade com aUlibuiçõn 
e juri.dicçiio aem ter um Regimento. No corpo da 
Lei lim podem ir algumas regras gera.. de regu
JameDto, mas não podem ir todas, e menOl, ti 
COU881 parciac8 e miudas; e por is!!o he iodispen
uVlI um Regimento que marque a jurisdicção e 
allrada do Governo composto do Presidente, Con
selho, e Secretario. P0880 ainda acrescentar que 
isto lerá igualmente util e agrada,·el aOI l~ovoB·, 
poia tendo ~m suas míios o Regimento do Gover
DO, sabem quando eate .transgride para 8e poderem 
queixar. Desta falta provieriio os maiores males doa 
Govemol dos .Capitiea Generaes , que apenas ti
nhiio um Regimento mui antigo, ignorado dos 
Povoa; pois o aeo verdadeiro Regimento era a 
&u_ vontade, eeguDdo a qual obra,áo o que lhe. 
parecia; e talerll a desgraça desles tempol 
'lue • IIlClma Corte de Liaboa, 8e li velei repro-
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1'11 SI'OS :nh}tl'i,},;, (,\llrJ'; 0'0 :tl'pl'(Wl\V~ r. ci'l~ia\'a. 
Cunrluo pOl~ qur ('m todu O C:I~II hc de summa 
l1<.'rC',-;silia\le o H(·.l .. ~'imcnto, que ("'l~lhcleci no m~u 
addilamclltu :, CStl~ A rt. ~.o elo l'l\ljedo, 

O Hr, JIt~nrigllC:,~ de lil'undf: - 011 cu rulle 
hem, 011 fatlc moi, cu fall!lr~i sempre, e com isso 
cu tc!ci t'tilludo mui bem: porC)lIe em fim fie o 
mco modo de pensar que o cxige muitl1s vczes. 
Sr. rresid,ente, eu julgo este lIt'gundo Artigo mui 
brm redigldo; eu o firmarei parll CJue. cUe passe 
como está, e por isso combaterei todas as cmen
das, que aqui se achão a este A rtigo, A primeira 
he desneccssaria, pOl'qll~ exi#-(c um Presidente lias 
ViIlas, e qlle as 'Cllmllras lhe Girviio de Conse
lho; o que he imprllticllvel, porque as Camaras 
SilO uma grande Ant"oridade legal, e !leria degra
d:ÓLS faz.'hi CIlll'idheiras des~ell Presidentes, que 
8ft:) ul\la milito 1lt'C'J'1I'na AII\horidacle, He meihor 
que por ora ns co usas ,'no indu como vão; prin
c:ipnlmentc sendfl, fomo bem n<"tnu um nobre De
lllltllrlo, o Presi,lente elas Ca'IHuns j:, uma Rutho
ridaile muni:'ipnl ent~arregada d(~ certos ramos de 
AdmiiJistra(;ãu, J)t'mais como por este Projecto os 
Commandanlci da força armada nenhuma jurisdição 
tem nas Ordenanças, os C;tpitiies MQres, que até 
agora tem sielo uma Authoridade Militar, fiCHO 
sendo Offidacs meramc~nte Civis, e slIhordinudos, 
como sempre foriío, ao Prcsid"nte das 1'rovmcias. 
])or t:llito temos já essa Anthoridntle que o iIlus
tre Author da emenda queria; e não /ae nc'cessa
rio e~te aditamento. Quanto (, segunda emellcta , 
tambcm julgo inutil, porqlle o nobre Author dt'stc 
Pr,~jecto já lhe chama Regimento, em um dos se os 
Artigos; e bem se ve pelo Artigo 13 e scos di
,'ersos paragrafos que já lhe marca as attribuiçõcs: 
c as differE'lItes' emendas lhe irio suprin,lo o mais, 
crie lhe t~lllil: he por ('~ta'l razões, que julgo nao 
neccssnria a emenda do Sr. Arouclte. Tambem a 
lClceira emenda llão tem lugar; p(')rque diz em 
quanto por Arl;go.~ da Constituição outra rousa 
se '/l.(;O d~tf'1";nilt(I, He preciso mio esqueccrmos que 
estc Proj:!cto hc Provisorio, e 1ue depois ele feita a 
(~ollstitlliçüo he que se ha de c~islar Constitucio
nalmente rum os Govemo'l Provinciaes. Para que 
)lC pois f<;W additamcnto do Sr. França? A, pala
,'ra j>:'ll'::i,wi'io (lI,e leva em frente este ProJecto, 
já quer dií:.-::r l1\1C depois d,e feita a Constituiçtio de 
outra f')l'~na se hade orgalllliar, 011 marcar fixamen
te os Gover.:os l'lrovinciaes. Por tanto voto contra 
tonas estas h'cs emendas, e a fa vor do Artigo 
tal como estú. 

O ~r. P,'es;cZente declarou adiada a discus!!30 
do Art. 2,°, })or selO chegada " hora da leitura dos 
Pareceres da Com missões. 

O !,:;r. 7'eixeira de Gouvea por parte dss Com. 
missóes de J10licia e Fazenda leo o seguinte 

PARECER. 

As Commissões de Fazenda,' e Policia encar
relJ'lllbs de taxar os ordenado!! que dev(lm vencer 
os ~ Olliciacs creados para o expediente da mesma 
casa, são de parecer qae. 

Ao Porteiro Mór se conceda o ordenado an-
nual, de seiscentos mil réis. , , 

Ao Ajudante do mesmo, que tambem, serVIra 
de Porteiro, e' Guarda Livres da SecretarIa, o de 
quinhentos mil réis. 

A cada um dos continuos, trezentos ,oil réi •. 

. Ao ,l\lO((') tncarrrgndo da limpe'l;l d3 cal:! f 

"mtc mil r"ls por mcz ~ hem entenuido, nos ('In 
(Juc él AlIsemblea elttiver eAl liel's,ío: - PÓlÇO da 
Assemhlea 3 de Julho de 182:1. - Jo~~ Umli-

jitrio de Andrada e Silva - ;l/ar/1m Frflllc;scn 
l~ibeiro de Andr~aa ~~T08é JfJn9u;m CtZ/u/'i'o de 
(ampo, - .Jose Rzcaroo da Costa AgUiar de 
Anrltada - lIJatloel Jacinto Notrue;ra dl' Gama-
Barão de Santo Amaro - Jo;J Aroltclte l1r To-
lr.do R",u!olJ - .1usé de 'Re8Clldf. Costa - José 
CtJstudio Dia." - Lucia Soares Teixeira de Gnuvra. 

O Sr, França: - A Assemblea. decretou já 
que houvesse um ('ortciro de Socretaria; consequen. 
temente he extranho do Parecer da Commissão, 
restricto t-úmente ao arbitramento dos ordenados 
deste,' e dos mais 9ffidos crcad09, a ~lteração qut
ola Induz no, OmCIO do mesrr.o Porteiro, dando. 
lhe uma outra attribuic;ão que a Assemb1ca lhe não 
declarou, e que ntm podia ser declarada liem uma 
Indicação especial, se por ventura ella ti "esse lu
gar ~ porque na verdade eu niio sei que se possão, 
ou dev.io aqui admitir IlIdicações contra Ucsolu
ções, uma vez tomadas. Parece-me por tanto que 
esta 8r, razão bastaria para se ter o Parecer da 
Commillsão por corrigivel nesta parte; porque ex
cedeo os limites em que devia ser concebido, que 
era o quantitativo dos orJenadcs: 'nas nfrouxando 
um pouco deste rigor de (loutl'ina de ordem com
battrti a alleração em si metima. como illc9ngruente 
Íl economia e di visão do trabalho entre 08 Offici03 
creados. Quando se creou este Officio de Porteiro 
(Ia Secretaria foi com a incurnbcncia de Guarda 
Livros; e neste presuposto não pode elle divertir
se para outro cargo que uão seja re~pectivo dos 
Irabalh!)s da Secretaria, Os 8('08 superiores imOle
dia tos , com os quaes se deve elle t>ucender são os 
Secret:lrill~dll Assemblea, e o 'Official Maior da Se
cretal'i", ~e elle houvesse de se conciderar agora 
como Ajudante l-lo Porteiro, tinha mais t>ste su
perior, á cuja voz devia senil': e islo he n que 
(tu digo que nãu tem lu:!al'; s:\lvo fiC '1ui1.erm08 
confundir as COUSAS; e mOlitrlU'-mos que nllo t'lllen
demos o que fazemo!!. 

() Sr. Ribeiro ele Andrada: - O ii1u~tre Pi'eo
pinante cngana-se quando diz que a COI,mis!õ:lin cle() 
um Parecer contrario ao que a Assl'mhlea ri,.h), j.i. 
resolvido. A Asscmblea resolve0 que hOllve!-olie um 
l'orteiro Mór, e um PortE'iro da Secreta I ia; a i!-o:.o 
mesmo se conforma " Connni~s[io, poil4 n:h\ li o 
junios em uma só pessoa nqucilE's dousEmpregoll ; 
o que el1a fez foi [Ijuntar Purteiro da 8ecrl'taria 
a Ajudante do Porteiro 1\1"'r, por um:l ralmo de 
economia, "isto que muito hem pode o l>orteiro 
da Secretaria. desrmpenhar os dons cm pre,~os. 

O Sr. França: - Respond('rei ao illusttc Mem. 
bro da Commissão em uma 5() t},ese, e he llue 
depois d:1. Assemblea reso}vcr uma cousa ncnhuma. 
Com missão tem authoridade de obrar em contmrio. 
(Apoiado) l:n tcnho fundado a minha impugna\iio 
na Resolução que he patente, e so n<lQ nega: 
não se pode pois deixar de concluir que a Com. 
missão ultrapassou os limites em que devia conce
ber o seo Parecer. Isto quanto á primeira parte da 
mesma impugnação: e quanto (, 2,. continllo a 
excluir a idéa de subordinação do Portriro da Se. 
cretaria ao da Assemblt'a, que pode induzir a qua
lidade de Ajudante com que o Parecer da Com. 
missão o denomina. Que o Porteiro tia Secretaria 
sirva de sub:scituto ao ela Áf!/lemlJlea . nos aeos iDa-
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reflimentot illO eet.í bom, porque lIe ds ordem es-. 
tabrlecida em teMias as Estações Publicas, qlle tl9 

Oftician immediatos em .graduaç:ío substituli" (\S 

Que lhe ticão mais acim:a; mas iliS(I be um Artigi) 
de ccoDomia subentendido em lodos 08 provimentos 
do. Officios clas Rcpartiçtles. que nem ha neces
sidade de ser explicito, e declarado ora ao Officio do 
Porteiro da Secretaria, nem quando o fora tinba 
lagAr diaculir-se e&ia idéa ou Indicação n' um Pa
recer de Commissão, que 80 de\"ia cunhecer do 
qDantitativo dos ordenados, que aos Officios cremos 
cumpria assentar, sem IlIe importar nada de atri
bui'ióel de Oflicios; por ser materia ntranb. do 
!Dtlmo Parecer. 

O Sr. Cllrneiro de Campol: - Sr. Presiden
te: Eu tamhem niio njo no Parecer das duas 
CommiS8Ões alterada a resolução da Assemblea. A. 
Aseemblea quiz dar ao Porteiro Múr um Ajudan
te, e ao l~orteiro da Secretaria dous Ajudantes; 
e eu Dão sci que ist9 tique alterado no Parecer, 
per se dizer que o Porteiro da Secretaria ha de 
ser o Ajudante do Porteiro Mór. Vejamos agura 
se ha inconveniente nisto. NÓI Dão pedemos espe
rar que o Porteiro l\lnr esteja sempre a fazer fa~ 
tu, logo essas poucas yelell qU,e faltar: ser.i suprido 
o 8CO lugar pelo Porteiro da Secretaria, e o deste 
o vai scr tambem pelos Ajudantes, sem inconve
niente; porqne elles estão lidando com os papeis 
diariamente, e por isso tem a intclligencia nceessa
Tia para servirem a Secretaria, sem se sentir a 
falta do Porteiro. Eu tive um Porteiro na Secre
taria em que servi, que o era só no nome, por
que de papeis Dada sabia; era muito bom homelu 
e I muito hODrado; mas escusado seria perguDtar-lhe 
por papeis; 08 Ajuckntet ruião 'udo. Conclue 

por Utlto q'~e não ha~e!"JQ incon';euif"nttt no ~cr
viço, e havendo, economia na de~pt:6/l, dc"c ap
provar-lia o Parecer nest'\ p:lItc. 

Julgando-se a final a rnateria discutiJa, foi av
provado o Parecer, l'ltt'rando se unicamente o Art. 
1'.0 que trata do Ajudante· do Porteiro M!)r, iA 

reepeilo (10 qual se decidio - (p1e o Porteiro o 
Guarda Livros da Secretaria €la ,\ !l"emhlt'·l tic&$se 
tieodo suustituto uato do dito }J.lrteiro Múr, e que 
vencesse seiscentos mil réis annuacs, em lugar de 
quinhentos que lhe arbitrán a Ct1mmissão. -

O Sr. Secretario CIJ,rtwiro de Gl.mpo.ç pedio a 
palavra, e leo o seguinte Offido .10 ;\1íl.itiiIIO e 
Secretario d' Estado dos Nt>gocius da }t'azcOlh. 

111.'110 e Ex. lR
" Sr. -- Sua J\lul!c~talle o lmpc

r"dor, ~ virtude do OLlicio de V. Ex.' de dez\! 
eLo mel proximo passado, Manll:. rC01ctlE'r to<b:. 08 

l~apeis que se aeMo no 'rhf.~ouro, tendenLC& li 
F'abri"a de Ferro de São João (Ie IpMlcma n:t 
l)rovinei» de São Paulo, 08 cluaes V. Ex .• fari 
presl'ntes á Asaemblea Geral Constituinte c [,:~gii
lativa do Imperio - Deos Guarde 1\ V. K" ... 1'.lC;0 
em o 1.0 de Julho de 18!l3. - J.\fo,tim FrollciSC8 
Riheiro de Andrada. 

Ficou a Assemblca inteirada. e mandou r('nlct~ 
ter os ditos papeis ás Commissões de I ndll5tria e 
Fazenda. 

O Sr. Presidente 8ssignotl para R nrdem do 
dia: J.O o Projecto sobre os Governos Pruvinc;at:3 : 
2.° o· Parecer .adiado da Co~missão de I~C;;!8Iaçito 
sobre o requenmento de Jose da FtJn8eca rereira, 
relativo a pagamento de Disima da Chancellari ... 
8.° Regimento da Állsemblea. 

Levantou-se a seasão as dual horas da tarde. 
Manset Joft de SOUIa França. Socrc:tario. 

--------, .... ------------------------------------.... --------.... --.... --.... ---------
RIO DE JANEIRO NA IMPItENSÂ NACIONAL. 1824:. 
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DIARIO DA ASS~MBLEA 

GERAL, COJVSTITUINTE, E LEGISL.lJTlr.ll 
DO 

IltlPERIO DO BRASIL. 

I 8 2 3. 

SESSAO DE 4 DE JULHO. 

Pre,idmcia do St!'IIhor Camara. 

R P:Alnidos os Sra. Deputados pelas 10 horas 
da manhã, fez-se a chamada, e acharão-se pre
sentes 55, faltando por doente. OI Sr •. llodril(ue. 
rello.to, Gama, Ferreira Barreto, AndradD e 
Silva, Hoclta, Silveira Mendo"fa, e Lnpell Gama. 

O Sr. Presidente declarou aberta a sessão; e 
lida a Acta da antecedente foi approvada. 

O Sr. Xavier de Carvalho mandou á Mrs& 
a seguinte declaração de voto, assigoada tambem 
por alguns outros Sra. Deputado •. 

n Declaramos que na Sessãe de ontem votamol 
contra () 1.· Artigo do Projecto aobre os Governos 
das Provincias. Paço da Assemblea 4 de J ulbo 
de 1823. " - Xavier de Carvollw - Ferreira No-
bre - Alencar - Came;ro da Cunha - Araujo 
Vianna. 

Mandou-se inserir na Acta. 
O Sr. Re,ende Costa: - Sr. Presidente: A 

Legislação sobre a arrecadação da fazenda dos De
funtos e Â1Izentell esl:i tão vaga, ·tão ·contradicto
ria e tão cheia de embaraços contra o direito de 
propriedade, que quem tem visto esses processos 
e observado as delapidaçõcs verificadas em taelS J ui
lOS treme de horror. O Regimento de 10 de De
:ze:nbro de J613, e a Provisiio de 1~ de Julho de 
1668 vem hoje a ser um acccssorio das immen4;as, 
e monstruosas Provisões abortadas da Mesa da Conll
cicncia de Lisboa. PinguelS heranças tenho visto 
evaporar-se nas mãoldos Thcsourciros e Officiaee 
do Juizo das Provedorias. e he constante (eu 
mesmo o experimentei) que até nos desgraçados 
tempos passados para os intercssados levantarem 
esae mirrado res{o arreca~ado era preciso fazerem 
rebates. Entrar na I.mRli~e desta hlstoria scrá fas
tidios't- tarcfll. Eu me remetto ao Capitulo 26 da 
memoria feita pelo Dezembargndor José João Tei
xeira CoeJho em 1780 composta para instrucção do 
Goyerno da. Proviucia. de MinaIS Geraes; e rogo 
que, ou se adoptem algun,. dos meios por elle apon
tados, ou ontros quacllquer, elita Assembléa tome 
em muita urgencia a nc!:es:oidade de uma J ... egisla
ção segura, providente, certa, e precisa; devendo 
revogar-se a Provisão de 28 de Dezembro de 
1754, pela quarse ordena, qlle só' se pagu~m as 
dIVidas contrabld&J petos fioadei, por eacrlp&ur. 

publica, até a qnantia de dU1.entol mil rei!;, e as 
que nno constaStiem por escriptdra IlÓmeMte até 
cem mil reis, exigindo.se audiencia dus herdeiros 
anuntes em Portugal para todas as mais cum o 
sinistro fim de pC,rem OI C. !dores Br .. il~irol na 
necessidade de irem requerer o eeo pagamento 'leIo 
Juizo de India e Mina naquelle Reino. - Paço .ia 
AssembléR 4 de Julho de 182S - O Deputacle 
J o,J de Relfftde Costa. 

CAPITULO 26. 
r 

DefllntM, t ÂUIlente,. I 
Os Ouvidores são Prondorts dos DefuntÓs e 

Auzentes pelas ProvisóeJ que lhe passa & Meta 
da Consciencia. O re~imento de que se se~vem 
he incompleto, e a:f ordens para supprir est' fltl. 
ta infinitas. e alcr"m~ c!'l1trarias. Dist,j\ procede o 

:-.- 'I I. 
vexame dos povos servindo. se aquelles dt'Ucs sef:utt-
d . I \ I . o 08 seos IlIlereFBe!:. " I 

Os Accordão8 da Relação do Rio \ proferi I 'l.~ 
nesta materia sio famosos e bunruo !,ouco !os mt'S-
mOi Provedores. --- . 

. ,la Povos miseraveis nA'o tem forças p!!Ta clis_ 
putar a juri8diçiio dos dicos Ministro!', (IUando en
tendem, que lhes não toca a arreclld!l~~iiu fins l:e
r/lnças; porque ainda que apeItem dali se:tl'r.' as 
lhes são recebidas as appellações lI()mente 110 (dei. 
to devolutivo, e se procede a spquestro nus bcnlt 
das mesmas heranças, pendente a duvida ,oltre " 
competencia do Juizo. 

Os Administradores, ou Tl'stamt'nteit08 da
quellaB heranças são obrigados destl- modo a f8ZC1· 
composições com os 'l'hesoüreiros dos ..r\ uzcntes· , 
dando-lhes meios ordenados, ou as 'Ilian' ias, em 
que se ajustã~ pa~a df'~emb~raçarem a~ ditas li('ranr;as. 

Na Capltama de· l\1m3s succedco o caso 8l'
guinte, qllando cu rellidia em VilJa Rica. P!!l 
homem era socio com outro em uma fazenda im
portante: veio para este Reino, onde morreu: os 
seos herdeiros se habilittlrão no J ui~o de I ndia c 
l\lin:t, e mandarão as suas Sentenças, ou Procu
rações á pessoa, que recebesse a pari e que lhe" 
tocava da dita fazenda, e que tom8liSC contas ao 
Socio. O Thcsollreiro dos AUZeJlles do destricto 
obrigoo o Socio, que administrava " dita fuenda 
a dar os bens a invent:rio, e se arrecadassem ~_ 
lo Jui1o. O ~it8 Sodo e ('I ProC\lrador dOI ber-
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-.. .... 0, que o .proeedimento lIão tinha 
.... porque .. dicuv herdeiros eRavão preecflCd 
,.,.. elle I'l'OCtI1'Ider, tlue fi ,.~ntava-: e que 
.... JuQo nã" arrt'C.dara a herança em ter~lpO, 
por ipor~r o fa!lecimeuco do outro 8od~.. não 
lhe CDlllpella fase-to, quando wra "eS1IeCC5Hftu. &Im 
....... p dit5e, foi ,r«ulo elllDporelD-se, e dar aa 
..a'betuureiro uma avulcada quantia ele ouro, para 
'IDe ate JIIe deisane livre • herança. 

O Conde de Valla.d:.ra quia atalhar estas in
juttiçu , e be &e5temunba auLhorisada dos clamores 
·~OI po." pelas extorçõea d08 A ui_ dos Ausentes 
e ube muito bem, que eenclo illlpolÚntissima a 
tlerança dos França. de Congonhas do Campo, 
H COBaummio eco a.arrecadação do Juizo de tal 
1IOrte, que u. do. herdeiros asda pedindo esmolas 
COIIIO eu ri, ao Bll"lmO tempo, que OI IIeOS bens 
estão pnIIuidOl pelo Tbeeoureiro por -&iculo .de uma 
..... compra. 

Foi prezo em Marianr.a um negro, escra~o 
lac1ino pertcmcente a um ·JOil0 da Silva t:oura, mo
.ador DalI .ir;inbanÇ88 da Cidade, e se rematou ao 
--Juiw dos AUICDte8 ~ c:omo beas vt&gos " a que cba
mãu de vcD&e,ptr nãe constar ~ que tiveue Se-
IIlaor, como t!e o diCo escravo fOsse gac!o, ou besta 
Clue ·.00 eoubcsse ~lilCl'quepl era 600 Senhor~.por 
meio das formalidades declaradas .a Ord.. du 
Li .... ó." U." 6~. O Conde de VaUadata aahendo 
GÍIto o mando-. !Pe8tituir .. aeo Senhor. 

O. 'l'~reirol dos Auaentes, que tem em lleo 
. poder ftttULos .eze. 08 escr"VOI em heraDças, ser
.em-se delles em trabalhOl dom~icos, ou 08 me
tem DOI aervi ços dai Unas, Ob 6nalmeote o. 
mandão bucar aos enattos lenhas, e capm para 
De«Ocio.; e sobre . i8"» lbe pagão as despezu doa 
comati veia e vestuariOl. 

O. moni. BCn'em-se deUes pua ·u 8DU oa-
UI., e ee deteriorãe. . 

Quando viio 08 Tbezoureiroa com Os Escri'V"4ft 
. laser OI Inventario. descrevem neUc8 08 moveis de 
maiot vubo, e 'DeDOII importanles e occuhão .. 
trastes riros, e he um fUlto seguro, a que dão 
caU1a ()5 J'lroyedores, por nio irem logo exami
nar ai t;azlls dos fallccides .antes de dar principio 
ao In venLari •. 

8e o,. Provedora, e 1tscrivil'es n~o tivessem 
cn,lÃ um doi. por cento dai berancas arrecadadas, 
nüo se vermo tantas il1julili~as. Como Ire possivel 
que um .Julgador, e sco Escrivão sendo infere_
elo., c:m que se arreudf'm as herança. pora ven
cereM o. ilC~OS emolumento!;, possõo proceder Ctlm 
jUbtiçat O J ulg.der em cuu .. a propri.a he mUita 
arriscado. 'l'enhãu pois w diWli I'rov,,11orc8 81 sue. 
8l8ignaturaa, e a eHcripta, e os por cento teDba 
um ". }4"'i.cal, que promova; lUaS nem bem ia-
.. baslante. 

P.r,,"Ce, ql,e como ~ua Magestade tem uma 
J\mt& de 14'Q:!cuda em Villa Rica devia es1a ser 
encanegada dai hr:ranças dos Auzentes, de julgar 
ai dll.itlaa, que t.e mOVetllielD a respeito deU .. , 
e dt' rp.culher ao Cofre Geral o eeo proclucto. 

Quanto ao. 'l'c6tomeDtcirOi, coneommem 8B he
rançltl. que Jhe. !li" eotrt'gues. Entre~uem.~ ~ui
'o embora a elites a. de bens de rllll, mevels t 

e ~J!craVCIG, em q\t"nto fie DÚO vendem. m.. não 
uouro, e peças delle~ e de prat., e leji o como 
.ua l"ciLorea Illb.rdiuados a. dita J unta, e com-

petincJo • esta • yemc1a dai .u_ beu, • o 
guarda o impo't'&e deUea. e do earo, 011 praia. 
Gtl rec; as dos IRftIllOl lIleues~ -

Os Governndora ntãe m~JftIPdos pela or
dem de S de Dcscmlno de 11 • ., de incJqu o 
comu 'OI Ministros adminlltrio CII bemt ... ( .... D .. 
tes, 110 catO qlle não t umprli9 as suaas "brip~ 
e para darem conta a f-ua Mag~de tclm docu .. 
mentos t que legitimem as qu(·'"alS.. Em UtcuIÇúo 
desta ordem devem repreiielltal' lodos ~Ia esc:ua
daJosos procedimentos. 

He urto t que tem I .. -rido mDitol Ou,-idura 
ftctos ·e desiDten:ssados ,; mas sio não todos; e para 
se t'vitarem. duvida'S, e extotÇÓeS. be .. ellaor que 
se (tê neste particular IIOV8 proyideacia para 'IDe 
os tnáos, e fI1&liciosoa R'ão fação inju'Stiça, e pua 
'lu mio prcv:\1'Íqu('m os bens. 

l/oi rcmettido todo á Comnlissão de Legislação. 
O Sr- Rodriguel dA Coda: - Sr. PresideD

te: Os Moradores da }"'rq;ncsia de São l\liguel 
da Pomba, cançadOl de sofrei" os ineemmodoa dA 
má administração da Justiça apm;então a esl. As-
8enahlt~a una nequerimeftto pedindo que se crie uma 
ViU,. no lugar da sua Freg\1ezia. Eu o maodo á MaL 

."oi relUeltido á CommillS".io de Slatiltica... 
O Sr. Prelide,,'e: - Tambrm I~uho a appre. 

aentat' outro de JMJ Bemnrditw de ~cn,.n. R,6eiro 
para' :ser a Comarc .. de Sio J~o elas Duas Banas 
desmembrada da PI'OVinN de Goiu, e elenda 
á (·atJu'goria de Pmvincia., eeIU depeDdeacia al
guma do Governo de Goiu. O. que fie erigiriD 
em Goverao na dita ComalU qut'rwa agera • man
teRsa do me8lllo Governo. .lula" que deve ir li 
Commissão de Stati6tlca. 

O Sr. .Andrada Mac": -. Parece.ae que 
elevem ir á de Statistica" mas uida á de CoDa-
titui~Úil', para di.er se está DaS circ:uat.aciu de _ 
fuer uma Beparada administração; porque Dão be 
c:oaferme ao 1IYatJelU8 ConstituciONl, atar retalJwa.. 
do o lmperio em Govemisos. 

Foi remettido á Comm_o ele Statistica aDida 
á de Constituição. 

For nio haver eXpooien\e pu1iOG-Se á ordem .. 
dia, começ"ndo peJo Art. 2.- do Prcjecto 80bre 
os Govm108 das Provincias, que ficín llldilMio Da 
flC8São antecedente. 

O 51'. FerfUm8el Pinllciro -! - LeY ..... ·me 
para resFonder principalmmte aos argumenl08 de 
_lguM -doa IlJast.es Opinantes, que tem impupa
do em_ Addit.amellto. ClalDdU o Sr. And,oda 
e Silva, quo elJe era superf!uo. por r.e achar já 
pro\'ido em Lei, uFldo '" Juiaes dr Fora Ad
min~ratlores nos clestrictos de sua jwüdicção: d., 
Uegimento dos J uiaes de Feira mão se wlbe que 
lha compitão. fullCÇões . de admiDÜltt~iio; mas as 
o argumento se refere a Ord. Li". L· tL o 66. 
onde em Camara ellt"S tem apenas um .oto de 
qualidade, que anomulia, que delOllgu Dão trará 
cometter a muitos o fiue sempre· deve .er &do 
de um só? Como combillar, e ajl\~tar aD :a mts
ma machin& adn,inistratjva .odGas nlbas e dt'Sp~ 
porcionadas com outras novu 't e de elaueDtua diB"e-
rentcs :? Como eSfcrar ~ue ali Cmtaru, em cuja 
econ~miQ 08 '. Capitães Genenes bãe unhâu icge
renel·. pGr LeI expressa, corrdO agora eIpODtauea" 
mentc! a .ugeit.arem.~e aos PresidcBta? Ora neate 
Projecto, qu~ 'O &eO IUustre AUlhor aDDUDci. co
mo um Regimeato dos P,sdcntea, não se ,.. a 
IDaÍl leve menção c1. rel~ CiO wm esta &aio 
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1'9 Camarft! 9 tll2endo" se alina c1a~ J uB.içAS, Mili
tar, e (4'i&zcnda t c por isso dcixan(lo.a descjAr 
011 meios pelos qual'S se cummunicaríl a acçüo 
por tod. a valita circmnfl!rellcia daa Provincias; 
logo parec.. que não toi IUperftUO e O~Ci060 o 
AdditaUl;'ntn, oa mio estava já prevenido em 
Ley. O nobre Me!nbto o Sr. AlbllqUtr9ltc, estra
nhuu ver uma accumulac;ão de Admmi;;lradures 
In"iores, e mc.>l'\ores, lIem reflectir que n8f; grandes 
distancia:t semelhantes ~ratlaçõ'!lI são o onico meio 
dc cummunlcar o mOVimento a todo o corpo ~o
eiai; mas querendo dl'Hatllr e811&S ditficuldades, 
lemhrou-se de retalhar as Provincias em fracçõcs 
mini mas , aR quaes OI Administradores podelif;em 
facilmente abranger: ora um tal expediente além 
de em ultima , .. !f'Iisc dar o me~mo resultado de 
IJluitolf AdrntOlstrad9res, demais pende ainda de 
lon~os trabalhos Estatil'ticos, e quando for pAra 
essa divisR.o de Provincias eu sempre requererei 
que le rt'~ute com la Inaior circun"pecçiio, tendo 
em vilita aquell. bom dito de - Guardai.vos de 
separar os 'ami~os" - Eu tamhem sou gl"ande ini
migo 'de multiplicar l'inpregados: mas meditando 
sobre o Pr~jecto Achei vacuo inegavel, e &8 
prelendendo suprir a lao\1na nlio atinei com, os . 
meios, pt'lo meno~ parti de prin~!il?i(lâ i,!lcontc,"ta
vehnent" rec(lnl)f~Clllo8 em AdmlnJto;traçao; longe 
de aft(~rra.jo ia minha opinião, levei. me s,', do re
ceio de que ao montar-se esta maquinA nas Pro
vincias, náo se tornl' inutil pelol! seos defeitos e 
despropor~'ões: Por tt,nto peço a V. Ex.- que con
vir!e ao lIobre Author do l'rojeC'tl) para que nOI 
indique o nexo, que devem ter enlre si as diversas 
parles e (lestricto8 de cada Provindll, e ql,e nos 
prehencha, uniforme, e harmonise o systema ad .. 
ministrativo dellas. 

O Sr. Franfa: - (Não o ouvirão 08 Tachi
graf .. ,s. ) 

() Sr. Ribeil'o de AnflTtlda: - T,evanfo-me pa
ra provar a neccssictatte de passar este Arl. f.O 8em 
tleu!luma das emendas que se offereoorão. Fez-se 
este Projecto para ohHtar ao abuso <lu Leis, e 
remediar os males produsiclo9 pelas actu&es Juntos 
Provi!iorias; e considerando-se que estcs mal"8 pro
cediito da fonna dada &Os mesmos Governos era in
dispensavel m CJdar .. lbe a forma .•.....•..•..••.•....•.• 
.......•........•.........••••.•..........•..•........•.......... 
Tem havido queixas contra os Governos t mas não 
as tem havido contra .88 Camaras; . além de que 
estas tem os seos Regimentos. e por Leis está e8-
tabelecido o nexo e s~bordiDII(,'ão das differentcs 
A uthorirlades 80 Governo da Provineia; e por isso 
não ha que temer iMIta de cumprimento ás luas 
erdens, nem precisão de Administr~dores secunda
rioa, que pedirião uma nova divisão nas Provin
cias t a qual não póde ser feitA regularmente sem 
outros trabalhos preliminares, que &lio por ora im
possiveis, sem se cair em muitos erros. Quanto ao 
B~mento tam1H:m o julgo escusado; ~? Projecto 
acha-se o esseDclal; e co~ o ,\ue b.a Ja e~ta~le
ado e regulado, nada mais he preciso, .,rlnclpa!
mente em uma Lei ProvisOl'ia até que a C~n8tJ .. 
tuição appal'eça. Voto pois que passe o Artigo sem 
alter~ão alguma. . 

O Sr. Arouclle Relido,,: - Sr. Presidente: 
Levanto-me para novamente defender o additamen
to que ofFereci a este Artigo. O lleg}mento, ~mo 
a dizer, mlo SÓ. he util mas nece.sano; he util ao 
Preaidento e MO Co .. olho J porque, SI aão hCllllena 

probos, estilnlo A~"1f Iftaftada • ...8 Jurhdicçlf, 
par. a niu excederem , e cumprirem us teus deve
re.:;; he util aos Povos porqu" s.t~m a!é OI,de 
checó• o poder do Governo, l1Iio S'.) l,na 1 :.-quere
rem o que lhes con,"ier t com~ pua ~xlalllin.rem 
qllandu se lhes falta á ,iu!ltlça e quando o Governo 
excede os limites, e infri"llc a I.ci t e C:l'lt·~ft .. -

berem queixar-se ao 1lt11.erador que 0"1 Cllvitlu. Eu. 
já tellho tlhllCl"Vado que alghl~" Sr~, Deputados IUS

tentiio que se devem "un8f:rvar vil GU"ernol P,O. 
Tisurios t dando-se-lhes um Regimentu; do que .e 
St"gue que reconheccm que o maior defeito dOI di
tos Govc>rnos he o niio terem regra que os tr io 
ou cuhiba. Eln realidade, o ma:or deleito do" l:a
pitã(~8 Generaes. era ser. m arhitrarios; os Gover
IIOS l'rovisorills, "I~m de monstrlltlsns. tem a ",cs
ma falta. Cumo llOis irt"mo8 agvra crt"ar "ma no
va Authoridade cum o nl~!lmo dt'feito? Quattl'ler 
A lcltide uu Escriv;iu tem um Ill'~inlento, • SI) o 
não terá o Gnverno de um,. ?r()\'i'I,'ia? AqUI 110 
disse que· o Regim"nto já ia na ml'IIRlS ) . .-i ; n;io 
he Assim; a I,ei m"r('a as prillclpaes auribuic,liea 
do Governo, lIla~ nito lhe marca tanIa" outr .... n'''
sas miuda" que na pra:ica inio ap!.art'eendo. 1(\1 
desejár. que ef;te OOY"fltn tivesse regras ~t'ra .. s o 
parciaes de que não 11(' podellfoe al'art.r. E:-st" Rc
gim~nto iRlllreSRo e espallt:uln JM'llls tr.âns do p, \'0. 

lhe tiraria t(lda a dcs("onfilln<;a de que os Prelli .. 
dentes são nespotas manrlatlos a goyernar I,f)r ina 
trucçõcs particularcs; e isto mesmo ploduliria a
paz das l'rovincias. 

() Sr. Vergueiro: - Disse o illustre Depu. 
tallo que o Artigo deve pllssar tal qual estll re. 
digido, porque he preciso. acabar com Governol 
que tantos malcs tem produzi(lo. Sr. Presidente: 
El& creio que nós devemos rrimeim que tudo' in
dagar quaes tem sido 8S C!UIIRIf" d~ses males, para 
lhe a pplicat ('om proveito o remedio; e duvido 
que " medida de substituir Clipitães Gel,eroes aos 
Governos act\laes seja bem recebida dos Povos. As 
Juntas Proviliorias tem commeu!do erros; mas 08 
Capitãell Gel'leraes tambem os commeHião; e por 
is.o niio vejo que se ganhe na mudança, nem 8e 
alcance o fim a que nos propomos. Estou persua
dido que todas asdesurdens e todos os despotismos 
praticados, tanto pelas J nntas como ptlos Generaes 
tem a sua origem na falta de Itegimento e de res
ponsabilidade. Havendo regra cerla por onde se 
dirijão, um Tribunal onde rClJpondüo por se afas
tarem daquella regra t todo o otal cessará; mas mu
dar pessoas, sem curtar a raiz do mal de nada 
vale. RegimentG e respon'lI.biiidade são as bRles 
prineipaes das administração de uma Provincia; 
sem isto augmenta. se o numero daI Lei3, mal 
não se colbe fru('to algum. Tiro d' aqui por coft
c1l1são que be indispt'nsavel neste AR a tml'nda 
do Sr. Rendon t porque não entendo o que he PI .. 
sidente, o que he Administrador de l~vincia sem 
um Regimento, em que lhe IM'jão marc:adas ai IU8I 
attribuiçõe&. Agora direi tamlH'm alguma causa s0-
bre a emenda do Sr" FerfUlnde, Pi"i.etro que r~ 
conhece a necesliidade de Administradores subal
ternos. A França be uma das Naçõc. que se p{lde 
dizer bem adminiatrada t e tem destes agentee su. 
balternos; porque o Presidente de uma Pro .. incia 
Dão péde clíegar a toda a parte, e ~i8& por law 
ter OrgãOI seos em diversos pontos ;elte não fani 
ch~r a aeção da Lei a todos 08 lupTel em Pro
ViDC188 tão exteD8U como 88 do Braail, IIID Ad" 
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.jDiMr.,Jorn 1It'l'und~riOl: o t'~emplo da França, 
0IIde a JIOva1açiio tle mui uflid., fortifica esle mo
do de pensar. O Prf'lliclf'nle nunca poderei dar per
Irlta eseoc .. <;üo ;lI! ordellll do {inverno e ás J .eis , 
Jlem O!l dito, AômiIlÍf.lradvr~, que estiio para O 

PrtlÍdea:e na IIletilU:l raZ:lO "nl flue o~ Presidentes 
Clllão par. " Oovf'rno; tiiio os braços dos Presiden
tel .. im ct.mo ~tf'C o h:io do (inverllu. Talvel se 
pense que isto 8C p/1I1,~ tluprir com ali Camllras; 
ma n:o he assim; I;eria Dotavel iucohen'lll'ili dar a 
CoI'pO!i mcraC:I uma parte da execução quundo te
"(11 rec;rnhceido que mio Slio pmprios IJara is~o. 
Taml:cm já ouvi qu.e 4-1 Prtllidrnte da ClIm3Jll fã-
,ia execular A' ordrns do Presidente da Província 
porém eu ... jo que o Pretlidenle dll Camara nada 
he se.. ella, niiu tem mais que uma graduação; 
quem obra he o Corpo da Catnara. e por isso niio 
1ft"C- para executar. l'or eslu razões votarei tam
bftn a favor da tmenda d~ Sr. Punam/e" Pinheiro 
cum &anto que a Camara nio sirva de const"lho 
ao AdlPinialr.der subalterno 6e miu nos ne,gocios 
par&iculaarell. sem ter ingerencia alguma nos lemes 
da Provincia. 

O Sr. Andrada Machado: - Sr. Presidente: 
nacla do que di~ o nohre Deputado ,'em a pro
IlOSilO, e algumas V('aes avanr,-ou falsidael .. ". Disse 
que nós iamos luhstituir' ,ia Junt:li os antigos Ca
pitães Gene,aes; orlt esta user\',io só a pôde faler 
quem n.io tomou o tnbtllho de ler o Projecto I'a
ra CttIllhecer a difFerença d' aquellcs a08 P~siJen
te.: Elite8 lIão meros executores e administrlldores, 
e aiuda aalim sem todo o puder, porque o repar
tem eom o Conselho , o.~ outros reuui.io em si ro
da. a. atlribuiçóes IObre força armada, justiça, e 
falenda que pelo Projel"lO se H'I'lmio; daqudla a~ 
cU1l1ula.;ão de poder nascerãu os abusos e os vesa
mes com que se tl'm pl'l'judicado a liberdade pu
blica, e nlio da falta de Regimento. As Juntas, 
formada!f por eleição popular, cuidanlO que tinhão 
em li o poder da Na\.io, f.ui'poserão-Ie uns pe
qucDOl Sober,nos, e julgar::io que tudo lhes era 
permittido, e d' aqui procederãu as desordens e 08 

erro. que tem feito os PO\'OS desgra(;ados. Agora 
pelo Projecto estão divididos os poderes; da-se á 
Individualidade o que lhe perlfncc, e r('serva-se 
para a collecçiio o que S<l dia póde bem desem
penhar; nãu ha pois COhCl'ntrllção de poderes, e per 
18110 nenhum rilCO de ver renovada a de~potica ad
mini.traçio til" Capitãt's GeRt'raes, como sem razão 
M I.em iucülcado. Ni\1gu(~m ne~a a nece~idade, de 
que rallou o nobre Deputado dOI! agelltes I>ubaltt'r
nOl; o que se dilise foi que existião as Caolarus, 
que denas mio havia queixas. e que por ora era 
precilO remedior com o que havia, por não ler 
pot.ivel ft·formar tudo, sem trabalhos anterioret que 
1 .... rilo muito tempo a concluir, para se fazerem 
u necnlari.. divisões. Quanto li emenda do Sr. 
R,Ndo,. t ~ue tambem o nobre Deputallo julga in
di'penlAve) J pergunto o que he um Regimento? 
He a Lei que marca ai aUribuiçõe. de alguma 
Authoridade. Ora esta Lei .. arca a divisãu dos 
Podem; ~ ella vemos como se administnlo os 
~OI aulitam, de Justiça, e de }"azenda; e 
por illO o Regimento de que se fana só trataria 
(le miad"" que nõo h. necessidade de marcar, e 
que I ... rilo muito tempo, quando he necessario que 
o remedio leja prempto. N lio se pertende agora 

·mudaT tudo t (\ que se faz he por um esboço geral 
dbtinguir a presente l.cgil!laçiio da velba; iato COD. 

segue" ~e- ~lo Projecto leTD nentlUm d<.Js adui ~3n'e~ 
tos ofti!recidos, ljUe julgo supcri:uos; um porque 
ha~ta o que {~Xisle. c '11Ie fic:! l'lII SnJ vi~or por 
isso que a Lei o lI:iu ult e r.-I , e ()utro pontue " 
Lei cstahdece tudo o que 11\: prcl:iso. 

