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LEGISLATNO: CAIXA DE RESSONÂN

lA DA NOSSA HISTÓRIA 

III transcurso do 18()!l aniversário 

de instituição do Parlamento Brasileiro 

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

Conselho Editorial, reedita um dos mais va

liosos telttOS da historio~ do nosso País, 

colocmdo à disposição de políticos e histo

riadores documentos básicos para a pes
quisa do nosso passado, 

A presente publicação do Didrio 

da Assembléia Geral Constituinte e 
Legislativa do Império do Brasil- J 823, 
em edição fac-similar, não se justifica, 

apenas, por se tratar de raridade biblio

gráfica, mas, principalmente, pelo fato 

de se constituir, hoje, em um instrumen

tO valiosíssimo para o exame detalhado 

e a análise criteriosa da emancipação da 

Pátria emergente, tomando-se o Brasil, a 

partir do Constitucionalismo de D, Pedro I, 

com a outorga da Carta de 1824, um dos 

países com maior tradição de vida parlamen

tar no mundo, 

Nos documentos ora reeditados 

evidencia-se a assertiva do historiador 

italiano Benedeno Croce de que ''A His

tória é sempre presente", corroborada na 

atuação perene do Legislativo, cujo pa

pel 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 

notab'tl'làades 'mte)ectuals da terra, mlú

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! 
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DIABIO DA ASSEMBLEA 
GERAL, Co:NSTI7'UINTE, E LEGISLATIV~t 

DO 

IltIPERIO DO BRASIL. 
1 823.' 

SEsSlo DE 15 DE SETEMBRO. 

Pr"idenriG do Sr. BariiO de Samo Amaro. 

R Eu,.idos os Sra. Deputados pelas 10 laoras da 
manhãa (e.,st! a chamada, e acbarão-se presenles 71, 
falt.ando ctlm rausa parliciplUlll os Srs. Rodrigttc,. V,'
loIo, itlartiT18 Ba.'Itol, .Arn.rcio Gouclim, Ft'rre;,a F,.an.
,a, Carneiro, Ca,-neiro ele ((lmpo,,,, e Ferr"ira Nnbrt'. 

• () Sr. Presidente declarou abrrta a Sessão; e lida 
a Acta da antecedente loi approvada. 

Viercio á MesR as seguintes declarações de voto: 
" Declaro que votei p'lr uma s:~ discussão e re

• isão do ProJeclo de COIlt-tituiç-'o, na {"rma do Pa
recer da Commissiio. " Ribeiro de .Andrada - AntlrlJ. 
tJg, Macl,ado - Rorl~ - Fe, rei,,, de ,.JralYo - Na
'l'arro de Âbr~ - Gamll - Silr'eira JIt'lulollfa - "tl-
1010 Soare, - Aluarell d4 Silva - Oliveira Muciel -
C.03ta Aguiar- Calmon Junior - Pereira do Couto -
.4lmtid" e Alhuquerque. 

" Declaramos que na ~ess50 de 18 do corrente 
vOL,mos pelo Parecer da CommiliÃo de Constituição 
't"e estabelecia umR aí, discussão no Prt,jeclo de Cons
tltuição, e s.a revisão - Teize;ra dt- GOll'Ota -
Pereir" de Sampa}o - Pinlllriro de Olioeira - .Ac
cüt.!i - Fe"nra Bar"eto. 

" . Declaro que na ul~ima Sleuão fui de voto con· 
trario' Indicação do Sr. Deputado Andrad. Machado: 
que na 1.- dilCUuio do Projecto de Con8litujçã~ só 
Ie admittiuem emendas ,lendo apoiadas por desDe
putadoso.u Sala da A8lembléa 15 de Setemtiro de J818. 
O Deputado Forl"na - NaNarano Ca'DCllcanti. 

" Declaro que na ultima Sessão quando Ie tra. 
tou sobre o nlllllero de di1CU88Óe8 que deveria sofrer 
o Projecto de Con8titbição, fui concorde com o P .. 
recer da Commiuão. Paço da Asse.bléa 15 de Se
tembro de '1828. " ..... CtI"a Barro,. 