O ~r. Arollche lIt:mJull: - 8e cu' pcnsasse 
que era necessario fOr&rlldi~ar nesta ,\ ul!usf:l Assem
bléa um Rc~imcnto miudo para o GlI"crno dM 
Pro\'incias , }>Ilssando p"loli mesmus . exarll(s e dis
CllSSÕe-S porque pRssão os Projectos de Leis, certo 
fit'ava que tão cedo mio serião ItOccorridlls lAS Pro
vinclas; mas o meu sentidu fui diverso, e pnr illso 
Dilo disse, o llt'g'immto lfUi' " A38emMéa IIwJ der 
disse uuícamense ti lieg;1Ile/lto que se 1//.#3 dcr; en .. 
tendendo que este Rf'gimcllto deve ~er dadCl pelo 
}Jodcr Execulivo; e com razão; porque saindo a 
l.ci desla AugUl.ta Assembh'-n para 1Icr execututlll, 
ao Poder a que }x'I"tmce a uecuçüo tambem per
tcnce formalisar o Regimento necessario, para (lUC 

bem se execute; C(lm lanlo que t'sse Rcgilllellto 
em lisd:, se oppollha á l.ei, e só sirva pIAra o 
bom cumprimellto della. 

O Sr. Henriqut., de R"~C1Irfe: - Toda a di
ferença de opinião sobre este Art. 2." nllce da 
diflcrença dOll principiol. )i~u que, ql1Rndo volti 
por este Projeclo, estava, romo elOtla estou, 
convellcido da necessidade da reforma dOI! G.lVer" 
nos Provinciaes, sou de vpi~iiio que cste artigo 
passe como está pondo de parte o additillllento do 
Sr. Fernandes l'ill/lt-iro, que imolve principios, 
que são lambem os meos, mAS que niio são para 
agora; os outros Srs. que prot('gcm estas emen
das, são, DO fundo, ele opinião que este Projecto 
não he nect>ssario. Fallemos claro, Sr. Presiden
te: se e$te Projecto he urgenle, ent:io ponhamos 
á parte cousas, que exigem mil considera\~õee, miL 
eumes, e mil inforrnilções, que se) p,Miem ter lu
.:ar , q~,ando, feita" Constituição, se estabelect'~ 
a forma' fixa desses Governos; então se far. re
ccn5eamento t nova divis;.'io deterritorio, novo cal
culo de estati~tica, tudo necessario pata que tenha 
lugar a eOlcnd:. do Sr. }'t-T7US1Ide, Pilll,tü·o. Agora 
se este Projecto não he necessario, cnt:io se'ia re
geitado, e t'Scuzam06 g;lstar tempo com cite, e 
~m ~mendas, qu~, a meo ver," agora são impra
bcavels; porque nos não vamos lazer tudo de noyo. 
triltamos de ir atamancar,do; de ir fllzen do sobre 
as causas velhas concertos indispemaVl'is. Depois, 
torno a dizer, quando se fizer a li.')rma fixa d08 
Governos Provinciaes, ter-se·ha erA vista tudo o 
que suppõe eita primeira emenda. 013 quando 
cu . hOJlt~m fallei, tive em eonllideraç~o. que no 
'lI~t~go sIstema de Go.verno, 'que era iu.Nrramente 
m~h~r, ~ Cam~r.as Já tinhiio uma plirte de ad. 
mlnlstraçao mUDl~lpal, e que deve ainda continuar 
coco notou um dluslre Membro; tive em cOflsi
deração que os Capitães-Mores. erão ons Offici&el. 
analoios a esses Go'"crnos; tinhtio authorid&de ci
vil, e policial; e tinhão uma c~rta au(horidade 
mih&ar. Agora por est~ Projecto as Ordenan\~1I8 de
vem fica!' isentas dos Commandantes da força ar
mad~; esses Capiliiea.-Mores não pódem mais ser 
cODslderados, Ie não como Officiaes meramente 
civis, e subordinados ao. Presidentes das Pro~in
ci .. ; por tanto temos já essas al1thoridadea subal
ternas, que na emenda do Sr. Ft:rna,ulel Pinhei-
ro .. chamão Administradores dos Municipios \lU 
ViUaa. Para q'le pois he .. ta em.nda? M;s he 
verdade, Sr.. Presidente, eu tenlJo reconhecido 



111ft 'tIICWO Deste l'rojeéto a ftipeito disto: póck .. 
esses Capitii~Mores, pelo coslume do Ilntigo &iate
Ina de GoVerJIOI Militares, reputar. se ainda Ofti-
eiael Militares: he precilO que se declare o grão 
em que elles &;10 ceniiderndos, " lUas atribuições 
civ,ís: ma. crtio que bas&ará faJff.llc isto, quando 
ellegarmol lO artigo , em que lIe diz, que elles, e 
AI aàs Ordenançu ficão isentas do Com mandante 
4& torça arlnada. Por ora voto contra • emead. 
• Sr. F erftanUn Pinl,elro. 

O Sr. MOJ&;z Tavar~.: - Sr. Presidente: Se 
eu me pel'lIuedi's&e que por este Projecto renaseião 
_ Capit::ies Genc·rae., seguramente não votaria por 
elle. O odio que eon~ro a essas hydras por seos 
iu{alllE'l precedimentos, que fizeroio a dngraç. do 
Ibeo pail, me fará estremecer sempre que ouvir o 
leO detestavel nome. Pur(~m, eu .-cjo que não se 
eon6.. estes Presidentes a força armada, par. que 
Dão &balzem deU., e não aeabrunbE'ID o PO\'o; • 
_jo que DOe negncÍos que demandão jui80 e eXAme 
aio p'Jde o Prctiidcnte deliberar SE'm o Conllelbe; 
pnrtanro as diferenças sal tão 80S olhos, e nlio temo 
• renovaçio doe mesmo. males....... Hc nnJade 
que se u ei1'cunltancias o permiltissem bom seria 
que este. Presidentes tivessem um Regimento que 
1D&I'CU8e especificadamen.e as "uas attribuic,ães; ma. 
confesso que não he pouivel f.tzer já uma reforma 
tio miuda. e por isso voto pelo Arligo sem nenhu
... a das emendas; refonnar a AdminIstração em te. 
du as suas ramificações levaria larl!0 tempo; por 
~ora come disse um nobre Preopinante o que fa-
1elD0I he ir atamancandn. 

O Sr. Carneiro da Cu"luz: - En não pt"rten
cJ~ fallar sobre este Projecto, depois de terem 
&antos ilIustres Deputados expendido as suas rn~~s 
mas como se tem dito que nós só futuamos de 
ir atamancando as cousas, If'mpre direi o q"e en
tendo. Muitas vezes se tem repetido nesl. Ast;em
blra que as Juntas te., commettido abusos, e ul_ 
ll':ipassado os limites de suu auribuiç«>es; mas 
qu~s forão os motivos desses excesilos rle allthori. 
dade? Separada a sede da i\1onarchia Portue;ueza 
para Lisboa, e nomeados os (~ovetnos Provisnrios , 
os Povos que por talltos annos tinltão I!ido fla~e
lados, requererão remt'dios a seos males, ~ foi 
indi1pensavel applicar algnns. Eu mesmo vi o que 
&uccedeo em uma das l'rovincias, que mais provas 
tem dado de moderação, e que se unio I()go una
nime á causa do Dra~il; o povo pedia remedios 
• seos males, e muito a custo se acalmou o seo 
• nthusi:umo. Qualquer outra que fj,Sse a torma .to 
Governo, de um, ou de muitos, sempre elle cai
ri. elR erros; e talvez o de um só individuo com
metesse mais; em outra occasião já provei esta 
'Verdade com 08 exemplos do Governador da Pa
raiba. e Luil do Rego. Ao menos as Junfas não 
se oppo!!erão, antes promover.io a dedaraç:io da 
Jnd~pt'ndencia fOm f,.das as Provim'ias, eJ[('epte 
Par.i e Maranh:in. portan to 08 males dos Povos 
mão tem procedido da r.'lrma desses OovE'rnos Pro
'\Pisorios; outros muitcls motiv08 os produzirão, e 
tlue são bem corihecidos.... Eu j,' disse quando 
impugnei e ProJeCt'). e agon de novo o rtT'ltn, 
que se o Govemo, IOJ?O que se declarou a 'nde
pendeaeia. ti1'e&Se m08tnldo lOS Povos que não lhes 
competia deitar as J un'a. .t"i "O, muitas df'sor. 
dens 118 teriJio e.itaflo: não dil!0 que o Governe 
JI'OCede .. de 111ft fé; ..... ta)v('z (t não jul~ou De-
7 Ão ... çeaa U ff&8 .. ~ide __ trio.}IN-

n.u. e qtte uSo ~ dftSo....... Hoje qae eU. te-
tao lJI"OstuHl!ld08 :1 nO\'a (ónna de GO\'emG te .... 
lhe parece aer esta ...... aaolop _ listem. pr0-
clamado, he de recnr que se desconleatem tGa 
do repentina mudança; e.... lDinha opinião aio 
lDuitos outros ~rs. Deputados. A. Provinciu ~ 
tão, na verdade , provicleuda. para 08 aeoe lDalea 
saidas desta Assembl~a; mas seria bom deblorar 
até ao temp" em que tivetlDOS Pllh.do • preei. 
forCja moral que ainda 'uio ~m08? E que r .... 
ni" par. ad~uiri-l.? relOl principi.. desorganisa
~1'e. que muilas Teles tenho ourido Iqui ftlu .... 
aar t de certo • não conbe~uimos. (' ordf. " 0f"W0 
dt'm) Não e.tou, t'óra da ordtm , digo o que juJao 
necesaano pera l'e!'ponder á. nlÕes de algun. DO-
bres Deputact... Voltando pois á .. uestão digo que 
villto ter de pa~sar t'St~ Artigo, 'h incli.peaaat'el 
a emenda do ~1'. R,."dot,: .. m Regimento aeremo. 
outra VCI os mesmos males de que nos queixam.
da. J tlbfas; ja que se elllende que de.e mudar ..... 
a forma de Governo, drmos • este um Rqpmea
to ('m que 50 marquem_claramente .. l1las altri. 
hlliç~8; eu noio penso, como o iIInstre Preopi.i 
nanle, que estejamtls em tempo de ata.aear .. 
COUSc1S. 

O Sr. Pm1leiro de O,'it;eim: - ~i'. Prhide .... 
te: Eu não me leunto par. provir • 8et'e8aidade 
de retor", ar os Go,·ernos Pro.itadaes; porque iao 
já está dt'cidido; do que IC" trata agora he de dar 
quanto a.tes o remedio porque na mal"s são urgen. 
teso Por este principio me IJnrrrc indispens&gel que 
o A rtigo passe eoblO está. A. emenda. ()I"eftdd .. 
'Vem comptit'ar a que~ti'o; o qDe ptr ell:·. ~ ui-, 
ge r~uer um temI o incalculuel; e portanto Dão 
são admiSl'inil: tJnsnrlo o lral precisa dro promfti88i~ 
mo r('medio. Vem ais , não se pt'rlende dar proTi .. 
der.cias a males ~e(,l'n"ariop, como im-gularitla"ee de 
Canlaras, & c.; o Projet"to tem .m vista reformar 
rm geral O!'1 GO\'tTIIOS, .. por i~so tamllem não telll 
lI'gar (I dar-se agora o Regimento Em que fanto 
se ttm fali a<l o. Por ultimo, o Projf'cto da Conlti· 
tuÍ(;io t'sti, muito adiRDtado. e nelle talt .. se "
ta"lc~ão. ou ao menos SI' apontem, ba~es .. ui di. 
ferentes das que se dão agora no Projt'cto;, por
tanto pa.o;se o A rli~o ("(Imo está; ~té "orque não 
he mais que lima medida provisoria, e que se pre
cisa já; e dQütt mt)·nos oe emendas que IIÓ servi. 
ritio de demorar o remedio que cada dia se tonua 
mais indispensavel. 

O Sr. ])ias: - Quando SI' tratG1l da argea. 
d. deste Projecfo, fui rle plltecer qu~ na estem • 
poraneo; concordando sobre a. neCt'S8idade de retor. 
mar Oj; Guvernos Pro\'inciaes fui de TOto que 111. 
convinha muder jit a ('.rma dos mesm01 Go\emo. t 
mas como disto jit se não nata, e o mal n. nrd .. 
de he grave, demos-lhe entiío nlgam ,tmtdi" de. 
... isivo e não C('nting~nte, cerno ouço d~r que este 
Ile. Ora n efficacia atlgr~eflt3 rolD .. o; fmel'1das cfFe
JE'cidas, principalmellte coma qU(' exi~ um R~gi. 
mento ; e flor isso 5(10 de \'oto qlle ad(1pltmos tn 
nlen(\8 esta ~ de que f'sJX'fo :se sigãe ~r:lndH ben. 
aos Povos. Eu aprro\'arei st'mpre toda a medid. 
que COftlrariar os de~p{)lismos; ft"clJtmos tfld.. 111 

-,portas aos abusos do poder; marqufm-se btm cla
famente as attribniçóes do DO\'O GOV('I'llO, para 
que 09 POVOI ~nhãe direito de E'f' quei:tl1'f'M quan. 
do tt !!CO PI'ftidfttte lIlir cios limites d. Ina aetho
ridade, e 011 ~xar e epprimir: Voto portllltlo ~ 
.Altip .. &I .... t- .... qnl ., .... fi 

••• 
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h'gnu.1e a matmadiltU.id., e o Sr. Pre
,idelltc iél ai prepostl8 eeguluteS: 

PaMa o Artigo tal 'lua. está, .. 1.88 as alte. 
rações ufferecid&li? V tnc:eo-Ie que .im. _ 

Pllsa com o additamento do Sr. FernaRd" 
Pinheiro? Venreo-ee que nilo. 

Pasla com o addllamtDto do Sr. Ren"',1 Dc
cidio-te lambelD que não. 

O Sr. li'rança: - Peço licença para retirar 
a millba emenda. 

O Sr. jJ"d'alla 4.I.c1wld9: - O iIlustre De
plludo não póde retirar a 6~a emenda ainda que 
queira, porque já a tizemos 1I0s~a; fia de ser piO-

posta á votaçiio. -
O Sr. Presidente prol,ol enlão a emenda do 

Sr. França e não pUlOU; ficantlo por tauto ap
provado o Artigo &aI qual estaYR redigido. 

Seguio.se o Art. 8.0 com a. respectivas emen
das dou 8n. He",.iV'", de Resende, Burão de 
Santo Âmaro t T~izeit'll de GOflvea, e Carneiro 
de CampD8. (Vej. o N.o ~ do Diario.) -
_ O 8r. Ribeiro de Sampaiu: - Sr. Prcsid.,o
te: No Governo Constitucional toelas as Aulhori. 
àAdCl .ub.Iterou que wio 1I0IReadllS pelo Cht>fe cio 
Poder Executivo, devem se.lo com inteira liberda
de; porque cumpre qlle sejiio da lua mteira ('on
fiança e approvação. Por coDliequencia tudo quanto 
toaretar esta liberdade não convem; e por ililiO não 
pol80 approvar a emenda do Sr. H,.nriqurI de Ile-
.ende que obriga o Chefe do Poder Exet:lltivo a 
Domear pessoas desta ou d~ aquella Prnvin ia, o 
gue he coarctar·lhe a liberdM!e da nomeli(,'lio. O que 
lie indispeoll&vel, no roeo enlen.ler, he a responsa
bilidade na falta do cumprimento. dus seos devere~; e 
portanto approvo a doulri'la do Arli~o declalando-se 
Delle que OI Preaidenles sã/) rcal rictamellte relJponsaycis. 

O 8r. Jlc.,.,r;qut, dI' Resende: - Tah'ez por
'lu" ella e'Denda he protluçlio minha, he que eu 
a julgo muito ooa; por isso eu a defenderei. Co
mo o ilIu8tre Preopinantc nlio se ft>1 cargo das ra-
83et. com que cu fundarnt>ntei tste aditamcnto 
quando o propuz, clle está ainda em sco pleno 
'Vigor. Os principios que se elitabele,-erão para com
bater o meo aditamenlo, forão Oli mesmos, que eu 
tenho propalado: sd que he um direito do Chefe 
do Poder Executivo a 1I0mcaç-do des~es }'rniden. 
tes. das Prnvinciu: mas tambem eu ~ei (Iue o ri-
,or dn8 prillcipios cede muj(a~ vezes ás circunslan. 
ti ... Talvcz os me os desejos fossem que esses Pre
aiden&e8 le eUegessem pela f(',rmA, que propoz o 
Sr. C,,,neiro de Campol, até mesmo porque me 
parece que tasa he a conduda da Ingl.te,ra com 
o. Governos das suas eolonias: mas eu que não 
tcnbo a mania de gOltar (Ie tudo que hr. cstran
piro • aio quiz circulllcrevcr os direitos do Poder 
Esecutivo em tio estreitos limites: eu Iht>s qui. 
4Jarum circulo maior i e eis-aqui porq:.e eu digo 
que seja Domeado um Presidente de entre as pes
IOAI da mesma Provineia pnrque he miis amplo 
,irar do numero d. cem mil hahitantes, por ex
em 1,10 , do que de entre tres apresentados, que 
podem ler hãn. t ou mlÍos , e que o Governo de 
Denbum modo J»Óde ler relponsavel, 'Juando a sua 
eeeolha nio pt'Mte .. hir do acanhado numero de 
"ea: (li entlo teria mui duro. que elle seja obri
aado a re.ponder por uma escelha que lhe nio foi 
livrt'. Voto poi. pelo meo adilamenco: demos aI-
,uma couaa .. arcunltanci .. : ainda se não des
In&IrIe li -Iahu ruõa, ID. &em lido recoabe-

cid as : OI Povos vi vem em d ... een6ança: mo .dual 
elt.clt) de ~ouaas, ellel }»4tder.;õ ,.u8I'citar, que o 
Go\'erllU Iht:iI manda uu,a p~81i0a do gl ito; em 
qualllo a mim ealou cunn:lh ido do COlllra"O; mia 
um graode numero dCIICullha; Ile tJrel illfl 8er IraD
co, e&('olbt'udo uUla pt"&8U& de entre dlclI PI~smo.; 
he o Governo ellcrcl:ndo 118 tit'O» dirt ItOti, ma'" do. 
brllRdo-oll um pUULO ao t{ll po: e ilitu bc lIeee.
aario. A l'1l,enda do ~r. Tt lJ"eirQ dt (;"tlt'éa he 
mui boa mal! mio ht· para aqlH: eu quero que li •• 
ja uma estrtit" re"pumal,jlidnd.·: mas he prl'ciso 
rt>parur em urna c. 'usa. que quando se mal'ca 11 .-t>spon_ 
lIabllid .. dc> hc Itleci~o nllucar 011 li tios de fau)a t>ffe., 
ctiva, o que (IU;;1110 a mim miu cabe aqui, e 6eria 
indisprl'lIll\'el, ,a~sand() etite additamento, Manda
va tst" Lei que fo~ltem cstritamente rU}Jon.avt'ls: 
de quê u:oclo, pt:rgunto eu l' He o que o .. obre 
A uthor detite Projél'to jll tem arautelado ,quando diz 
que os PresidI nles tiui" orno"iveis (!(J '1/l1itl'lll: he 
uma rcspuHsabilidade muito rapi-la; IIem pudia ser 
de outr" fi,rma, poll)Ue etn ql:anlo se uDiltO 08 ter. 
mos do Processo a 8cçiio du Governo era retarda
da. He ja responl'avel desde que o Governo o r(-mo
ve ad nutum do lugar; e essa ,('moçiio nd ""'um 
não o disllensa de ser nccUisrlo porctimt'8, 011 

ma}. ersacrao: 8hsim (orno o nito I,riva dI' dir .. ito 
de mm.trllr )t>gulmt>nte quo 'eli injllfoltamnte infa
mado , stndo ass:m r('II,ov,do_ Por agora ('!'t~í. quan
to basta, mllrcada em um l1ecft"to PrcrJisurio a res
ponsabilidade, porque de outra f.',rma exige uma 
legislação, que cre o que não cabe aqui. Por i.5O 
eslou I,elo meo ad,htamento, não julgando necea
sario o do Sr. Ttizeira di Gou 1 'Ia. 

O Sr. Carneiro de CWllp08: - Sr. Presiden. 
te: Toda esta A8!':embl,'a lle testemunha dE' que 
eu combati a nel~eb"idaüe de se ft'furniarem já 011 
Go\'erl108 Provinciaeli, st>m cum tudo mt> oppt-r 
aos prml'ipios do nobre AU'.h"r do Proieclo. Sei 
que IlU Gonrno !\Ionarchico Ueprt>lientativo, d ... e 
ler analo~a li sua forma a dos Governos das Pro. 
vindlt8; cllnheço qut' a eltecu~-ào I.e de um só. 
e a deliberação de muitos; e que 08 Pret.identcs 
ou Adlllini~tradorcs dl'vem ser da IIomiação do Che
fe do Poder Executivo. Oppuz.me a que se fizes
sem já tacs rl'k>rmas, por fstar persuadido que 08 
males qU(! cxigi'o r('medio niioproct'dino da forma 
dos Governos eslabelt>cidos, mas das falbas idéRII 
de ~ibcrdade e de prindpios Constiturionaes que 
se tmhúo espalhado }J('108 Povos; e por temer que 
mandando-Iht>s um Chefe, e esle nomt'ado pelo Po
der EJ:Cclltivo '\ elles se persuadissem, induzido. 
por alguns espiflt08 sediciosos, que tinhão outra 
vez para ~overna-Ios os antigos Capitães G enerats_, 
d~ execravel memeria, que serviri:io depois ~ar& 
a.Judar e 8l\slc>ntar de novo o Govt>rno absoluto. 
Guiallo ainda pelos mesmos principios que então mo 
dirigirão, propuz a minha emenda a este Artigo. 
em que pertendi condliar o direito de nomtaç[í~ 
qu~ pertence ao Chffe do Poder Executivo cona 
o que pedem as circunstanciA8 IIctuat>s, tirando as
sim aquelle motivo de dellconflan<;,a; pois ainda 
que nós conheçamos a verdadeira ditrerença de unll 
a outroa, • massa do Povo não a conhece; se eUa 
diacorresse como nós não havia precisão da emenda. 
Estabeleci lJOis que o Presidente fOIlBe propostG 
pela Junta Elleitoral, por lista triplice, pArs G 
Imperador escolher um dos ilropOstoB; porque deste 
modo 'Vi. o povo que sempre o nomeado em uma 
dai po&8GI8 da 8U ctílfiuaça, e :aio }IOWI\ -.»Afuu. 
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di-to CfJm o 'j:'C antigamente lhe manda,a o Im
pt"rante a ltou axbitrio, e que de ordinario aci i. 
~uidar de fazer for·una. E.u dezejaria que 08 lrcs 
pl'UpnstUM fp8sem da. mesma Provincia ~r4 a qual 
11«: IlOlllea~lie o l'reSldente, porque em «era1 cui
da. tie com mais. desvelo do augruenco e prueperi
dade da Provincia a (Jne 18 pertence; mAl duvido 
que touas possiiu dar peuDas CAI,..e. para tull lu
,ares; pois não basta ter luzes para poder achai
Distrar, he precise ter COlustancia no traLalho, 
pratica e conhecimento dos negodos; por Íiso pro
puz que f OIS e um Cidadão nrllllileiro airado de 
qualquer Provincia do Imperio. Convém por tudos 
os mudo. desvanecer sinistras desconfianças , fuendo 
'-ooDhecer que não qucrt'mo8 dar ao Podor Execu
tivo a faculdade" ele nomear, li moda antiga, in
divida08 que só tinhüo o fito em se enriqueCt'rem; 
(U mellmo oun di"er que se mandtl\'~o para 011 

Governus os Fidalgal pobrcs- para voltarem rico!!. 
E para que os Povos se de~penuadii() da repe
tição detaes males, eu queria, ele certo modo, 
capitular com os seos prejuizos, porque não 'emos 
aio(ta a necessaria for\'& moral. Eis-"qui o que me 
determinou a ofterecer a minha emenda. São ap-
provo a do Sr. Henriquea de Rue"d~ porque quer 
que sejão os Presidentes tirados da Previncia que 
devem governar; e eita limitação tem o incon\·c
nienlc que já notei; algumas Provincias slio pouco 
povoadas, e tal haverá que niio possa dar uma 
"õ pessoa; por tanto cumpre que se possão ir bus
car os. homeml capaze. onde oéf houver, e não !ler 
obrigado a contentar com o mão ainda q',e se sai
ba onde exi~te o bom. Observarei por ultimo que 
tudo isto cu indicú porque se trata de uma me
dida. pro"isoria; se já esti vessemos no tempo de a 
fazer perpelua, eu me guiaria de oulra maneira. 
Logo que apparcça a ConstituiC:lio ,os Povos sc 
CApa(~itariio que s'" olhamos para o seo bem. verão 
que lhes damos garantias sufticielltes. e de boa 
vOlltade receberão tudo o (lue nós fizermos como 
um beneficio. Tars são os prindpios em que me 
fundei; e nada oh!tta contra elles o qlle já ouvi 
dizer .taxanrln-se :1 minha emeJUla de incohcrcrtte 
com a l\lonarchia Con~tituci(lnal. Para lhe rrspon
der holslará citar o l'xcmplo da InglRterra; ali gosa 
o .Monarcha das maiures rl'galias, e com tudo os 
She.ifes. que bem se podem NllJsi(ll'rar como Pre
sidentes dos Condados ou Provim'ias. aftelltas as 
suas principaes attrihuições c authOlidalle. cr;~o an
tigamente eleitoll pelo PO\'O tle cada C"n,llldo. á 
excepção dos que erão ht'tt'dilarios: e dqlOi~ 'Iue 
a nomeaçio passou pltra o Hci. por um Acto do 
Parlamento, sãQ nomead"s no Conselho Pri\"ll<lo. 
escolhendo um cios Propo;;tos pdo Ch Rncelkr e 
Grãos-Juizes. Por lanto nenhum im'onveuienlc acho 
elo que o Impl'unte Ilúmeic um de Ires prol'0stos 
Pela Junta Eleitoral, pl.'la forma 'lue indiquei na 
.. inha cmemla. 

O Sr. Ribeiro de Sampaio: - Eu não duvido 
que .nas nomeações de que falia o illustre Preupi
"ante intervçnha a \'onladc do Povo em Inglntc>rra; 
mas apezar disso nüo me parece Constitucional; 
nem porqllc~ lá tiC pratica se s('~uc qtl~ IlÚS dlilva
mos tambt'm pratica-lo. p~)r luuto preslslo . em que 
as Ilomeaçõ('s devem M'.r feitas ('Om toda a lIberdade 
pel9 Chefe do Poder Exccutivo. . 

. O Sr. Ilenr;f/f'I"s de /l,',w't/dc: - Sr. PresI
dente: ainda valH'o ;uldi!I\IIICllto porque a Ineo 
ver'.a& ruõcs Citl· .. 'a CIlI pc: tcnbo sempre COD-

f(1~,do OI direiu. do C"ef'~ cio Podt'r Execlti \'0. 

ma .. digll qt:(' essei direitos dtvem alguma cou~a 
. dohrar ~e áaa urgenciM dOi tempos. O bom th~it'o 
não hc llempre o bom pratico: t~m-se muitas fC&~1I 
curvado o rigor dOI prineipiOl ao imperio das cir
CUDIlu,nciu: he preeilO reapeilar a opinlüo geral : 
lIe o que tem ftilo todos OI Legialadorea: de r, . tra 
forma he det,alde flue Te"tal m Ddü,·ÚB ire 
ffatalor aqlUlI. Sr. Praidente, eu vi a re~pu)t4 de 
Sua Mage~tade Imperial ao Governo de Goiu. 
dizendo 'Iue el!"rUbem que se lu5talla.ac a Assem
bl6a, que deVia dar o remedio. Porque o não <!co 
o Imperador, potJcndo.o? Se agora fizcs&emos uma 
Lei dewgradavel aos Povos, ou de que resultasse 
algum ill~on\"eniente, contra quem seria a queixa? 
Contra o GOTerno? .Elle diria, não vos queixei» 
de mim, queixai-vos da Assembléa que assim Le-
gislou. E coro efFeito contra nós cahirilio as quei
xas. Não importa o que dia o Sr. Andrada J/a-
chado, que o Gaverno não seria tão louco, que 
fosse mandar sem lIecessidade um Presidente de 
fóra, por~c isso he o que está da parle do Go
\'cruo e nll0 o que dil a Lei: quando se ll'gisla 
deve-se legislar bem, e não fUE'r depender 1\ lx>n-
dlldc da Lei. dá ~ndade do executor, Pode muito 
hem o Gov ... no na boa fé mandar uma pessoa de 
fora, a qual escandalisasse os Povos: contra qUE'm 
era a queiu? Os Povos dirião, o Governo uSuU 
do direito que lhe deixou a Lei: a culpa oahiria 
subre a Assembléa, 1ue fez ulDa tal Lei: porque 
a opinião do tempo le quererem ser Governados 
não por pessoa de fora, . )telos esemplos passado!;. 
Cumo pois este Projecto he. Provisorío eu qUil 
conciliar cerlas circuns' ancias. com as regalillli do 
Chefe dos Governos. depois será outra cousa, quan
do IiC marcar fhall1eute 8 forma dos Governos Pro.. 
vinciac8, e ainda cm:\o ta"'c~ (I rigor dos princi
pios não seja seguido estritnmcnte. 

O Sr. T~i.reira ele Gou.'ca: - Eu não igno
ro, e tudos !>Olhem, que em systema Con!ltiCucio
nal a 1"t'spollsnbilidaulc he inherenle ú todos, que 
cxecutão. mas nem por isso creio. se de1"e omitir 
a addiçáo, que tenho llroposto, porque todos tam
bem sabem, que Oi POV8S estão assús escannenta
dos com os despotismos pralieados na antiga forma 
dos Governos das Províncias; conhecem que elles 
se tornav~IO mais frequentes ni\o sc'J pela impuni
dade que tamUem era predicado inhercnte aos Go
vernadores, e Capitães Oelleraes, mas igualmcnte 
porque niio havia uma Lci. que clara, e parti
cularmcnte marcasse cst" responsabihdade estando 
s;)mcntc slIgeitos á disposi\·ão gGul: OI a nestas ci r
cUllslallcias, c nas dll gt'ral dcsconli:\Ilça, em qllt' 
"litão os Po,·os, Sl'r,\ prunente, llllC tambem dei
xcmos ~ respcHlsabili,lade ,los Presidcntcs na dispo
siç:lo geral do systrIDll Constituciollal! lle crrlo 
'I"e mio. Sr. Prt'sidentl' Ile mister, Cjue d;minua
mos esta dt'sconfi:m~·8; e qUl! os POHI., de \11111' 

vez se conll'llçilo. Ilue os PrcsidC'llllls d(~ Provin
cias quc c.e.1II1\)S, n:lo s:IO Oi anli.~os lhx:·IS, e 
quo dlc·s· hiilf de fcr rcstrÍl"tanH'IItl' rcsl'(l!i~:-lvl'is 
pelo :lhuso dc po,ll'r; lle ncc/'ssariu que pr i:t t'X
periencia se d"scn~allem • quc' "às 1I,11l pt·rt;'ndt'lllos 
restabelecer. dehaixo til' "IIlT'· nomt'. o RUlig(l (;0-
vcrno do ('/tl'itiies CCUtU,·s; e lltlr isso he neCl'S

loario que "oi mui ('l:na t> l~xplit'ltllllll'lItC dec1lll':llla 
a responsabilidade desla :\ uthori,l.ld(' . 

Hesta-me aiud:a rt'~pond('r :, o'·~il·("~·:io de um 
Sr. Deputado, que im:)l1~1I0U e:õta ad.ldiçüo, por-
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que julgl\'4 'lue ellla rt«poniidL:lida,le se Rcl.an já 
luarea,I", no li vre arbitrio. que tem o Imperador 
de n,nllcar, e demiUir os Pre:.i,Ientcs. 

Ora .em duvida ,nes .. ' ponto o meo ilIustre 
Cone,. engallou-se. Eu creio que se não póde sus
tent.r tal proposiç'do; porque 'estou persuadido que 
CID muitos usos o abuso de poder deve ser mais 
acvera,lIente .:a~ligado; eu não posso crer, que o 
Prcllidentt~ que tiver cometido o crime do peculato, 
que tiver infringido a Cons'iluic;;"lo, que tiver op
primldo o .cidadão, "iolando 011 direitos indivi
duae., deva IÓmente ler punido com aprivaç;io do 
Enlprego. A fora esta. rnões acresce a indemnil,&
çllo do damno causado,; quem o dev~r,l resareir? 
A Nação? De celto que não ; Ik,erá solrelo o 
cidl\dão "pprim!do? De ceno que 'não; Jogo I.e 
cOIIselucnria Decesaaria que a demissão sómente não 
p:'.dl! constituir ~erdadeira responsabiliJade. De mais 
quem ignora t que na antiga filrma -de G flVCruO 
lambem o. Reis podião tIolllitir livr.emente, e re
m(lv.~r Oll Capitãea Geueraes? E por ventura esta 
f:'~lIldarle produziu algum clfeito? De c~rlo que 
não; lo~o a!egue-se que esta unica responsabilidade 
niio ~atislaz, e por cClnsl."qutncia que he inllusten
ta\'cl esta doutrina. A· visla pois do q'1C levo dito 
aindi persisto na minha opiniãe, e "oto para 'lue 
passe o .rtigo com o Dleo additamento. 

O Sr. Gundim; - O Art. ,S." deste Projecto 
cliz 831iru - () Presidente será o executor e ud. 
mmistrador geral da l'rovincia; será da nom~ação 
do Imperador c alDovivel ad nutum. - Sobre t.ste 
Artigo temos quatro emendas em discussão; eu di
rei t'ubrc ('Ida uma dellf'ls o que julgar connniente. 
Nas circunstancias a('tuacs he, na verdade, 'melin
dl'oso lIuhstituir á fiJrma dos Governos estabeleci
da, e adoptada como boa pelos Povos, oulm que 
lhes faca presumir qqe Vllh:io outra vez os Capi
tães Generaes. Estes rcceios não são imaginarios; 
quando cu vim para aqui fui testemunha do que 
se diai .. pejas Provir.da8 ql~ltndo fie fallava em mtl
dam,a de thrma de Governos, e d'JS sustos que 
ist" caUSRVA; hc verdade que a inslllllação da As
IIcmbJeA dove tcr diminu,l\o este!! recetos t pela con
I;'ln~'a que lhcs insl'irão os scua Il epresentantes ; 
mas ainda a!"sim a materia l.Ie delicada, e merece 
Icr tratada com muita eircunbpecção. Por estes 
principios se regularão scguramente os nubres De
))utado. que tem proposto emendas ao Artigo; a 
l," /Ia (lrd~ lU dcllas he a do Sr. Hcnriq14t'1l de 
Re,'t71de que )I('rtcnde que o Presidente leja 
nomeado pelo Imperador, mas tirado da me,.
ma Provincia. ParcL'e-me que es!a emenda, se fosse 
admiuida, tlcria origem de emulação, porque todos 
lomOIl cidadlio!l Braaileiros, e todos temoR direito 
ft sermos indislinclamente em)lregftel08 em qualquer 
lugar, porque formamos uma só familia; cu a jul
go por tanto odio.a, além de ter conlra si o in
conveniellte jil notado pelo Sr, Carneiro de ("am-
1'0.', de 11Iio haver a escolha li vre d" hOlllem mais 
(~apllz ele n"~empenhar as fUIlCf,'õcs d'aquelle cllrgo. 
A cf,') !'r, IJlln;o ele Saulo Amaro he antcs uma 
C'xpbcu'r';') do Artia'o do que umll ri~orosa emen
da •••• A d,) Sr, rll,.IIl'i7'O de Cmllpos que estabelece 
" IIflmclC~' o por IllIta triplir:l. eh J ""til Eleito. ai 
t,·m t/lmllt'tn um gravis'!imo incollVenU'1'\tl". Como em 
P:')vinci:ts 1:10 ('xtensas fie acudirll& (om a nbmea
\';Ôn n(}~Il, quamln esta tC)I;!e preciRa, fie na com-
11 ,unu'nf:;io de umas ;'ts O" lra~ 'Se gastão me~.·s? Que 
t,l'mpo lIIio Mcria n('Ç('ijllnriu l':IfI& a8 rcuniúvlI e pu-

blicações de vofos a que se st'gutrla " nOlT!c.~;! (\ :' 
Primciro que se remedeassc o mal largos dilUi devi.io 
sofrer os Povos o ju/.,"O qne os opprimi~se, A 11; 111 

disto -em ,quem recahil'ia li J'('Sponsabitidade i' rica
,ia· respollliavel a Provincia inteira nas pesliou dos 
Eleitoreli? He claro que isto não tem lugar; e que 
o remedie propolito ncnhum eRcito produairia. Não 
penso porém do mesmo modo a respl"Íro da emenda 
do Sr. Teixeira de Gou'ven; ella indica talvez o 
unicomeio de utisflizl'r o Povo, e de lhe dt'sva
necer seOal temores; vê um homem nomeado pelo 
-Imperador para o governar, mas o que esta i<kl 
tem ele odiosa, pela lembrança de males passados 
d~sapparE'ce rolO a circunslancia da responsabilidade 
ali marcada. Eu voto pois pela emenda do Sr. 
Tei:&eira de (;oll'Cea para se acrescentar ao Arti~o. 

O Sr. P"aid('nle declarou que fic8\'a adiada 
a dis~ussão do A rtigo por serchegadll a 'hora da 
leitura dos Pareceres de Com missões. 

O Sr. Ribei'l'o de Sampaio: - Sr. Presidente! 
Não posso deixar de levantar outra vez a minha 
voz á favor de lIfanolll dO!1 Sant()IJ PereÍ1'a; e 
para que a Assembléa fique inteirada do objecto 
de sua pertençiio, e se convença da razão com 
que rallo, cu a ~xporei em mui poucas palavras. 
Uematoll aquelle Cidadão, de sociedade com ou
tros, 'na J llnta da FUl'nda da Capitallia do Es
pirito Santo, e COlllracto das Cizas, e meias Cizas 
pelo trienio de J 8fl J até 13~3; e passados seis 
mezes apparece nClita Cidade um 90aquim José 
Gomes de Costro pertencl6'ndo annuJaT aqucllaar
remata\~ão como lesiva á Fazenda Puhlica, c pe. 
dIOdo ao mesmo tf'mpo lhe fosse concedirfo por 
administração o dita contracto. <':om audiencia, e 
informação do Ouvidor da Comarca, Junta da 
Fazl'ndu, Fisral do Thesouro, Procurador da 
Coroa, indifierio Sua Msgestade a pedl'nção de 
Castro. Não tlellmaiando nas suas s:nistras intt'n
ções, e mais bem apa:lrillhado, r('quer seguuda 
vez o mesmo, Manda-lie consultar ao Conselho ela 
Fazenda o seo requerinlf'nto; enfio obstante con
sultar .• e, que nenhuma lezõo havia na dita arre
matação, e que por isso devia sub:;istir o con. 
tracto por todo o tempo, porque foi arrematado, 
o Governo com tudo, '<ieixando de concordar com o 
parecer da maior parte, e encostando-Re ao voto 
de um s,) Conselheiro, resolve0 que se houvesse 
por findo o sobredito contracto antes de fii1alisar
se o triennio Requer aqllelle arremataMe, com seoa 
scoa bOcios ar) Governe, que mandasse suspender 
a Ilesoluç,lo daquella Consulta, até que se mos
trasse t e provasse a lezão, Elite requerimento não 
fui Até hoje ditferi.do; e entretanlo por nova Re. 
8oluÇlio da consulta se mandou pôr em execQc;ão 
a pr.imeira. Nestas t'ircunstancills rr.quereo á esta 
Assem bl(!a, Requcrendo eu em uma d. sessões 
passadas a V. Ex.a se dignalSse convidar a ilIus
tre . CommissflO. de Fazellda t á qual foi dirigido 
aquelle requ"nmcnto, I) ara que apresentasse com 
brevidade o seo parccer, informou um dos seos 
dignos Memhros, qlle o umco motivo da dt'mor. 
era fi esperança da decisão do outro reqYerim8ftto 
dirigido immediatllmente ao Governo. Concordei 
c~m o iIIustr~ Membro da Com':lliss;io.,ne ,supposi_ 
\1l0 dc que 11m e outro requerllllenló' -f.'\rtlto sus
tar a necução das duas Resoluções de consulta; 
mas informado agora de que, ha mui poucos 
dias, !le passúrio as mnis Rpt>rtada~ ordens " fim 
de • serem execu'-das, torno a instar, e rogar 
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v. EL' h~. de eonYldar a mesma illUltre Com. 
miulo pera que IIID perda de tempo ofFereça o 
lfIO partlQer. 

O Sr. RiH;ro de .Andrada I Por parte da 
COlllmiu«o de Faellda exigiriiu.le do '1'hesouro 
Publico OI papei. relativos alste negocio; mas 
nlo exiltião lá, por terem sido remeuidOl ao 
CeDRlbo da Fa.enda f porque a Parte quando 
requereo 'AllembléÂ requereo lambem a Sua M .. 
ptade Imperial, 'In. ordenou .. novamente 00 Con
.lho que co •• ulta .. lem perda de tempo. 'tal 
he o fttado do negocio; e Dlio vE'Joque seja tão 
.... nde a . urrnda como a indica o illultre Preo
pinante. Maul 8, 15, ou 20 dias não prejudicaio 
• parte; logo que OI pal~is chegarem a Commis
dp apresentará. o aeo Parece~, e a ~seembléa 
tomará em conliltlerição a materl. por mludo; an· 
tes do Parecer seria eltranho que a Assembléa 
canlleoesse do nego.io; e paro eslllt occaaião eu 
Illel'VO o que tenho 'o di.er sobre este negocio. 

O Sr. Ribeiro de .'iampaio: - ~u não culpo 
• Commi88lio nem o seo ilIustré Membro. U nica
men&e requeiro que apréSen&e cona a maior brevi. 
dade poainl o seo Parecer, porque julIO a Par. 
te prejadioada com t:r>da, e ~ualquer demol'A Uma 
arrematação Folemncmente feita não se retracta, 
JIeID te an,uiUa, aind" que h'\ia quem oft"ereça 
... ior preço, senio quando contém nullidade, 011 

leão enonu, ou enormiuima. Na arrematação de 
!liuese &rata, segundo o Parecer do Conselho da 
FueDda, iOLervicrão todas as solernnidades legaes , 
e aio hOuve aquella je$pecie de lezão; logo poli.-
do-. enI exe::ução AI refel idas ordens serão aquele 
a arremawotell desapossados antes de tempo de 
IIID CODtracto, que justamente lhes pertence, con .. 
In todo o direito, e justi(.A f como o mesmo 
Tribaaal conhece0, pois apenas Um .oto, como 
.iA dia .. , te aeparou, e foi ease o seguido DA lte-
-àçãe. 

Sr. Ri6ei,.o de ÁJId,'ada: - O Monarcba tem 
direito de encostar-se ao parecer q\1e acha maia 
eoDforme, ainda que seja o de um fIÓ Conselbei· 
10; resolve o que Ih~ l>arece justo; ,e foi, isto o 
...... te p'ratic:ou. Se a )'a11.e se considera 1~l8da, 
a&e o Procurador d;t Coroa e Fueada,. e faça 
Yer o leO direi,o. 011 termos· daqueatão são estes; 
•• da mais t(~nho a accresccntar. 

O Sr. COdi' .Aguiar:....... O que eu cntebdo 
lIe que ou se não tome conhecimento disto, 011 

CJue o Sr Deputado mande uma Indicação aobre 
• m.teria. 

O Sr. Andrada Alacl,aào: - f; eu o.que 
desejara era que os Srs. Deputados uSo aWectu
aem de Procuradores de }'artes: não acho iato 
nada bom. 

O Sr Ribei,.o de Sampa;o r Isto não he afFe,. 
ctar de Procurador de Partes; he promover o c0-

nhecimento de um negocio que me penuado ter 
.ide decidido com grave injustiça; e damno de 
um citladão; hc advogar a causa de certos Il!&bi. 
lantes da mil,ha Pro\'Íncia de quem actualmente 
80U I~timo Procurador; he finalmente um esforço 
para remedillr arhitraricdad.:s. 

O Sr. Presitlcll!e deo cntão • palavra ao Sr. 
Maia que como Relator da Commilisão de Legia-
1açio Jeo f) Beguinte 

PARECER. 
A ec,mmissüo de Lcgis!açiio, tomaRdo tIO 

ecmli~o o re~aerimento d. JOII LIIÜl .ltrJU; 
negocIante que fOI de grouo trato Deata C.ne, 
no qual e~, ter sido levado ál circunltanciH 
de fGUido, pela negociaçio de um grande nu' De. 
ro de Letraa. em qae .. falsificou a 6ua finDa; 
e ter succedido, em coDllfluelicía, cabirem sobre 
a sua CIII8 OI IUpostOl ,com poUCOI nrdadeiroa ~ 
credores, e banr... ata dilacerado debaixo d. 
inspccção de uma adlDinÍltnção, e do Juizo d. 
f.mdns, exceptuadas IÓmente nnte ac~õea·· com que 
em divenos tempoa entran DO Banco deste Impe
rio; acreaeendo a oa&ral violencias praticada, eom. 
eUe, a de o privamn do dividenoo da. referidaa 
aeções, que .. tem feito eDlrar na m.... da ad
ministração, a.thoriaada eaa, altimamente por uma 
Provisão da J uata do Co ..... rcio, eontraria ao 
que se tiôha determinado em poral, no A viso d. 
8 de JUDho de 1819, e em paticular a respeito 
do luplic:aate DO de 18 de Jaaeiro de 1820: h. 
de parecer que aio • manirestaado a oppresaão. 
e violeacia, de que te queiu o suplicante, • 
cujo . reapeito Ie tem obrado com justiça, não h. 
a que se applique o lemedio esiaido dnta Aseelll
bléa. Paçe da Anembléa S de J bnbo de 182& 
José CorrhJ Pacl.eto e SilN ~ D. NUM Ewgenio 
de Locro - JOIé ArtIoftio ti. Silf:1J Mai. - Joio 
Antonio Rodrigue.· de Ca"'tJlAo - JOIé Tei:rei,.. 
da FonctCIJ Y IUconcellM - EnetJão RilJeiro • 
Ruende - J OIé Felicitlflo Fer,.""du' Pmltdro. 

Foi approvado. 
PUlOU-ata, segundo I ordem do dia, vilto 80 

haver mais Parecer algum IlOYO, ao já adiado da 
melm. COIDmiaÃo de Legislação IObre o requeri. 
mento de JOIé da Fon,tca Pwtirtl. 

O Sr. Frtmfá: - Não posso eoalormu-me eOIIl 
o Parecer da Ulustre Commiuão ·de L~o fI-
ha poueo ouvi ler. Temos 9a pronuDClar lO. ~ 
requerimento de um cidadão que 18 queiu de IR 
euntra a Lei atribulado por uma IeDtença ela atA 
da Suplicaçaio f a qual o obriga • pagartama Di. 
liima, de que a mesma. Lei o ileDta. O Parecer 
da iIIustre Com missão he, que o .uplicallte d ... 
cUl'igir primeiràmente no Govetno o ltO requerimeD. 
to para fazer tomar conhecilDento da injultiça que 
alega: eeu digo, que se esta A8IelDbléa ulo tem. 
a"thoridade para. conhecer do caso, por 18r da 
eo~pctencia do Poder J udiei.rio, enti'o lambem • 
não tem o Poder Executivo, pan quem 10 ~Uft 
.emeter. O meo parecer he que .. peção informaçoea., 
para depois de conhecida a eSJlecte de opre_o pro
nunciarmol com madureza BC "Im ,em nOllU .tui
buiçõea. e deliberarmos o modo com q "e .. .v. 
prover de remedio. Fazer a Lei" e vigiar do alto 
IObr.: o .eoeumpri~ento 650 üa dous principaa 
OffiC101 du Ali8embleas populares. Não DOS htl por 
tanlo extraoho o conhecer no caIO se o cidadio 
gueixOlO he 011 Dão escorchado pelos Enctol'el da 
Diaima mediante o Julgado de que tie queixa; isto 
he o mtimo que conhecermos 8e ns L.i. se eseeu
tão ou nlo. Emendarei por tanto o Parecer, para 
que se peçlo informações, antes que se remeta o 
Degocio ao Governo, como alias quer a ilIustro 
Commiasão. 

O Sr. And,.ada M(J('laocUJ: - Eu ió desejo 
que se declare se nÓl formamo. aqui o Suprt'mo 
Tr~bunal da Supplicação para gnde vão por appel. 
laça0 toou a. Causas. 

O Sr. Gowlim: - Eu julgo que nÃo devem ... 
,utar telApo ~OID "te negocio; liu0tl0nhamo. m. 
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........ de, •• _ ..... NqueNr .... .6_..... ,.. ... J' ... jalplO; • aio .. ........... eoaa,.... •• Nlonaa da ...... 
fi. B. par"'''' • .co ~Io Parecer da ComIlÚllio. 

O •• 'f'Míi' I - a.p.irei ............. . 
fi ... ji .DI"" .. aio .. ,.. , A .... blea 
... ., 11..... ... Poder Jadiciario, lDeDOI 'I':: .. P ..... Es.ud.o ...... quem .. remete 
• lo ......... MIl pw ..... Dio .. &rata ti.: alo ... raadam. bi(~, com cIeciIIo. 
O~ ....... , • ai_ apra diJo, ... , 'I_ DOI 
1uIiI ... tio (acto que coalém oppellio; • ore 
'''11.' •• .,.oct. .,DIa. l!I. h. um .icio cIOI COr .. 
~ "',.. •• 01 ulcareat .. bIrreint do juRo, • Ia."'" • a&h'lblaiçlet doe oU&NI ~, do 
• ... ..... ... h.rem-,. muito , quem da raia 
... 111. 110 pnICI'l~, deisando a J uldça COla0 
~,....... 1ItiId. .. CODYÚlha •• i. aum. 
41111 IM· Ü.fID _ ~C&dot. Quer-. moderação; 
... alo .. quer iadolenciL O eicbcllo pita 
... o 6ppri .. _; • RIo • b. ~ eoDllocer 
· &o """11 .. elle tal ralo c1e pitar? Qu. be i.to 
~., Perql' a qne;u .IIU IGbr. oppreaão ele 
lID'tft9I f dil·.. emph.'ieamnt., 'lU DÓI alo eou
tltahnOl Tribunal ele Beláção P •• Ma pergunto 
"I tem OI eidlcL1o., ou do tem direito a. nela. 
...... ~ce OI IlepreIentlDteI da NaçIc) • oh
ltrY""a da. Lei. DOI CIIOI pr.âcot derla' Se o 
1110 ..... t npUq ....... Jb. .. eiD bom PemDpes: 
eUt. "" .. rIO d. DOI importunar; e mai. nOl te
d. Da ftrcladelra _ta. rm que cumpr. que m-
tio DOI ttDhlo. Declare... ele uma .es 101 Povoe 
fi'" DIo ... rteuno , Allembl. do. ROI Repu-
1ID.1eI ptlol roabOl que a Âlthoriclada lhe,.,.. 
140 oom.CIr. _ eoatraYellçlo da Lei. positivu eJD 
que .. IItrl. • J altiça: m.. iuo DUllca &erA pelo .... ."10. qtl. h., torDo • dizer , que se peçAo 
Inl'orm.ç8f1 do CIIO, par. , yi •• a dell .. o tomarmoe 
em coníldtrlÇlo. 
. O 8r. OOfldl".: - Mio • di .. que o Poder 

Eucutl,o podl. rI.OS" atDteaÇAl; o que .. di. 
101 'lu, Ih. r~nfl""'. J'l'O,idncill porque .U. 
tlll .u,hondad. d. Ylgiar OI M.,..uacfoe para 
que 1110 (.1&0lil 'Juatlç. com cl.&rbDeatô dOi lO •• ; 

.... aIO eIIe pocJeria •• ndar rever o proceuo, e 

..... do .. __ .... llifetta iaj_~, • lhe DDe 

... remedio allDm, aiRda o Supphcaate ânh. o 
l1ICUI'IO de repreltDtIr a ate Congresso, para O 
liffar da opprullo de que ee queixa. 

O Sr. ~"d,.tJJdtJ .IIf.IiIItMlo: - O Direito de Pe. 
tiçlo tem .ido tio mal eutelldido doe Lerialado
.. ele Hespaaba e Portugal que li erigirão em· 8U~ 
premo TribuDal de AppeUaçiLO ,e éu qui.ra que 
do caiaemoa DO mesmo erro. ADtes, ~. Preai .. 
deute, um homem IOfra uma injustiça do que • 
Naçio inceira a ~UlDcias de concen&rarmOl .. 
DóI todos OI Pode.... Se tsle Tribuual proferio 
uma IeIlteuç. injUlta, o remedio be revoga0", 
... ido he qo. eu digo que DOI aio compe". O 
meio de reYi.&a. ••• (O T8cbigrafo Dio póae .,.. 
Dhar o resto do discurso.) . . 

O Sr. FrMlfll: - He por iao mellDo que _ 
,.., qu .ellhio iaformaçôel , Aaemblea: he para 
ee _bir se o MiDiltro fn a lUa obrigação obede
ceado • 1 ei; e para o faser rapoD .. vel do dam. 
BO , ,. ....... ado "nha polI.gadO a lO ... a Lei. 
e .ph~o, em lu~ deUa ao cuo 08 dietam" do 
MO capnelío.· Se IlIto • alo f.. que reaulta 1 O 
eiclacl,O grita; _ m .. grita em vlo. Ye.l clGma"'w 
i. "rio. O MUdatro c:oatiaua 110 ezncicio dilI 
IUU i'~u.tiçu; porque não vê • força de um }M!
der coerceti.ó. que lhe atOl'\'e • pratica da lai;. 
q\1iclade: e ollde vai aqui a liberdade dOI Povos P 
Eu • d~ vai pan peior do que esteve até agora. 
Sn. o Poder J udiciario he um poder ten1vel •• 
• ua n:-encia: eUe decide da vida. • fuenc1a do 
cidadão: esle Dio pode ser ab:mdonaóo ao ftO 
ablllO praâeo sem que se perca iD&eiramen&e a Li
berdade Civil 

O Sr. Alellctlf": - Eu requeiro " acJiameatp 
para Ie podeP' iIluatrar melhor a .ateria; a ·bom 
e&tá • dar. 

O Sr. AlmtidtJ e Alhpertple: - Eu tambe .. 
o requeiro porque teahoque lliaer .In ate De
goeio. 

O Sr. PreridnW deel.rou qae fie ... DOnmeaUt 
adiado ~ra a seaio teguiDte. E deO para .. or
dem do dia 1.0 o Projeeto aobJe OI Gov8J'DOi fito. 
Wlciaes: !.. A i.a diaeuuio cio Proi.ect~ .In t 
amflnaaçlo da Leis eXÍIteD&eI: S. o J:leBilileDlO é1á 
ARemblea. 

LeYantoa.lI • "'0 ú I horas d. t8ide. 
JlllftOIl J_ de SOUII Frllllf'J, 8euetido. 

_ c • $ 

RIO Da JANBIBO NA .PaEN8A NACIONAL. JUt. 
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DIARIO DA ASSEl\IBLEA 

GERA.L, CONST1TUINTE~ E LEGISL.A.TIY Â 

DO 

lMPER.IO D() BIlASIL. 

I 8 2 3. 

SF.SSlo DE 5 DE JULHO. 

Pusiikncia de Se"T,()r Ca"W,ra. 

REullidos OI Sft. Dt'putados pt!l!&S lQ hons 
da manhõa. rez-re a chamada, e acilillÍio-/Se pre
&entes 55, f'l1tnndo. com caUf. part.ici po,ia os ~rs. 
ROtJr;glJta V,l/() . .,o, Gama, Fen'e;m barreto, Ro-
da, .lflf1.1'ianRo Cavalcanti, Siltlc>Íra. Mendonça, 
e L(Jpcrt G ('.,,0.. 

O Sr. Prcllidtnle dcclarou aberta a SlItl<ío, e 
lida a ActA da antccet:entc foi approvada. 

O Sr. Ferftande6 P,,,heiro maadou á Mesa • 
reguinte dt'cJaração de .. oto: 

., Declaro que na seuão de ontem votei para 
que pIlS~OSse o i. o A rtil!O • C('rca do Gonrno que 
pro.isoriamrDte nrbstituirú IÍI Juntas abolidas das 
Provincial, com o 1.0 e 2.0 additamento ao referido 
Artigo. Paço da AStlemblea 5 de Julho de lM!:J. ,. 
O Deputado Fernamle. Pf.ftlaeiro 

Mandou-se interir Da Acta. 
O Sr. Secretario Carneiro tleCflm}f"9 deo 

rnnta de dOlli IlArticipaçóe8 de molelltia dirigidas 
veJos S,I. Deputados Lope6 Gama, e Rodta. 

Fio",~ a ASllemblea inteiratla. 
O ~ rr • d' ,..-' ,I. rergue .. " nllere("eo uma ~"Iemor!:\ c;ua 

,obre a funt'~'ã(l (IA F.bric-a de Ferro t:e S;i~, J u:io 
de I V.UI U1a, pArll, della lasef U80 a ~·;!Jnll\. I!ltõft() 

cncarrt';:{eda de uClr o seo Pareeer a resá eito da 
dita F ahric:'\. 

."Oli·eu;hiJa cdm agr8do, • remettida lÁ iudi. 
eada Cuwmi!siio. 

Pa(:(:()u.~ " ordem do dia, • eutro', fim dis-
4'UlI8ÜO o Art. s.e do Projecto IOhre Governo! Pro
~i1ldln::1. que fiCiÍra ta(Jjado na leilão antecedente. 

o. Sr. J'Ph'~uti,.o: - Sr. Pre~ideDte: Parece-
1IIP. que elue Artigo prt'cisa de uma cUlcn:lIl.· Eu 
julgo de8Dete888l'ia a pa1avra Executor, porque a 
roneidero ~Jlnprehcndida nA de ""m!n;8lmdor• O 
Admiai.trador nio he outra eoo .. mais que o exe
(:utor das ordens do Govp.rno ,está ali rara fazer 
flbserval' a Lei. Alé seria dem8Cel!lI4rio Cillil,lai-lhe 
.ldmint8troiW,.. se lhe desSt:tOOS Regimento; mas 
eonm () 000 tem con!'erve·se aquella drncmir;llf,ão 
como para indictlr alguma restri~ii~.: Eu (li:;s(~ on
tem qne elltetl Presidentes ae parecl80 C(jnl (1'1 Cli
pitãea Generaes. e ainda hoje digo ~ ~t'sró(l; wio 
lhe vejB Attribui)Õea mareadal; D~~ bmltlda 3 Sl~a 
autlaorid:.de; o que vejo he quUl a melima aro,-

hariedade antiga. Diz.ae no Artigo que be amo
.iveJ ad flutum; que bom 1't'.ullado tem iato? Cemo 
o M inilterio. por qualquer pequena indllpolição 
pode remover o Pre.ideu&e, este ~t!tudárá o que 
quer o Mini:;tro para ir liempre de acordo com el
le, e 6e1' conservado; e por iMO não terá duvidá 
em praticar cs arbitrios que lhe encomendarem, 
porque niuo i f1ttrf lia. Julgo poill mais acertada 
marcar-se um tempo ccrto • este lllgar , dentro do 
qual o Prt~i(lellle Rã(1 poderoÍ ler removido &em 
justa caU6&. Eu ófi'ereço a ate· 6m a segointe 

EMENDA. 

Proponho ao § 9.0 
- Que 8e 8uprima a pat 

lavra E.xeCt~t()1'; e - sf'1''tririt por' tre. anuo.. -
YerK!leiro. 

Foi aptiRfla. . 
O ir. SOlua Ai ello.. - Sr. Presidente: De-

JX'is flue _ doe larou urgente e necessaria a refor
IU& dos GO\'ernoli d3s Pl'ovincias por pecarem á 
pr;rri tt opmte'li,c>ri Oll existl~ntes, creado8 pelo De
creto de ~9 de Setf:mbro de 18~1 das C'lrtes de 
Lj""nll ,P. cle que ~f' qtleixão tantos PO'fOS, 8eria 
um!\ contradlcçilo, e inconsequencill Ininifeata es
tabelecer·ae elta reformaa urgente dependei te de 
Li .. tas ,triplices para del1ai elColhér o Imperante 
O.i Presidentes das Provindas;: pois que tendo de 
virem as ditas listas daa Junta.'J Eleitoràés de c&dá 
Província, era o me&mo qUe diaer que taes relor
ma~ se .ão f&liíio tão cedo, ou que primeiro Me 
tluia • Comstituição, quando não foi isso o que te 
venrco p"ra o remedio temporario. A' vista poiR 
do pondt'rado não me p08~0 conformar cóm a emen
da do Sr. Carneiro d. Campos, que tal medida 
propoem. Em quanto porém á. outraa emendu &(, 

5.° A rtigo do Projl'C.o, sobre que re debate, eu 
vejo que a nomeação dOIi Funcctonari08 Publi<x-if 
compete ao. Poder Execloltivo por tiei'em Delegat;õe,s 
suas; mas ha dl'cunstanejas. Cómo &8 'ctuaes da" 
D08~a8 Pr('vincias que pede", "nóa variação de re
gras, de que mesmo ~ po81i1Í~ tirar dados de eco
nomia Polilica. Resumindo pOr iuo .. doumaall 
das emetlnlUl do Sr. Hen~;qu~8 de R~,~nde, do 
Sr Bw iió de .i/lidO Jimmo, e do Sr~ Teirrira 
de Go,,'&ea, eu oWereço e mudo â :Me .. a &egUmtf! 

E:\'lENDA. 
Ao .~rt. fJ.O ~alva llltlbo\' redH.:lo. O Preti:. 
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dente lerá o Admiliinra!... G",at ~. Providci.; 
1\Ia nomeaçüo celbvete ae Claef. do ,Poder Execu
tivo; mas tirado d' enlre as pessoas da mesma Pro
"ineia, se ali as houver (~om os n~cessarios requi
~l'lUa tiie importante empregoi ; ,88l'á amovive! 
M, "atútn, e.,stllictlnneute ~pollS.\·el por gualqucr 
abuso. tendo para iS50 as uec.:essaria8 instrucçóes 
do mesmo Poder Executivo. - ,Soltsa Mdlo. 

Nilo roi apoiada. .;' 
O Sr. França i - Eu não des(mbro nenhuma 

ntilidade pratica nas emendas que a:o artigo do p~~
jecto se tem feito, salva ,8 effecnva responsablb
dade, que cuido ser o unico ·meio de termos me
lhoramento na Administração Publica, como muit:!s 
'"feles lenho dito. A emenda do itlu!:tro Depu
tado o Sr. Car"eiro de Campos parece desempenhltr 
o fim de se dar aos 1'0\'08 de cada Provineia um 
Governo da sua aprovação; mas nem o meio da 
nomL'aç!io dos mesmos POVO!! he sempre elic31 para 
,e obter o melhor Governo, porflue • intriga, e 
Irypocrisia dos' Candidatos., o~ pertendentes . de tü('~ 
Empr~~os ro.t\bão de orl.hnarlo OI no~rc:s ~oro! lL 
~erlladelra vutude; nem as grandes dltitanClOS do 
'IJ'luitas Pr(Jl\'incias do Imperio se podem compade
Cer com as demoras que se consmniri~o em fazer-se 
uma Propost. popular, dependente al~da da apro
\"ação da CC,rte para se tcr um PresIdente em to
dai as oec8&ióes de vacatura oecorrente deste Em-
prego. De nlais disso, Srs., be necessuio que 1108 
entemdam08, OI» máos Governos que DO antigo sys
tema opprimião, e vexavão 0.8 Povos das nOS8a1 
Provindas, não procedião t pela maior parte das 
veze8, da má eseolba do MiDlsterio; procedião da 
sua impullidade, e conservação nos lu~a..!'e .. Todos os 
bom~D8 nótneli e plclJeos quand? asplrn:o á ser em
prt:gados afft:túo os gestos de ~n'lude: e conhecelos 
antes (iue elles exercitem jurisdição emincnte, he 
('mpreza ditlicultusa. Empregar pois o máo Gover
nador niio !le o grande mal: este procEde de se 
não castIgar depois; de se não exemplar neUesare
ela !I~"l'ridll<lt>, com que cumpre punir o crime 
n' uma Admini,trnção ju!-ta. Na minha opiniã. pois 
tnnlo importa para a liberdade dos Povos que o 
1)I'~sirlente seja dll nomeação ab~olnta do GOHrno, 
eónio qne nisso inlervenha o voto e propOf:ita dos 
I1;Climos Povos: o que jmporta he ter olho longo 
sd~ro:! e~ttS Empregados: removelos, e castigalos 
q~i1nd(l dcc~ill;,iIt:mdos seos deveres. Rc:sponsahi!i
(bdc no Pr~si enlc que prcvaricoo; responsabilida
de no ~lini~lro (te Estado que o não rcmoveo, 
quando lhe eriio conllccidas as suas falias; são o 
IIniCO meio de se comwsuir lilelhor::mcllto lia causa. 
l)" outra m:1l~eira serão as nOlisas Leis bons exem
plares para endler çt!tantes: isto hc Inania verba~ 
€I pro::crl'a '1li/ti!. 

08r, Al1drQ(la e Silva: - (Nilo se enten
de o Tachigr~fo. ) 

O Sr, Vastnnccllo.,: - Sr. Presidcnte: Eu 
scmpre f~i de voto que nTio clitavamos em eirculIs
landas de demittir os Governos Prllvisorios, pelo 
j u ': to receio de com moções nas Provincias, pOl' Sft 
dar r:ov~ fór(na AOli Govcrnos :lntes de appareccr 
"ColI~tituir,dO, Eu 8igg, e seguirei sempre, os 
dictamcs da pruc1cnda; c como estou persuadido 
que existem nas Provincias desconAanças do lie quc
rer renovar o antigo Despotismo, desconfianças que 
sb p:'llipm acabar coma appari'Ção da Constituiçãu, 
l5empr(~ julguei qlle mio devlilmos tratar di) ~cmclhall
to ubjef.:to, de mudança de Governos, Eu tellho vis-

to com at!cnç«" Mpapeis que tem c1leglldo de 
diírerelltel }'rovincias., e dclles se conhe<:e odes
Cl1l1tentamento dos povos, que st'guramente cresce
rú quando souberem que vClmolj tirar-lhe uma re .. 
galia, qual a de nomearem f) 8t'O Governo, de 
que cstlio de ,posse ac:tllalmente. eUes pensão que 
cstR regulia lhtR CO~lpCtC' c dt'sta pcrsul\siio só 
pôde tio'" lns o Pacto :bllcial quando apparecer por. 
que fiCa0 ent.to seguros ~a 8tla Iiberc.ludc; autea 
di3so, cstou cClnvellddo que no Prc8id~.nte t Ainda 
~lljcitO 1& u~ .b~m Regimento, dles ve,nio sempre 
um novo Capltao Gcner:1lgovernalldo Illdependt'u. 
.Ie. Os PO\'OIj nfio IIOS nome;'iriio se mio IJlua fa
zermos o n(1SSO Pactu ~ocial; app3rCI.'cndo este t 
eUt·s o recebc,C!,,;j com prnzcr, muito mais sendo 
fundado, como cu espt'r:o, em principioR lib~r3es t 

prrJIH ii!s 11am ti~zcr a fc:licidnde do"'\ Urosil, e aCll
hataó illtc!irumCllJe todos os rereio:: de rept,tiçõel do 
d:'sp\llismos; noto: (lesl:I segUl'::'!l~a tem muitas eon. 
8cgttcncian il1fdize~. Pl,~étn c:.:: a A uglll;la Assem. 
hll'(1 n:i,) tenl pn1:.a!lo a~im ; e o Pntiecto já csti 
111., !;.a lli~':I1" .. ~io; ('0':1 tudo ('orno estou firme nes 
meos p!'iudpios diGO qllC s~' podo ria ""tar por es. 
te Art, 3." s.: eu liolllwsse que (krr.cr.mdo'8c pou
co R COllstitui(;iio, não chegava li ter cxecuçio 
e!ite l'r~iecto. . ........... . 

O Sr. Jlr-a"!io Limt': - (Não o ouvl:-ão os 
T4chigrafr.s, ) 

Julgou-se li meteria discatic1a, e o Sr, Pre
sidente }>ropoz u vOtR\'ltO o segumte. 

Se o Artigo PIlSS""..', sal\'as as emendas: Ven. 
ceo-se que ,imo 

Propo! depois !ueeessivamenCe as emendas dos 
"Srs. Henriqucs cU Resende, e Barão de Santo 
.JJmaro: Forno regeitadas 

Se~uiole a do Sr: Yergtlei,o, cuja 1." pnrte 
{oi tambem regrit.:lda; a' 2.· julgou sc rrc',jt!di. 
c3da: o meemo se entende0 a respeito da do Sr. 
Càmr.iJ'O de Campot. 

l)ropoz por ultimo a do Sr, Te;.reira, de GOll-
'l)('Q: F'ui approvada, salva a redacç50. 

}'assou-se ao Art. 4.0, com a emcnda elo Sr. 
Alldradc Lima. (Vrj, o N." 27 dI' Diario. ) 

O 8r, Andrade Lima: - Parece-me que este 
Artigo não pode pRssar como eslá, Acho injesto 
que o Secretario seja removido só por arb:tri() Oll 

clpricho, como succederá sc aprovnrmoso Artirro. 
Eu liOU de voto que elle o não pos~" ser sem cll~sa 
justa, e por isw offereci 1\ minha emenda. 

O Sr . .Jndrada A/achado: - Isto está Ií!o 
longe ele ser arbill'ariedadç como eu e':'tou de con_ 
cordar ~om similhantc emenda. O SeCl'Nut!O he 
amovivel par3 que o rf'ceio de str removido o f:& .. 
ça descmpC\lhar melhor as SUItS obrig:lçü~'I!o: c 'luar ... 
do o Presidenle represenl2r que elle de,'c hllil' (lo se" 
lupr ha de ~il\ntar as razões que () dt:tcrlai.!iio li 
querer a m('snlll remoç;iO. I'llrece·me isto tão claro 
quo até acho StipCrfllll\ a <liscus:li;O, Iil creio que 
D. AS!lcmblca appro'vari tal qual o Artigo; e até 
se o contrario se tii('ssc, seria preciso mudllr o an
tecedente, porqu2 assim o exige o nexo reguJar dos 
pl'incipios que sl,tvirão de base ao Projecto. As 
circunstancias são as mesmas em ambos 08 casos· 
lIe o lugar dI) Presidente f.,ssc. temporario tambelr~ 
o do Secretario o deveria ser; mas. como aquel
'e o não he. i,l!ualmente este o T.:io deve Rer ...... 

O Sr, França: - Sr. Frt'~idcnte: l':u lanto 
não hei. por corri]:dvel a elalllZ!!I;\ da amovibHidade • 
que a'll\l 11~ P,ro,tecto se estabelcce, que autca a 
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renuto mui 8:1111'lr Ú rs"n ela Ad'11inistnç=i'n Pu
blica. As qllcisalt IHdillsr:1l1J que Ht' ouvem a08 Pu
VOlt ni'io he de qu<.' 8C lhe, re:H,'Vól" os E:n;Jr('''a
d'~8 que ~In lIervii;o, h" 110 C.llltrano de que o,. 
nao delotltu:IO Blluellt'1J que p(,r 10 .IIS, e lDil,tas ve. 
ze~ pur i~1I11f '\lh'/!, e ln!lulOc,e'l,elJ Pt!jaio 08 IllgarL'R 
que logo se dl·Vt'1II 1llllver on outroll que clellelJ 
fOl;sem dil.!noll. Nlin t-'nll:uno" p!ll! ret't'iu de qUI' 
seja mal "uantl' " palH \'r;, nmovi v('l em um Cover
no Constl tu illl'H,I; quaMdu nem Inl'II"S o er3 no 
·Governo dcap.ltlcu de que sahilrllls. li" ctime" de 
EIillprcgadCJ8 PubltcolI ue sua natureZB tóio st>creloll, 
e recah"ln8, que n m fodos os exti.Jr~'fl8 humallos se
rião capazes de os põr em prova juJleill1 8tdicien. 
te para serem castigndos ~ab.'mu8 In.I"I- q ,e mui
tos IIcclt-rados deslell depoi!i de unUi H(·"iflen:::iI, nu 
de uma Devassa, !te toahem 1:'~0 hert,icamenlc que 
bem lie Ibcs podia pur eilas levantar u,"a e~tattla no 
Capitolio: e toda,'ilL a Opilli'lo vuhlica continua 11 tã
ler-lhe a del-ida jus!iça (h sua e:<e~:ral:a(); ;tl"m 
de que ba dl·fc."ilos ,'m Empregados Pub!icos que 
lie não l'cputio por crimes; e que tOf1a\'il\. 1103 .lhos 
da rasão de UnI GI)vcrno illulllinadn e .iu~to, d~~
"('m ser ba"'a!ltes para os dClltiluir, Um homem 
8ul.erbo. e alliv'l, se ht· al~~m rll~~o mal crel&(io, 
Iw ind;gno de occurar um hr,gM' Publko entre um 
Povo ti~re, knba embora oulras h03i q;lalidll.les 
e c<Jm lutlo niM,~l1('m dir:í que rfisin €e lhe de"c 
fJrIll=1r criml', A prndencia cio M inisterio h~ a uni. 
Clt que em tal ca"') deve salnr os povos de t:le!l 
ffa;~djf)R de hllmanilla(le; e!o>preitanrlo li Rf,~ condn! ta 
e c.'DceÍloondo pe!a opi"Ho /IIais Re~uiltll do lieo 
mt>!'edmento I ~IO ql\e digo em geral rle fodos O" 

ElOpr~'gllJol! h.· &i'pil('avE'1 aos Secf('hri{'R dos Go.. 
"err.os riaR Pr""inl'llls dt- q "e "e trata: " re~peiln 
dos <lH'V·S tamhem 160 vejol rus:;o porque deváo 
('on:;er"2r·se tlJlla a vi,la em seos OOirios , que cum
prir:i antes ha'ter-se ('orno um novHado de que 
dCVéio oporl'Jlumente ser remllvid:l!i ,ara Emprl"gos 
da m"ior ml);lIa, Ioeg:n In OI talenlnse probidade 
que nelle livere'll nlostrac1o: poi~ deYflllIOS confes
sar que O!ll Itlll'l'eM l'ubtic')lJ devem conslituir o PIl-
1rimoni,) d41~ Ci,la,i';ol benemeritos, e são a proprie
dade õ' aq :t-l1ps llu!' os ot'cupiio. 

O Sr, H,nriq.·e't rle RelJf'n.f,: - Quando na 
se~un:la dil!lCilS910 f'U fnl1ei 1l0hrll R r,~mo(:ào atl 
m~-tum dos ~c"rl'lafio!t d08 Governos Provinciaes, 
ell expellrh al:.!".'ina" fA'SÕt'8 contra e~ta r.h\Ullula do 
,artigo -I: &,!ora i'fl prE'ciso dizer mais alguma cou~ 
.aa, pt:oM que .:nda estou n88 mesmos principlos. 
Sr. Presi.lente, eiit,hl conf.'rme com 118 nobres 
proopinan~s, em 'lll~' " nomf'ação rios Emprigados 
J'ublkolt compete ao Poder "~xecuti\'o; mas ài~co!
do , e muito, em que e:Ie os poo;~a remover todos 
ad nútum: para iliso distingo Emprcgo publico, 
qut! faz o Olficio t ou benei:k;l(' ele grande numaro 
de Cidadãos;, (não me explíco bt>m ) que fuem o 
mO,do de viela, o s('o meio de suhsi!!teIlCil\; e em
pregos puhlicos de mera fl'itorisllçólo. p:U& os quaes 
o Governo manda pe~soa:., q11C f;4~ãll 811&8 vezes, 
visto que elle nã. pl)de e~tar- prt>scate em .todi' ,_ 
parte. Nestes eu crei., ql1e o Poder ExecutIvo pn
de pí)r e tirar, afi li!Jitllm uma vez qU8 elle vê 
que não he bem Ser\'ilb: o contrario seria o me!!-
1110 que 1W""dar um Pai de famiJia. um feitor 
para a sua quinta ou meter um mordomo ('~ ~'.,a 
C:ua. ser mal serv-;do. e não o poder dellpe!"hr. 
Os Presidentes das Provincia!i são mer08 agentes , 
que fazem as Yeaes do Ckofe da Nação, e que 

~"mprelll 81 IIC!M mln,l.tn,,; f:e""inc1o mal clp~_ 
!ter mudados. ~rq!:e C:;~lt lugar\'s não t'dll'm • 

tieo modo d,· vulL l'. outros llt)r,~m, :\ q:le eu clt .. 
mel {"Beinl, f3.7.em· o hlci. ele lI ... b~i~t'mda de mui. 
tns Cidadii",,; tiralos arlmrariamenle IIl'fI. flri\'al. 
d4 IlIIa SUI'&illtCncia, l'eria ta,'ar a lilJer .... le du. 
Puvos. POIqu(' , Sr. '·residcnte. thtlo o ltomem 
llrnClln lu,ougear Iqllelle de cuja \'olltade eile lia

be que d"J>t'noe a con~crvação dOI ~cC)s m.;itlS d. 
l"h61~lellcl'; !lua c1cpen.:lenc;a he. mui !(ta:~dc. f~ a 
liberdade d,,~ I'ovo~ por eRte meiu periga. He por 
i!Õllo que na COlllllÍtui.,ão se di 1'1 , quI" Del'hulJI Em. 
'Ireg::do IIcri r~movido do 1('0 lugar &ela ('t;!p' 
forrn;lda. para illso le lhe imlwr'i ri~()rO~3 r(,~,"
sabilidade, por iua malversa<;Ho: . o~ conlrario t:ra 
ail7.er SUit ~uh~i~tcncia dcma~iadal1!entl' pr('cari,.: era 
servir mais o Governo tio qlle o Pllblic,'l. OdIAi: 
vo uesle ponto rle' vista, Sr, Pre!>itlcnte. ton:oide-
1'0 eu os SccretarÍtJs dOI (~OVr.i'UU8 Prq, inl'ill~!>: 
ellell não e:io l'citores, 011 Agt'nt". -do Potler E~c. 
cllth·o. pllr'll!e isso toca alll I'resitlcr:tcl: IIRO. sáo 
Conselheiros; porque p~r ~te .' Proj"cto e:lt:8 não 
vlltão: iog(l li) que' 6:;0 ciles? Um mr'roll OfficiaeIJ 
de Sr.crl'taria: são l10mcns 'Juc procurflo. ou, rece
bem eliscs lugare8 para SU.h!)l!ltir.nt0l8i8 1'6~eli lu
garf'1I exigem conhecjn:entOl pratico)'., que ., Da. 
Ild'luirelll da Mite para o dia: t'@!:;o poilf na Ore 
dem de A io serem rrm.),·idoll· 11ft liI.itum., mas m 
por erro (le Om,'io, formada' culpa, lJig"l PO;!! que 
_os Sec:rE'tarios a!llim ('011,0 t,h~OS os t m·,r .. gad"8, 
que pertenc"1lI á primeira cla!\se dll rr.inl _ dh'i5ão t _ 

df"vem sim '1('r da n"mca~';io do ID'lptrador. WU. 
nunca amo.iveis .ad Jtutum: he coutra " segurança 
e liberdade dos PON8. tlm humem Uh. vez em· 
pregado .;ão depende mais se Rão do Ir.e:'ecimt':nt. 
e • .las Lei!l.Fallemos daro aq'.el1e qu.. dept'nder 
parll 8.ta. conl!le:,viI,:ão da vdhtacle do Governo. em 
• lisonjeando, ~ml':'e fte liuh!rA1Ul'lt á rellponsiibili
dade das Lele. NI)s tif) diminUlr~mos OI .l)&150S; 
ticalos de todo lJe impos8ível. ao meno8 tlio de
preslta: ("1I'a he a m1rcha ordinar,a ();iS Cilu-as huma· 
DaR: IIcmpre se trabalhauí parA iIIudir a. Leili ~ 
niio falti\tl meios de tcr.;.:Í,·crllar • t" ohrandil lO gos
to do Govc:no, ftlmpre ~C e;tari ao "brigo d_~8tia 
responsabil idade das Leia. Ora diaendo.se que o. 
Sccre'arioR nio s~jão a:uovivtj" "d ftutm" !lI 'nca 
fie entelldeo que ellas não l,nss8o '~er l,rllmo.,nOI; 
porque a promoçll0 he ~cce8"O de. que., Din@'u(OM ... 
queixou nunca, e remoção ~e rriv"çM .do l~gl\'. 
c por consequc.>ncia dos meIos .ete subs1&wrlcla; o 
qne de certo se niio deve f.r.cr sem eulp.. R"iU
mindo.:me pois, di~G que 08 SecretariQs dtlll (;o,er
nos Provincilles não devem ler .alllovi\'Ci. od 'tU-
Im,,; mas si, por erros de Offido, fi",,·ada culFa. 
O cuntlalio seria conlra A liberdade dOI I'ovn,. 

O Sr. Cllr1U';ro da CUIIM: - Nilo PI'ISO (:(\n-
cordar com a opinião do nobre Preop;nante, !Iem me 
convence o argumento de que dne ",cr amov]:el Irã 
nutum o ScC!'etario porque o b(' o Prcllillc·nte. E" 
seO'uramenle não acceitaria semeH,an1t' Ju~ar, com 
a °condição de poder ser removido I arbitrio rlft 
quem me tinh. nomeado, SupponbamOl 'IlIe -"' lU" 
mes um ~ecretario para o Maranhiic ou Par:,. • 
que vai des!a Corte passando gl'AVeR ineommodOl; 
e que dl'pois ele lá estar, he removic1o por mero 
cap,.icho; quem o indemlli... rlt;. !leo.; prej!li •• 1S. ,~I,l. 
reparação tem 08 seOI trahalho!! r Que o c,darlltO em
pregado saia fi,ra elo IU~Olr que o cllpa q,.""do te. 
deli0'luido, ü .. entendo eu; 11A&. eltar upoato , 

•• 
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"". ~u m! V.,,,tl /!, do MiDiderlo, tempn o repu. 
taNi i"J,,;lo. E.te.; .110 o. lDent Iftlfi,neDtoI. . 

O 8r • .A,ulradiJ Jlae"tltlD: - Não me pareci. 
que hOUfetN uala obttiDaÇ'O coDtr. e.le Arl·igo 
do Proj.ceo; • em repetir o que .. tem expen
,;icl" .... (a,or dclte, IOmente direa qu. iato «tue .. 
fIra .qui F'" anti.eon.títucWDal he um. in.tituição 
.dnsiUhJa n03 Goy.:-mOl ·Con.&ítucioDlee. Na IDgla
terra OI emprtlC'0s .ão 1"1. maior parce amoviveia; 
• tlte "tmplo de um pais t oude te estima tanto 
• JílNrdaJe t parece-me .er d •• Ipm peso par. le ,.,.1"", • qUI'II&iO t a1:1II dOI ",ulllentos produlidos. 

O it. H mrl9uel tU HIUNÚ: - AlDdo .tou ,.10. moo. prineipio •• pelOr d. que. diae o DO
br. Depllfú". Cito.... pur~1D o exemplo de Ingt .. 
"'ra f ílr. Prnid .... , a COIlI&ituiçio IDglna he 
.. tela cio antígo ,"&ema feudal, ·eujo.abU8OI ná. 
61 ..... v.I Irr.near d. eodo: o BrllÍl felizmente 
1110 _lÁ ne.... e1rcan"laeiu. Se t"m Inglaterra 
1C0atece iMo, DO Br'" de etilO não deve lcollte
cer, porque .,,. DÓI lIIII,re .. reputlrão eUeI 
lu,.r.. com. lD.iOl de IUbn.cenci. de iaumeravei. 
Cfdadloa. Como ~ teri. poIlinl que ad Uhit"m 
I...... P"facJoe do. IlOl lugar" P nemaia par. 
qae DOI .. "em e... ezemplOl de Inglaterra, que 
tem j. aadado em aaa,lIe , porque OI POVOl tem 
pr"".ado reformar... abu.OI da Coalu.uição P e 
o Go",",o iDcere .. tdo nelloa ,ou pel~ graade par. 
delo. ti'" ... pre te.. procurado pahar aa Cam .. 
n cIoe Commun., ou p"r eal autboridtde de ft'oo .",r _ IIUttIm, oa pel. da balonet... tem lem· 
pr' ftouaenclo' 8r. Pr"idoafe, a,), estlm" ao 
Bn.U. onde nunca houve .iatem. feudal; não DÓ' 
.1"llno. em tudo ele ol"mpIOl do. o'ltroa , que mes
"ofe .. p'~lIrade Iibert., •• do •• halOl de antigo 
i.udM,l.mo. Em Inglaterr.. teKUndo me ooa.ta , 
IN palllaOt 910 a Clp~tlN (te J. a Linhl, .6 por
'1"' ". dinheiro; mn. no Bruil! auael âllÍm se 
prltlcoa • PurtlDCO Dlo 'f .. le o exemplo, e .. iDda yo
to que OI 8ecretariOl Dio Hjlo IIIOYi'fei. ad ftutum : 

J1IIIoa •• IID.terll ell.caUda;e propoato á 'f o
taçlo ., A rd,o, ,. •• ou tal qUII esel.. redigido. 

O 8r. Prll'dI,." di'l8 gue m chttlda a bo
,. •• "~tu.. do- Parecl·re. de COlDlDilaoe.; mu o 
tIr. .4nt1r'" JI~ peelio I pala'fra. • fJi·lb. 
ODMdld •• 

O Ir. Aurad4 Mnrlaado: - Sr. Pretldente I 
...... 0 publloo qUI o Chefe 8upreRlo di Nlçio 
• "'.,"lIDlDte laao.m04lado por UID f'uD"&O 
......... par"'lD. Jutto que llta Auemblél m .. 
...... o .. 1ID.lmfftco a lu. M .... tad •• e lhe 
..... qu ti".. • IIIllor nlc1aclo Da COD,,".çlo 
ia ... _p"dou .... "ntla, 4U1 &llleo bem Impor. 
ta 10 "lU. • 111 q.a1 _to aOl IDaere.amOl i e 
,.ra _1ft o "pUIe ... OI Julp.. proprio que te 
.0 ..... um. D9Qtaçlo.1I:u .. ler alll. Indi. 
~Io ... tabo &110 iob.. ... objecto, • fIÇO • 
V. E •• I'ue • poabl , YOtaçlo. 

INDICA (f AO 
PIopoDbo qu. • ..... 1 .. ~ 

. 1.- Qü ... a •• D .. .,o d. A ..... bl .. , 
P .... ,. 40 I.~.. e da pane ela A .... I»I. 
"".uah. • lu. M ... tad. IIDJM!ftal quaaco foi 
doi... , A_li..... • .otlt'll do iarauto acelelen-
.. ~U. lu.ra .. pttl. 8ua AUI"Ha P ... 
· I.· Q •• ID .... Otput~ .~ A:ri!:. M .. 
... tade III'.,.rlal DI...... Do&laIar te o 
..... d. !tu. Slu" ... _o di u ..... t 

como he costume 'nu maia Nações; e Digne-se 
igualmente em qualquer outro accidt'nte de eafer
·midade communica.lo á Assembléa oflicialmente. 
P"ÇD da A88tmbl\~a [; de Julho de 1828: - O 
Deputado ~fttollio Carlos Ribeiro ti' .Ând,ada !.lfa-
chatlo e Si/t'a. 

O Sr. Fiança: - .. \provo • primeira parte da 
Proposta, e rcgcito a segunda: bem que arespei
to da primeira ainda tenho • advirtir uma cousa, 
e he que DÓs nio tiV'emos participação Omcial do 
caso, como cumpriria, para ter lu~r a Deputa. 
ção. A re8peito da seguDd. p:ute tenho 8 prenotar 
que podem eSlla recommendação d. ASleml)léa ser 
taDda de cumprimento menos civil; e eu de8~io 
maDter o bom conceito em Que a todos os ~e8l'ei
tOl de",m ler ,idas as Res-»uções deste congres. 
80. Nlio nos comprome&amos por carta dcmuis em 
IlIamptOl de cumprimento; contenhamonoa nos limi. 
tu do ju.to. 

O Sr. Pr"iunte, "depois de ruais algumas 
l'dIesóes, pOl á votação • Proposta, e" foi ap
pr~vada. 

O Sr. Rotlriguu de ('arf)alko: - Sr. Presi. 
l1eate: Levaato me para ftCIuerer que esta Augus
ta AlIsemblelt tome .. m consideração o que lembrou 
no 800 discurso o nobre Deputado o Fir. Antonio 
Carl08 quaado proptls • Indicação que se acaba 
·de 'pprovar. Sim, Sr. Presidente. a mesma De· 
putação destinada a expressar o aosso sentimento pelo 
desastle Koateeido • Sua Mageatade, seja tam b2m 
incumbida de lhe dar reapeitosameate a entender, 
'em lIome d. N.ção, 'lue Ando pra esta de ina
preciavcl valor • sua vida, Sua Magestade lhe 
da ... maia uma proy. do seo «mor, evitando as 
occuiÕC8 de a t'Xpor, de que póde resultar 8 es
paDtosa desgraça de se ver a Nação reduida a 
• irremediavel omaclade. Eu peço que ae cOBsolte a 
Auembléa IObre este pobto. 

AlpD' Sn. Deputado. forão de opiDião con
traria; e tendo por fim o Sr. Praidenle consul
.ado a A8I8IIIblea aobre.o que tinh. lembrado o Sr. 
A"tlrtUl. JI acluldo e .poiadoo sr. Rtldripa de 
C.rMlho: VeDceo-lt que Dio ,inha lugar. 

O Sr. F,."hf1ll: - Ctlmo julp muito urgente 
tr.tarmos di edu~o ela mocidade, e h. muito 
que foi remp.tlid. , Commiaão de Instrucçlo Pu
hlica • Indaçlo do Sr. Femande, PinMiro sobre 
• frNÇão dr uma Uai'feraÍllade neste Impelio, 
'nq '.Ieiro que • mesma Commit,aio .ppreaente qu .... 
to 811le1 o rt"Boltado elol ROI &rabalhOl sobre eate 
importaDte objec&ó. 

O Sr.· Gomide: - A Commilllio não se wm 
c1etCuitlado, .nt. trabalh. com aaiduiUde; e só 
tem demorado o .. o Pareatr por esper.r 'fer rea· 
lindo o oWerecimeD&o, que fel o iUu.cn Deputa
do ° 8r • .Antlr"dtJ e Si/110, d. am pl.ao de eiclu. 
e~o pnblica. gue .IDeIa aio .ppreeeDtou; .lEm 
di.to preci ••• Commllllo, pua '-proceder com maia 
ooahecilDcato ele auaa, que o GO'ferDO lbe reme&
ta UMI& rclaçlo cireo1lltlDCiecla dOI estabe1eclmentoe 
JitterariOl tanto eleita Cant como dai maia Pro-
.,laciu do Imperlo. . 

a.,lv .... que _ otBciaI. ao GOTeI'DO para 
o e. ~uerido. 

S'!ulo... • leitura dOi P.ncer. de Commis
.. , • o Sr • .IItria , como De_ _ ele Legia-
)lçlo, .. • lIpin .. Pareesa 
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A Commi,sfto de ugi'slaçfo fendo euminado 
• )demori. appresentada peto Sr. DI·putado Ma-
twe~ Jo.~ Soarei V~lIlt8n. Im q .. e suppoem algun. 
auU'8S praLicaJ08 em difFer.ntt>' J nizoj, em retar
damento doa proCet!8U', e grande augmento de CUM
taS. e se lembriu a .. MÍormas t q\te ao a,,&hor pa
recerão €onvecientel; "e de parecer t que recebe ... 
do-se com agrado a refer~la ~Jemoria t elR reconlu~. 
cimento dell&e e.f(,r~o, que fez um cidadão por 
bem da Causa l)ublica, t~ mande guardar na ~e
crel.ria desta A!lsemblea t para quando ~ 'racar d. 
Legislação, e Regu lamentol geraes; poia que por 
.gora DÜO ofFerece objectol que te possão cOD8ide
lar de urgenda para uroa l.egislação p.rtieular.
PaQO da Asstllublea Õ de Julllo de 1aiS. - João 
.tImomo Ilodrilltlt'a ck· ra·'oalho - J08é Tth~ti"4 
tia Fon8Cra VtUctme elllJ8 - JOft FelicitJno Fn-non-
tl~, Pinlzeiro - D. J.VltM Eu~",io de Locio -
JOIé Antonio da Sllva Maia - E,ltvM Ri6t;ro 
de Itesende - Jo,é Corretl PIIChr.,o e ~;JI1f,. 

Foi 81iProvadO. 
Segundo. 

A Commissão de Legililaçlio d(lJ)Ois de ter 
visto a Memoria que foi presente • csta Assen.lJh·a 
em nome do cidadão .Antonio J o8é (!tt Cose", e 
-tue traIa de melboramentos que 8upoem }'l •. líspen. 
&aveia em matt'rias Religiosas, Erc:esiasticas, Ci
vis, e Economiras, para se reme-diarem oS fii li! .. 

&os abusos que expo"m, e que na IDaior parte aào 
a t.od·., ':Gtor!os; hc de parec~r que se receba com 
agrado; porém le mande guardar na Secretaria 
dest.a ASfll'lIIblca. p:ua entrar em contemplação, 
quando se tratar dos Inelhoraroent08 da Adminis
traç:in ~e",l; pol't)ue , .. ,a atr0ra mio lIe en(~ont"'o 
objeclos de uma ur~cia lal, que demandem prom
pta, e abreviada providencia. - Paço da A~aelD
"hlea 5 de Julho de lb23. - I). Nuno Eugt-nio 
de Lodo - .'04~ Corrt'G Pac!leco e Sdva - J08é 
Teixt'im d" Fon"eca V(IIcmaC'e/[08 - J08é -4ntonio 
do .\';iva .Wfl1f! - Jwi Fe!iciarw Fernande8 Pá. 
"he;'-o _. .Inik, .Intonio Rodrigue. IÚ L'a,vuJ1w-
Ebtez1iio Riheiro de Ruende. 

Foi a I ,provado. 
Passou-se ao Pa~r, ji du!!! nzes adiado, 

c1.. mesma Commis!'i'o. IObre o requf'rlmento de 
J (."'f~ da Forl.~eca Parira; e tendo fallade sohre 
elic al,~uns 5r!l. Dep'Jtadol, deo a hora. t:lropol 
ent:io o Sr. Presidcntt~ • conlu.naçBo do tf'bAle 
pal':1 ~e decit'jr do Parecer; ~ AI!.eembl,.,. ('oa
veio; e ~cpois de breve discuniio foi aPJ."·.' \'ado. 

F:!ltava ft nomeação da Deput~ção r·-! a ir 
cumprimenfu Sua Magest9de; e o Sr. Prf'sidp.nte 
JlOl1'IeOU p~"a l"ílembro8 ~ell. 08 Sra . .Andrada .Va
l'1vrrllJ - 8i.''''(I C,"Jellão Mór - Rodrit:fJe. dtl 
COlttl - Fer"f1.ndeJ Pi,,1tel'ro - Yerguelro -
Â1·auja Lif:lfl - 1). NUM - .Alencar - RilJei,o 
de Am(md8 - Teizeira de GOflwa - Or"e'/~8 -
e Gnl7dim ,_ 

O 8r Pn'sidenle &I!lignnu para a e~e'!l do 
«lia: l.n o Projecto lIobro 08 Gove~08 PrOVJ!IClae&: 
~." .. Pro}'!ct(, fltlbre la con6rroaçao tias Le .. : 8." 
F."pimento d;~ A'j;:;~mblea. 

., Lc'Vsntc,-'l-;;e i~ seltl:\o depois das 2 hora da $Iftle. 

.'IIQMt;t JrJs: de S0ll64 Fr.Q1ff lJ J Secretario. 

-RESOLUÇÕES DA ASSEIIBIiI!.t. 

Para JtJlé BoniftJCio. ti' .Andrlldo e ,~'UfJtl • 

111._0 e Ex.1DO Sr ........ A Aaemble:a Geral Cou. 
tituinle Ir ugislativa do Jmperio elo Df.sit, enR9-
tando.lb. que 8ua Magestade o Imperador tellHo. 
frido por um func~.toaccideDte, graves incomlrlodoa 
na Sita preciosa Saude, tem I"Csolvido di,i~Jil' aG 
mesmo ~I"Dhor u~. Depatação ~f •• significar-lhe 
a lua IIlDcera e Ylva mago~ por tll~. _&U8'. sue-. 
cesso; e ordena..me que aSllm o par&Jcipe a V. E&.~ 
para que, levando·o ao coRhecilDeDto de Sua Ma' 
ge~te Imperial, po~a V. Es,- ,nher e dia, e a 
hora rm que SUB MIJgesfadé Delermiaa recebeI:., e 
commllnicar-me, para Clt o &zef prt8t"Dte á mt&JUa 
ASRcmblea. - Dt'OII guarde a V. E&.& P8~O d • 
ASlemblca em b de Julho fI. 1823. - José Jga. 
quim C"rne;ro ,i, C •• pOI. 

.. 
SE83AO DE 7 DE JULHO .. 

Pre8ÍJeneill. t1D Serakor Ca",ara. 

R Eunidol OI 8ft. Depu&adea pelai 10 boras 
da mallh.ãa, fH.ae a .chamada, e achamo. se pre. 
fenttl S6~t faltando por doen&el OI Sra. Fcrrcirtl 
Ba,,.eto, RocM, Silveira M~ndonÇIJ. X(lfJÍt:r " 
(ur'C1llho, Mcrianno CtlfJ4k"nti, • AZ", •• e .de. 
buq~e'que. . 

O 8r. Pre,itJentI declarou abftia • Seuão. • 
lida a Acta da anleeftir.Dte foi avproYada. 

O ~r. Car,,~iro da C,m/ID mandou á 'Icea uma 
df'c!ara~·ã·o de "'010, ro' e:Je a .. ipada, e pelo Sr. 
Furtun", concebida DOS aeguiDtt'1 termos: 

Declaro gue na ultima aeasão To'ei a ravor 
da emen~a do Sr. Carneiro • IlIfnpol ao s.
Artigo -do Pr9jecto do Sr . .Andrad4 A/acha. 
.obre 08 GOI'ernoa da. Provincia.; na mesma a 
fa"or da emenda d. Sr. Yergllrtro sobre ai paI ... 
vraa ahlovi\'el ad "'dum; igualmente a favor d. 
do Sr. Toleoo RmdOl' - que Icrt'gularão pelo 
ltt'gin;ento que se lhel der; - •• favor da do Sr. 
A,uJ,.atU Lima 80 4.0 Artigo. - P.~ t1a .As. 
't'ululcia 7 dt! Julho de 1828. - J~;.. .iVtlnoJ 
(''arnei,.fJ (lu CllnllQ - I g,tacio tU. Ãln.eidll Fortu1Ul. 

Mandt:lke inseri" na Ada.. 
O Sr: .. , ,··;'ariu ('arnti,o rk· CQfllpM lfG uma 

Felicita{iÍ~; ,:::;;.:::da á AI~embléa ~lo OoverDO da 
Provinc:i>l ,,~,- ."' té,:.(;i1"; outra da Camara do R .. 
cife .te l';':;~'::UIU,,"W; t <tutra do Govelno da _lIDa 
l'rovinc:a. 

For:io recebi:la. com agrado. 
LL'tt dCJloillo uma participação de molelitia d. 

Sr . .tIlrneida e AIIJllquergue. 
Ficou I A,sclDbléa inteirada. 
PUlIOu-se á ordem do dia, e enlrou fim dia. 

cusaão o Ar'. 5.· du Projecto tohr. OI Governu.e 
Provisorios. (Vej. N.. i7 do Diario.) 

Foi approvado. . 
Suscituu-se a que.tlo ae o. Ordenado.. do Pre

aidente e Secrelario, de que trar .. a o.Â,rtigo, <1e,
vião ser 10gcHlet.ermin-.dol; e rnolveq a AI)ewb!óa 
que a c.ml:!Üulo de F.,eacla detle .• 8IIIe rupci. 
10 o .eo l'Area:r depoi. de .pprovado ~ p(oj~;J 
ÇOIDO Ji H finha lequarido, e vellc.d". 

& .. o Ie d. yw.- d. ,. • ....eo.Lléa lO-

••• 



__ .1' la ..... Res61fltrld f ..... too:.. ~is 
•• alpma obIen~ que tudo o. que .c!etermi. 
IlAlIMa A .... bJá, • tI"CIIie de RI' CWbpndo pel .. 
t;UIDIUiltÕes, lhe (oae ~Dunciado por comlDuDica. 
~o dA aSHtecaria Me secretariei deJlu. 

&gaiu-. o Ar&. ~.o (Vej. o N.o n do Di.~o,) 
O Sr. Araujo " .. " .. tI: - N.ce ArtlSO dll.". 

.' O Praidenle decidirá por IÍ IÓ wdolf 011 ne
pi. em q_e·te aio eligir .por etla lAi. a coo-
,.ração do CODlflbo ...... _ como p~dc ~tcce~ 
.. _ haja .11"" de dchber.9fto qee DitO aleJ8 aqUi 
.... tado t .... do 'que de"e _ declaur-.. asGlbvr; 
• por UIO .oftineço • Mpillte 

EMENDA. 
Ao Artigo 6.- lubeticuo. - O Pnaidente dn

pbará • decidirá por li IÓ • Depci08 de. pura 
..-ç* •. j~~,o 4a A .... blé. 7 ele J ullav de 1~~.-
.A.rdu;n V"""a. 

Foi apoiad.: . o 
O !;r. Pere,,·(J. M C.Ma: - Este Artigo 6. 

principiA A indicar qua~ aejão as atri~lIi'iõell do Pro. 
mdente de' Pro.iiada, ordenllldo q'Je élle despacha
rá pOr li ac', t e. decidir.& todos ~'. negoci~~ em que 
bCgUlldu este I'qpmoDto .. Dio "tg.r npec:tticamciltc 
• cool'era~o do Cnnselho. Ten,to eu decl~.\·~do ~r 
In.i, de UMa VCSI 11 .. dual aftfecew:nles GiacUII"1oca 
.cerc:t dP.8t.! ProjUC&ft, o meo .. udo ~ ,peDllr • 
·r~cico do methodo que ·te ~. '..,~lrno exer
l:1"lo dftlá: F.mpl'Clgo, nada .,.a" dev,,, a~~~n. 
~M'., porquo voa em .,.Ie •• opoato aO'prlnclplol 
~·:tnhelecidlJs; mas dc,rjoao de c~ncomr (-crIGto 
~m'(fll(lo) ""ra ~hcJ1D do JD~ P •• , ,·ou ·obugodl> 
'" in'ltar palia que 10 adnpce \Im mm ·termo emre 
(1!1'i e outrlll Govel'11o" d4JI q_ se Cem ergani. 
":1:1,,. 'roooa ellamos con"., .. cido. d. 1I'C8Iidade ct. 
11111,\ nledid"pel" qu'al· se YefFlem OI neglK'io, de 
,\,;a~IL I'r()vinria, .em arbitranedado, nau lena re
brdutnt"11to do 5CO npedieDto. NlÍtI vemOl continua. 
tem ai quei~I"', e OI clftmores de quui tudaa U8 
4'rovincia:. c 1I"!IItentllrem·"" lU. ··it,.trl,.., :d' ·m.de. 
nlacem 08 f:.acçÍ>C!I quo te!" detrib.du 08 ~"s ,no. 
"'cruo., debaixo do etlpecl"1O ~tex'o de ~m d. 
'Phtrili, que tudo he fundado no inttrcfJSc indivi
duaI. Âgura mesmo IlcahamOl de salter que a Pro.. 
.inda de Sergipe ,1' Ellt"i (,flllÍ elh tUDlulto peJe 
('h.'que, e cnnnito!J de Juri .. di\'áo ('une o Governo 
"~ivil , e o CO",In"nIIAntc das Arm •• , fd:,ntlo·~ 
1",:" i5S0 n('cclluri" IIlguma providencia que ponha 
-tc~·\'I)o li, dc\Ord"l1l1 loxcitadall por e!t&t'I, e 01l1ro.9 
r-.:n'?T('g~d&)., de CI\1~ relulla • fialt" ,I" Sl"I!urftnç& 
'p~lt,1b~, e do lc'giti:llo uso doe Libt'rdade Civil do 
.~HI\t\iio raci!ir.o. quo he ordiaariamrnte 9ictima ele 
tl\r!l ('Ilprl(·h(,.. Sc:.iiio poi" f:rte8 Governos Itlbstitui· 
(1 .... : i~:lr I"II~M, (,(\"!'h,nado8 de uma 1n"neir. tal, 

'quo IlIn" p.U·it,~ iutegrltntps, como a.. de uma ma· 
chintt b(llll comroAt", pf()~igi{n pm lIuamarchlt re
t(ull1r, c "u ('1,,,djll\'CnI f'lil tJent movimenlo8 pllrll 

'ch"!{ô1rCm 1\0 f1n, c\~ ~W···:: l'rnspprÍlfRde, e conso· 
ilid~I,,·i'. de 1101"" In.Jercncllll-:im. T('ntemlJsesll\li ino
\'il~ijt~!i. e o t~mpo no!! I:preec.'IIl:lrá !lcoe nhl:aos, 
c noli indicn:\ ll:; meios d~: corrigi. los. ~~.Ie t}('('re

'10 lar. l'foYi!4oriu • c n:io letn o cnnht' <1(' Lf'i fuo. 
'dl\1nental , •• imitinclo por conllí'ql\f.·ndll uqucllas me-
'di.fl"'çÕtor (pe R e~pcric'1('i:\ uigir. Trntoli 11:'; Gu-
,"erno.. Re!)re'lentllti \'o~ rf'gu!iio ~Ull' Prmincia!i por 
"""in tio Junta!! A~\mid"tra:iv:llI, que tem muita 
onalogill cllln o no~~o :lctual lyltrm3 de Govcrno, 

"IOftl". ·a m?rio!' pane d~· aegoclos que lhe siu te-

lativos dtpendem de e'!rame, e deliberação, a qual 
deve ler tomada em Cunselho permanente; e b. 
Deste ·pODto de ~ista que Y~U d.é cltnfortaidade cona 
• emenda do iIIustre Deputado o Sr. !i4rn,ujo Yian-
na, quando dia que o Preliidente despachsrá., • 
decidirá .tor ai ~ÍJ os "er,cios de pura elecuç;io 9 

pois de outra meneira vmha a exercitar a mesma 
amllla authoridude, e jorisdi,!io de que ufiulio os 
antigol! Govern,,(lOreB, que agora se pertendeata
Ih.". O desporisMo está I'lan1ado DO coraçlo. do 
homem; "111110' involuntariamente ~ara elle ainda 
debaix. de npsrencÍ3s de fnermol Julltiça. OI IMia 
beminlencionadolt Governadores da·; Prt'vifteias de. 
Brasil praticArão a' maiorefl arbilmriedadeft, pros
cindinde dos meios legnes pelos quaes se de, .. m de
c.idir OI pegocios 1!ublic.·08: pO~". em haycndo qu~ 
hvene a l'C6o)uc;uo de lh~s dlur que I",a 101.1Ion
d.de el'll limtlada porque nno obstava a e!lla 0\1 
aqucUa injustiç", que como tAl se lhes pintan, 
era este o moior rsumulo para cedeT ti 'fehemen\8' 
eeDt~o de meter 8 mito no exereicio MS outra, 
Authoridoocs l!onfoitit\1ida., e então ~e fRZiüo, C_
mara, J ui:cR, e até VignriO!l ~rlle8. Com· isto 
Dão perlcndo atacar a probidade. e limpeza de 
muoe, nem deprimir a heroica conducta de mui~o:t 
varõee i1tu.tret que guvern41'nO algumas Provincios 
do Rr.si) com acetto, e discnçiio: ·injustiça se
ria df'iUT de CODreS"'lr tleos bonl .t·rvi,~os, c que 
se . tOMlariio m"is .vantajat\08 se mio forã<' 00 er
rados principios em que o Minil"Ccrio fundlY& leel 
'yhtema colonial ; ma. como muitos outros, aind~ 
em tempos bem 1'E'Mltes, abusarão terrivelmen.e d" 
IeO poder par. ,'Tldcarem "od:& a qualidade d~ mal
dade, • ptevariew.:ão, des~jo· J'Of tanto p1'('vcnir 
taes mates, e limitar de tal sorte 8anthori"ade 
delites t:mprcgados J que se lhes não deixe 'l1gll~ 
para que esquecidos de aeos deverrs {'ometiio ab
surdos, e inquietem 09 Povos fitzendo.lhcs "iolenci.. ql1e com di6culdade se rcmedeiio. Mclh('r he 
preyenir os crimes do que punHos ~ he muirna bem 
triyial, o uma verd.,de de merA inltliçiio ~ pclo 
1)IIe p~cre\'a se aos PreKidcJ1tes de I'rovincia uma 
linha de ('ondllcla, I.i\le regulada pela disposiçiict 
prl'oCi.a da Loi, se conllenem no circulo de sual 
"Iribuiçõ(:!l, se!".1 se ftrrogurelO o que p:!rtcllcc 88 
IjCO cOflllelho llOude tlido deyc ser visto, examinA
$10 I c clrl.bn ll~tI. 

O ~r. J4utlmfl4 J11acltado: - (NIlo se (n. 
tende o T~u:"igtl,tj,.) 

O Sr. A::/! ... acft, e Silva.: - Eu creio que • 
idéa de ~r o Presidente um Govcrn ... J"r .cm lIid._ 
a CllllS~ principal dll oppoaÍ(fio que tem ha\"ido 
cuntr:.a csl:: Artig». O Preiói;:ent(", Sr •. , n;iil he. 
um C"l'ittÍo Gelll'ral: hc maito nu'nos do Clue iSf;u; 
hc um homem qt!e ha de ex.:cutu os (Il"dCllli (tlle 
receher, e as Leis ~ e que 11·' dclib('ra em ca.o~ 
elLtraordilll1rios e repentinos qUlmdo se I'rr:ei!'4 fie 
ema medidaprompta; nos outros Cllill1:! ba de C()fl~ 
3111tllr; e por t811tU não sei que pred~;io lw,jI, de,... 
se C~:n"cll:o perm:mente, trl\n~f,IItJ\:m"c, a~,irn II 

G(l\'crno de uma Provinda em A8~cmblé4 Deiih~
r!lth·a. Que ulilidlldc rcsultaril\ dc !AI Cc~:sclho? 
Eu n;o "t:;o nenhuma; o que !;llcccdcri~ f -'a iL· 
varem 011 nt'goC'Ío,;; tall!o tempo como levik· Ilrui ~ 
isto he, tl'rillmos muito tempo perdido. retl":!:ll~. 
do-t;c negocios que militas vczes n:io podem demo
rar.se IICIIl pr('juiso um sr, momento. i\hs (diss~ 
um illul5tre Ue'pulado) este Presidente pódc, er.ga. 
Ul!SC U pr;,;videncis que ·o~D4r, e segç~(em·sé 



"tJ'a Ir"." a.mnnt; a istn dip que ene ht rfl
pon .... I. e que deliejO que me mOliuem qual he 
• iilltil,!,çtlo humllna em que le não possa epuD-' 
tar d.festo. Por veRtur", porque OI Governol são 
lujeieOl a Pllixães, não ~ ba de governar? O que 
.. lu be pClar na balonça da ráuto quaea Illo 08 

GOvei'llOl que tem mel103 inconvenientes, o isfo he 
'..O que 8eteru achado pela longa espenencia de 
aetu-iOI ••••••••••••••• 

O·Sr. Arouthe Renoorr: - Depoil de terem 
tpA'88do os Artigos S.e: e 4.°. de neeessidade eleve 
paliear o 6.0 como con!4equencia deUea. No 5." es-
tabelece-IJC que o Presidente .eja o Executor e 
Admini.trador Gr.ral da Provincia, donde lIe con. 
:':luc qUe ~1te ,,', tle o Executor, que eUo .:, he 
to .Ad.nini.trador; e com ralll~o, porque cllt! ese. 
cuta a. Leis gerae.. as orden" do l·odor Execu-
ti,vo, e iguahnente as delibet'll\õea do Conselh" de 
'que .l1e he Presidente. Estadourrina passou. No 
·Artigo 4.0 "ta~l~ce.tle q\1e o Presidente tenha 
tum Set'retario, e que ~te sf'ja tambem o do COIl

(eelho i logo eet:í vencido que .; Presidente tem 
·-c:t'UItM queordenaf e Admi"i!'trar Cc',ra do Canse .. 
·selho. Af,rol'a no Anigo 6.° diz-se que ellc dcsps
!eDar.l ']l0'r si 8(" e decidiríL tõdol OI negociol em 
-que Hgundo este R~imen'o se nóio exigir elpe
ciôcadamente a cooperação do (;onselho; 'orn isto 
Dio he nlai. do que uma con" .. quencia do qUl" se 
legislou no. A,rtiaros 3.° e ioo., am.,liaoH o que ali Be 
~srabeleceo. PorlHnte cnda a allercação que tem havi .. 
'CIo me palece inulil, .. jê1lgo que a mllt.:ri, do ,h-
rigo deve passar como jía decidida DOS a"t~(''edentes. 

O 8r. Nugunra da Gama: - 8r. Prcllideme: 
:lIe nece'lsar1o que 'tenhaMOS em conpider/lçü", qU1k1J 
~jiio as attl'ibuiC;t~ do Pre!o-idcnte €Im Provin"itl', 
pari, melhor tlC deliberar sohre o modo de a. ne
-eutar cem vantClgf'm dos Povos. O Presid"n1e de\'e 
Aer o Exccutor das 14eil, e n Adminis'nulor da 
Provincial, .cguudo o U.'gimfnto qne te lhe de.': 
elle deve por si .úmente dt'1I1'8rh81' e <leddlr todos 
~8 nc~godf)ll, em que foe niio ~igil' espetilicl\mt'n\e 
• coopcraçiio do ('Ons ... lht" e f'm que nn·) houye· 
rem formulaR mftrt'3das }lOl' Lei, O.a lIIuito.. e 
dh'ersos ~cm !cr estt'3 ncõOc:ios prinritdtrt"!lte 
nlls Prcyjnciu9 de mnior POVOlUiào: diorinmen4e 
.ppaTCC('nt O1lllcs que dcv('ms~r promlltllmente re
,rr.cdiadOl: 110r ex('mrlo um Indi \·i 'no ,te q\t~;qUl1' 
De,,,'ieto. ou Comart'1l hc oJlpl'imi:lo pt'!u l\iinis· 
1ro, 'leio C"pilãu.l\1,~r. pelo ('c'::1m3:td:mtt'. nu "n,. algum outro Individuo pllrtiClIlllr: .ofre um 
·ltt~que da parte do 11>.0 vh1.~ 110: e .. t;i em ri8'-°0 
immir.:;;:t:: : !.4.·I!"le un:l "e~orJ('m dl'ntro "i sua 
:ne~m:a fan,mll. tanto II,llis hU'i1 de c~.,nte('C'r. 
'qoanto a sua reflidend" for ",::ill di"hante dlls POó' 
'Voa\,õl's: em <ju!llquer rl('stllS circunstanc:i:ts rt'l'Orrc 
eo P·rcf:identc da Pro1·inci.l, e tS~A o ('oml't'ten. 
'te remc:u:o: lU!I qlle ha dt! farer e~tp. Pre~idl'rlt~ , 
11;\0 estalido n:arrml" ".1 I.ti U c:asu. ,te que fC 
1ral:." e eUJn}lt'tillc!o-lhlt sámr'8It~ a parle elfclIti. 
''Va. e tl<lmir.il'l!'",h'a, I:cm dI' n)O"o nJ:~um se in
·tromet' .. r no q"t' perl <'llrer !\ Ol:t· 8S ,\ uth"ridélck" 
da I':-o\'im'i:\? Ou lia de "I)8:uilln~r o r~corrC!'lte 
aos meio:; (lrdillllriOl~. t!tl ve1. com mnnifc:,tu tis('o 
41e li 11'1 vi,tli, (' (.'u:cuoa. ,ai lia de dRr a'~llma 
provicleucill: p:lr:l esln julgo. ~IlC Feria ccm \'f'I!ien· 
le o con~urs(l dll:; dOIl~ Con'i~ltu,ir,ls de \I.te se 
lemhrou o nohre lJc)llltado n Sr. Perrira ,Li r". 
,,1m: as prO\·iolf'nc,i:18 "~Riln (\Julas "erôo mais cun
furmel IÍ 1,~.tO, " J u!':!~a, ás LcÚi, e á .rgu-

ri~1 fndl.idàl: .;0 mai. ftfJIeitl~ l:eIa ... 
cta cwperaçãode hclDtliS, r!~ ({ltt • 1'10." 
fôrma bum COfoceilo: e alft m~ 1aG&CDa -='0 
eomo duu constallt" atalai ••• qu ~lio ~ .. o 
Pretidente ".. ral.. de ana jurildi~o, c:oo .... 
do em tudo pua a stgwaaça inclhidMl. • ,... 
a man1ença da liberdade ~at elo povu. _ •• 
6. medida e, aelGS de.policoa, aincla,ue iMi .... 
etameate, pelo r"p:ilu e, cen'fmpa.çio, 'I\Ie et 
Pre.idente, defe ter. pelo voto de dODa (.'oi'f.lheia 
1'01, 1ue, tem por si a oph:aiio Publica. A.tiua .... 
lhor 118 ha de conse"uàr o bom govemo dat PIo
.,ineias, lelll que ãc tClllão dtmona na u~ 
d.. Leis, e Ordens E uperiorll!l, nem grude ar-
men'o na despeza, Quanto á demora lIe GeaIÇIIIo. 
he elaro, qae Dfnhuma de.. ha,er. ....... .. 
tratar tJe pôr .Ift praCira .. Lei.. e as OrclttM. 
que o Preei(lenle reeebH do Chefe do PocAIr 
Executivo, nito IeRd. para llao aecelSlri§ o .... 
curbO de Conselheiros; e tambem be claro, q_ 
igualmpnte seni rapidu o d~pecho do Pretidente. 
que for do eoxpt'dieftte diario, lendo feiao com wa 
dos dou. Conselheiros. ou ("om ambo. DOI eaIIÍII 

m~js difIicultos08, e infrin(,:1dos, taldo "'fi C .... 
aelhciros "lamente o ,oto conlluhi,o, e ficaDdo .. 
lIolulamtnre livre ao I'rclidcnte, o diciclir, c~ 
Use pareC('f COnTl'n;t'Dcc, "isto que .a IObre .. 
tNI a rfl!pon",.bilid:lde. Não póde ttr lugar .. 
CJue li di.iSe de Ifr o Strrftllti~ uaia ..... pt"l'lf .. 
COIIl!elheiro 610 Pre&hlente: O ~,~retRriO j6mm 
clne I~r voto n08 negociol püblkul. e ft de'" 
limitar (, upediçlio dali ordens do PreliideDto, CI'* 
'J)Ot este s:,mente devem Il'f dada. e I.ignadltl. 
Quantu ao augmt'nt-u da despeu. qlle .e Dtc:etaI. 
razer com a l'ffectiva rnidencia "' C.pital d. 
I'f(wincia de dous Con!>eJht:irOl. que ou eonju .. 
't~mc;nte f ou em It'r-tado, e por oltemati\'a tItia 
dt' a~'1Ihtlr ctiarir.mcnfe 1:0 Deçpacho do Ellpedáen:. 
te d·. }lrelliílcntc da 'rro\'iucia, eu • nFuto "* 
pequena monta, alt('ndclld\,·~e , que 18 d~ 
fuer com tl~ vi.gen. de vinds e "olta até li 
suas l.ahiIR~C\es, e deacont.udo-" o tempo d • 
reulliHo de rodo o Contl('&ho; e quando mesftnt 
fo~c conliidcra.cl ellUI ctC'sptt3, de.friamo. mre ta 
pcJ". bellll que ddlc pode receber a Pro"i"c.. 
]'(,r tanto julirO aCt'ruldo, ~ue rlttU8 dOIl CoawlheL 
'!'OS resid:lo drecd •• mc·ntp na Capital da Provi"cia., 
-e Efuc UI" deU" assistft dillriamente e per alCtr. 
nath-a ao DC!padro ,lu Expediente c!o f,aida",. 
QU amhl:s, quunJu .. cc te p~rcccl' nrl"H"ari9 per" 
gruidlt,te d.", l1"ltE'riall, subre t}"e tem rle dclibtrar. 

O Sr R()(lr;~t't.'f de Can."I/IIO: - Ea lempre 
oll\'i dizer que qllr.ndu os C_patiel Generar. •• ulo 
p'Jlticllv:io ahusos, tillhÃo pou('o Gue (uer. () l'r. 
flj,lml'c nüo tfm G\\e cAibarac;ar se tom o que .. 
n'lbre Depura!fo ~('ftb:t de apon.ar; eu .. s negeeiOll 
cf1mTlf·telll rxclusi"a!'11fllle BUli l\-fa~i!!lrlldos ,ue OI 
decidem. Cem·,) he que um Presidente se I" d. 
m,.ttrr nR quct:t;io de Mgurlnçn indn·idual. na 
rixa de um vil!inht) cnm Olltro '&~. 8:r., fie "'n 
r.C'flodll8 lhe uio rt'rl~r.C('rn) Se 1I1';t1CIU o for im
portunar com m:\terif.s c1n;f:l. • d:-cilli., }re prum
I't.1 - Rrqu('ira i1 fiuem compete - e ti~a t('fmL 
nllda li quettfil,. 

J u'gou.ltc a final di~utid" Il r&Ateria: • potto 
, fo:açãa " Arli!co, foi appronado c:ll qual fI'a'rl redi~irto; ficuf:cin p;,r j,:so rt>pitada & t.eada 
,to ~r. Art,/:;n r;"ntlrf. 

O Hr. ~cre"~14Q Cilr.a:iro d~ Cmnl'c8 pNIe. 



,.te "Ia, .' .,_ .' IeguinfIC omC'Ío do Ministro do 
E~"-t.lo c1&15 Negocius ~ .. Imp,~rio. 

111 ... · • KL - Sr. - Sendo preaento Il Sua 
"1.~el(ade _ IriJp€'r!\:tf)r o O~ficio d. V. E~.· de 
(" cJ. cOfrnc., UI '1'le mo com.unic:a que a AI-

,.cntbl':l\ Geral, C .. n!otituinte e LegitllativM do IUI
perio do Brasil, pe"d:ól.!:t. de yif., lentimeoto. pe-
lo. in:u.':JmQl1os que u ~IC:'UlLI Senhor "In r;afrido 
DD ~LI:\ Prc:wl!& &ude. perleade dirigir á Sua 
A YJUIIU l'rellC;iça ema Dcput..Il.:õiu par.. aiglll!icar
jb~ a IlÍn~!'a 1!!:l7;l3 qu~ lhe t"'D c~;t .. aJ() tiio 
.funt:d:l.', IUCeell4!o. OrJellôl-me "lt~ Virticipe a V. 
,}~:( .• para o ii::l'P rrosellre 114& Ulti&1ll1\ A.t~l\\b;éa, 
CJue ligrac!.·ct:nd", o intcrc6iJe que eUa tOIIi,J lll) SCI) 

.JtfftiJu I UCOffi modo , rcCt"berá a dil" !J(.àlUllI';.io 
'1' erçó& (~ira ~ du corrente pelo lmáo di1l rto »a. 
lacio da 8.),1 "·i~ta. - Deo8 Gtlanle :\ V. Ex. 
'Pa!acio do Rio de J ali ciro '-em 7 dc Julho de 1 S~;J. 
Ju.vé DIJ"!J~io de ~f"d,.tIlla e Sih~. 8 •. JO$~ Joa-
quim Caru,-iro de Campoç. 

Ficou 8 Alsemhlc;.:a inteirada. 
Vokuu ~ á or(b:u do dia, c entrar;lo em dil,. 

~U";'o OI .,Hitamecto" elcI ~l'S. Ptlula c .fiel/o e 
4:ereira . .tIa. CU,.!",1-, (\7 ~j. o N. o l:!8 do Diario.) 

O Sr . ..4;u!1'm1a .~J/tJcI'Q.l.li): - Eu Dito duvido 
81'1",0\·.r, em Ilarte, • elnenda cio Sr. Paula c 
.J."'cllo, porque, em verdade, havia uma litcun:l; 
he de nccPf,~icladc que hllja, Da falta do Prel-idcn.
te , quem faça. DI liuas "C,'C8, e este Vice-PrcS'i
dente deve sc:'r um dos Membros tio Conselho. Ntio 
canco:-do porém em que seja liomeallo pelo mesmo 
Conselho; scguirei aules nl'a;te ponto ~8 iclc~as tio 
Sr. Pereira 1::/ CtmTla, e seja Vice. Prcsidentc o 
que th'er obtido o maior numero de vo!os na eleição. 

O Sr. RoclUJ Franco: - Sou do mesmo pa
recer; m.:as :du!'taclo este aclditamento, julgo de
\'er dC'cl:uar-se que eSse Vice-Prcbidcnte lambem 
por si ~Ó dcr.pacb:uá. os negocios que despac:hllria 
o- Presidente; lcmbro-me "isto unicamcn~'~ pura 
~\'itnr duvidai. 

O Sr. C,6me;rl) d,: ('t11i1po., : - lJe tl"!'Illec-essa
ria tAl dC"C!:lfll</i •• ; dcpui:. de SI' dizt"r ~t. '! e!!e fdl 

as vezes do PfI :;;,iel.te, he clato quc h~ lte exccu
tur tu:!o o qtJe fIe d:, COJJ;<i~tclJcia d' nq::clle c,n 
t'ujo h::..;.tr c!:!:i scni::do; ha clt! dc;;.parh~r p r lIi 
só quando o c~ J';t'l' f.4:;er, h:l dt! CÃe<.","U' as reso
),.c\'iJt'fi do Cc,nliclliO, a; onlens do Mini::teriu, t'm 
firo !.H!. Ü~ t:'ter til dI) o que fHrla o Ple~i"cl1tc !te 
c:;li-.·e~:;~ ,sf'ni n,],). i'-'ão \!<:io nisto Ir.ili.s q..ae um ad. 
'dit"men!o ·)lIFcd!t.:o á Lei. 

O S.', AI/atada. 1Jlar1.:ado: - O que ,he preci
~o JII: l·~·t1':;:!ir v Arti~:" ~·(:;j, .. nal; pois crein que 
:1 As~eU!ul~t\ e!!t.'t L".llormc cln que a lJei dev~ 
Dlarcar quem ;"cj:.& o Vin, ri esiJcnte; e parece-me 
,llu" (las dU:4s c mendlts oftcreeidll~ tle 1)':ldl! formar 
·c, ';rti::o, JuIJ',) q\I.· V.Ex." de\'~rol i)ropor á vota. 
(,;-(1, n\:':'j por parl~s, 

. V w.rio,;; oc ~rus S!"!!. D::PUhcbs Ir.o!>tr.írno co~ 
r ':'ln:\I'-~c caril ,~cp;.·li;~u .b Sr . .//"dtad(J .Uadarlo 
t: ju :;:,ctnd<l-a;e M JOat':l'Íli diliCutiJa, I,ropoz e ~r. 
I': t-mll(.'ntt: ; 

/. s·: dc· .. i. han~r um Vicc.Prceidcnte de Pro
";.';:': "('i ,:('.',t;e que I!:~D, 

(,~, ~; ~ (:.: vi:~ f;er l:: a,ln do nOfIteTo dos COlise-
L "'J3 d.: p,'u'· incb: 'IDt,(:idio-se ~lIe sim. 

v'~ ~'5e .l''':'/:: 8~~ " !ll"!S .. antigo (~o:l!.:~lheiro , i,.. 
'tn la'!, o que ti··r.·~",t; obtido o maior numero de 
\uttd ;11& la.a ~' ~'(;!.o: Rt'I!' 4veO·h~ que sim. 

~;uit).se (. ,AJt. 7.' ( Vejo 4) N;' ~7 de Di"r},). ) 

o Sr. P.l!,(tr. .,e, ftltlfo: - Net!te .Ar!. 7," es.. 
tabckce,se que· os Cttf1·:dh"';ro~ Itl'iío tj~i:. 11&8 Pro. 
'Vinr-ias maiores, d qu','ro nas lDt.:uort:'2; ma. comI) 
se ntiu d:.·darll qnat8. :;:", 'Uftlll8 c qUACS D8 oulru 
ti ha de por'~nt~ Í!ltl) n~p;1l13r-se pelo methodo se
guido dI: ~t.J..nllr-~e maior ai (11le era ·govcl1lada 
por CRpÍL1'io.6ent>ral', quando aliu hadt!~tas alg'l. 
mas de Ulenor I'nl)u!aç'lio do que ?utra:t que lia 
cham:ío mell\.l!'L':), parcce-me que sera acertado que 
sina de regra 1>111'.:& o n:Jmero dos Gon~lhciros a 
maior ou menor popuhl'J~o; procedendu-!ie cume) 
indico 11. seguillte 

E'IENDA. 

o Conselho nas Provit1cias que tiverem InAta 
de cinca n"puullos constarti de !.cte Membros; o 
Das q~e. ti Ye~em meuos, cinco. - Paula. 

} OI upolada.. , 
O SI'. Bu,á" de Sirnt9 .Amara; - Não ::lcbo 

boa a' difl'c:rt'nçll IH'Ovllsta. Para dct"rminar o nume
rI) dus Conselheiros entendo que a materÍa he que 
nos deve Icgllir de guia, e não a população; e 
COion se ha utilidade em qualqucr medida cUa he 
'iio pro\'citosa na Provinda grande como ria pc
quellil. se!l.ue-se que o numero dos Conselheil'88 
deve 'Ser igual em todos; e por isso om~reço a 
seguinte 

EMENDA. 

O Consclb" elas PS'OViDCi.s ttrá com posfo do 
quatro ou sci~ ConsclbeifQlh - O Deputado Barão 
de Snntft .Amaro. 

F/li apoiada. 
O Sr_ ,A·ndrac14 /f.far/:ailn: - CODcor.1o C".li 

o nohre Preopinante; ncho muita justa a i~'ualda
de de numero d.e Consclheiros em tlldoll as Pro .';0-
('ias; vsnegocios são os mesmos e como st:is Ii\::n-
pre eXllmillti!> lDelhor que qualro sr"guird que 6C 
fttaucleça a.quellc numero })ara todas. lIe 1& 1'3Sil0 
de ecouomi. 'que me tinha Ceito seguir outra 8!)iniãu. 

O Sr. Burüo lk Santo At"flI'U: - D~ orlli .. 
n,.rio são t-'(';IlIHe contrA o Lem da Nação as· teu-
nflmias em u:a'cria se Governo; nenhuma Provin,. 
da dcicha de tl.:r· com que pagar uma dillria· IlG1: 
um mcz .. u Jous nos qm! vão trat'IT dos meios de 
séO nw:hllrllmento e prosperidade. Vcid11 mos a di~ 
tiuc()o (:;! P,.lVinc1a grande c poquena; tJlluli tl'rn 
igual direito li mcllulI" sdministrllçiio; agora qUIl~I
to no numero eu não digu que sejiio quatro nCln 
que s'j:io icis, diA!o que qualquer que ~jll o Dl\
z.nero que a As&cmblt~à esculber, deve ser o me:i
mo pua lodlllõ as Provinciati. 

lliRCutida a matcri&, ptiz-se li votaçiio o. A rti .. 
f:lO Ct;rn nf;l emendas offerccidas peloa Srlll.. Paul" (! 

Mello, c Barif,o de Sonto Amaro; e H'ndo regei
tada _ 1:", ap\)ro\"()u-~C a ~.", vCI:ccndo-sc C.I'I~ 
fosscm fieiS os .. COll:!clht .. ros de qualquer l)rovincia 
sem distincçiio. 

Por scr ch"gada a hOTn ds I~·iturl\ dCl~ Parl'
cerps de COllillUilisões pedio n p'slavra o Rr. G/J'1llide 
e (.'0) IIOlHe da Commil:i3âo de lllstrue\ão Publica 
lco o tocguinte 

PARECER •. 

A Cornmiss5o da Instruç:io Pllblica exnmilll\n_ 
d,)\ !\IenlOl'ill f,flerecitla llclo Illustre l\icmhro 
d~ta Al\st~mhl':a o Sr. JlfarfillJ J.'lunl'Í/;co li;/,,:iro 
d.; .1nd,-(/d(t, c 'lur clle felu, ha lDllilfolS allno~ 
l)i', ~,r·~!orllla dOli E:,lulloll hl~noles (~ i>roviuci' 
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de ~. r.:':I.-" :-~con"rC~'Hto n<:11:1 um \erJaJ('iro 
lIJe~'ln(lo. !,'~,r.I,) de er~sillar, COIllO ele apr~!1dcr, pe
b arran,:ilnH'11tel 3l'!:lht:co, COIU quI.! cla~~i:iCIl o Cf)-
1.1t'(:/) C Jlrngrl'''~'' gradual do:, ~onhccim"nv;s 11111\1,

(!li!!, e pch i!!,:h::lI;:io <!l:C Ú1. d:l'i Ill'l'e>\i,l<; ",I.! 

$\1ccr!;sivaii1I!~;,\! dP.\'/C'1l4 Sér t'ns;n4lhs du ,."nri~,:,l~ . , . . .~, 
a s~gUlr, da OIlCtle!ta dos L"m Jl(>nc!i~.ls, e S~! 'j ,Ol~!' 
posição, la I·('ltta os males, 'lu~ tem !;I)frido It Ino;

truçiio P~bh, U '. pela f~lta àe i'iJblic~.i;:ío, p. t1cl('pçi\O 
de um tao kmllloso sistema em tOt!,H :H Frovill. 
ci:u do Arll!iil; e he de parecer ,: L" (~i1e l':C)'l nr:e
bido, por esta. Alillclllbl~a, co;n (~pec.ill a/i;:~(io \.'" 
o ft'cret;imCll to t;io interessante á C(tuctl,.:ii o ~,; 11 J,Ú; a 
U Q I . .. I d"· . ~.o ue se m~n( c Imprimir a fiO !I"e IL~ "I,'cPCc;r:<\ , 
fazendo.lle a d':vpeza pelo 'l'!J€seur" Fub::c<), p:!c;l 
qlle qu,ltnto aNtes POSli& servlt d,:! g·.:i!l aos ~f"laes 
lJrofessores, e de estimulo .:iOS h',m~n8 de Lr'wt& 
para a composiçno de Compendios elcmentarell, em 
quanto se não dá uma adequlld.l frJrma á lnl!tru
~'~io ' Publica: - Paço da Acsembléa 7 de Julho 
de 1823 : - Anüm;o Rodrigues V~lloso de Oli-aeira-
Belchior Pillltcito de Olloeira - iU(/lInel J (trinta 
Nogueira da Gama - .J.ntonio G01i.çalves Gornide. 

Foi approvado. 
() Sr. Rodri~uf,ll Vello,m, ('m nome da Com

m:~,sao de Legislação, leo tambem o aeguinte 

PARECER. 

c:!,)'!Jxa.se o Pa-ire Bcr'1f~,.d.') .r'Hé J'ic"!G,', preso 
11~ F~)rl'l!e~." da. Ilha das Cobras Dor ordem elo 
'la;i!;tr;~dí' Aj',~d"nfe do I ntE'f,dente ;1.1 Polida, de 
se Ach~r re!idCl nesta prisão de-de o dia 5 d~ Ja
neiro deste ., ano, sem q'le até agora bC lhe tinha 
formado culpa, a pesn de ter dirigido repetidas re· 
pl'es~nlaçr;es aos Chefes do Porler Execlltivo, e 
Judidario .• \ Commis"lio de Lcgistac;:io para poder 
d~liheritlr precisa de infol'mat,õe& do Ministro Secre
talÍo de Estarlo dos Negocios fla .1 usfiça; e por 
i~ exige dI A ssembléa, q'le fie peçiio est~s infor· 
\nações com urgeneia a respeilo da prisão do so
bredito P~dfe, e do motivo deU a : - Paç~ da 
ASiembléa 7 de Julbo de 18!l5 - .Antonio Rodri-
~'ueG t7ello8(J de Oti'Dei"(J - Edevão Ribeiro de 
ljes~nde - D. N",,,,,, Eugenm de Lacro - .Iosi 
Teizeira da Fontt'C(1 V"tcon('e"o~ - José ~"Ntt;o 
Ja SilDIJ Maia, - J 000 Antort;o Rod,;gMCS de Car-
f)a~ - BernartÜJ J08é da Gtlm.a. 

, O Sr. AtUlrado, ~Vac'uuM: - Sr. Pre8idente: 
Como um dos nosl>08 Colle:ras, e que está presen. 
te, .erve de Regedor d16 Ju.;tiças, talvez nos pos· 
sa. dizer a ruio de se achar prezo este cidadão sem 
culp:l f(1\:mada. como s«, motl'ra do seo r<'qllerimento. 

O Sr. R(J(Ú~'r/tot I'el'o.'w: - San:l sei deste 
llegocio: o requefimen to fi, i apr~€'ufado na Com· 
missiio; e esta deo o 0"0 llarecer. 

O Sr. Amlrada jJat;ltaM: - Lembrei-me de 
fazer est., pergnnta. t)orque m,· parece que diz 
lla. slIa Petição que requclcra t~mbrlU ao Regedor 
das Justiças. 

O Sr. Rodrigues Vt'lfoso: - Se requereo não 
foi a mi m; lIem c!lte nt'gocio, em quallto affecto 
'i Polida, finha causa alguma caiu o Tribunal 
da SUpptiC4Çiio. 

O Sr. ÂndracIfI Jlacluulo: - Peço a leitura 
do Requerimento. 

O Sr. Sccf·~tari() ft'7. :1 leitura req1!erida. 
O Sr. ,Andrada Jfllrl",d,,: - Em ve!dade o 

que apparece hc um llOme71' rr~zo lIa .seis meLeS, 

s~m r.~ lhe ter (~:;() pror.e~so; ~iroa·!':(' um 3:1:11 

lI.ariu pclll Policia, sem h:i \~: corpo de dcl ':'.11 • 
C por ('lIe se lII!iIHh prol:cJu' IL nova ctCV.l~':!; 
C0hl cITe! ',I d"~'e i'~ehg"r S(! ~:c :,t~, a3~i:n h.'. 

O '~r. ;il't;~·itlt:flt.: prUl){lZ IA V\lkÇ:\O (\ Ih.:c. .. ~r. 
,~ r,; Ilpprll\' ui". 

P;.L~;cIu.:.c, sl~~umlo :1 ort!em rlo di:! • Il~ Pl'I1 _ 

.. :~t" sohre a c()r.~;r:nal:fi'o <h u!SI~;j~/;'io al!Hal; e 
foi h,L> o I." .. \rI. concehido nCb:es termo:.. 

l\rt. !n 'rodas as LcL;, nqirr.c1Ho~, Alva
riÍs, ;)ec"~"'(;' e He~du,:ões' d:r.1anad.1s do Throno 
.l", Sr. De ,101 ,J ,.:io \' 1. Rei dt: ['ortugal e AIgar
ves ati: o dia ~5 d' Auril de I~Ql em que se H'-!-
1RUhlU desta Corte, e todas llS que forãu promul, 
!;.ldas o' aquclla dalI' em (liame pelo Sr. Dom 
Pcdm de Alcantar3, como Ur'gente deste Ucino, 
(~ como Imperador Con6tituci'mlll do ImJIPrio do 
Brasil. ticão em seo inteiro .'gor na parte em qut' 
uào ti\'erem sido rcvog&àa:t, para por ellall se regu
larem os Nt'go(~i(,.. Politians, Civis, e ECllnonHcoi 
deste Imperio; em quanto se não organi-ar um li-:'-
vo Codigo, ou não forem espedalmen:e alt, ra'.J. .. oi, 

O Sr. Barão de SQ,IIÚ> Amaro: - ~ão fal'?
rei da necessidade desta medida; o illu:,tre Authc: 
do F'rojccto a demonlotrou, e diMle tud:} quanto era 
necessa.rio para lie reconhecer a (:cnveniencia de se 
adoptar a Le~islaçlio exi~tente, por ll:30 que não 
he possi\'el SUO<.tilu r-lhe outra d~e já; e &e$ 
Leis não pode haver reguLLr admiuÍ6t.ação de 
Justiça. 

Diz o Projecto ('leo). Nós reconhE'ct:ll'los a ne· 
crssidade de ad.t'ptarmos toda a Legi~!::;ão Portu
gueuo, to a d;sFohiçãu da primeira parte deste pa· 
ral!rafo p:m:ce restrin~ r e!>S:1 necessidade sÓOlente 
á Le;risLl. ',tO ptomul~ada 110 GOl erno fio Senbor 
D. Jc,{io 6 . .1 Ue certo 03'0 fo' essa 8 iDtenção do 
iIlv ,~re A IIthar do Project,," nem parece qu: essa 
d€\leril ser a d,·libera., o da .h..embléa, por isso 
proponho ~ qUt" dep\)lli' da palavra - djmanad~)!) - se 
du!;& - do, S, berancls de Pl.ICtfl~"i até o dia 25 d~ 
.AbrIl de J8Jl. Ne~ta generalidade com tudo ,,;lo 
me parece que se geva comprenrnder a L(!gi~la~iiH 
dos 'fratlLdos com a. Nações Estrang-eir&!I. !,-Ha t"m 
conformidade deUa fie regularern os negocios poli ti
~, como ae vê ~unciado na segunlta parte (h·s
te paragrafo. () Bra8il entra de novo a repr~,,
tar como Nação independenle; 68 8~ nel~llc os po
liticos bão de ser regul~dcs segundo ~ prillcipio~ 
do llireito dlts Gentes; adoptar a L ~ ,l:u~ão par
ticular de Tratados, feitos no tempo em que ti Bra
sil fazia parte dos Dominios Portugu~('S, he não 
sú indecoroso, mas póde t1'Uer consequeDcias rui
Dosas 40 bem ser da Nação. Proponho por tanto 
Lambem a SUpretiSÃo da palavra - Políticos-

O S. Pe"eira da Cunha: - O illu~tre Depu
tado entende0 muito bem qual da o ubjecto prin
cipal desl~ Projecto, que não tinha outro fim 
se nitO fltZer permanentes com a sancção nacional 
as 1.I·is, que nus devem reger em qu:mto não 
ordenamos Corligos proprios, e adl'qWIIIIIs ás nos-. 
sas circunstaltciat:. Etlta \'erdac1e he de tal sorte 
manifesta, que nã" hesitei ('m propo-la, nem esta 
AlISemblt:.. em adopta-la como nll'dids indispel\sa
vel á Dossa politica situac;JI). ,Meditando porém 
acerca deste objecw, que hc sem Jüvida da maior 
importltncia parCél.'O-me li pãoposito dtl'rar 8' 1.
pllrte deste primeiro ~. com a el::1enJa que offt"re~ 
(O. c que- julgo j:reencbt'r com m:1i~ cl:&rt':<a G 

t.im a. que no:; propomos. Q'Janto á ~~." I'1l"te ti., 
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.... .,,0 '1 pe'ten~e O nobre Deputado, que elle 
unha u :,.. íntelligeocia, mUI diversa da 8UI& cnun
cia,w, , l'0rq'le Lei. política. geralmente fallando 
.. io &o:l&» aquen'l que .ervem para a funda\!ão, 
e bmo I'CgllMIl de U/R Estado, nas quacs fie eo
eerra a arte de governar: e SUpposlO que nessa 
ecp'ft.io .e julguem cemprchendid08 OI Tratados de 
C ,mmel'c10, c Alliança feic08 com a, outras Nações, 
&Gil. vi" na:la tínhamoll a recear de 8eOl resultadol, 
n~o lI) por~,ue " pequena parte que neUes tinha o 
MI'.,.il, como CIAunia qtle ent:ie era con8iderado, 
dei parecerão C6)m a Rm~lttude da illc .. mpara\'el Car
ta Il.egia de 28 de .Janetro de 1808, que franqueou 
a oo,'a<1" livre a todol OI Naviol, e mercaüorias 
ettran(eirafl; corno porque o que nos dizia mais 
i",mclIlíatamen&e respeito era o de 10 de Fevereiro 
d~ lli 10, o clual a.:hando·se em obliervaneia em 
ttldalf a. .u.. par'es, nada por ora ha que inovar 
em quanto 88 não tomarem novlL8 medidas, corno 
..,'\is cllnvíer ao btm gcral da Nação, e recipro. 
ei·I.:le de int(.'rellles em que eIle "e fundado. Eu 
DJanJo á llcla a minha 

ElIENDA. 

Art. 1.0 As Ordcnações. Lris, Regimentos, 
A lvar·tl, [)el:reto8. e }tesoJu\õelt promuJgallas pelos 
Rti.. de Portugal e pelos quaes o Brasil se go. 
.':rll"va, IltÍ' o dia !.) Ile Abril dc ltl1~1 em que 
o S, lj'm João 6.- Hti de Portu.~"l c A I~arvell 
,,~ allNentllu dCRta Corte. e todas &C. - O De-
1.utarlo P,.r,,;ra du. CUN.lul. 

Foi "puI.cta. 
I) Sr B4roo de Santo Âmaro: - O mustre 

}'.·:·,')'IInlliJtc reconher.eo a ne('('uidade da miaha 
,."1:11. ,r" "mimei,,; convenho com a que propõe t e 
a I&fl.'ptn II1.i,,:o poréll~ na m'inba segunda emen
da. U,ela"üoa politic ••• ão aqueU .. qUf! estabellecem 
darc."il"B e ()brig.~i;e. de POYO a Povo em ohjectoa 
e tnllt~r;.9 dcletrninddae; o Brasil póde manter-se 
tm h.rrr:.lu;a com todo. OI Povos do Mundo, 
mna ~CJ. qlu' flttarde e raÇa guardar para com 
1(lllu. aI ro:~rl" ellcab~UL'cidaa pelo Direite das GenD "'ti. e 'IIn <!uantlf lIão raz Tralados seoa, adoptar 
fll 'rrAlado. fcito. com Portugal, he sugeitar.se 
a ct/luprir ohritcnc:ões contraria" aOI seol verdadei
fel, illt~r"8111·". fie por causa detole lDeslno Tratado 
do Curllml'rcio (q"e tanta bulha teftl feilo no Ora
flj I) 'IUf' me 0l'ponhn, e ... mrre rue "pporei, a 
C'lIIO 'C inclb& Ia""te Decreto da .Auembléa a pa
lavra - Polít.ico •. 

"'o In' fller ('1111" declaração, FearÍl t!t'udo J ... ei, 
G\1, " .A "semhlt,. n,to p/Ide derogar do lDesMO mo,I" . 'luJ cleroga f1ulra qualquer Lei; o que com-
111 tllrll'lIf! 011 interclI.ea da Nação, e a melma Digni
,i,ul" dL'MII' A IIIIt'mhU,,,. 

Pur li Itimu t'"tcnrlo que he impl'udendn indis
rulj'a,·cl. ,,('m nt'cl'l'ilid"de IIr~c.-llte, adoptar e sane
,·io.llir em j.{fllbo. 8em disc\.l8!1íio- c ~em maduro 
I'X:tl.,O. um/l Lt·gi .. IRç:io, que não tem um só IlIdo 
Jl"r "ndt' 110 POII'1l dizer, ()ue he. favoravel ao Bra
lIil t (! nt ' ullel:unL'nto dO!ll lIe~ocioR do Imperio. 

M"ldo I".rl\ " Mf!'" " manha emenda. e a 
AN·mb!.-" R c\lm'U·ií. em consideraCjlÍo para ddibe
rlAr e rt'8olycr lIobre Q malllria' 

EMI~~DA. 

§ 1.· Adopt. Q emenda que propol () illu8tre 

Deputado Autllor do Pr~iectf) qUlmto á 1.. parte 
do mesmo §. E proponho a SIl),rcss::t:J ela plllaVl'3-
PoliticI" -O Deputado Barão de Santo Amar •• 

Foi apoiada . 
O Sr. Per-eira da. ('unha: - O applauso 

que mercce a oposição fi'ita á dOlltrmn que tenho 
expondido, me di motivo para rect'élr, que terei 
n.vançado algum absurdo. contrario ao Direito pn ... 
blico da N&ção, e oposto aos St'os· m:ais caros in
teresses; mas cu certo nos meos principios dc\'o 
.ulitentar minha opinião, porque me parec:e extra.. 
ordinario qne se queira dar uma appli('a~':io mui 
diversa daquella que pertence ás Leis politica~ em. 
gerlll, querendo .restringi-las unicamente ás nf'gocia ... 
çóes diplomatic&s, convencionadas ent~e umn~. t.
outras Nações, e que faz uma parte do Direito 
das Gentes convencional. Eu niio duvido que se 
q.mittão u ultimas expressões deste ~., .ub~1stin
do unicamente até á Plllana - rc,·ogd.'lll - por
que eilas não influem essenci:almente nA sua cli~ro • 
siçiio, e só podem scrvir para sua melbor intdli
gencia; sem que com tudo eu me persuada que 
ell88 não estc;jiio bem collocadas Dlcqul"lIe lugar, 
pois he dos principiQs elemcntares do Dirf'ito ru
blico Universlll que a exil;tenria, e C'stabil'idilc1e de 
uma Nação del'cndede suas Leis politi-<:as, nas 
quacs se comprehenJem suas Leis fUlHlatl entaes , 
e a fijrma do S('O Governo. Mas eu de bom gra
do convenho em que nel/as se cllmprihoodcm as 
Negociações feitas pelos Porluguczcs C'om outras 
Naçõcs, e perguntarei fJuaes sfio flS damnas que 
d'ahi se seguem ao Rra~il? Nlls 'l',atados de par. que 
se fizerão COI1l 011 He~panhoe8 e HlIllanel(,1es, dcpoilt 
da sua expulsão de Portugal, e seos d\lminios, ape.
nas se c:)ntemplou o Brasil para se determinar o 
numero de Navios de Guerra, e ele Comlnercic. 
que deviáo cntrar em lieos Portfls, o modo de 
serem admittidos, e o methodo que devia se~uir
se para .. venda de suas mercadorias; assim como 
as Casas de Df:godo que podt'rião lier estabeleci
das em caoa uma das Cidades maritimas. Isto 
mesmo se estipulou com a França, e rum a 
Inglaterra, remettcndo·se: a copia desses 8rti~o8 
para sua execução como vi em diverl'as (K'dens 
que existem no Govt'rno da nah ia e Pernambuco; 
cujas convenções tinhão pur objeclo relaxar l\1Il 

pouco a faes respeitos as ambiciosas restrJçõclf 
que região este Paiz pelo systema Colonial; mas 
eu já pondcrei que tudo havia desapparecict~ l:om 
a promuJgaçãn da Liberal Carta Ui!gia de .'anei
ro de 1808. Resta-nos unicamente ter ~m vista os 
Tratados de Liftlites do Sul do Brasil, e o de 
Commercio com "Gtam-Bretanho celebraco CID 

J81O. Quanto ao 1.0, além de <tue - lldltltc 
8'i:tb judice lia •• vt - porque os Comlrllssarios nomea
dos pelas duas Potencias Conlractanles para marca
rem a Unha de diyisáo, nada eXf:'cutarão , nelt' 
estn mediJa póde segundo a nossa actual situação 
produzir algum eftêito. Eu vejo. por uma parte' 
reconhecida a legitima posse dos Habitantc!I de
M"ntevideo, sendo admiuido um Procurador Ge
ral daquella Provinda·, . não obstante a octlpaçâo 
da I!0lsa Tro-p.; e por outra parte sabemo!! C]ue 
as clrcunslanCII&S he que nos devem decidir a lan(,1l1." 
miios daquelles meios que mais com-ierem p:;ra 
'mnar . noss~ I.,?dependencia, e a integrioade rlesto 
Impera0: EntRO 8S Armas e as novas Convcncécs 
fundadal eM nossos antigos direitos terminar.~õ ~~:t:\. 
contenda. Quanto porém ae 2,°, tomo a relictir;. 
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"'lC o Vt>jo eompletatnt'nte observado, scm discroprHtc:a 
d' algulU de se os artigos; o que paret'e m~i accr
tn:/o, pois todlJs sntJcmolJ avultar a dimculdadQ 
da resuluçiio deste p"oblema se n08 era ou não 
livre deixarmos de cUlnlJlir o que ali se acha con
vencionado, rom pendo a te de urra Tratado que 
f.'vo por principal moth'u os interesses prh'ativos 
du lhasil, apesar de ser feito sob Oi auspicios 
do Suberuno 4tlC llellc então reinava; porque :aee 
lleg'oci:u;ÕC8 dlIJlom3licas produ~em elteiws rc:.cs 
temlo por ol~icdO a utilidade geral das Nações, e 
não o interes:J~ pa~ticlllltr dos Iml'erantes que os 
coutrahem; o que he digno da nossa mais pru
dente e séria. meditsç:;o para nRI) excitarmos um 
rompimento com lngl:tterra, que h~ e será nossa 
natural amiga ,e allialia. Tanto mni" , que na 
conformidade do mesmo rrratado se eslaoolc~e o 
termo. de ql.linze annos para se propor, e. di3-
ctltir u rCiltJcito dcstes, e novos artigos, o que 
muis c,)!lV1er em reciproco inter(!ssc. J~sse prazo 
tem ainda !1l110 e meio di, duração. acabado elte 
est:làelct'ercmos o que for mais uül e decoroso á 
Digni(bde de! Naç;io. 

O ~:l· . • Vaia: - Parece.me,. que estnB pala
vra" - (1i~:1: .. d!ls elo '1'i!rono do Sr. D. Jo:"io 
Sexto - 1\') primeiro §. Jc\'c;n ser snppriRlidllS, 
como j;, e~t:'1 (;mcnJado pC'!o Aul !lor do Projllco; • 
qUI! 0.1 cnuOl!'l'ação ~las Lt.iJ, e Decretos se de\'c 
st'guir !lo ordc:n natl1r~l dos tCKlpOS, mencionando
fI:! lLS que rliW1l13rão das Cortci de Lisboa , de 
que trata o ~.o §., llrimeirameutc que 4S- depois 
pro:uulgl1l<ts por' Sua Magc!itadc If!lperial: .Igual
m~llte m~ })urcce, que se d~vera suprImir por 
illutil o §. 3.; e que Berá melhor dizer Codit,1'(J 
IJ"tlSilciro em lu~ar de novn Cudigo; porque qucm 
di:: -- novo Cndigo -d:í aenlender que bavlI' 
Codi3'0 anl!go; e na \'e:-dad~ n~)s nenhum temos, 
P')!~ no!; regalamos pc!o Por~lIguc*, como por 
e'nprcstimo, e ninguf.'m di~ sel' sna uma consa 
cn'l~m~s~;da Por estas l"J/;JCS tC~lho feito uma emen
da de Hedacção q'lC ofi~reço. 

EJIENDA. 

Artigo 1.° Ficão ('rn ~!'o L,,,,,iro vigor, roa 
pnrte em que não ti',rerem !'ido r;~v~2"adas, pa:-& 
por eUas se regularem os negndos Civis, Milita
re~, e I~c()nomicos deste I mp~l"i() , em quaat;) se 
niio organj~r um f :odigo Bra~ileiro ,ou' não forem 
especialmente alteradas: 

Primo, Tod.lS tlS Leis, R ... gimentc!!, Atvar:ís, 
Decretfts, e Re~oll\c.;ões, q1le furão promulgadas 
pelo Sr. D. João Sexto, a Scos Augustos Prc
dessor~!i, Reis de Portugal, e Algarvcs at~ o 
di~ 21 de Abril d" 1821. 

Sf~r:rmdn. 'l'Oli:1S as que dimanariío das Cortes 
de PortulJ"al, c se derão á e:<ccnçã!) no nra~il, 

~ I . em virt·nde da Sancção de Sua l\ta.~c,.tltde mpeuitl. 

Tertio. 'l'odas as flue fcnlo pr(lmlll;iadas peh 
Senhor D. Pedro dc Alc:mtLlr3, 011 como llcgenfe 
do Bra!>il, em quanto Reino, ou COlH') IMjlei'at:or 
('onstitucional, dcpois que se erigio em ~mpcrio 
até á dat:' da in~tallaçào. desta AS~(":I'Lk:l. 
Paço da Asscmulea. 7 dt: Julho de 18:.?3. O 
Depulr:lo .A/aia. 

1''': i apoia:ts. 
O ~r. Aru1jo nmma pedio a pala"fa, e ma:1 .. 

.lou á .Mesa a seguinte 

EME~DA 

Proponho a supressão das pn!avfM - pnrll por 
el1as I:iC rE'gu:arem os ~('g.x:ios l',,!:t'c'is, (ivIS, 8 
Ec:onomiculI derte Imperio. - AralJf' Vianna. 

Foi apoi&da. 
O Sr. .Anclrada ft!(l("natln: ...,- Eu sigo a opi. 

nilio do Sr. Barão de Santo, Amaro; mas mio en
tro por ora na qur.st;ío di. o: 'rlga~j,o ('10 qu.· p0.
de considerar·se uma N a( ào no":. de se !!uj~itar a 
Tratados celebradus anlt·~ da SUA I ndepc:n.tencia ; 
nem tambem he esta a OCC8ttiiílt de fallar d08 IDO
tivos .que derão origem a e!'ose Trlltac10 ou Trata
tIa de 1810, do qU:AI muito h'lVt'ri.\ I)ue dizer coa-
suitadtJs os nossos verdadeiros intcreslIes ........... . ............................ " ....... . 
..• , .•••.• A Kaçâo Brasil~ira Ila de tra!ar com 
o Minist'elio IngleJl por r~ei" de Nc:~,}ci(.tções; 
nús ha\'cOlc9 vc-las; e acceltaremos o que I:OS fi_ 
zer c(mt~; não vamos jlí. atar-nos ali mào.~. Con
ser\"(~mo-nos tm t'ir~unFitanch!i de poder ('sc,..,lher 
lhrcmenle. pal's que Dlio aconteça o q le succ::-deo 
com o cclcbcrrino e frauuulento Tr:1tado de Li
mites: fiquem08 com as mãos livres. (Apoiado 
apoiado. ) 

Faltou depois o mesmo Sr. Dep"t':do Robrc 11 
accdtaçiio das Leis das Cortes de PUit·: ai para 
rcgimen do JJrasil, (mas n~st& parte do (li~c(!rsO 
não se en4cnde o Tacbigrafo) e maDdu\l fi ~lell" 
a lieguinte 

EMENDA. 

Todos os Decretos publicados lJf>t.1 Cort(''J d. 
Lisbe8, que depois do competente exame da Com
Inissiío de Lcgis1ação a A!;sQ~b!(~a decretar que ~e' 
náo oppoem ao novo aystema Polu,ico do Im~r.o. 
fido igualmente nlios08 na tlrroa da Tabl'Ua que 
se aj:.nta - O Deputado Antonio Carlar llibüfo 
tk Andrada. 

Foi ap ... iada. 
O Sr. Araujo Gondim ofFereceo igualnlente o 

seiuinte 
ADDITAl\IENTO 

Todas as Leis &c. Até á" palavrao; - ficão 
em s.~o int~iro vigor lia parte em que n:'1I ti"crcm 
~id!l re,"ogada9 - e náo St: opp.'lserem a03 llnnri .. 
pios CmuJtitucion.:tfS. Paro (I" .c~ssemblé& ao!; 7 de 
Julho (!e : 323. - GOlldim. 

:f'oi l'r:geitadn. 
J lll~ou-se a tin~l 8 materia <1b,cutida, e pas!o\llo 

se ao ~." Art. 00 teol' sf"~nintc : 
Art. 2.° Todos os Decretos puhlicados pelas 

Co\'trs de Lisboa, e remel~ido3 officialmente, de
pois ue r,impressos, Íl Chancelaria 1\'1 lr dc!'te 
Est'ldo, se cumprEio e guarclem ('m \'inude c por 
e/f{·ii.!) súmente da Ilflperial S,tnC'ção que 0- autil()l'i .. 
SO\I, em quant,) n50 fore:j' espt'ciiicamente r~vo~ddos'; 

Depois d~ br.:\'c clcha~c ~obr~ a doutrina 1110 
Artigo, foi este proposto á \·o'a~.~o, c passou sem 
emenda. 

O Sr. Capn.eiro de Campos req\&ereo como in. 
dispclls3\'el, que se pedilSse pela Secr~'aria a lista 
de todos os Dccrelos das CI'l"tcs de J i!lboa que se 
llIandár».o aquI observar, officilllldo se par., isso ao 
ChanceHer l\1ór cio Imperb pe:. respcdi\'a Uepar. 
tição. 

Resoh'eo a Assemblfa quO! ass:m se fizesse. 
O ~r. 1lodri&l.Il:s de. Car~·c;./JIO: - Tambem·b • 



(*' 
"... qae V. Es. de .. ,.. ...... proyidenciu ... 
ta qae nDha ... Colleção de Leil ..... • tIee 
...... ,.,.... alo aOl .. rja1DOl emNnçadOl Co-
110 ... .... lÕceedído· pela f.h. deUa. 
~O Sr. Cllmn,.o de Cdmpol: - He p1'eCÍle 

coaIpn-" ; porque fÓ yjerão .. que li podiio ..... ,. 
O Sr. ""fUI". , SiI'lNJ; -'En I'l'.etti o q_ 

lIa.ia aa Li".ri.; o. mail he iacJiepeuanl c:om. " •... 
O 8r BarÚD de Bamo· ~"",ro: - Â Commit-"0 ele ScatÍltíea tem d. ür o leO ,..... 10_ 

.DI ,,'~eet" de que eetá enearr.da; e alo pó

., .,.razer a esta obrigação pela falca ele Map
pIf. Requeiro por ÍlIO que te peção ao Arquivo 
Militar ODde e1tes niatem; e faço a ... fim a 
wguia&e 

I N O I C A ç A O. 

neqttei,~ que te mandem vir do Arehivo Mi
litar ai Cartas 6eo,.,,,..6cl. e Topopaficms do Im
,mo para UtO da Commis8áo de Eltalistica - O 
Deputado Baríin de .Vanto ,.4111",ro. 

O Sr. ,.4m}rada e Silva: - Mand.r -"ir Map
pll aSllim sem limitação he iml'''aticavol porque 
,.mbem .. io predlo, na- lteparrição da Guerra. Ve
afalo, ma, .quellc. d. que h- 'uver mni, de uma 
oopia; de outro modo be desf"" um Sante },ara 
"Mir outro. 

O S,. RU"i,o ie Andrnd(l: - Não t..' pct(end. 
cJ,"-'r um Santo pafa vestir outro. A Commissio 
clt 8eatÍltica '.m de dar um Pare~T, e não pócle 
d .. Jo ... ter C.nu Geogra6cII. Re por iSIO que . ~,. 
. O Sr. Andrada ,Jlaclzaü: - Eu creio qne O' 
•• lhor ." tir., copiM dll que houver .ó um n
.plar; ... im Scaria a· Co. missão forneci4a , como 
prlci .. , para .lta e outra qUllqner occasião. 

O Sr. Ribri,.o dll Antlradl': - Então não se 
OIcranhe 'Commu8so a demora que tiver fim satis
luer 10 que lhe eaearregario; a Dão le exi,ir 
p ...... do Parecer póde legair-.e. o arbitrio de tira't 
copi.s, e a CommilÁo "perar! que ellolchegucm. 

O SL And,.tU/IJ e S,lva: - Ea falia eom co
nheelmeat. tie NU"; de algum.. Carta., ha dou. 
ti tre. esrmpl.rel, e por conseqoencia dessas pá-
dtm vir .em ineonveniente; das que ha um uuico 
ftI1nplar ee vierem d.vem voltar logo que a Com-
millAo tiver visto o que precisa. Não te falendo 
... im , .uecede. n que ea disse, despe-.. um Se
w p.,a .. vestIr outro. 

Feita a proposta pelo Sr. Prt'Sidmte B A ... 
.emhlCo. , ftllO'Veo-le que se ~i_m para uso COIl.
tante da Commillão nquellas de que bouv8'9.'1e no 
.Arquivo mai. do uma copia i e das outras que 

.. . . 

~ por e:ni"'estimo :n que ~~ preeiaaaera par.. 
n _ eo"lUlta~m, reverlendo depoia immediata
meate 10 mesmo A t ~ ui vo. 

O Sr. PrclIidronti' deRignnn para a o,,!em dO' 
dia J.- O Preject" ~ubre os Governol l'rovinciaes: 
t.o O Projecw wbrt & contirmaçiio da Legislação 
tetua): 8.· Re:imemo (llA A ssembléa . 
Levaotou .. a tessiio depoÍl das duu horal da tarde. 

Mtm8" J08~ de Sou'!J Frcmça, Secretarl:J. 

BESOLUÇOES DA ASSEMBLEA. 

P .... J~ BonifariD ,r ÂNdrada e Silvl 

111. e Es. Sr. - A Allsembtéa Geral Con8ti~ 
t~inte e Legil"~tivt\ do Imperio do Brasil manda 
Pllrtic:ipar ao Governo que precisa para o acerto de
provideaeiu relllti'V88 " jmtrucção publica, que lho 
se;ão tnmemittill.;&s 3S convenientes informações sobre 
a," Escolas e Ettabelecimento!l LiltPrarios que h" 
nesta Corte e em totlftS 1\11 Provincias deste Impe
rio. O que V. Ex. levar:, ao conhecimmto do Sua 
l\lagest:ule Imperial - Deo!; Guarce a V. Ex. 
Paço d. Aucmhléa em 7 de Julho de 1823 -
JOII Joaquim Làrmiro de CampIJ8. 

Para o mnm,. 

111. e E~. Sr. - A Assembléll Geral Consti
tuinte e Legisla1iva do Imperio do Brasil manda 
CGmmunicar ao Governo, que he urgente que d. 
Cbancellan. Mór do Imperio se remelta á me8ma 
Auembléa uma J ... ista de todos OI Decretos das 
Côrtes de Portugal t que aqur se maadáráo obser
var. O que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua 
Magestade Imperi:tl - Deos GU8tdc a V. Ex. 
PItÇO da .As8emblea ~lD 7 de Julho de J~23. -
JfMé JOtIfUi11l Ct»rr.eiro de Campos. 

Para João Vieira de Ca"valf,o. 

111. e Es. Sr. - A ASgembléa Geral Consti
tuinte e Legislati \'& 06 J mperio do Brasi I manda 
CommOllicar ao Governo que nectC!&ita paTa us. 
da CommÍllão de Statit:tiNl (Ia mesma Assemhléa,. 
que Ie lbe remettio do Archivo Militar as Car~ 
ta. Geografka; P. T9pngraficas do Imperio. que 
houverem duplir,,{f8ll. e as outras por emprestimn • 
em quanto Ie con8\1lt:tO, tornando estas a revertft" 
immediatameute ao rr.esmo ArcMi vo. O que V. Ex:. 
levará AO conhecimento de Sua Magestadc Im PQ_ 
rial- Deoe Guarde a V. Ex. Pft~ da AS8cmblé. 
em 7 de Jolbo de 1823 - Jru; Joaquim Carne;_ 
,.. de CaiRpo •• 

RIO Dl: JANEIRO NA IMPRENSA NACION.~IJ. JS~4. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GER./IL, CONSTITUINTE, E LEGISL.íl.Tlr.ll. 

DO 

JIIPERIO DO BRASIL. 
.. '-

1 8 2 3. 

SESS.t\.O DE 8 DE JULaO~ 

Pr~8idmçiª do St!1~7U),. Catnara. 

R Eunidos O!! Sits. D~putl1dQ!I pelM 10 honH. 
da mallbiia? f~~,$e Q ÇhQIn.~d!\, e 'A<:h!uão-se pre .. 
,entes 60! faltando por doeQtes QS Sflf. Rat;hç" 
e Ferreira Ba, feto 
_. Q Sr. Pre~ilJMt~ dtlclATOU "bçrt. ti ee!lfiªQ, • 

lida • Act!\ d~ ,mtecegcnte foi IpprQva.dl, 
Q Sr. Perdm «<I Cunha mandou ª Mc~!' um, 

clech\r(~çiO. de VotQ (looc~bid~, n,Q~ ,ermos !l~guiu'~~ ~ 
u Na ~~I!~ªQ anteº~dePtt vQki pela Ilupr~sãº 

«lo § 6.Q dQ ProjectQ dQ DecretQ em dillcllllsão, 
FI'.- que o Preªldente não. d(l6p.ch'$~e, nem de~ 
«iid'''e por li 56 0., negºçiQ~ .lI' Pr~ninçiª, FªçQ 
(l, Auerlll:M, 8 de J I!lho d" 18~S. " -. Q De .. 
put,dQ P-el'firg @ 'm~ha. . 
. Mandºº,!!e inlJerir nª Açt •. 

Por nfio b{wer ~~pedic;mh~, PªSsQI,He ª r,)f(lem 
.lo di~, e eutrgu em dhç"s~?'uQ A Tt. S." çom as 
f:TP.çndª, dQ$ Sr~. Ripelra da Amlrad(l, Mani;!: Tg", 
f'l)lJr~~ f .JrI)1~jQ Lima ~ c PQulª ~ Mçlla. (YQj. Q 
:N/' ~8 dQ J)i~dQ.) . , 

Q S... Pe..('tir~ da Cunhª; ...... (Não Q Quvi" ,ªQ Qª T~clJlgrªfQ!!.) -
O 8r. êgrnrir~ da C~n!l,1,: ...... Sr. PrQRiden .. 

• ~: NãQ P~8Q ''\pprovªr a em<::nd!l dQ Sr-. ,l.1{emi4 
TiJ.TJªrt'~pa pane em que c~ig~ 40 ªn!1Q~ de idfl,,, 
~e p1,lr" l!erCQH~ellwil'Q de l)!Q\,ilH;iª. TQdQe liº" 
~bççf$ q~e tfmQ~ fªltil de gente de lll;?;es; e se 
('eIH!~1! pQUI,;\l!! hQmenf! ql!~ li!], (:apll.ze~ Q(l tae!! em ... 
P!'egml, "Inda tirl\lT<'l()$· oS q\l~ m'iv, d~cgiíQ ~q\'!e,ll" 
).d.ª~e, fk{m~mQS (!ffi ~lgiHna:\ PN\'1nC!ªa !ieID mn~ 
8~lem. CQlihcçQ qm~ o f\ll!(~$mCilto d~. enlenda he 
() bçm de /lerem QS negvcl()~ \mtactQ!! por pe~!lO{l,5 ª 
filuem ª ç"iH~r,<,nd;\ QO& I\pn(l~ tcnhll 'dtl(lQ. a mª~ 
(hU'c.~<l ,.(Jq?s~Mií\ pRl"!i> :se dçddi«~rn tis <;QU!ifl!i Ilç·~ 
'Precl.pitl\çã~, e ÇQlll a maIor vaQ'ªgep\ dQii POVQª; 
m3s çu~pre ter ~nt'nçl'i o :'1& T\Ossa~ drçnnst~mda$ 
que itnphç~Q com n. prntica de ('('r~IU~ insti\\uçOel!, 
c)e que' nli!\~ ti,rilo 'llili~b~c QQtras Nações que a& 
ªdgptãQ- l)çma1$, C~ d,lre[ f\'~Il('Il~entr que me plJ .. 
ICQ.1O: quo naQ Cl'tªfIlOS Jl!I Il\l~ anpgCl!l ~emrQS Qndc 
M Q~ hQII.le.m~ de 4() w 50 i~OIlQ!I ~ni(l çh'PJ!Ld.~~ 
~ª Q5 çlPprego$ de alguTO!\ ~QPsidetªçí'O i est~ 

prejlJ~80 está em pal'W destruido: e entre nós mu 
~jndª o inconveniente que ja notei, e que he ne
('es!'ario eVlt.l'. SO\l pois de voto que todo • que 
~ivet ITlI,is de ~ annol de idade possa ler eleit~ 
Copselheiro de Provincia. 

O Sr. Andlflda Mach:ndv: - Como se TtIl
C('o que fc!sse igual o numero dos Conselheirol em 
tod~s as Provincias indist.tall'!$nte, tlmbtm de
ve. lIer ig';al Q lllJmero dos Supplentes, e pof isso 
he neçe~!lario redigir nesla- parte o Artigo. Eu COQ~ 
fQrm(l-me em tudo com a eme'lda do lSr. Paula ~ 
Mello p$ra que ~odos 011 M-embros sf'jno eJec1iv08, 
e que .. hvãv de supplentes 08 )mmediat08 em maio
ria de votos, T~TI'bem niio duvido apoiar a do Sr. 
ArflflJa Limç, porque he de necessidade que o Ad
minis.trador tcmb. çcmbedmento dai circunstnnciu 
pí\r'icula'es. da rrQVhlcí. que admin;stra, para di .. 
~igir tom ªrertQ QS pt'F:ocio. ~ella, e prolDOVet 
oi ramQIi mai~ proprios d~ sua ind\llitria e commer
(iQ, Quftn\o á' ch,- 8r, Mrm;% T,,~ar(8 nõo posso 
ªd.mi!ti~h~ ~ nãp v~jl) prcC'isão alguma de ~e reque-. 
l'eT C01l!º qualidade indispensavel para lier Membro 
do ConselhQ de Provinda, uma idade tão aV"8 .. 
çªdª; e eftll alg\t~a.s Provinda!;!, "orno ja lembrou 
um pobre DepiÚado, nlio baveria desse modo flen .. 
t~ para eleger~ p(l}' tllQtQ acho que bashmi h:r _ 
melillHl idª<,h: que I!e requet para ser Deputado eJ. 
A~seJPb1éa. - _ . 

O Sr. Andr.(uI4 e Silv(I: - 'Tambem n50 ap
prOVQ a emend. dQ ~r. M,pn;z T(1T,'arr,,; nio jul .. 
~º preçi~a a idade coropléta de 40 _unos v.ra 
Conselheiro; mas f!empre quiSfra <yle tivesSt'm 
mllls de 25. O CX6~p\º que . ie tTa7: dª A~5Emblé& 
Ge.nll_ Qnde h. hotnclllJ dªqudla idade. nno me 
serve; aqut o fi~U mlmero he 'muito grande? • 
pOr i!l~o ij;lcja influe que lJll\ ou outro tenba só-
".lente 25 ~lUIQS, Todavia nªo nos engao('mos com 
hto; he noquclla jd~de que mais facilmente nos 
deh!lmQ. possuir de pah.õe. e c:1priçhos que tão 
pfrniciQ!iamente influem nos-' nQ!;iS08 juiscs. For ilil!O 

de.sej!'n~o e mel h ()l' l)em do .1';1('0 p:,i7:, nfío exigi
reI a Id::Lde de 40 :l,lln.s. comptNos, mas creio 
que bom ~erá que tenbii'o os 30; fstou c(Orto que 
Ge f~rão aç çousàs com IIlsitl sabedoria e madllreza .• 
e he unicamente o que t(·nho em ,·jsta, c('mo l e 
d(v'r meQ p.a 'lualidade de Pro~l,1r"dul' da Naçü). 
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Ir. Sr. } t rll·/!1:J.'S r .. "i,. i'I'. -:- E" !l.i" irrpt:
(t.~i! :" Hlb~e C _-'.rti!!:tJ ~ o, I'0quc d" lorma que 
() ~é:U' 1l1u~tre AutMur. acaba de tamealo, O li
"rou da .. annmal:a'i <.\~c 2.?resrl1tavr. urna a."IJI~a
Tna de Me!nhi"fls 1I ... 1,.,~, e df; )lernhr.:.s "Icetl,os. 
"aoa qu!l de divdS.1 crigem.' p:'~!iarei pois <ld IId
drta!r.entl) õu br, Jh)Jú;; Tm.F :'~ it "~te mesmo 
Artigo on.!e mt pv"<(' t:x,~:;:er?r '. it i Jade li,' 'll:a
T~nta ann08. que f'!!e r:-oqüer j" ~", no; Cc,nsdi;(-1' 
r:)s rle Provine;:,. }'ouil:C :.S \'(;7.1'''' ('~ ·~':'Ô:'lrl,)s }hr. 
l,UaCf1"f1 ~Rls. hõl(,f'mos UM gr'!l'" (1,: \',st;, ~t;hrc.: 
as; In~tilllições P,.liticas de hã ... .jê;; 1I11!;1!:!~' . C me
,lernas a:, mais nOlaveis rcla 5\:a sabedoria; nrc
mos tim que Romanoi b~l:os dia~ da Republic~ 
11rio aclmittia p.lra Senadores indiviclllflS, C)tli! ti\'e~-
15em mf'llOS ele quarenta ann"~; i<i:1:Je IgUit! e:<i:.:ia 
para os l\leml>rns rlo Sen3do ('onscrvador a C(!ll~
tituiç;io ela Fran~a 11,' l7!)!). UCIlJ que.ia r:~r:l l';; 

do Corptl !e-git.Jati\·o reqllPria ape:las :.~~ ,mno~: 
~omparrmr.s a~ora a grn"idadc do:; a~sumptos que 
'i~ delibp.ra\'iío naqllellcs Sll)lr~'m()s Conwr~sos, on
de 5p m CU\'irta n'lO seria sobrjo todlJ o Lncln de 
fjaber por experitncia.c: feito, que oTdiRllTiamente 
tra.~m os arilJ(js, com os nêgocius qlle hão de SH' 

trata(\(ts nos (,:::~~('lhos lIa:. Provincias ~ então pa
rece-me C) li f. S' ~... i'.u:;!"nte desde, a idade de vinte 
~ cinco lIil'H'~, :!"e he 1l<j1l\:!la na qua.1 as nossas 
leis P3t-i8~. C!.;lSII1l'r:i1) a ql:alquer individuo hlt
bilil:ulo r 'ra entrnr no cxercicio dos mais impor
~:ltcs c!lrdos puhlicos: Portantu retrogradllndo. até 
para rlar o:ai .. Ir.t!tudc a essa~ eleições, proponho 
'am hem I) por -,.~,., desce a idaf~ '! dos vinte e ci 0-

;0 a~: O~ trill:a :H,","'. 
Por ~er ch!"g~d,l a hora de sair ~ Deputação 

'!n(arre~ada de r'!~llificsr a Sua l\la!!estade o pe-
~ <:> ,~ 

"ar àa A ~!'{:lil jléa fJC'Jo clcsastre que o :\Icsmo 
Senhor !'.C,frer::!. no dia de 30 de Junho, requereo. 
-se o ad: :imento d ,l dis('u~s,io. até por quererem 
fllLtr f,j.hre ~ IT,:.tN:a alg-uns dos Membroli da 
~n~~,rns Drp",:l';:"IO_ 

A pl)illdo o a(liaL'õe1lt r), c posto á votação, 
fci al-'Pto\-~d/l, 

A'~ 11 !. qas l~artio :\ Deputação, e n ~r, 
p, cúdenfe intrrromp"'o 11 st'i>s:'io, para, COIIIO l\lem
hrl) fia Commissão de Policia, tlatar com os mais 
-;it:l1a (le um negocio que lhe incumhia. 

Passado pouco tem (lO voltou o Sr. Presidente 
.. ,]pclarnll que ,'ontinuava a f!essão. 

O Sr. rarneiro de CIJmpo8: - &i que o Sr. 
Pedro .To,'~ da Co.,," Barros, Deputado pda Pro.. 
vincia do Cr1uú. participou Officialmente estar li
vre do l'mh:\Tlu;o qu~ o impedia de tomar assento 
nesta As!'!cmhh~a, por sentença que o ab801v~ do 
M'imc em ~lIe fOra pronunciado; mas não pOiSO 

aprf'lientar já estc Officio por se ter csql1eoido de 
9 traZCT o ~r. Carneiro da Cu n/o a , portador deI
Jc. como me declarou; por tanto amanhãa, !lerá 
presêntc a esta Aasembléa. 

Depoi.. de algum debate, rcsolveG-se que se 
expedisse A viso para tomar Atõ1'iento no Co~ 

Passou-se á 2.- parte da .nlem do dia, e 
flli lifio pelo Sr. Secretario rArneiro de Campos o 
A rt.. :3,0 do Projecto tiObre a con6rtD3fdo da Le-
;~:"ila'iiío actl1&l. que be do teor :;eguinte: 

Ara. 3." Todas as outru Lela e Regulllmen
~cc (>.;\.ahdeciJ'39 peta 'Besmaa Cortei de Portu 
gd.l, e que Yl~() obtivemo " Imperial - Compra. 
~. - S;\o de nenhum effeito para este Imperio. 

F ..llár~,. 05 Sra. .d,.dredtJ e SilVtJ, P.rt,ira 

da c:,,,,',,, l' _,i",i,-,'I1<1 -",',:d·"',, :'!'I')~ (lj"('I'r"r!" :'e 
n,~o r';bl''';',o p(lri:I:~ lIi,,, :it! ('l"N,IIc o Tilr:,i~r:l.(;'_ 
Jgu:,"'II:~ ntr. i',:!,"I: U SI', Jj·ê('.;nli qlle Or.l/(~,::('O 8 
~t';;lIl1il(' l :n,"::i.r. 

,. }',·II\.'IIII!:(I:t :';:!'rrrs,iíll tio f~'" /;;·:ii,'I-Ai'ciúli .. 
I'~dl .i· ".'.;:(1 r J. • 

1',,1;( ~')Il'g:,da 1\3 Deputllç:io, ~'O\.lCo autl'9 ela 
l'mi4 /".11':1, ,;" dltef[flmpt'O o ddJ:ttc:: c o Sr. ATC-
J. ... (/(!i.l .1it..l'llc1rl,) , 1'(1010 Orndflr c1cila. Iro o se
;!'uiutl' discurso '1\1r. havia prefcrid~, lllL Presença 
f!C !"It!l ;\!;I:Tp'-·tade. 

'" Senhor: A Assembl~a Geral, p.ssim que t('ve 
notir;3 do infausto ElccidentC', que tinha posto e:ll 
rcri~õ a preric!'3 vida de Vossa Mage~tade Impe
rial (·ncilco Sé de ternura c susto, e estes SC·IIti. 
n:· ~:t.,~, lU' que vi:r.os fp~femunhar como ort;.jos 
!;C:<: a Vl\'.j~a Mftg:eSlllcic I"'peria!. A imllginução 
aterrada ca Al!semblt:a se aprre~elJtflu cm todo o 
ni'gmn.t: o horrível qnadw d!1 !lua p~sivel orfan
d~de, o de~\:ttrçoadClr plOspcct\) de uma minoridn
rle ~L'lnprt: fraca e prrigo,s., e .~\Iito mais perigo!!& 
e fraca lIe~.le~ tempo!; de :.;cisma t' l'oR\'ulsõell. A h ! 
~enhor. U:gne Sl' \,(I:..~:1 ~.la~t'st"dc Imperial I)i)f 
S" pela Naç:io Brl\"ilicl1::t~ 'i,te o adura, arreclar 
para he'llpre !tté da Il(;~~'!l CO!1<'l'p'.::lo a possi\'e1 
volta de st'mdhalllell accid;;ntes I-'reDhe~ de hor
rur paUl a Assembl\:J, prenhes de dE'sgr aç::ls par~ 
a Naçno illi~ir". NAo h"! portm, !':ienhor, da 
mente nO:lsa, não he i'ltenç-w cla .A"sp.mblf~a que 
vedou esta ingerenria prescrf'!vf.r a Vo;;ss Magetlta~ 
de Imperial regra;; ~e prudenc.'ia, o que poderia 
parecer taxl!\la indirect8m~,,:,~; J:,' tã.) ::,',mente 
lembrar aqu\llo á quP. V v~<;a ~bgestarle I niperial 
tem sem ouvid:\ attendido sem 1): ecisão de moni. 
tores. O amo!' t','m tlir,..itos, ylle a ninguem maia 
comp~tem, soffre ~c I:om" zelu, o que desõ1gr:lda_ 
ria como importuno Illtr; mellimento, Se Vo&~a 
Magestade Imperial li\esse che!!:ado :iO cabo dI) 
cu ri iculo de' gluria, s que a Prov idcllcia o desti. 
na, e que a quaJra actul:ll patents/l .t coragem (7 

á virtude; se enlãu ,llcesdt: como o ambicioso Ro
mano, qu<! tinha "h'ido de sobejo. nós com o 
Orador Patriula Lhe repeterié1mos 'que não tinha 
vivido a:;~az para a patria que Vos~a Magestade 
Impenal adt>ptou, para " Natrffo cO,m quem Se 
idrulilkou. a qual nesta hora de prota, ergue AI 
mãos supi1cantell para aqueUe de quem\ principal. 
mente espera o remedio dos males. que, a amea. 
Ç-dO, Sevandijas, deipresivels he certo, mal peço
nhftltas. derramão sem susto. ainda na presença 
do astro _do dia, a sua impura salh';} , e conta. 
glao OI sunples; que não farião pois, se ao cons. 
ternado Brasil faltasse Vossa Magcsude Imperial! 
Ai tle nós. ai do Estado. navio sem piloto, va~ 
garia s.m leme e norte á discrição das vagas irri. 
tadas. Corramos o veo por6m sobre um quadro , 
que 8Ómentc 8Uspeitftdo esfria a mais in trepida c0-
ragem, A Assembléa espera que não oceorriio se_ 
melhantes SUCCef!S08, mas como das dividas da hu. 
ntanidade ninguem he extreme, tomo Vossa Ma
ptade Imperial póde mui bem sotrrer enfermida
des, e estai não padem deix2l de inte1'C56al' a 
Atllftnbléa, ena espera, Seahot' ~ que Vosu Ma
~ade Imperial Se Digue communícar-lhe diaria
mente o es&<ldo propessivo ou decrestente da in
disposição, C(11e o aruge; este conlaecimento C011SO
ladoor em caso de melhora, aiada DO' de engrav~ 
cimen!o he mister, para ptll: a A$!It.4P~a em 
~&rda, e tom~, ~" ~id,,~ ~u lhe dictarem .. 
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cireunsfnnciM, e 11 ameaçada perda do Chefe 
brrcditnrio ua Naçüo. A Assemhliía cspernndo qllC 

reine neste Impcr:o fi melhor harmonia entre os 
poderes políticos, o que lhe sC~tlrió os l~atrioti:~os 
Sent:mentos de Vossa l"fa~e!>tadc Ilflperlal, fica 
certa quO! Vossa ~fage~t:1I1e Imperai aRnuirá ao Rf>O 

pedido, cUJo cumprllllc'lfO hem que lhe possa ser 
doluroso elll 3/<;'\1''1 caso, ella CI'~ ser do seo dever 
e para utilidade da Na~<i(), rogar c:Jm tndo u 
1~rf()r. 

Ficou a Assemhléa inteirada; e recehco·sc com 
muito espccÍ:1 agra!o a repo~la· que de viva "oz 
dElo SUl1 Magestade a,) Orador, express1!.ndo St~r 
rnl1i'o sensivel aos scntimentn:! da Al)semblé .. , e ao 
cnitbc!o qne toma \'a IM sna saude. 

O Jl'''~1110 Sr. Derntll~o 11I:.tlldou fi l\lcm o 
'frimeiro I)(>l(.'(\m cio Cirnroião ASl)istcnte, COh\;e-

biuo lWS Sl,!!t,ill!r'i termos 
Vindo ~1I,1 . :\lagcstadc Imperial ela Sll~ Cha. 

C:lrtl, denomill:loIa (.\ .\111CllCO, 110 dia segllnda fl'irl. 
u!timo d(~.T uuho '1uasi pel:u 6 horlts da l/mIe, 
acont{'('{"l que :In chl'gar á ltdúra pertu lIo Paço 
de S. Chri~tovüo, corno corresse o sellim tanto l'~
ra :t g1rllpl\ lIo c:lvaIlo, em que vinha, pela ral;tO 
de c<:t H('(l\ as sil!lIIs trazeiras, c mui largas, flue 
c:;t:t~ C.:arâo \l11<; virilllai! do animal, que se corco
"na, e desauri.!a;ncnte corri!!, Sua l\lagcstadc 
:mpcrial, )'oce:!lld:J rc:ôvll:ar juntamente com o 
sellim, e ser. em consequcRcia, maltratatlo pelos 
muito!!, e violentos C(;IlC(~S, sobretudo falt:tndo-Lhe 
t) apoio da c1ina. por se ter cst:l arrebentado, e 
á qual lançara ~ Miio, Tomou a re~olução de 
àcitar-Se li b'1ixo, o que Fez par:, o latio esquerdo. 

Depois de uma quctla tiio cOA~idera'1rl, baten
do com as cosl:.t:; em chGo sobre barro duro, não 
obstante le\'ar de enc:mtro o braço esquerdo, Sua 
l\hgestade Imperia 1 extorçou. Se por Se levantar; 
mas não o COllscgU:~1 6er.ão á tcrccir'1 vez que f~i 
quando tambem i1oei:! gritar lJc10s Sol/iaoos do Te
legrapho, quc logo O liccdiráo, e l>egur!lrão I até 
fjUe chegou SUl\ l\I a~l::;!adc a. 1,1) iH'nl' nz, acompa
Ilhada de seo Crcado, q~le .. ~ .:,L .:'j '1 Sua !\-Iages
tade Imperial :1 rcC")lh, -·3o? , .. ) ? a(;ll Ilté o Pateo 
do Jardim, orde D""l'al1ç0:J por al;;um tempo. 
8ua Magestatll'. Impcri:J SI:biu a escada corres
pondente ao P&t~), se~l'I.lro ti;):~·í~cnte á uma 
benCT.'lla ; (.omo ob';\!rvei. quaHdo O VI co:n surprc-
o. l' , 1 za na ocasIão "m Cjl:e cu I~a a (1'5CCr a. mesma 

esca:b iCT'1Oral1,!o ahf.'J;l!t:.lii1cnte tai acontecImento: 
, !"> • I 'f'-aCfllnpanhamos Sua ~lag::bht1e Im,p"r;i\ ao orrlao 

on,le til. com o M.edlco de Semana o Doutor 
.A nt(mio Ferrâl'tJ, FUI" ~.(/, , as uc(;(:.ól>arias indaga
ções, e achamos. o bcguintC': 

J.O Fractura nlrccta lia 7." co:;!dla sferual, ou 
verdadeira do lado direi ~tl. no pt'nto de reunião 
do seo terço medio Coril o posterior; 

~.o Fractura indirccta, ou por contra-pancada, 
tla 3.:l costella sterual tlu laJo u;quenlo, compre
bcndendo o s:;o terçil itlltenor ; 

3.0 Diastase incumplcla lia extremidade stcrnal 
da clavícula esquerda; _ .. 

4 0 Em fim arande contnsao no qnattnl. com . , '" . I 
forte tensão nos rnus:'ulos, que ccrcáo a artlcu a-
<;ão femOfo.i1iaca. e (:O~ll dC,r pavutí\'3. p~i!lClpal. 
mente I':J nervo ichiatico, que, 30 dqlOIS, glL

nhou intensidade llotl>vd com expiícação de dores 
agudissi.na" c de car~ctC'r cOllvulsivo. 

As fl.1:turns erfio t;implices ~ li. r')rç50 (10 te
:1'lmcutl), r..t'l·cc:ópondclltc á 2.a fl':l<:tura, al'cr.as 

e~h~:r entl1mecida, poreffcifo de irritaç:i9 1.,:lll. 
Ncühuma lesão houve nas entranhas exi,tC'nt<'s nA:; 
j cavidades. ea~a, peito, c ventre, mt'IlOS a do 
violento cI"· -tue, quc de c:~rto dc\"i:io ~"fn'r, se 
bem que nenhum simptoma apparc,:co '1ue nincl. 
a~ilim indicasse evidcr.tcmcutc a. oftt:ma de tal. \lU 
tal entranha. 

A pliqnei o np:uelho :tproJlTiado; mas, peia 
intensidade da dor, e por ,-'Ollscguinre impol;slbili
dade de mO\'cr a rcma, n;io me 1~li pO'l;in'l dar 
á Sua Magestade lmperi:tl a 1l0sit;ão, que I.hc 
cra con ,·eniente. C,·.nvocou-se illll:lCliiatamelllc um" 
c'Jnfercncia, para a qual (()rão dlamados 08 C on
sel!tciros Doutores Flanei.'co Manoel de Paula, e 
V.i.:!~l1fe Nltt'arro de Andradll, l\l('rli(;f)s da Impe
rial Camara, e 08 Cirllrgiõe~ lia Imperi"l l'uJJ:ara 
Jermrimo Alvarea di Jluura, e PIQrellclO ~Jf;t'lIlio 
Barreto. Iteunimo-nos 101109" quase á mci;, noite.~ 
(' unanimemente se assenlou que, qu.:nto antt'lIi, 
S:Ul. Magcst~i!c Impcri::al devia ser ~(lnrrrado; o q"e 
b . 'b c a onava, e ur~la a prC!!Cllç'l de ff' r<>, <Ior l'guda , 

e maÍ3 simptomas irritati,·os levado, Ít <',:("csso. 
Fiz UI,·,,, san~ria larí;a, ~c que 10,..0 bC s~

guio mclhor~mp.nt~ elt'ci~i f() ci talpunto" que SlIlI. 

M8gcst:ld~ Imper'id po(~e dr:itn-~'~~, e ;:Uurn:ccN. 
As !! horas da maurugada, t'P';<:-·':·:io-sc 110 ql,;tdnl 
19 s:mguc:iugu, qUf' Copiô:;1nv'õ1tc ~'tnf,r:li;1:>, c 
forJo tamberol Ef'truida;; Cc: ~r,mde alivio. ~ua 
l\lagcstadc Jmpcrml passou até dI! lllltllltúa ~fm 
mais novidade, e dormiria duas horas p.uco lI~ais 
ou menos. Nessa manhiia, ventilou-se A ~an~rta , 
e prescreveo-se por dieta poucos caloos de /!IIJillha. 
Pelo decurso do dia, pouca febre, e lIenl"al1& 

. cireunstallcia mais ho~.\'e digna de notar.se; pon"Rl 
á Dou(e, 8us Magestade Imperial esle\'C bw,ta;;'ie
mente aflicto de dor, que con~rehendia não só o 
ponto fracturado da 'i. a costclla. comu qt.:ii~1 tcrla 
a extensão do dorso. em conrf-pond"lIcia 110 a;cito. 
Apliquei, em consequencia, 12 Imngucxltgns; ptir& 
o que foi-me precü.o., sem desfaze:, todo apartlho, 
praticar uma larga abertura ~oltre :IR voltas postf>
ri ores da atadura. Sua l\f agestade Imperial, du
rante a aplica~':io das sanguexugr.s, ac!ormcc('o. Pas
sou & nOllle sorri\'e1mcnte, e dormia q!!!!!:i (i horas. 

Dia QU:lrta feira , ~. o ele mok'U3: ('on:ilwa_ 
ção de febre, ti inlinuição da dor deiS costas; fati
lidade da articulação elo quadril em eXl'culür al-
guns movimcntos. - HenunlU-s~ o ap~rell:o, e 
achamo'! a parte bem figurada, e quasi I:xtillcta. 
a intUlr.escei.ci" da porção tIo tt"glimcnto cm fr(lltC 

da ~. f.·.:J:~ura. Continuou·se a mesma dieta, ~'()Jn 
addiçi;n pr,rérn de lilgnmus f,ltias de p:io lIIf.a M) 

VC7. no dia. Passou lorlo o dia lra:!qllillaml:ntc, e 
á Ilonte dormio 9 horal':. 

Dia.~ Quinta, Sexfa, Sabbado, Domil1~o, e Se
gunda f-=ira: Sua l\'hgcstac'c I,uperial sentio pro_ 
p:l'c!lsi"amente melhoras deci JldaL Pouca fl'lnc n~ 
Quinta, e Sexta feira: nt'uhullIa nos (:lutros dias 
;o;eguintcs; hom nppetite. - Dieta !<clida - Somnu 
tranquillo, c poncas veze!! interrompido; movimentos 
quase li >rcs da perna; Jlcnhuma do:" nas costas, 
menos no }'lotltO fractnraõo, e isfo algumas \cZ('S; 

nenhum sentimento doloroso no l\lg;>r d'\ 2." í'ra
ctura. Renovou-sc o :lpat ('lho \lO ~ahf:.::;JI.I. 

HC1jC Terça t~íra, R o dill incompleto '!l' mo. 
Icstia: Sua l\lllgestade Imperial eontiull:l a pas~a~ 
bem. levou a lIoite quasi de um SulnllO; () IllSlior 
i~c()mmod(?, que scnt.e, h.e o da I:osiç,io em q:.Je 
'c.se obrlgadv .1 e~tar. Seut~':lc aUilla alguw f'S-
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'" t,). e 5aa - :\laJ~5~;1dc It.lpi!rÚll Ii'CUS" nlgutn4l 
dor 110;; puntO:i fractur&!Jos; o filie dOltflla cstado 
illlJ.nna&'Jrio nOi exl,emos usecos para o trah"Ulo d;a 
uniá". J:.:spcra:no3 que :;\1'" :\fa~st'l<le Impcri;d:O;c 
rt:'ta~c:el;a em lt·nipo OPIJ(lJ~uno, ~g~,lDdo' a ~alu-
leia ~c lSul& mol~!oj,ilJ. . 

lHo de J;.lIciro ~ de .Julho de 182,';. - O Ci. 
tnrgi::u ,IA III:pcr:al (;ªmara.. e .A~isten .. t~ á ~1.:3 
l\Jr.~~.:Itade o 1101leradur. - DomiHb'YJ$ Ribçir() d(u 
(Jutil",rti':/t PeÍIiJto. ' 

FÍl'ou iguallDcllte a AssembJ(oa inteirada; e re
c(;hCO-!IIC com muito upccial agrado a participação 
,11\6 J'lil'loola" M !Sua )l;ag;c~tade. ' 

\' ultou-.c ú diSCll81$ÜO do Art. S."; e tendo-se 
,lt;Jga'l" a mó',teria !!ufiicientcmente discutida prO}lOZ 
,,:o'r_ Prc:sitlclllC 

L' ~io/ a Assemhlt-ll jul~ava conduidi! a 2.' dis
C'Il>,.,;í,): V cr.c~o· se que ~il1~~ 

<l." S., o l'rojectu pa~llaVI\ Ú 3.- dist~~s<io: Yen. 
cCI)·se tambl'm 'l\l<.' l-im. 

Por Kcr c!I('~adil a hora da leilurn dl)S !'are
cercs, lt:o o Sr .. Franfa, como Relator d~ (;'';111. 
missiio de Policia, a ~eguinte 

PROPOST~\. 

A Cor.::r.i'is:io de Policia propoer:n para C~ Em
prrgos da ,,\5õsclr.h!~'a, de sua· prOpOrila; Ped,o 
e,si;,; Griil:,tldi parit Porteiro Mór - Sebastião 
.If)s~: de, Si/r.'o, natural da Ilha til! Santa Catha .. 
ri"a, c ;1/lgllel Jla,ia jJlúrn, para Lflntinuos ..
JtJ(l'luim OU7'/~ d' Ata/de para ellc;xrregado da lim. 
peza. ~ P,H:O da J\~~cmblél$ 8 de J I/lho de 18~3, 
111wwc! Ferreira Ifá {'Clf!t.11"1t de B"t.1tenrourt e Sá, 
}'re&i\~ente ~ .Im': Jou'fuir.1 Cameifo d: Campos, 
becrt't!lrio· - Jl!11110'l.l ~I OTJ I.h $!1tlsa lranfa., ~e. 
clctni(ll - J O,H; (ms!ocliu DiM, 

},"'II)i appTrovatio, 
{) Sr . . ':'ii"t!!i." r;(I1m~çomo Uelator da Com .. 

ffilssao da n~J,t~~'ào do Diario leo lambem .~ se-
gtli:(;tc 

PltOPOSTA. 

1/ - - - , 1\ '1 - d D' , i\, ~ H;~,rr.:,,~:,,:tO na ,eli:t~çao o mflO , em 
ül"'rl!'\:,tfrl:'!,t .1, s':!~ Hc:{rraeni:o, propocm para :ser. 
\:('nh: d,~t:\ tt,·!,;artit·ão a. j;'mmi.'t('o José Darn,ilS", 
Cru;::. 111'1~ : ,'m '>;i.!n:i~lt1 int,!rinaJIlente deslle o dia 
l,:;, ~t~· JI.I!:,il;;·'~ I"~~",xim:o pa,~sado. Puço da AJ;lIem .. 
;1;I)J~"a, ::-; fll'" J ~th,o, de: 1:823 -- Cmdióo José de 
.11· :e'f;':' JI· .• :ml'l!(r(J, ~ AilJlonio GOl1çob:cs G01ffide -
J;",: ",., ,11" .. ",:,.,.,:"I! lit'@~lrirg,mts de (;ànmlho. 

ir",,,,i:ô.]:l:,,t.cW.ldv, 
Vi lJl!l( "I~~~ ~;::. Dç.pu.li~(lo leo tam\1em f' l:iegninte 

PAltEÇ'El.t 

~;}: ('')'m:,n~t!'.,.;o da. Rcdacfriio d!) Diarip, f(li 
T,>ii~'~IfI) o' ti~·;;~J:~'lÚI'I:II·:)~;I:} ~h,,~ 1,·a.chi:!J;at~s da A~selll" 
:M'I'''Il, ;,l~.,.:il,.!'n~~\h); pgto, primclro, d~·Ues Joii.o Caf:taT!O 
(fe' ~1J/ir,I!~':"((I!- t\\HCgii~.~, tlUC l'I'~9' p:l,km bem dc!>cm,. 
l!WI~!'I';W' ;.:'''"S-,tta-;; h .• I:ur~~s;" fN)r~"pe fi;:tl,) lIe po~sivel 
(,l'nr;i,'tl<lw· ~~' (.' ~V)i;,~ll-~{" o) ~rabat:l',o dc um<b Sl's.são 
nl'," g'm}o, I·">'lll.~· th~ um. d!i~i~ ~ vJn(1o por COHSt"quen .. 
,('1Ft ;~t JI;Jt~,rr·· I~l!~útro, t::<t;~)::i-lhv at'l';j:7,:",do., e por iSSQ 

'Dll:,b,i:s: g~i::'i~: ~IL ~T.c' ~~ p":": l"ln ~)~rl(';n. Ped"m'.~ creª", 
f(à.ri" lil:e t.I[;n-,n.~)\:'H. t!l'~r:,;!')' ~l'c' Tacl11ligrapl10S, pltta me .. 
,1!h.,,,1l' 'li:,lr: .. ",-!;,:l,Pt'l'llhv c.b" ~\l,'!'\' ol[}j"ig:>~·úç:; A ('tllllmis,. 
~;~!'I'J ~,t·\H.h:~,.:,..:' a, "..<~.",j~ht<:.Jc d.:.t rn,t',tid;l. que se 
f>fH1;l'Jer'" t!' 1'1\0:, ele' l±'jH:~el' " ql.t.c a, ~\:.::,~mlJk'4 ddir. 

J1e~tll c:>n'urn1iJad~, P"'iO ~Ii 1. 3;:!;})LUi!' 3 de J~~ 
Jhv t.lç 1t-l~·J. -.- C,lIIclid,u ./UJ'; de AnUljv VilI1W:,z,.-
J~iiiJ /ifllull;" Rodr;glJç3 Út; CUI L'u!hu - ÂIlW/lill 
GU1l,lIh':C3 (,·umidc. 

O :;r. 4,m[rnda. ,Mr:cllf,4d,J: ,...,.. Sr. prcgitlente: 
Eu p;ia .teria ulI\'iua de ªp!,roqn o l'~rt.:Lcr ~b 
c..:vPlmis~jo sc nii9 tivessc ,;i~lo 4 UC Oi> 'fachigrd" 
fos !H'!,) lifio ÇOll~a. algumil n~s!c l)llIlull!. "~~tcs que 
alI' ~Sl~o n~!> fazem nada; !I~ f:dla'? :I~Q se cDI~n,. 
dcrn; ~:i9 tOJlls uma nli:;tt,HIl,b de :;relos; p<!l' t:t~ 
J~s lIing~ell1 sal)e V que uis:!~, Il\~i!l o HeQlll't~": 
póde perceUc-I~s. Ora pagf!r para !I~iv iil:wrem lia· 
~!$, ou p~lrI~ qizerem· o Cjllt! I!U~ !l;!ll dizemos, 
cr~io que - não temlu~,r. 

0- Sr. dra/ljo l'i~tT!1uJ: ~ O ,!u.~ ~iz o iIll!~. 
tre l'riopinaflte he v('rdade; 1l1~S :1 COlllm:~s:io te
ve em \'i~la ;;díantar o Diltrio que AI!cla m~lito 
~Iras"do. Os Tadligraf()s IliíQ }JodclO ~SCrC\'CI' mais; 
e com csle augmentu Aín~a s~ pod(;ri/\ ti:zer ;11. 
gllm.. çousa; dc o~trQ medo nncln. se (,\l!l3C~lIe, 
J'or Ísso ou havemos fazer mai" 1i11"'!O p:lI1\ ajll. 
d:u' os o~ltros 113 escripta, Oll dçiLl'ilr ir iltrllzaa. 

do Q Diario, 

O ~T. Crrr;ieiro da C'f1I!U"; ....",. Eu crei() C]ll~ 
('om:prreria muito parr. ndi;mtar 9 trah!1lho~lo 
Di~ri() o ~çr dispcnsl,do () ~co 1\(""1\1 nt!QactOl', 
~ilS obrigaçtJCs de Official-~!;ljC/r )lara ~c PCC~:p:H' 
jJltdrllmcÍl~~ 011 red;lcç~o; cll!:!urelilldo sv deste ~1;1., 
b~IJJ!J, m!lis tªcjlroem~ vodrri" J:~ ,'Cf ~bs Ocp~;", 
tados JlS Jlo<;õe~ de qu~ pH'çisa rrtr'l imcl!igt'!I:;itl 
das N~las, Quvjr~lhc ;l~ f411HS H~ As~çmu~:l. ~ 
s~lpríriil melhor 0$ def(:il~s dos Tªcbi:;r:lf9~ <1 lI'; 
ainda tem muit;l$ jmp~rf~iç6es, - . 

O Sr, Cal'-neir() de ClI1JiPO$; ...... Qtllmfl0 s~ 
fallOll em h~"er m~is PIn t:.lfnO, Ct! jplguei çom 
a Ç~)Inmiss;lo qlle as:;im devia ~er, o:; Tachi~r~., 
fos ~o múos; m~s sell) elks P~dfl p(jde f~:t,e!' 9, 
Redaclor. ~i.!O mui~~ .as f:!lhAS d~s HIRS NQI~;; ~ 
çom tudo !;.:mpre se eonhe;:c quª1 tje ª Jnntel'i~ 
dA disc\l$si'iQ, e pelo .Wc imlkáQ dp dj$c~uSO seI!),. 
pre este !>c 8runja. .AgllFll dQ qlle ~u TJj~ n;i~ 
persuado hc que elle 'H~gira. deiçhnr de s~i'·dl' (.t 

~eo ln~3r dt: Ottkial :\hi~ll' pnrll ~Çl' H~d~ct;Jf; 
ellc otlt:!'!:'cco·se para estG tt~b!1lh() «;'11) qmllW> s" 
ilão nom~i1\'a Rcdact9r llroprio; ~nrl' imerina!l;,~n,.. 
tç; e qUllndo Dil!> pot'sa desen1penh;:r ;iIl:b~s 4\\1 
ohrig:1ções, IlJl"g~ ;15 de llednct!,lr p~rl1 q::~m ~s 
plldf:r a~Ü~faz(!r. Sou pois de \'0;0 ('!!.H~ ~e ps ªc~~ª .. 
es T!lcbigrllfos não pp~em C()(l) o !mb~lho, sej;iQ 
Jljud~\los por outros, :tli~s nem apwYehareJIlos 9 
que se gast;A com e~tcs. ' 

O 8r.. AlIdrliJa ~lJ(/('71f1dtl; .- O qoe (lU V~i9 
be que "amos gastªr Jll.~is, e qu~ uad;\ uI ilh,ª.mp~ • 
para ~e tirllr alg!H1l llH)YCihl úa llccc~~ªri~ qu" 
c.H~s uvesôem .. Igum. cu.nheçimc:nto de QH\~e! j~13 PQ" 
bt.f:a~. o~ dous llMõ1 i Cl.ro.s d;ts Cortes de Li~hQB 
einMo id~as SI,ficientes q/'l~ qUf~15cs q~e se ;m~j!., 
,;10; e supp()!Iho ql!c os ClUtl'OS J)!IO criio t;iv m;.Y~ 
çonm Os :nO~Sml , que U;ig l~m l)Ç:m ;':s i~úls 1TI;:l)S 
COI)lGlUOS; p?r ~sso <,m csçrcYcm p~!;.1v,;.s sem scn
tido, ou qU811tl!>· põc uni pcn3alllEnto he tlro ~hS:lr" 
d!> que ning\.lcm diz. E:,t C~!1l;J ~1,!"I.u ;!1g:lJn~!l r~'" 
miniscencia, lernhr;Hllc as V(;2I'S (> quç di~~e, IH/r 
!lJOa ou o\.llm pa!~vra; mas t»h.lo ~cU)I'l'C lil1Ú!;l~; 
lM;lS, e !te por l~to q~e se n:'t0 .adl;l n;l~ f~lJ.ª:O; 
redigidas o nexo q"-lC c,~tre :.i t!e"Ji;"io ter. Em tilo 
llt:'S n;io tc~o,s Dial'i(), _ 1:e ,Fj; p:lpd rm q!IC "ç 
U.l .~lgulU!ll(,h;a \la;; >it;'<:içe~; 4~~1;~ f{u"e !.':~.;l O;':rY!;'; 



é~lh&:se ~ hlChOI afgutim qo~ ~!>" ~ capa. de 
ap~euder, alias' nUnca tl:rl:mos nuda. 
. <? ~t.Rióeiru de,A1/,t:Lada: --- Eu r.rt>lo que 

110 Dlano da AS9l'mblea nunca VI:m o frau.,lho in. 
t~ilO. dã ~é8Sli~; el.llr;;() <QY:t'il·.! alguns perfaço!; fie 
falias. O UlarlO, li meu '1· f i CllIO pO~tn·se rh A eta , 
~os dOCli~éntos; e do q\!C " Hedó!C'tur pú:ic oU~'ir 
011 lhe d<.!u os D6pufa(~U'í, (·;" .. I~ modo Ire ife faeto 
escusado ó trabalho dOti 'r""dllgralos. Se ~!il) nf"ci. 
50S p!l.i'â as Legislaluras futura~. husfJur:m. se' hn-
~~êilà éilpazes dê iliber:. 09 qile Ill:i e~~!:'o nada 'a
zem , e .~ nie8v~to Se.ria qilé se dcspedis~em. 
'. O . ~r ... .A rllt!}ô VU7i1riâ: -- EI! .la d:RSP. que 
lIesta Proposta t4 Cornmi~~,;f) só icvr. em ':i~ta U'.ti:m-
tài' () traois!ho i e n:lo ~iêihol'ar j:i a "l'llIhhdc rirl. 
le. Havendo i.lilis um Túi'IIô Irã ni;d~ lé:õt'l). pili'â 
i. dééifi'ãt,iió; e i1iãis. dliprer;sà ârpi,i'r('~ o' Diar;'J. 
Os Tachlgi'àÍos na~ deixa0 de ttainl!,,>,j', mas reá 1-
mênt~ lil~O . li'éil ché!rll o tempo;. _â llc isto o q::d 
a. CÓll'Im!Ssl\t> llértcndéO remcdiá!'. Esle ilOVf) Turno 
biiosú savé, párá nlo eSl'âJ:l;irem muitas vpzeS pil
bvras e!;Sênriáes que Sé ríiio apanlíiio, e 'ltlC se 
podem liietcr em quanto li!! _ id';all cstáó frcs('lÍà, 
qUAndo altas se pedem pelá dcmólii!lõ.l détifra<;lió , 
más também para qiH~ po~sii6 ter àlJllOl des~an~;(J. 
Em lliua pàlJvrn ou 11:10 liàvénius de ter Diarlô 
óu Sé lia de ádrtllttit êste ;fürrio. 

J ulgóü-sc a ló.àterlá diséu1Íth; é propondo õ 
Sr. Pré5iídéfllê o l'ül'êêét â votação ~ não foi àp-
provado.. . 

própoz então Mvamél1tíl sé il mctina Comm:s-
ino dC\'cria indicar algum outro meio de atalhar os 
inCenvl'ilientes de qLie ~e. queixa vüo cs ;r!}l:higràf~js, 
~i'eínédillr () mal da demófâ Da };ublÍcaçao dos 
DiatioB; ,eilécflsê que sim. 
.. _0 Sr. Presidente deo plrá a.Oi"d'!m do dia: 
1.° 9 Projt'ctó sobre os Góvei'i1ós Prôvi~~llê!l: 2.° 
~ l.á tiisctissão do Pt~jêêtó sobre _â Mensag"i'm 
dê Sua l\>fagêiitíH!e. Ilnpetlal á Assémbléa: S." H.é
giíne1!to da Assên'ibll'a. 

LeVAfitõti.~e a iiê~s<io ás dual! horàs dã (ardê. 

~Monôel JiMé de S01iiUi França, Séêretariô. 

RE~()LüÇÕES DA ASSEMHLEA. 

Fl:'ã C::'etlliiõ Pinto de M~tilndiJ JJÓlilétugrô. 

In. e Ex. Sr ......... Â ARgemh!,~~ Gcrãl Cóí'lsij
~üh~t! e Lt'g!s~:üí·.'à dó Impeti() dó Hra~lI séíHlô
l~jê . pr~sHJtã o reqüêr;nléHlà ~!) Padre Bernatdó 
J~,':l! Vit!ttH, qne sj>qu~iltá Ué t~l'~àt rtN~Ó: Sélll 
tt;ipa futn1~éh ; fiâ .. Forlálé'iâ: __ da Ilna das Cobras 
á Melem tio Ôeséi'li bliti't:írtot Fi'riT!c1No de Fí'tí1u;1i 

~ . . . 

Abranda; rôrn,) ,t\jlidllh!é rlô Irite~deflté Gi'í"âJ da 
l:)oilria, que pl'ócetlí'õ. séi8 dias dí:'pOlS rlô~êtÍ) 
d~ pr;'iH'o; a. ünl slllnmarió qtlC n:t Cü'a de SliJi-
pliCá\,'lio se jillgoü . iiiillo ~ mas .80 _ ifl'?~mõ !CfüPO 
8üffitiér.té p::.rll lietVlr dê Corri. clt' Beh. h) li ú:!::i 
nO\'á dêVâ~!;il de tlilé fi mésllió Trll~üilal ct'Iciltie· 
gou fi Corrcg-et!'li' (tó Crimc di! COltet> C~S:i ~ '. e to· 
lfiando ei'n c,.n~idr.raçi\(I ó Parer_~>r c!:l Cômn.ll~~'i() de 
Lt'gh.lliçào Sl.bté está intttrtia: M ài\ih p:ütlcll;ar ,~õ 
Üc,vetlto qUê ptt'Cisâ para déíibt'l':lI' é;iíP lhe s~Fo 
ltãiismittirla" com lii';!'étittil CÓIY'lictt":ltó'''' li:;'i,rltl\;(Ul'3 

à rcspcító dâ IJr!si'lô .. (h, sobteô"'l p'alh~, .. e. (:as 
c'áUJtÍls . qüê li mótfvllrao. () qÜé" V. Lx.. .<:\·ar~1 ao 
éiihltetlillé"ió (ti'! Su~ l\hgl.'stíiOe Irn(ki l;I!. - 1)~c~ 
GU.i-tdll a Vi ~x. rá~() d. t\$s,;mt.-l-:li.o er..: ~j !le 

JIIJho ~t' JR2S. ....... Jod Jr.dqu~7fJ Ct:rlfârC de 
(f1mp~' .. 

I11lra Prdro JO$é da COIfa Barro.. 

, A A<:St'm~l!é8. Gera'. Conltituinte .. e ~~ .. 
CI\'a do Iin!lt'nQ do BrasIl manda parnclpar a V. 
S. 'lUC devc quallto antes vir tomar as:.erjto nes
te A ,,~u~to COl':!reS!o, e ter p:rtte DOS t.ecs tra
hltlhoÓl' ('limo Deputado á m~sma n~mblé& pela 
P:'I)\incia d,) Ceará. - Dens Guarde a V. S. 
l>aço da A~emblc;a em 8 de Julho de 18iS -
Jos~ JoafjilÍ,m CaTneilo de CUr.zp08. 

Sl~SSÃO DE 9 DE JUI.HÔ. 

P:-~3ir1t:lldri do $tn'ror Camara. 

REuni(bs os Srs. Dt'plitadól pela. 10 horaa 
da manh;i,., fei-se a chamsda; e acharão-se nre
s,~nt.:'s 59, faltando por docntes 08 Srs. Roár;guel 
fieliuyrJ; F~rreira &Irrcto, e Rocha. 

O Sr Pt('si(I~.,te (lêclntóu aberta .. leulto, é 
lida a Actada allteclidenté foi approvatfa. 

O Sr. St'cretarió CatUt'Í,(j út Ca,npo,~ teo .. 
seguinte. Cart'\ do· Sr. ])cp\.'t~dl7 Pedro JU8é dlS 
Costa Barró;. 

Il!, e C;{. ~i'. __ o Rógo a V. Ex. queira apre
st'ntat ao S'.1netl1no C0P..sté<;SÓ á <';óp' inclúBa pela 
quai verá (·llé t('rc'il éc:-sado flS mlJtivos de oiio 
ter eu ia tm'nádoa,,;st'llto n(!c;sé Augusto Recintt) = -
Deus ~ilatdc a V. Ex. (Juarld lIá rua dáS Viona 
8 de Julhõ de I E9.3 ~ pL é E:t. Sr. José Joaquim 
Cal neiru de Campos ........ Pedro J08: dll O/sta Ba'flttOS •• 

~1111 Mligrslade O Impcr3dor. sendo-1té pte. 
sente o Officio ao Cbantcllt'r 'quo serve de Rege
dor da CIl~a da Supplicação, dó. dia de hoje, 
tom céflidãó da senténça tm _ que fôrão absolvidos 
iTóSf JOliquim de (;'Olivtâ, TltotiullJ .h).,; TiflQCO~ 
D01i1i1lt!(),Ç Aires B,alll'O, J"iu dfL RCJ(/lfl Pinto. 
Luiz ManiJrI Alve., dt Ãzt .. ,,·do, JUáfj'li.Í1II Jtlil,,;lJ 
Ta1.·tirt.~, 1'1 dto JéI.i·é dfi C,stfl Barrá., e Joti{) 
rettlandc .• Lote!J: Mand .. pelá Secrt'~aria ds Esta
do do9 Negoéiós dá JIi~ti~à; t}ce à ditj ~nteDça 
se CUmpra ~ e que () mêi-m·:) CI~.ll.lJl·C~"~f, pil~se &8 
Ordens êornpêtentdí paiá setêm fmH~lata!lléflte poso. 
tos na sUá liberdade: ...... pjlâc\O dó Rio de .'anei ... 
eUl scig de JuUiÓ cle ror! I)\h,;'éntus e ,tinte ttt>8: 
('(Utãnó Pinti' dê .. Jl//:rti7idn, Jfo;tf.efll'/!,'to - Cutn~ 
pra·iiê, e ~e iljilfltt.' fi05 Ãtltiis; C à_o t~S';ti':ii~ passe' 
tiS Ordens nccês~arins,. que" lilio n~ :;',~t pOI' miM 
à~si:!tIã{b8 ; })ára ~l'i'f'm i!(lhàs. hnediátamenfc . as 
pe~~l'líS mef1dóflad~ls nt'i'tà Orli( m I i 11 per iai. Rj() 
dé J:iflcitô sds de JlIlho rle tili! ottoééntos c vinte 
tl'lS. CÓtiJtl l~~g.:d<ít, Ví:llf}.~.i).. ""'- E~ü t'onfhr me •. Ri<J 
clt, Jaoeiró '1 de Jullho dc f823. -- Ame mio JO'8i 
dê Cã.~trlJ FâtilH. 

ficôu li A ;{Sémbl("à ifitétr:lcta. 
Leó tamb'm lima i'êlicilaçtio da Cam'ata tI. 

ViII. (1E: torei'lá. 
li'oi rêccbidacoto: p.gràdo. 
l~eõ rTIt\iíl ó Rolétifn séguÍ!tte do Cirürgti\Ó' as... 

sistente á ~\li~ Mà~t'61~dê ~ Impcradà .. ~ 
., 3i.ià ~lâó'é~tárle hnretiat ('ohtinú3 a PU"::' 

brM; dorE'~,) ~ ;':):;> pukt t'q:1 natural; e aS m:íí~ 
fm'ltç()('9' _ em . é3tiH~iJ r~trtillí.'': Quanto. ás _frllctu:,M' 
~.j+\ li». dê e"ftántdnÜí!tIJ'~ Pà~;) da lmper-ral QUUt4 

'.~ J~ Héâ Vista. ~ de j tL·. -' \:::1 dia de tnv'leati~ } 



( !Tt) 

tUIS - o Cirarpo da. Jioperia' Cam ... , • A .. 
lÍI&alce • Sua M'aatade ., Imperador - Domín. 
lO' Il.i,.o., Guimar6el Pti.roto. 

A Auembléa lIe Ii.ongeou muito com o pro
~ du • .,bOl.. de SUA M.gealade. 

Deo ooua de um rtlCII&trimellto du J ui. e mais 
OIida. da Cama,a da vma de S. José do Rio 
ela 1\10"" t )'!dindo a estincção dOI direitoa. de 
.fUI •• UI POD&eI do Rio das Mortea. e Rio 
Grand,. 

Mandou._ que fOIle remettido ú CommisllóÍo 
ele Fazenda. 

O Sr. p,.18idente disse que o cidauiio Fe/i.f. 
berto I gnac;lJ J ,/,Rutlr;o Cordeiro lhe tinha remct~ 
tKio uma Mtmcría, lIJaI que por mio trazer re. 
conhecida a alsignatur. julgava que de,·ia ser CI1. 
"jad. a aeo &utlior para ., dito reconlJecirnento. 

Decidio a AI_mbléa que assim se fi;':t"lisl'. 
Di.semailloSr.l.re8itIe71te que eslava em 

cimn da Mesa a melllor Carla 'fopogratit-a di, 
• PNvincia "e Mia.. Geraes a qual elle oflere:.:i'l 
par_ U80 .da Commissão de S, ,Iisth:o., dcyenrlo 
ter.lhe restituída depois de co .liada, ou quando 
lIio foue já J'recisH. 

F,.i reeebída com especial ~grlldo. 
O Sr. lJlifJTtt! Silv'J pariicipou ter recebido 

tUfI Uffici.. d,. Governo Proyisorio .ta SQa Provwt
da, ·inr.u01h'n,l() u de felicitar a Asscmbléa~ pela 
.ua reli" j .. ,t" IIlÇ:io; c pedi" rcmcttendo.o á Mesa 
.. u&: f,'I..e tu·.,ad" na c,'nsideração do elitilo. 

Foi recehido com agra.lu. 
O Sr. })it,,: - Eafa Soberana Aasembléa 

julgou nec'eIII.rio que se creas&e uma Comllli.8SlÍo 
aMiDacJ. A. C"omDlunicação dOI negocios minillle
'.rS.&iI; eu como lhprescntante da Nação tomo lO

.dn o. rlap"lho em que te cuido da possa defl'za 

.meeroa , exttma; 4 porque não .acho ('&Cripta esta 
Com ....... o na Ulta dellal, proponho que iPja ali 
comprehend}da pafS ", preencher ~ 6m a que dC. 
daUDOu. E.& fia para 1110 a ICguU&&e. . 

INDJCAÇAÔ 

Propowlo que Ie descreva lia Lista das Com
.,i.aõe. a Commil"iio dealinada para se manifesta
t'Gm o. 8egredos miniliteriae. a fim de 8ort:r o 8H 
«leito, Paço da Âlsembléa aOI 9 de Julho de 1828 
J~~ Cu,todio Dia,. 

O Sr. ieerelario CtJrnei,o cU Campo8 leoa 
llldicaçio do Sr. 1);(11, 

O mesmo Sr. Stcreetl,.~" .. - Wão yejo neces
';,1..,1, de Itmelh.nte Indicação; se falta fllla Com. 
miolo na li.ta dell .. , entra quan.lo le.alldar 
reimprimir; o mumo se tem praticado com a do. 
tJn. Deputados; llisentaiu.ee OI que vão de novo 
ehegando t e acrelcentllO.1I 08 seo. nomel quantia 
.. reim~riDle a liata. 

O Sr. IJin,: - O que quero he que se men. 
doae e.ta CoOlmillllÚO na lista; e que lenha ex,'r. 
.tcio; porque o fim para que fui creada he de 
lumrna 1n1(Jorton,ia. No elllado em que nos acha. 
mOI devemos acaulellAr.not ,I cuidar da Doua se. 
fIIrai.ç.; e cfltiu qUI istnee. alcançani, melhor tra
balhAndo a. d. aeerdo rOi" a Commi!!!lão, porquo 
,.. .. l1mbr., meioa convenienle. plua IIC conlleguir 
&",w Ara. 

() Sr. Ând,ar/" Maclulf/o: - Niio Rci como 
.. perlenc\em ele nó. medidas de gu!!rra! N un.:a 
.. .... .., tÜafa qUI · •• ta CommlSli"O tQ~se cre.-

da para leIIlelban1efi.; ereoa·te pt,. .. 110 eâto 
de Be julgar fraco o Go\'erntl e quenr recorrer a 
ABscmbléa, houvCliIJe um canal de eommunicação 
onde Be dillCu'i8sem as sual l'E'Quieições t para 
depuiB ler inteirada a AlI8embléa e resolver; Dl" 
·em quanto o Governo se não julga . preeilldo . d. 
tal llultiJio, nada tem que faaer 8 Com missão ; 
1JÓS viemos aq~i para fazer f. eis e IlRO para tra. 
tar 'de mcdid&s de defeza illtt'rna ou externa; tael 
mcdid.. tião da. c.:ompetenria du Govn-no, e t'm 
quau'u c\le nl10 exige tle nós providrncia alguma 
parl\ que nos havemos meUer em n~gocios da 6ua 
fClipousabtlidaue? Se IIOS pedir n!gumn ecusa 'are. 
11108 o que entendermos, mas antes disso por De. 
nlluIU modo. 

O Sr. Dias: ~ A ml'nsa~~m que acabamos 
,le receber de Sua l\f.a~e8tode Imperial noa dá a 
conheCei" (Jue he .preciso attender u nOSSR beguran
~:i tOlllnndo medidos de precaução; e julgo que 
!Seria :t<:erlado que os Menlbr08 desta Com missão se 
cUh.:nuc!'sem com os da que foi nomeada para di • 
zcr sobre 3 rekrida ménsagem; c que ido se poSo 
s"sse em movill,cnto; não Pl!nso que iôÓ "it>S&emos 
f.lze.r Leis; Íl vista das ,rjeissttudE's que ie obser
va0 cumpre ha,'er \'igilancia de toda a llarte. Eu 
digo o qlÍe entend-o. 

O Sr. Andrade _VIlChOLI(l: - Eu cuidei pri
.meiramenle q"e o nobre Preopinallte ql\eria que 
n pousae esta Commissâo lia lista das Commissóe.; 
depois parece0-me que queria saber por ella no
ticias do Governo; 'e finalmente entendi que qlle
ria que 8 mensagem fosse lambem Jt mesma Com. 
mirsiio; por tanto já' tenho entendido trel coaa .. , 
e talvez ainda não percebess, o que he. Quanto á 
1 a lJã~ acho que seja objecto de Indicação; quan
to á 2. a ae·o GoverDo Bão tem noliciai que com • 
municar comoha de participa-las? E pelo que 
respeita á S.atendo Sua Mageetade Imperial man.. 
da.lo aqui o Ministro da Guerra para apreseutàr 
publicamente oobjecto da sua mensagem, niio sei 
que tivesse nada \ a dizer IObre ilto a Commilisão 
a que se refere o nobre Deputado. Por consequen
cia pareceme que )lor i)ualquer lado que le olhe 
a IlIdicação deve Ber regeitada por não merecer 
conside:-açio. 

O Sr. Jlfaia: - Sr, Presidente: Rl1 ainda 
nfio entendi, me parece, o fim para que foi crea. 
da esta Commiasão. Se ella foi crearla para so 
lhe participarem as notic~as do dia, que dizem 
respeito li seguraDça d. N açtl0, tanto interna 
como externa I já o ~Gcretario de Estado lhe de. 
veria tcr feito .1. parlicipaç6el do Governe. Nlio 
se pôde di2er que ae lhe não 'tem parlicipado .. 
noticias, por nenhumas tt'rem havido, que iDte
f'e8Sem a segurança de Nação; porque he bem 
Pllblico, que já houve uma; e8sa, que fCI objeto 
da mensagem de Sua Magcsladc. Mas talvez o 
Governo "'lO concebesse a fórma porque se deve 
.rlirigir a esta Commissão. A 8eude ,ie Sua i':fagea. 
tade era uma noticia mui interessante, que imme
diatamente deveria ter sido communicada á Com
miSSlio; pois que certamente depende della a se. 
gurança do I mperio. 

O Sr. Andrada t SUrJa: - Não sei que a 
l'Ioticis da alude de Sua Magelltade ontre na or
dem du que se devem dar á Commissão; e a 
faUar a vcrrlanenunCl\ perceb~ beln que communi-
c~ão era ~s(a; porque pil\'a te dar pa.rte cio que 
À&J g regl5to da en~riJ" d&s cmbarcaç(I.6, seria 
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('.,:.~:" :1: ' (':l!', IlOtiria~ que lliio são Offidaes. o que 
tltt:l,/t o ( .. Iv(~rno (leve f"zcr; o Govern(' nunca 
s,' reg'u:a pdo que se di, em cartas parti"'llure~, 
/111 rtf'",..'o; J>86!i.:l~eirHS ou M('~tres de t'lllbnrC"i'; ;.~o;. 
A~3 llnicli): notici:Js que me persuado se ucvpri;;n 
,I:~.. ~('ri:ifl as que podf:Sscm ter ralação cum a 
f ,tr.ldid"de do lmpf'riu, e destas ai lida n;io hou
v':. n~.~lnl~a; fogo qll~. as haja ~ua l\lagestllde 
In o (~('Illlril de as p;lrUClpar.... Isto he o que 
!l'C PflfCC('; pois como já disse, eu niio tlei com 
«:erteza p.:tra que sina ('sta Com missão. 

O Sr. .Uaia: - Como eu 80U Memhro da 
mesma Commi8são dellcjo isto c14TO, porqup- se 
Il:io hc nec-e.isaria o melhor he de uma vez ex
tinguir. se; e até se eSCU8" de augmentar a Ii~ta 
com eIla ~ e rcputar.Re Commiflsão permanente; 
mas se fi he. mio sei a ralão de não vir na 
lista. onde se acha a Comml"ão Ecclesiastica que 
foi ereada dl'pois deUa. 

O ~r. Alellcar: - Eu creio que se poder .. 
interromper esta impor'ante discuss:io, parll fazer 
<entrar' o Sr. Depulado da Provineia do Ceará que 
está á porta do Snliio. 

O ~r. Presidente perguntou se estava diRcuti. 
68 a materi., e d'!cidiudo·se que sim, poz á vo
taçiio Il Indicação, ti foi regeitada. 

fomo se achava li porta do Salão o Sr. Pe-
dro Joaé da Co.çta Rarros segundo annunáíra o 
Sr. .Alt7!car liairiio dous SrII. SCl'retari,s a busca
lo, na forma do e!lt.lo; e sen 'o intrudus:cJo prl's
tOIl jll:"amento, e tomou lllg.r na Assenl:1I'~a. 

O SJ. Duarte ~ill'(I: - ~r. Presidente: A 
AssembJéa resolve0 qUl' .fos8em impressas ali ACt88; 
~om tudo não tem até agora apl'ar, cido, e fazem
',os muita falta, pois estamo's sempre precisando 
de consultar as decisões do Congrellso. 

O Sr. Carneiro de Campol: -:- As Actas já 
se estão imprimilldo, e creio que algumas estão 
promptu; para que venhlio com ma:s brevidade 
o remedio he dar mais gente á Impressão. 

O Sr • .Andrada e Si[-Da: - Bom he que se 
raça a 'guma recommendaçiio; já podíamos ter ai
JCumas; e na realidade são precisas para os traba. 
Ihoa da Aaembléa. 

O Sr. Ribeiro de Andrada: - Já se deráo 
proviCtencia., e o Ministro da Repartição da Fa
senda ,foi pessoalmente á TypOgrafia Nacional; mas 
o IUlmero das obras he immenfiO, e a letra não 
he sufticien&e, bem que ba pouco se mandasse fi-
car a que já estava encaixotacfa para S. Paulo; 
por tanto Dão -pode i8to marchar com bu·vidade. O 
que me parece he que o Governo deve tratar da I 

compra de mais prélos, onde quer que appareçiio ; 
Dl.. por agora Dão he po8sivel maior brevidade. 

P&880u.se á ordem do dia; e entrou em dis
eunão o Art. 8. do Projecto sobre o. Governos 
Proyinciaes, que ficára adiado Da sessão antecedente. 

O Sr. Andrada e Silva pedio a palAvra e 
mandou á Meu a seguinte 

EMENDA. 

Ao Arf. 8.° Os Conselbeiros eeftO electiv08, 
e a lua elfu;ão se fará pelo mesmo modo porque 
se elt'gem os Deputados da A88embléa; com. ta~to 
que tellbão a residencia de 6 annos na ProvlnC1a, 
e 30 anno. de idade. Na falta ou impedimento de 
qualquer Cozuelheiro lIn'ir6 o Supplente que tiver 

a r.~ah)'!!l d~ "otu~. Paço da AI8Cmhlr~a 8 de Ju
lho dt' 18~3. - O Deputado .Âm};-ada e Silva. 

]"oi flpoiad~; 
O ~... Fl'r"a1'fdett Pi.111,,,iro funuànclo.8e fla!l 

r:l,,2if'~ que expeDoera na 8~s81io antecedente otiere. 
N'O a seguinte 

EMENDA 

Ao additamento do Sr. ltJonia Ttlvare., prft-
ponho a emenda, que a idade marcada Vflra os 
Con&elheiroll de Provineia balltará que seja entre 
os vinte cinco e trinta annos. Paço da Assembléa 
R de Julho de J8~ - O Deputado Fertlalldel 
Pin1u-iro. 

L" • • t 
S" 01 apOla~I.". 

O Sr. Carnt';ro da CunJl4:"':' Eu tambem fi. 
uma emenda reJatiu ao tempo de residencia na 
Província paral poder ser nomeado CouseUlciro. Ue 
cOllcebida nrltes 'ermos: 

E}KENDA. 

Mas aos da. Prorincial limitropbes bastará 
tres annos de retlidenciL Salva a melhor redacção. 
Paço da As.emblél 9 de Julbo de 1828 - Cor. 
ne;,o da Cu"ha. 

Fui apoiada. 
O Sr. Alencar: - (Niio se enwade o Ta

chigrafo. ) 
O Sr. Ribeiro ti' A"drnrln: - Como ofR9eci 

uma emenda a cste 1\ rtigo, direi alguma cou.. • 
fa\'or della. Eu concordu em que 08 Conselheiros 
não SQ"ji'iO nomeados com meno. de ~ annos de idade, 
e tenho por qualidade e.stneial a residencia na 
Provincia; igua:mente ml' p •. ece jUlto ,ue'.;ej" 
igual o numero dos Conselht'iros em &«W ... a. Pro
vincias, purque todas teln dlteito á melhor admi
nistração; mas não me penuado que o COlllelilo 
deva ser iott'iramente de elei<;lio popular .••..•.••. 

O Sr. Carneiro da Cunha: - (Não se en
tende o Tachigrafo. ) 

O Sr . .Andrada t! Silva: - Não me levanto 
para sustentar a miuha emenda; não tenbo essa 
pequena vllidade; já está entregue á FUIl sorte. 

O Sr. Alencar O IlIu6tre Deputado ja farrou. 
O Sr. Androda e SilDa: - Fallei ontem uma 

vez, e h~je outra; mas se não quer que falle 
não fa"arei; bem quc o Sr. Presidente ja me 
concedeo a palavra. Não per tendo , torno a dizer, 
sustentar a minha opini~o; mas seja-me licito apre
sentar o resultado pratico dali minhas obser\'ações 
c das minhas viager.s. Ningllem duvida que pôde 
haver um homem de 25 annos com talentos e lu
zes. mas eu quero que elle tenha o que só se 
adquire com a pratica do mundo. 1.'ambem da 
Cniversid~de eaiem Bachareis Formados com me-
1101; de, 25 annos. tirão a sua Carta, e vem pa
ra a Corre, onde, os despachão, que he o mes_ 
mo que dizer.lhe - Ora meo amige tem carta 
branca para poder fazer o que quizer. - Eu sei 
que ha um ou outro homem que apparece, por 
exemplo, grande General com poucos annos, um 
Alexandre; mas, além de ser isto um dom par. 
ticular e raro, um General aconselha· se , e Ale
xandre assim praticava. Convem reprimir o fogo 
das paixões t para que não se tomem medidas pre
cipitadas, com prejuiso dos Povos. e isto não he 
proprio e natural Ela mocidade. Não quero pois 
que v. para Conselbeiro, um rapaz que por cer 

•••• 



mto um Ptojeeco du A~tJ:.n .t., tn:.c:lJde qi.e 
de,.. por... em e.urn,ãô, ti filo íàbe que o Aà
Ihor Y. um oulro P,c,jceto. c::n co:ttrafJó: eu te. 
"h~ a_pIeM duto na minha pi'ópria Proyincia. 
J'ortaato elireí com f •• uquezA que o que deitjô que te .. 
nhão OI Conselheirot he ~rn ,enllô. e ft\e ó pre
flro 80s tllletltD., pera o empr~go de que 'e trata: 
um hmn63 com bom ,enIO e atl1igo do 8C~ pr.iz 
'MII "uanto baita par ... tí~t à$ obrig-açôes de 
(:onHlbeiro. Quanto. ruidlBéia outro. br8; íC 0<:-
rapíario js em demOD~àr 8 nectS8id.1de; e por 
IMO rle Jia:illi • faH... eó tobrc á idade, e Oi 

.,.o~iYo, que me défermÍlúdo • oisit a de 80 
,,"nclt. Nada mai, tenho a dizet. 

O Sr. 4,ouche Rendq,,: - Sr. Presidente 
eoneordó com o. prlileipiOl tbeor1é01 do ilIustre De .. 
plnado o Sr. Rib,iro ti' .Andrada JUi .oa emenda 
a e_te Artigo; eomt~ quuto • ft'aim tão instd .. 
mi8iivci. Da pratica. N. ettabio. em um lmperio, 
cuja. Provincias são exteníi.simal, é algUMas sum ... 
mameuté distante. eIe_ Capiíal. Ente outras po
nho por exemplo a de Matto. Groil8o; ndmittidas 
ali .. littn. &riplicet pera virem ao Imperad,'t; 
Me acolher 'de tret um f e voltar para M:ltto 
GrellO, terem OI pelo menos a demora de Uhl anoo. 
Então ae algum C1U alguns dos que vão confirma
do. tivarem morrldo ou eetiverálD impos8ibilitados, 
.ira olltr. Proposta deSupplt'lites, e se passará 
outro anno; e entretanto e8tará o Pi'e&id~nte a go
.emlJr só. O tnHIflO poderá succeder com 8S fious 
eleiçõet quaDdo chegar o tempo de 88 proceder a 
.1IH. Portanto voto contra eata emenda, e 8 favor 
d. do Sr. Andrada t Silva, porque ('nche todos 
ft' finll, e abrange ai outras emendas offerecidns. 

... ~O .Sr. Yergtleiro: - Como me não persuado 
que OI ~"cres ,conhecimentos andem stmpl'c com 
a maior idade f não"'liou de voto que se nxe re .. 
,.rr& alguma a este respeito. 08 Eleitores beni sa
hem que quem tem mail anno. tem. tido mais 
tempo de adqúirir luzes, ,e elles preferirão segu
fomente t C:11 igúae8 circunstancia8, os de maior 
idade, sem haver becésbadadc de entrarmos em re
gl'as tão minucio!ti8, prescreveDdo uma especie de 
regimento para se regulnrem nas Ellcições. Quanto 
, re~jd~l1cia tambem me I.ão parece coúSá indis
peJ.suel; algumas Províncias se assemelhão muito 
• 08 que .ivem em umas deIlas p()dem bem ir 
servir nas outras, porque fllcilmente cntentleriio 
dOI negoc;ol de que se tratar. Se limitarmos as 
eJei«Ót. ,?I que tiyerem os 6 ann~s de residencia 
e 40 de Idade mUlto pouco havera que 8icolher; 
he necellaario dar· mais latitude se queremos ter 
Couselheiroll, poís com taes.testricçãe8 muitas pes
loa. capuel ficarão ~XclUlda&.o.o.o Tarnbf.m nã:ô 
pOllae) approvar a emeDdá do Sr. Ribeiro de Andtada 
que eRtabelece que sejão os Conselheiros propostos 
pelos Eleitorel, e escolhidos pelo Chefe do Poder 
EJleeuti"o. Eu não eei que. bom resultado tenlla 
• serem ellet Cleaturas do G01erno; creio antes 
que msto se correrá "grllnde risco. o, o_ o Da. Côrte' 
hc onde 05 bomens da. Provincias se CObheéetn 
menOl "0 o •• E.tee Conselhos .:'io muito sémf!lhantt!! 
,. Camara.; anim como ~tll8 tratão dos intere8-
lt'I do Município t os Conselbos tr:1tãó dos inte
relles geraes da ProvinciA; e por ifSO ~oto. pela 
aomcaçio popular. SllppouhamOi que isto impliéllS!le 
ClÓm algunl princiviOl. t~eorieà'; b.ão imP<'rta, Ufia
.. 0..1101 ao que DOI eMlaa • prattCA ~ e marchare
.. bem. Além diste que iacon,tt:úente não haO'e-

~a .:l& i'êllie"i .lii~ própóslu á Córte, e yolta di 
dléiitilo ?Em al~l1iUsS âeríá iatô até imp"litiêaVél 
pela ifiti'W·fiâAl!i;.talida...... Em. 'hn dtliiélJills âí 
efjc~Jh&s 8(h Ekitótei; e demos· lhes b1iiltsnte 1 .. 1'", 
gueti; as resti'lc(()êa que tenho viito proliOf todài 
.Üo dllfilbOô!l.i ~ talveil aejãô cônvcniefiiés em óutrõi 
Paiteíi; pari o Btâ6il ~ão ail àppruvõ . 

. . O Sr Pertira Ja Cunha: ~ A iêÍàde. e a 
í'e1IidenéÍa dó ni 'et-dãc.Je i'équi:;itêS mui iitUobdivé!iíl 
par. ãqu('Jles que deve_M scrtlomésdos COnselhei. 
ros dOI Governos dà8 ProvinéÍas j máS e~te8 }lrê
dicadój devem ser êonsidt'i'àdos de maneira, que 
hãô i'estrinjâà a liberdade dós. Eleitorês. êstteitab • 
do.lhes o ciréulo; e fá~endó·lhê fiiãit.; dificullosa • 
e8êólhá de varões prõbôs; e éoténdídos que bem 
pOlsão tom lIuAS lUles, e plltriõtismo éói:corrai' 
patá à ptósperidade, e auglilCrito de Beo Piiz r.à. 
tal; ê pôr isso não posso éóllvir em que se mar. 
que }llltà este cargo a idade de trintA e cinco til .. 
nos, é dlili para cima como tiuho ouvido. Dltt'i 
passageiramente o quP p~nst) a t:"l resp:.ito, Notarei 
as el'0t'has mai8 nota\'ci~ (1.8 vitla I.urruma, Sel ... 
me fu. r cíltgo de fada utna das séte idades. do 
homem em que os antigos PC?VÓ8 a8 dividirão '11:8. 
je Ente ier.dó de todo~ o mais perfeito, he toda
via o mais frágil; e inerme JlO leo nascimento, 
e leria momebtanea ~ua dtuação. ie os cuidadol 
paterLOI, ou urna r.lão piedolia não velasse sobre 
sua. existencia párá prolongar 5Míi tl,iu; mA~ pu
s&ndo progreilsivarncntt pelo e.tado da puerícia; e 
infnnélá t adquirindo pouco, e pouco suas for~a8 
6sica"l; c Moraes, elle. lIe achá na idade da }lu
berdade t em que àS leis 8iítig-8S; e modernas o 
jlllgâo habililadó plil a ruer Teitanlr~ito,. e até 
p:u'" cazar', e constituir-se chefe;, e admini5trador 
de lImá fàmilia náscentc, cujo pezo sábê avaliàf; 
quem de~ê.ia. cumpridamente slltis(azér os s"grádólI 
deveres dl!Pai de famílias; Pi'ose-gllitico o homém 
em sua .dolescenela, toci,ndo a idade de 18 ànnoi 
j~ se 8uppoem tào cOIll!'lelatnente de-senvolviâali 
!fua~ faculdades iRtelIectuaes, qúe marca a epocha 
plna a maioridade dos Imperantes, e em álgull1ll5 
Na(,~es ainda ~Ilt('s. Chegllndo a Ql aU;HI$ já se 
conSidera () hOIn('m capaz de toda" a li'\:iPlitáÇã<t 
nos crimps ('apjtatl~, áclla-se Bachal'él formtadó e.fi 
qualqt:er facl!ldade, ou sciencià; obt~m pc!o com-
petente Tribunal 6upp!emeiltó de ldtlde j 8t"í've ê& 
Postos .m.ilitilr"s; ttY:ebe ordeM Silti'ólS; e até pó. 
de decldtr da su .. sc!te, fatcndG soIemnetner.tt 
volos religiosos de que sé não póàc art'épn!der. 
Ultllllamente cotôpletalido ~5 IlhnOI!! se con!lid~ra Ó 

homem pelo unaaimê éOl'isct.timento de" quasi to .. 
dóS Of! J10108 na eua tnaioridade, e babil Pál. 
todAS as filDcç3es da ~idil Social. Logo pará qUI 
se ha déil_ir mais longe? Não se lh~ cot1flão 09 lu. 
gar.ts eia Magistratura CÓDl exercicio de uma J o. 
ri!idieçã(, em que tanto se êomprObrette ;l Ileguran~ 
Çll, e Iib~rdade civll de umapórç30 dos aubditótil 
do Impeno? Eu nao qucl'ó afirmar que todos O. 
bOiUetH: nesta epocha estão náS eircutlsteficit. de 
terem os conhecuuentos. e eXJ'eriéllda ce qUê. flê 
I1cceuita. para decidireln dos negocieli do Ejtãdo; 
mas ha muitas excep~ões; uns 'dese!2\;olvel1l virtu
de., e talentos mais pretnàt uu, e eJlergicamente 
dó que ou ('01, A historia de todos 011: 'empo~noà 
mostr~ quanto, hómtns na llia mocidade cont.ã'o 
heróicos feitóS, e áC<;Õ~ grandes já. ilo Elél.'dtn t 
~ já no Gabincle; eíeuzo exemplificar este attig6 
'il1ê 00i he &ão famti iar. Deflllt!S, te b"q~xigim"Õj 



imi18~ 48 ~. ÜD;n(Jã. pif:\ '~ct Dépt1tadO, é Membro 
dó Ccniío L~181IltlW'ó, qUe tcrn ôe dicidir do .. d~ 
-tm~ d. NIlÇiio, como &0 fiertCildcm maiiJ apuradas 
tjõlhdâdêà fii1ra oaer Consl:-lheitu dos Governo8 de 
Provineiá? He neêesi;ario aproveitaI' o prcâttmo· 
e agilidade ptóflria d, idade varonil, que he quan: 
40 Iie citlprehclitlem, e se realizão aC\~Õe8 de v.lo .. ; 
~ ~clividadêó l'ôr mim o julgo, o tlspirito vai eri .. 
fraqueêt)ndo~. & mt.mGfia desamparando, e plirà pOu
eó sirvo. Deixemos á pl'Udellêià dOIi Eleitores; qüe 

,11;i., de proceder nesta es(:olha, cOmo na das De .. 
ptH,.dos dá Ássernbléa com a círOlihSpetiió t.tUO o . . Q . r 
Ilegóéló e'ltlge. ül4ilto á residencia m- pa'rece bas-
'tia,)". quê O Conselheiro a tenha em qualquer parle 
do Brasil; c(')m tanlO que 81.'Ja Proprietárió e na 
Provincia em qiié deveiservir; pois aindá que hôJ .. 
alguma lIi1terençà no Governlt eéohOtnico de umas 
Far. oütràâ Proyitaci&8, éom l tudo em tégr8 gê
ta] a suá ílgtiitlltúra; e CõmmerliÍõ tem tal líomo .. 
«ênidàde edite Ai quo coincidem em lieos iíitéi'ellio 

'ICS rIO qUê lm:s fie mais essencial: voto Vllr tinto 
'êJ W' flé pr.óCtiUiI ttcshl Eleiçlio da mesma "Iabeira 

, que fia. dos Deputàd'J$ como está véncído, jem 
rcsLtiêçãó ált:pima, , 

O. Sr. lindtatin JfacltaJô: ........ Le\'anto-me p'" . '.. .. d' .. ' '!l, ápcHàí' .~1fi LO lUi~à!' li émefida õ Sr. .Atou;õ 
Li1r..l; t: ~ljjei' dcpoit~ aIg,im/\ CÜlilll& contrti ô que 
'eDh~ ouvido êtll ôJlposi<;ãó aos pritlcipiõã .. êmque 
tDé fundo perá • têÍíll'ma dó Att. 8'.0 Sr. Pl'esidell
.e: O. êbfiueciftaehlõi! pràlicos dó um Pàiz; em te-
Si"~, Sê não adquirem em poüM tempo; ja ouvi 
tlizi1r _ que óiI .,l1cgóci"'. dê. uma Previneià, .. le asse
iD'êlhi!o Aos das outrál; iiló áãõ lIe issun ~ c:adll 
Pro.vincia te_m .8 sülU particulAridades que àÓ 8e 

'cÔíil.iêêefil pela eipêí'ieneia de aíl'íiôli; é tis qu~ vio 
pi'ÔI1iôfêí' Ó IltlO augmentó e melhora Ms diff'êr~. 
tel rimos de ádrninistfàç.8o, Sé iiãô ,tivetem éóuhe-. 
cimentô dessai p8rticulatid.Jd~, hii? de .... tal' 09S 

.seos ~tojcct(js ê mêdidiJli t e liot IR80 me patetê 
iiítUsp-mSávelá residenéia ,Ie 8éis afiOi" éí\i,~,dá Jíá 
'c!\1ímda ,do St.dt~r!jõ .l:i"!-", QUlInto ia .d~ Sr. 
/lr.l(1ÍIi~ Tavarei he lníll\nli881Vtil ; Viirqüe vlrlamos 
à tle-sp(eiàtássim mllitns hiliftéris que ápeZai' . de Ii~ô 
1riC:h O'S 40 anno9 j. podtiriliõ com tüdo ajudar ~()m 
áUas h:í~ü ô Cõnselho; Eu temo a ptécipiílkiaô e 
's o.'_ádiado!i PÔllC08 .HIMS, e múih; mai'i a &emo 
DOS COl)~elhóti Pi'óvinciâeli dó qtlé n' Umá A$sém
. 'bléã J.)eliberativà ccJmô elotai ~ istô ja ó, prdvO't:i d 
,Sr. AJiafada c; Silva tnosti'àndó qlle 81 idé~ éla
'f,{eradas às theoTiu ~metàtiá8 é atéimpi'atjea\'é;~; 
l2ã~ etiio àql''Í peri~ó~aa por'lOO o mal Sé _ ptêvêBla 
pêlamadurUà de pensai' do resto dCl"Cong;resso, 
No Côfiseihó o qliê lIe tfq'tét ~e bom ~lfI~érn1m~ .. 
to c f .. ieu de rasfto, e isto nãó sé adqUlfé (j'th .. 
. liariamênie lé mio depois dos ~5 afinOS; porque he 
,efitão .<Jue ?lhamoipatãó8 ó~jeéto8_Mnl t~~X_â9; 
e 06 dlicutllnOi com wda a força do entendlrfté'í'l" 
to. O Sr. Fernô1Idtl P'inheirô também mostrou t~ .. 
• ei' Os inCoô\'énientes dá .poiH'a idalle; mas pé
los termos em q!le está côncé~ida a Sll&: éméntl~ 

'prtrece qUérêr, ex~lliir os q;ií,ê . tiVerem _ mâl,~ .. dé ,00. 
aimo.. porque dtz que a Idade marcada 8flJa. e~lt~e 
os 25 e os 30· é sé assim hé uãópóssó ádmittir 
'eemelhante cm;nda pois li tenho por Um âbsi.n'" 
do ....................... A emendà do 8r. Ribeiro t!e 
.An:tlTtJdn tambem A não approvõ. pela Íligerêílcia 
que dá ao Poder Exeêlilivo iU.!'! eleições; ais~n éÓ-

mo Dão qúCfo ingerência pópulâ! na íi~eaçtl~ do 
,J>t_dcnte .. tânlbem nãó 'quero dar ao PoderE ... 

C!Uti.,.. irigerenciâ nlguma na 1l0mtãç~ c!~ l "n~. 
'lho; dé ~e 8 cada um a tU" parte, e n;;(, ~!·ii.) 
rn~l. Dis!:!! 11111 noure ,Drplltac10 q·te St' "!l~tI.,na 
a 1S10. porque não 6nblâ (:fll1'iO ó Poocr Ex· tO;, i i vO 
potlet!1& suspendel tun Conselho qUt:! erli de no. 
m~Qçü() 1)oIlular; eu. quil"er:.a que ~llé me diüeSSe 
qll:tllJ9 a lH,mílTcbia Constitucional onde os tôo*", 
lhos Allmiiii~!falivos snô ~a nÓ!1lt"içíiú do Moa .... 
cha; Em Ih~lah~!7ti, li"'rança, H04la'tidil; 1-1 •. &'1*"' 
nha; ., lilé ultl'iiÍill'L'ilte em Portugal silo de tlei .. 
~"Ii popültlr; f' ab,iril clc\'e sei'. Ene CODsl';bo 
Pri~.itlcial mio he Rill1plt!lmt>nte de ~iecillçÜÓ .t~m 
"\luta CoUSá em qüe Sé parece Com &-.ta A~emlJlé •• 
ha de faier l)tôpü8ios de Téf"rmas; t"lAtar dê tUi
b~leêÍnléi!tol); é oütras Cõllsáa mais que podem 8êr. 
"Ir de. base ás Dóssns _ deliherá4fõei; por. tànl., .ih .. 
da nláis ror esta. t3s;io deverí'l Sêl' de eleiçÃO p0-
pular, pOIS elii rigor de pti iiCipiõ9 he Ilt"e,:iso que 
~Póvo tei~ha parte no que hê .diOiili~II'.~!,j ; por .. 
q~c ho IilUlto lÍltêre!l~:,dó nêlla. Qiiàiito • ohj~ 
~aô. daYuspen~?, n~o, _ v~ju qüeHi~to; hajã iiÔ~ 
nmha; 'Porque amda que o C,?ntê:hó. IiE:JO de élélio 
Ção llêpliliít, edmo, têm parte àdminisinii.s be por 
USá pai'te reliponShél í\ Nnçiio; niíô hê pôi. de 
admirar quê ó P()d~r' EsCéutivo ô ãusp~nd.. ~ ... 
pOfihãlnO$ que na C()D~tituiç:iü se ~t.belêc1à que o 
Monarca não t1ómeassé oi! MagiSlradól é()liIo põdiá 
muitó b~m Bel';, pol!Jn'io.~ lhe M estâ DOIDêílçio 
CóI~Ô fUUêÇãó dó Pôder 'Exeéüt~õ~. mas f)ôl'q~ê 
o Monarch& êstá em t>sládo de êOiíbml' Melhor U 
l'~jjljOàií 'Pará del1as ~ (àier eSêollíÀ; Ii~ie, eâ8ó digo 
êl.i n:io pod~i'i. ô Môiiárcbà iÜl~ .. del' o Mág!iíM" 
dó porqlie unba !lido ôómeidô l1C1ô POYo? GI'fió 
qUê Dingliêm eé1'á dês. Ópiiliãó; .. , por t1iôfó biló 
posso àpprôvât à .élfiênda dó Si' ~ R/brim tf 1lIta,1i. 
da (O 'fàchigrãfó declái'Õü -ão têr pl\iJtio apiiii 
i1báro restô dó diseürtiô,) t 

O Sr. FtrnalitÍe8 Pití1,tfrn i ..... .0\ Sr. PtesieJebté % 

:Pedi á ljalà'Vi'à sim ptcsméi"ltê para u!bá .. exp1i~ô 
í vt!r se po,sso liH'lit á minha êfiiétidà dâ tua dê 
absurdo. tálvez eumê fi~Õüdêiüse Com pouca ela-
i'~i4, mãS p~lâ Ordê~ dós mios peÔSlUtléntdí; no 
disc!JfsÓ dê huntém, dá plàtiõ ge êólligetlli qtié ü 
i!'êo ,prihcipàl fito érAillargóit' li êsferà dás ~)pjçtié8 
~ê tal, sOrte qlle íê não passa, li mifihll lh'/iptiiítã 
dós viiité e êincá "fá ôS triritit ãliôôs; 'Vótarei' pe .. 
la des trÍl'ita j é dôl qUârenta ánuM íi e &stiÍIb 1'1'0. 
gteS&i~lnnente.. 
_ Jülgoti.~é a final ,á matefi. ditiéutidá; é ó Sr. 
Pr~idên~ fez as ilêguiiítes propostál,. " 

).Is Se _ â e,leiçiio IIos CÓriselhêirdtí dê"i. iét fêita 
éomé li dós Depütádó!l i véijcecj·~ê que lim. 
_ t:l/l Se 8 ít1~dé delcrmihâtla. pará OI t>epütàc1bi 

déVl!i sêr tômoom ã dos t;oliàêlliéir08 i Y~übeo-jê 
que n:\9 • 

S,· ~e Íl_étia à de 80 .81'i1lÔIi; venêeo.~é qt1ê iÍ:m. 
,~;o Se de\;~a mArcar.,o tempo de rceidétíéiã; di

cidw,;8êt}Üê sim, 
5. oi _ St; íieriA ó tempo ele 6 ànlios i decidió .... 

flüe si Dl.._ .... .. . . 
6,° Sê b'avctião Supplefôfes; dccidiô-Sê tâmbnã 

'lu': sim,; _ . 
7.ô Se setilõ 01 imbiedilitóS em 'Votos'Í fazefid(J;o 

H para isso uma lista gerá I dôS vótad08; tes.l" .. 
jê CJ'!~ ~iRi. .' . 

TôcNs M mai!i ~mendá9 n~o sê tômâi'ãó iftn 
ooniii~çãó pór sê julgarêiii prejudicadlis pôr es. 
tês l;eneimttntós. 

iltigüiMt o Áfl.9.o ooíi .. l'est'eetivas eãleG-
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d.1'; cJ~ Sr •• AndrtJb. Lima, Pereira à4 C",ilvz , 
J1e11T;'l't'-~ de Rue,uJe, e Parda c M~l/o. (Vej. O 

N. ~ do Diario.' 
() Sr. And,tu/4 e Si!t'a. - Esle Arl.igo tem 

di~C1'sall emenda.; cu p;io qll€:ro auglUcnur o nu
",UI) (kllal. Ma. \'flU tlllar ""bre a /lua materi •. 
Diz o Arrigl) qnc o Con!ielho te reunirá duas ve
'!('I ('J')l "",Ia allno, uma no primeiro de .Janeiro, 
r fl;~trll .n' priulCiro de IJ ulho. Eu não estou por 
"lIla "arle do AIi:,.{II; quisera quc se reunisae lrea 
,.( U'" .10 anno. l~ 'pie a 1.- fuese logo que se veri
fi"J'·c a nomt:~c.:io. a não haver algum embaraço 
&1'4 ;,:Irle da Sutll~Cl.", porque conlra ,,"ta nada se 
f,;~. (', ol~ectol; ,1(' que estes COIl8ClheiroB tem 
.... 1.(' LI':,I:u sãu nllôito!!, c além de serem uteis á 
i'rl}' :!1cia, tIlmlJem o podem ser 1\ esta Legilllatu
Ta I 9rierccendo, per 811alll luze8 economicas, pIa
nUM c reprelfCnta<;õcl quc sc poc1cTiio reduzir a 
l'r~jectn8 de Lei. He esta a ra~ão porque desejo 
que fle reunA· o Cons(·lho, Ingo ~ue se apurarem 
011 ":otOI, e que lI~jiio mais de dUils 8S lIuaa reu
fJi:.C3. Diz m .. is o Artigo 'Iue cada uma deslas ses-
60t3 niio durará mais de I.lj dias; este prazo me 
p:!rece curio, eu o alargaria a SO dias, além elaa 
pô'oroga .. óell que a Ilflucncia ou importancia das ma
ferias e"igir, cujas prorogações ae não extenderião 
a filai.. d~ dez cii1l8 de clida "ez. O. Povos eatão 
eom muilo. desejCJs dc ~rem bem governados i e 
e:;tou certo que C1>tll A !iserubléa e o Governo se 
empcnlllio ~m os l;ulí~f,.zer; para que ali Provin
eia. lC'j;io ftlizeR a 8ua administração deve ser mon· 
tada em bazes 80lidas, e obrar-se com maduro exa
me. .. .......... Nüo (alio sobre outros pequenos 
Imot08 porque os julgo de l'enhuma importaReia. 

.'.> I) Sr. Carneiro da CU1,hlJ: - (Não se en· 
tcrldc '''() .:.rachigrafo. ) 

Por ser cheglta a hora dos Pareceres de 
(;olllmlssõclI, declarou o Sr. Presidente que ficava 
adiada a dillcuSSlio. 

O Sr. l\Iflitl por parte da CommiHão de Le. 
çislaç.io leo os seguintes Pareceres. 

Primeiro. 

A Cllmmisóiio de JA.';~i.:;l.ç5'o, reAeetindo li). 

brc o COlltcudo M indic3i(ilo do Sr. Deputado 
• Tns( de RC.~t'1de CQ:~ta, a respeito da arrecadação 
ria fl!;:::lifla r!os dd'ur.tos, c 3usentes, reconhece, 
~ue () Re,li."i.r.cllto de 10 de Dezembro de 1613 
he ir.iluGci,·nte para bem regular ess" arrecadação t 
\! ali depen~ills, CjlJC deila se derivão; e tão in-
1Ii\l ffi ciente , que para bem se e.tender, e cumprir 
tem ~ido prec~:;a8, depois da aua promulgaçio, 
mais ele rluzenlas ProV1Sões do Tribunal da Ma. 
,fia c'r::,~r.ícnCJa e Ordens, além de muitu Leia. 
A IntÀr. tl Ordens Regi •• ; tornando-R por illO 
Jr.ili 'rn!'aliJOII,', e cmbaraçado o desempenho daI 
,.,l~rit(.çiiea "flS Provedores, e mais Of6ciaes do 
*('0 .1 ui,,". .Mas R:,csar disto a mesma Commisllão 
;·t'Cl)nl.cre tlllnhcm, que entre as muitos I .. ei., 
.,\ I nl fi;:· ~ n Ct-i(J}uções, Provillões, e Ordens expe
,lit!nll par,. Ia boa arrf'cadação, e admÍJ1Íatraçlio 
dll~ ""tlR ,103 defuntos e aUllentcs; entre estas 
DcLn'ill I Ilnç,ics , c Decisões Lt'gacs, que cstiio, 
nll .Irv('rn cslar ('ompct<.'ntf;mellte rcgistada. no. 
(:Jirtnr io'l I bs Pro\'l'(lC)rins dC8te I mperio , ha pro
""ltkrll':IIr. mui sahias, mui justas, e talves fodas 
u~ IH'Ll ~l-aJ'ins, para cvitnr o estravio das tazen
dua; "o~ ucruntos, C aUlentes I 'pari I"utelar 

OI int~~"!~:!.; dI)!! Ctedoret, e dos herdeiroB, 11m. 
ycz que 08 Provedores, eXllclos no cumpriml'ntlt 
dos f!eO~ rlcvcres, procurenJ instruir-se, fazcndo-se 
conheeed(/rc~ det;",a~ providcncias; zelem a fllli\ ob
!!crvancia; ,·i:.:il'm a niOduela dos soos sul>Jitos; e 
receiem que se lhe faça cfJcctiva a rt·sponllubilída. 
de, ohrigllndo.sc a pagar pela sua peliS4la, e heGI 
os prpjllilioll a que oeJ'em causa por. preva'ieadltrea. 
ou ommissos. E por tanto he dE! parecer, que 
verificando-se mui" abusos na pratica, que defeitos 
na Lcgislaç;io, não he decidicla a uteencia para 
sc dever tratar já de mn projccto de reforma. 
que niio poderá tei' Jugnr em quallto pela Consti. 
tui<;Jo se não marcar o lIum~ro dos Tribunaes, e 
Ma:!istr:tdos, a quem (Jr.ve eacarrE'gar-ae o Poder 
J udiciario, e IIS (.\las 8ttribuÍ\;ões. Pelo que per
tence á especial rC\'o~3ç{io d" Provisrlo da Mesa 
da COlIsciellcia c Ordens de 28 de De7.p-nlbro ele 
1 'na, convém a Commissão em 8('r lIece5saria 
ulOa prflvidenda para que os subditos Urasilienses 
lltio s~jãl) privados do embolso, do q~e lhe dcvião 
os falJecidos e ausentes; e he de parecer que se 
dê por meio do presente Projecto dc J .. ei. 

A Assembléa Geral Coostituinte e Legislativa 
do Imperio do BrllllU, Decreta. 

1.° J.~ic:l revogada a Pruvbiio da Mesa da Con .. 
cicncia e Ordens de ~8 de Desembro de 17.54: na 
parte, em que ordena qúe se pague sómeote & 

quantia de duzentos mil réis das dividas, que 
constarem de Escripturas, e a de cem mil réiJ 
da8 que se mo:,trarcm por justificações. 

2.0 Todos os subditos deste Imperio, que fo
rem credores de pelisoas talJecidas ou ausentes, 
cujos bens estejão em arrecadação, ou sequestro, 
poderáõ demandar 9S aeos paflamentos t qualquer 
que seja a qualidade e quantidodedas divid ... 
perante os Juizes, e com as formaiidades, que 
ae declarão nos artigos seguintes. 

8.° Senio Juizes competentes para conhecer dos 
feitol, e acções porque se pedirem estas dividas. 
os Provedores 008 aeos Delltrictos, em <i~aDto os 
bens elitiverernna arrecadação de Juizo; e os 
J uiJea dos Sequestros dos bens dos subditoa de 
Pol1ugal , quando jú ('stejiio sequestrados; tende. 
uns e outros, neste caso, a alçada até cem mil réis. 

4.° Para se ·pedirem e poderec ser paga .. 
divid .. , que não exce~erem a quantia de cem 
mil réi., bastaráõ justificações summarias, feitas 
peloa Credores, com citaçi(), e audiencia, ou do 
Tbeaollreiro das Provedorias t ou doa Fiseaea dos 
SequeatrOl; e para se demandllfem os de maio. 
rei quantias se formaráõ proce&sOI ordiaariol. 
de acçÕe& competentes, com a mesma citação, e 
.udieneia dos sobreditos Fiscaea. 

6.° F!cão re"ogados todos 08 Rl'gimentoa. Leis. 
Âlva~s, Provisões, e ~uaesqller outrAl\ Rf801uçÕCtl 
que se 0llposerem ao disposto nesta Lei. Paço da 
Assembléa 8 ,Ie J uI h., de· 1823. - Antnnio Ro.. 
dri~.ea Vt'lloao de Oliveira - J()~ Ântonio d4 
Si/toa Jlla;fl - Jo.,é Teixeira da Fonaeca VaaaJII-
reli"., - J). Nuno Eugt'n;a. d~ Lor;o - Bernardo 
JO.9(~ da Gam8 - .loão Antonio Rodriglle. d,o.,.. 
f){lU"J - Eatc'Clão Ribeiro d~ RF.8emJe. 

O Sr. Reliencle (ndia; -".- A illustre Commit
são foi providente em !tuas di!lposiçães. mas aInda 
f"lt:io, 8 mco ver. os r('medlOS cont~ os "buso" 
d08 Provedof(!s, 'fbcsout'f>iros, e Of6ciaea do •• Iui
.~s ,~as Pr~lVedorias. 9uando propus a "linha ID
dicaçao, alem dM rlluel com «tua • IUIceacoi. " 
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\te't 'i ,e311\ A~~e"lhl~a oCap, ~6 dBMl!moril1 de 
buselllPt&rgu.duf '!'.t:,,~~ i 1(' Cod/l'!J (N." :Jt1 elo Dillriu) 
,"u q,u,c lie II\slllf~stíl o 81 t: xtnnÚC'lI elo J uhm dUIf 
Â uscntes: os rOl\bns r.:!iIO:J 1\<>1(111 T h~SOl~rcir()u Q 

~~~liviiell; que o\'cull.io 110~ l~lV\'ntario~ Olt trl\!',h'lf 
ticos qlH,' I.:Il,tl''c bi rt'pllrtclIl; " \'llIlJrCI:O dos 1"1 .. 

IOl'lAVOS <lu herllll;'As cm IndlltUIO); ~";IS 11 e! ,'U\) ti .. 
rão h,cr~, recebcndu "i:tll.L n!J ,(l(':.p,·.::IS dI! ~I.nl: ;.(1\ 
e ve~tt:t':\'li); Ufl vend~9 d'Uld~·!1t~II:;"; c Illil Ulli",,~ 
dl!lapi,!l\~~~S com <]Ui! ~e, vex:iu 'us P(l\"'~. ~J 1I!~,,(~i, 
e Aluda .í;.llg", ur,";C:I,t'~~al1() u rt'/lIecbllr I aI!!. Illll'-
lOS, e n:l(~ Vt;~1) nu l\~jc\.:tt> :.S pr<;'';lill! l'i·;lvi;len,i.l~, 

O Sr. T(·i.n/l{~ i/t.','(,OIlC;t:t/II,~'" - COIIIO J\h,:.,. 
bro da Commissfiu ,lo LCl(lelli(;I'" tlllll!ll"(;-lllC I,~)_ 
servar quo ella clcclaruu que plli I da .::;liill V"" i. 
denciado\t tOU()!j 1')1 Ci\~os. q 110 au~ ,lhl\lJO~ Irt· '1111: ,",'il 

prcci~o dar rc~nl'(\io; e que C!lt'J em 1\ 1'(:~IMjt;:,;,jii_;n_ 
,lo; em se ,'crifinlDllu CtiLa, tUlia C't t:l • :I,~'~k;;,d(l, 

() Sr. Jle~i(,lIIle Cu.\'~(': - i\ illd.l b>lH :l \:'11-
pon@"bilidlldo 110 nuo rcmcdct\ (lido, E li fui J', 0-
vedor, e se; como isto hc. . 

O Sr. jl,.c.~itlO!fl: proi'0~ 1.1 I':.rc\.:t'r, c ti,i 
approvado; ficanllu para ~," ldtul'a o rruj.:ct\). 

SC!"U1l1!:J o 

A. COMlmiss!\'o de 1.~gilll:1t;':(' ':('\)(:., o r~'n::('
rimento de PtdrD C!.ã Silva Fnjf(I,y() l':,'~: tI\·~';'II.\
dor das Arma!l lIo Perul&mhuco, 11:IC 11": IJl! • .:iu ele 
4lst~r prcso illcomunicavel na Ii'Cltlale"a Il.~ Laje I' 
cento Q sels dill' n' hUIR~ morlifcrá m:!S\liOrrl', I'e-
damsndo o 8CO dirt'it,.) de vivcr cm clual\~1I m'io fi" 
conltamn:wo: ha de psrec~r que be pcçliu t:om 
urgenci:1 infc)rmnçõcs do GO\'crno a respeito (l.:!ita 
queixA, e circunstancia8 da priz,io do luplicante, 
fazendo remo\'e-lo da prizfto tcrri· .. el l'o:ra. outra, em 
que Bem fulta d" necessaria. segurança, dei:~em de 
haver incommodes. e ftngdos do preso. P .. (;o· ela 
.A sFembl.:a 8 de Julho de J823. - /.Iltnm'/J /lo· 
driglÁe.~ Vel!oso de Oliveira -- E.rfcvão Riúeiro cle 
Rt'ser.ck - Be"nardo J U8d da GIJ/ila - L~. JVI'/lO 
Efl!Jmio de Lodo -- .fosJ Tt';.I't,i"a c;a F(lm~c(' 
Ya.1collcfl'aJ - Jo.~f: Allloni" ela Si/v" .U.ÚJ -
João .tInto"i." !iurlri{(u:J1 de Can"lllm, 

O Sr, H-::uriquCJ clc llc:selldr: : -. Que redru30 
está im.umuninl"ci niio rl'&la a me~,)r (!uvida; ao 
menos para miul; P"r1Iue eu pwr:url'i I$I:cr'J:-:'t!o, 
e Diio l~ultc. bião c,uul'rchendo. Sr. Prn;i'!fllle a 
rasiia poõquc, sendo mais c'lI prcfolu!I pcld lII:!fmu 
crimc, e estandu todos c"m:rtullit-aveilJ I:" J lha 
tlas Cubras, sú PHl"o$Q dt''''L\ pllssar por efolHa pe
na. Ou tudos es~i;io cummunicaveill, 0\1 lodns in
comffiunicnnis. Dir.l port'm o (Jovem!» 'Iue Ped, o,orá 
he mais criminoso, do que o:, o~:·.ro~; IIH:':' ~~so 
juizo mio hc da t:onlpctellcia 00 G~I\'l'i'I~O t est:hdo 
o negocio pcmtcntc de uma devl\sf.a. Acaso l·.!fC

IDOS aqui um Carcereira da Háhia (Jlõe metia em 
se~redos muito a lIeo bel pra;,:cr aqu('l:c:; a C]uenl 
odiava, ou SOhl'C ,quem tinha tecoJOcl\cla\'ü~s de ini
mlig!ls. oU

N 
aqu('l!~lJ a quem i qlJlc~ia .C:'iurqp'li" t di-

11 IClro? 1 :io creIo que aqu 1:1J1 1SS0: ú~!MO 

hiio he :llui con1íeddo; lu, nisto aig!Jln r.li:;tcrio 
que he Pl'eciso d('s('ortiriar~ l'edrfMO est:L fc:chado 
em uma prizào n3 For(:llcza da I...ag~. onde o 
mar penetra, e em dias ten'1pesluosos carre~3 hi
elo, c até desmonta a arlilharis: cJnd~ ha ocCli
,ióes que a Fortaleza põe bandcirn :1 meio p'jo ~etn 
se lhe poder valer, e unde .ai prizJes ,;io por isso 
Immidas, Porque raz.io se lia de ter naquellc lu. 
~ar terrivcl, e isolado um homem .donte , que 

cu vi, Sr. Prefli~é'n~e, .al,ir 'de~j. ,'~ oi~~ • 
q\tl\tro diLUI. du um .eg.re'lo ,cndo e~,h.era DÚ, " 
111) cll/io. c.~"rr"glluo })(" doili l',etuj, al>:'j .. do e quni 
""!go? (Ju~rcr.lle. h1\ . que •. J:~ tl'!'IIC a cuhir no mu. 
Inu Clts,tO. " c!c',,,,,'I l,a~!!IH por umA lIelll<m,R, 
('OI ~II~ tulvclGlÍ~ Ih'e lIi.., levt:ü ~an cunta e.~~ 
tllidecul:ellloll, 'l"e dle ~(lf,e contra um Decl'C:tu dv 
11JI1'cratlur , 'luC I'f"lrihe '(:~fljIH' pl'Ízõe. i ~"3' (I~r:. 
" r~zli" cl, lill"· I'scel'",iu para CClUI Pedru,u. q~lI"l(lv 

,~t\l\f()S (:orlet>1I e,.trtu' cm I1Il1itl) melhor eillla('~o? 
1-:u lJIit'l f!"er,) 'iue ,~ outro!! vão par. ,onlle elltn 
P. d,."f.o'/, malll que J'f!cl, ONU vruha parh onele .. saio 
úil outi";! cllf~:jlt 'flll tllna }H'i?';lo, qlle Jhe .. ir"'3 
de St'g'lIif,l1~a, C nilo de lurUlC'lllo: e ~hi tltfl'~rc j:rlu 
~:hmtt!n..;a (filé '/I~f'" JuiZ/'1I lh~ houY'Cltm ,I'; clflr. 
Ondo ('l!c IiC arhl1; ~r. l'i','"id~nte. Clllil priva"" (f,fo! 
('0110,. CJII SOC.'C\J\',·\,lj que fie lhe rl(.,~,j,io dar, porlJue, 
.I;'t c1,('e; t:tl pru('lIrl i l)r.~tar-Ihul! e nãu pude • 
'I "1l1~({1) eu tÍ\'c .fle relal,6c'I) cl1m o CorlJ rnlllldaf.te • 
"ilc niio Ii~ rnettcl'h, CliIlIlO, tendo re.cYffitmdaçÕC8, 
Culllll I\,:~"ml:ntmt\~ tem. -

o Sr. 1,', tlIlftl,: -- IIt hprePlIltmt'nte pl'Clhi~ 
bi.l" pelu Al\'ar1 de .; de Marc,o ue 1i911 q\l(~ 
:11;':lIm prl''SCl lie CO!llwne tm .e~,edo Iit'fl:1\'llcll) tIa 
cClonmnicll~'ão tlolI QlItrtlll p!'eliC'rll l'"r mlli" ue 5 di3b ; 
lIalvult 08 CIUIOlJ C!", mgt 'leia , e fllodo tj\,rqlle *e de,;. 
VÚ(. }lrOrtl~8r Oi OICi"IIIC1é! cincc.'I' dias . ..Ei.o.:aquí p"i:t 
" 'Iue me faz leVII1111.1r agora .. ,''(lZ ncsle recinto = 
eu miu me embÍlra~o COIII 1>>~(l608. nt'm com l'e
dl'llHUR: porque em tilll hão ,onhe<;o toste hllmem ~ 
n~m .ei quem elle .eja: o que me importa rw ('IIS<I 

bit um cidlld:'o que. e!itá em liegrcdo lAa tanlu temp<1 
aí d('~péito de IImll ,Lei que pruhibc de se t('r com eIle; 
e com qua14ut'i' outro um bcmclhallte~rl .. ~edi el1!P
D~z~jllrii& por tanto que a AÍItIl'm Lléa t site 'értl 
cunliderac:10 " OIeln'lll Lei; 'llua q':. ..e faça r~H;. 
gi(lsal~ente olHlcrvflr ~ e qlie se aproye o P:.reccr 
da illutotre (;omn"!!l>iiu lt respeito do qile c.:umple 
Dl311dllr fi" diil:er "obre illlóo AO GOvctll~. 

U ~t. Jlain: - OI M~mbro3 dn Commissfio 
tem 08 m\.. __ mos IIcntimentos de hi,tm:l!·k;ade; mu 
he ,trccis,! 'luC II~ !;iga o ttrmo lII~dio, A Com;' 
IhlSII:ió jU}:;II11 que ha\·ia :hfracç;it, ne Lei na qua
l;dilde di, prizliiJ, e cjue por isso de\'ia t'ste homem 
ser removirlo do IU1!llr em que se ac!!1\; mas cumu 
mil) sabe das circunlitlmcias ped~ iLlfol'nlA<. ées; por
que niio se pode al'bair o Gc)\'emo sem 118 haver~ 
m08, para t!8Uer-~c de tocla~ as lIIiu,It'a::LS CODcerneo:. 
tes a e>Jte n('~ocin; e tamlwm }lf.J~'lue não se flat .. 
claratnt'\1lc se hou ~c int'rltcCjào de Lei nu proce&1(J 
deste pt't'lIO; e torm:1r;;io de culpa. 

O ~r. Atttl,.""fn t' ,')'ift·,,: - ~l, Presi,lente: Eu. 
cOI!lpl\dc'ddó da e·.Í'te deste clt'l'gra\:~do, procurei 
~,her. n;'io pda minha ltt-jlarticriio. mas po!' pt's-
1i0" capaz, ~c estava incomrnunit:3vel, e res.,ondeo
se-me que não. N :io 8ri toe a priúo he tão má. 
ct.rdu rlizcril; Inas sei que os re,,'4 militares fiãd 
mandado, parI! li" e 8t' viio p"ra ali he r.ül que O~ 
carceres lit rl'putão melhores qLlc i\ inf.me Clld"lt~ 
,Por tanto se . est:i ali he )lor humanidade, he pa.: 
ra gosar dê mais algum cOlllmodo, He o que iei 
pela pes~oa a qUI'm .pcr~urit('i por j"to. 

U Sr. Ara/do ,l.in/IJ: - H.cqueiro a V. Bit, 
que lri&nde ler () Parecer na Co.>mlllisltào. e oRe,; 
querimenio. (Ler?o,R~,) Nós leme-li a considera,r 
duas ceu!tas, as otdt~n~ .. e a exccu"fi'u delias. As 
ordens que appareccm ern pu blico s~o sempre con
formes á Lei e se o Ministro re!;pcn1ler ha GC \':t 

tambem fU!1d~da CÜl L::i ~ resposla; por taollW 
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___ iíIOI • aeêDÇlo diS Oi'dé,ní; YêjamOl co. 
... êlle hê tnWõ ni pri.ãó.Níiõ me éólíteõió 
que Ié Mutile • éãÜlá d~ prizao; . güerojjlJ(ií' 
o at.du do ptéso;é '>lIrà i_té&póndâ o Géj\i.~t
lU I." ou quem estiá eíiêlirregadó déllé •• ó •• ; Fàllá~ 
.. étii re8pétíilâ1Jilidàdo·. ma8 . eu bãô a éntêBdóBô 
em quem .Gldel;., êJuerü~à. tambêííi em éjuem êXécu~a. 
. . O Hr. Ma,;, :.-- Eu 60U di' üiêiii~i opin.i~àà 

dÓi iIIÜittl b'°póiâdo; mu. qUllildóse . di. 110 Pa-
JiéCCi' quê lê dém iiàtútn'iaçóe8 j respêltô dali tir-
cmn8t.1n.eiiil da prizãéJ t ja se entelídê que estas ih
f'HmãçÕ~j se eji~eJil coôforme ô reéjüeriinehlô dó 
l'té'tNj. Já Ci»iUita qlló o hôiflcl1l ~e acha preso .. em 
má!)ÍlI~i'ri; é PÕ~. ~iita qUi!idâde dê prisãô" jli . (I~vê 
Jiâvêr têãpuríSâbiiidilde; roia quê na cofifõrmid~i1ê 
du JJej. iíuê actliiliiiêntô nós têgéni iiôét prelíihi" 
dita Eeilic1hao.1êli pi'ÍSõ.f'8 t. CÓ1riiJ. CÁ pre;;Sillnêj)té b d~ 
«!lüi'fiu SM l\'liigcstüéle 'r.r.pui'ili~ nd ])t!Ci'~jó d~ 2:, 
dé lVlilió dti J8!!1 ,12m t'ii.Ztir iJiítlhK'Çiió dê éi'imê~. 

. () 'S,. I1YuJNu/!i i: SUcm. -- Ql1dra V. Ex,· 
man,Jai' ler ó ~.ii'éCêí' dá (Jo,mmiSi;ítõ. (:Leó-8é.) 
.A (ifita 2.· llãrío do Parécer hé 1Ué t'ü me oppó. 
!Iho. porqiie vamos oi'tltiljiít ui!in êoUsa sé in Ii.lbét 
lirimel~o. "~~ ri!:, h~. ~ p~t!t.i~n.; ~ós uu.õ ~~~)éír.i.~.iI, q íí~l 
~.e. B ptlsao êm ijUC !!lc. cst:~, hem i ~omo lie tó'a
titio; r&1, mCr'los ê~nao o Ij"í ~ é creiO qUe l1éllhum 
doiS St's, fôi 'i(âl:dI1i~{ fJ c,mj o~ st!Os pi'(jp~ios {Jlh(is, ti 
ü~ ãl.~um li eX~üiiyIÓi~~'iifío S,él.~ê .à (jx~ifiiila!~á bt:1~ô 
Ptii'lãhtô apôl:llldô ~ ... ]. a p~rte do. I:'arféer, (h:~o 
que fl~ _dêvc:m pâd ir ~h~\)rm.1çoc:'s nliijt1us. dó. esíátlô 
da j>rlsa~, para itehll,-a-r-mos o qlle for JUs~o. 

() Sr. Cnrilê;fó de Cmnoo.f: - Sr. Prcl'Hlcil
te: Eu nUI'ICá. fui. la toí'tãleÜ dá Lagé; nem Si' i 
qtr~ hé éWte Pédtozo; oüçó dízér qUê está íili 
Jji'et;) ti iro"ómmunicíivel: .uma ~.' caUsá pos),oafJir .. 
màr; ê he, 'que he8tlt ÇHbdé i'épütâ"lSê gêrâhnen
te Mmó hÕ'l'ôrt,sá fi fjrlziiõ díl' Fõ:til1ê:ti dá Lágc j 
é sé ti ê tir &im);tê~mêi1té jH"êM íia Lüge. Ílé. Coüilâ 
hOi'i'ôt'üsá t qüe desgfáçâ sêr~ êStã.ndü àlém dê pre
lO incôiiíllUl'liCItV"I! Ué verdiltlê qüê a Víil,a"fã in
éótiirõüilitãvêl sólncmte quer dizer qUê" Õ ,l'rczo ililO 
pôde ler commünicàçlio éôlli i>êssü~s dê tbí'á; é'fiíl'" 
têla éàta l1i1ê 1.10 militas vezes precisa )jãra o ltco 
níió jiócJêi' .1.ISâi' dê suln~rftigios é illudir tom re'" 
p;;!ltâ" IMlkiósiuí a~ diligetwiil8 (jije se eÔljJteglló 
pArá sê. üt1quirit à ct'rtê!IJ;, dê ser alie Ó .íWlliór dó 
f"cto ciin'tinoliõ dê qüê hi! !\fguidó; nll1S isto te pt);,; 
elê ruui Ll'.iiiéJitlêUtl&f llein filie. ô Heó esteja éih 
totltità ~ Póft!ln éottiO qUe,,) (st(t êm se~i'i'edo c~tá 
lilt',itolhililicavol ij tl () !wgb·(!í.J Ilé rCill~~lltc uíilâ 
10I'lUt'Ii; qUe "!é3~l"'Çtí iífio . selá se él>te infeliz Réo 
está i'i'il Uni si'srôcll) dJ Fótt.ilézti ih Lagê! Sê 
eilc esti\ (,li cni N('gl'cclo; cti Õ ('olJsidcrô nlêttidü 
1111 m:lis hGl'l'iv~l miltin'ltHrc1. Poi'ta:HO hu ii'idispen iô 

~Aval t)'ie Rei 'jiE:\';)(; inÍ'orlllti:,W3 1',,\'& tloilCrllibíi sâ
h'r SP. t!!;t't iMI')!nrnuni()âvc!, lmi'tjüe se lhe filiá 
rtmtiiHé fialhr à 1I1gtit'IYl . d:; ftifa •. (lU püfque reál .. 
,iiólité "C!iti'~ . em s~:.;i'élh); tóhlàt1a .,),,111 paluvrá Uâ 
âéêép~a(l em qüe vUII.!:íl'i'rii'lltC sê té,:l1.l, 

() SI', .J}(miz T/J.!Jai't i .)': =- ~1}:3 pdilemôs reme .. 
diilr f) jl1Coilvcnl~r.tc de ~,L~ Lllloll o i1lustrê I)teó
plnalltc o Sr , .A~il"l:dil, ~:, ,s.:'<: .. 't,' declàrIH'do~Sê no. 
Plirecer que se (hr,c, a.o U()~"rIlO qne nO CilSO. ~c 
8~ \ierifkai" li ii\siikiJtj(]íHléÍ c êStl'clté:-::í ,la pí'lzno 
',,~a rem/H/é)' c:il3 Ilni'li;Jm p~r. OliU'11 ofidé tí:'hha 
na CclIlIlUÔ(lo8 PjÓ('éÍSbS; c f.dllf 3 vl,t'dtlJê nils Jllio 
iUihémó/J corri éêrtêzn Ó fJtié se p:'S~I1C(iI1\ ~~tc pre .. 
1(1 t ~ p,;r iiiso Va lÍébdxo d' àque11a ~olidi~W:o li 
ordem ~rà; 5Ôt rcrnôviu(). 

o Sr~ Btnr;ljlles de Rtsentle : - Sr. Presiden
te. lSu . nüoquero que o que di@se 8irv~ de base 
I,ara _ decisão da AflsemlJléa, nem eu me opp()nho 
ílópareéer da ComlJlitis~o; mls desde logo, devo 
pôr à. AsscmlJléa ao facto de tudo o que eci. Sei 
quê. PdJro.l'Ó tem um crl1~ado por dia sei que cs
tá. fexado, que ntint . mesmo o Comnndzmte lbe 
falia; F.ois apenas .Ihe leva. 03 soccorros t e q~aN. 
dó êl!élhé qlit:r f"llaf, o Comandllnte se retira; 
ecim lüdá coilsla me que se compüdesse batltante 
dellê, ü'l:do·o .mesmó for iiiMcente li vista da 
tóndilc1a. fiue ;L1li léin, pela qual lhe p:nccé um 
póbre c~ilí:ido; e fiei que isto ro1n a ma.is de tres 
meí\cs, e qUê ué Cf'rto de\'e plira is!.o haver pllr
tiêíiliirés re~iímrnendil~Õc!Í. He pois de ne'ces~idac1e t 
que gÓioiê dos C'bnlÍilodós, de 'lhe os ol1tr~s gosão' 
selu)o corr('bs cO.lh cIle, ào ,menos prcsümpllvnínente. 

() Sr. liôddó',,;J9 de Câttl(oIlIiO: - Eu tàínhclI" 
sliti MêliilJrõ dá. Cómmissiiõ , e assignci . () Pare .. 
éei'; más êU creio qüê êiil qUàlquer. IUgàr em ~.l!. 
êllê ést~iii iH'clo êstá ém torm,enté) .. QIIIJ. be oca
dêü. qlíé Mü IJé üin tóiínentó? l'c>dãS. eUal o do; 
se fór para.à Ilhíí. das Cobras ~tá n' ll~ inrerai
IIho. c sé for pái'á, ã clírtm:ida (,'déa, moda peor. 
l:nti'e nós quando nlguem Ntá in(:ominuuicayel Tai 
pilrá ~é'~grt!éló ; porque não. hã o\ltr~ meio hás Dós. 
BitS lJi'lzões. })ol' este e olltros motiVOS, me Icnho 
lembradô de sê ntnneli.r lnna Cüillniill~ÜO de Fói'à 
piirã examinar o estado tÍ~~ Clldeas, e patá ver 
i.é áênbíimós êÔlI'i. e!,tes cscomlrljos, e sê melhotão' 
àquêUas casas. Digo. pois q~e estar em p,rislo 
conl,rríóda hãó h~ pósslvêl; mas aS8im mesmo 6igo 
ó P<li'écer da Cornlni,s~jj'io q~é pensou do mcsmo 
mo,dô qUe o Sr. Andrátlh e 8,1r,,; isto he, qúe se 
saibã tÜlllolte a prisâo em. c'Jüe elle sé acba t e 
qUê v.erificand(j.se o qUê se diz sé remova para outra. 

O Si'. llm1'iqfie8 dê RfSéfu/~: ...... A prisão de. 
ve ser só .liârâ, leglli'ànçá 'e é niiô pata torme!lló 
dó preso. }'or tanto sé pode estar tífgl'iro Ilâ Ilhii 
dás Cobras, ria Cóncei~'l~o t õü em qUàlqtlt?l' ôilti'3 
pl'isho •. é tcr !ili ináis alglim comrnodó, deve ser 
'cmoviJil. O homtin qlté ail1da. não esta sClltcncea_ 
do deve s·j sofrer o que heindi!lpensavel qUá sofra. 
" 0, Sr. ,lIndrnd" i., Sil~a : --- Eu éia;rnarel qilc 

êlle SCJàâh .. tiiídó; tcuho Jilcdade delle como »rcso 
é comô. desgraçado. 

J i.llg()U-sê a maieriá dlsclltitlli; ê Ó J>lIreéer 
fi,i appruvlldo, , détt:rinltliliHló.Sé qlie tos~e renlettido 
p()r copiá ao Gô~etnó o i'éf)lierimMtô do prczô. 

. _0 Sr. 8d~et'til Me,ídonça ,pór porte da CO.in-
muisuo de Agncultmíi CóiIlmétéiô Ihdtistria e Ar
tes, leo tambem ós scgüintes ParecereIS 

Pt~meiro. 

A Cómmissã(t (lo Córnmerció, AàticuÍtUi'3 
I nilu!lttÍ'à, e Artes t vio á t'epteseÍ1tàçil~ de IgTlil: 
tió PeréiNJ Duarte Çârneil'o, Tenente Côrófiel de 
l:iiIha. em q~é ~éncionantl? ,o p~ttido que se p/,dc 
tirar da Capltam8 do Espltlto Santo t (aoRde diz 
ijlie jit servira,) pelá suá abundancia em ouro 
fertihda~1c. utellsas . matlas, .e preciosltS madcj~ 
ras, lembrá a Ilt'céSs)(tãde de plr.nôs para utillsat 
esta riquezà, csc óHetcce para os pôr elTl ptáti .. 
ca. E conlô Ílt'sta representa ão narlli 'Visse ã Com
A1issiió que inelhõtássê as Jios"as idéàií, é aómflole 
apâi'ece o.bo,,! animo dó .Aúlhor, digno de louvor 
pela sM dezcJo dé sér ilhl; e tlé outra parte éim 
mesma .. Pi'õvillc.ia dcVé tCt grande parte nó plano 
ge~il de celülUíiàÇãô que ellla Assemblé. têm e~ 
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"t l- '.3 • 
"'IS~e, U:!!:(:l ~~\~ ~~ªpJ!ºVelt~l' aq~~j;~ r;q\lq;aS, 
j'~ !~~i ç~Hh~Çldªl:I, ~ ~ºrp~T 6 .... rrcente aquelll& ~rQ. ( 
Vll~Cla, he 4~ par~r; Q'I~ ~ ~1!áE;8ilTl~n~\l, ql\C 
• ~ AUt!lO'r (;&7; r~ "e!1 tJT~S~lm:l ~j~ ~~ti):.d" et.l): 

~g'radt), l'~CiO ~a A.~·,!!·mHà. ~ de Julho cl~ l~íl:J. 
Jeii,rJ {;'o,~!:!'~ d~ , ... ·~r,· .. ;ra ,Ma:,dç,lç'~ ~ '.Jp~i Tfi~~~i., 
"" df!. F~n.Ye{:~ V(u!f9'fl:C~U04 .,.,.. l)iQ6.~~ 1)'taf~ç Sitt]r1. 

(J :;.-. l;~'{l!Wt? 4~ ~a111PQe; ...." O qu,e vejA 
lJe qtle este ho~~ ~ 41Z ql!~ s Pro"iil~-& (í/J 

Esp~ri!9 'H;mto l~ ~1Ii~ Tit;a, ~ ~hl!l1dl!n~ ~m ~a' 
TO 'e •• ~ira!l ,reçi,08&8. q~e disto se pMe tir .. r 
"~.l'la~em. e que o empreguem p~r~ ellS~ bq1, Nãl1 
aoel que iat" mereça cOI'IMderaç~~ alguiQa. 

Q M. ~ndr~,1 Machtui.o: ,.". K!J çuidei T~e 
.. 1F~a -'glllD P!ojeçtIJ; ,"8 (9 que elle qu~·i." he 
ser em.pre.g~; ~r" isao t"e~ra ao Gov~rDo, por,. 
qye DtiS na, elDpr~.1DQ1!I ntagu,em" 

O . Sr. ,Andrade ~ $iIM: ...... O ~ es1e ~. 
~. dj1; 7 O G-GVeI''' ~Ift O 'Ahe; e até já, 8~ 
passarão ~r~D. á JURt!\ do Gov(lrno da, rr9,""r.i~ 
par. ~ pr.oç~de, a esatne ~ lwgares o~de !5e gi.; 
~,a'Vet' ~Hlr9:; mas ,.ão ~ p* ~trar aI ('~t.r~çãO, 
porque e~8 cousas -046 tIe r.&em sem gran4e& f,~ft" 
,<10$, ~ o, M iaitterio niio di~oetn dd2~8; ~lt~JD ~~ 
qu~, (lStl\"'OS eu. &8 .dePpe~u de OtQl!> gu~~a, e 
'sQ pela Il(:tivida~ ~a R~~()(Ullpet~Rte 1Ie tcnl 
feit~ ()grande 11!1Il~gt~ • t!ttpf1o • ~!1~ çpm ~ 
1e~(J~~ de Ut,n.& fi() p~"q~; pGr ~!1~9 ~ q~ ha 
~pplicá-ªe pa~ cO ohj(~ c~h~l d. 8ºS •• ~!~Ea ~ 
seguf.a!1ç!l, Por .()ra ~e aada mai. P~fD08 cuidar-. 

Consultada ,a A~sembila 7 tiCD~ 'adiado. 

Srgunàq. 
Ao. COT.trtni~~~ ele C9lJl~eroil. ,.,~,grlç:gltY1,"a " 
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