" Os abaixo assignad08 declario que forão de vo
to que pas .. e o Parecer da Commi88io ie Con.ti. 
tuic;ão respectivamente á discussão do Projecto de Cons
tituição. Paço da Asaembléa 15 de Setembro de 1828. " 
FrG'1chco Móniz Tavare8 - Cava/ranti de Larertlo. 

O Sr. Secretario Maciel d4 COlta' deo conta de 
haver reCt'bido duas participnções de molestia dos Sra. 
Ferr"ira França e Vellu8o. Ficou a Au mblt!1I inteirada. 

O mesmo Sr. Secretario leo os dous OfBeioa se
piatea do Ministro de Estado dos Negocios da Guerra. 

111. e Ex. Sr.: - Uepresentando o Governo Pro. 
.ilOri., da Provincia de S P,odro do Sul a nec-eui. 
c1ade de se crear na Vacearia uma Com.,a,,!'ia d. Ser~ 
tanejOl para repellir aa incurs6es dos Inclios Setv"gens; 
• OlMaudo-me Su MagelClde O Impendor, que fa· 

ça eu chegar este negocie att ~nbecimtftto da AI-
8embléa Geral Constituinte e Legitólativ. , á quem ~ 
tence o seo deferimento, .e .. llo 11 boara de dirigir·. 
V. Ex. aqueUa represent.çã", í, iim de M'1' prett'ate 
a meamll Aesembléa Geral Constituinte e l .. egt.larift. 
Deos Guarde a V. Ex. Paço em 1 ~ de Selembro de 
1Af!3. - JoIio Vieira deCaTVulho. Sr. Joüo St'l1tri .... 
tIO ,Maciel da CDlta. 

111. e Ex. 8r. - Rep~ent:tndo R Ca •• ra dn Vil. 
la de J'orto Alegre, na l'róvinrin du lUo G,ftllde·~ 
Norte, ú. instancil1sdo Povo, e com apllfClVaçiiotlo 
Governl, Provirorio a necestli.lllde de se errar nU "'" 
Batalhão de l\'lilicial; e OrdPnan.je," ~~ ua 1'1 "!!C!sta • 
de o Imperador, que faça eu ("ll~f:.~l', este ,n~socjo ao 
conhecimento da As.embléa Geral ",,~ssJtl~lIte e Le
gislativa, á qllem pertence. o .&eO defelimento, tenho 
a honra de dirigir á 'V. Eit. aquella rtpresenlaç:io •• 
fim de Itr pr~ente a mesma Au-mbléa Gcr .. l Cons. 
tituinte e Le~i8Iativa. Deos Guarde a V. Ex. Paço 
em 12 de Setembro de 18~. '- .Iono Yiei,·a de Car. 
'DalAo. Sr. JOIÍ,O Seve,ianno Maciel da Cu"a. , 

llcou a Assembléa inteirada; . e mandou-ae que 
fonem remettidos á Commissiío de Guerra e l\1arinha. 

! .. eo tambem um Requerimento de 10RJ J,.(·'-i .. ~/m() 
iIIJI Snnl08 Promotor do Juizo da Fisictadllrl' l\l\;r 
deste Imperio, em que pedio a dcci8ÜO 61c dUII'i Ile
pre,ntaç~ que. tinha ~rigido ao Governo e de lá· 
forao enviadas ao conheC1men~ da Aaaembléa. Remell
tido á Commisaão de Legislacão. 

Leo finalmente outro Cle JOIlO JOIé JIIarlin,· Pam. 
p7tm11 em que pedia ser contemplado no J)ecreto de 
Perdão conCedido aOl Presos por SURpeit"aa ou descon. 
fianças. Remettido , Commiuão de Pe,içõel. 

Passou-se á ordem de dia. Entrou em discWlsito 
o p,arecer d. COlllmi_o ~e Constituição subre o nu. 
mero de Deputados para formar casa. 

O Sr. Verpeiro: - Parece·me diminuto « nume. 
ro que se adoptou· para as deci&Óe8 d. AaemhMa, isto 
he, metade e mais um do numero· telal·da Reprelt'n
fação; he ordinario aas ASllembléas Legislatival serelll 
precisos OI dous terços; e por isso .nlt'Dao que dneri .. 
mOI adoptar para, esta o mClimo que vemel pralicar era 
outras. OfFereço a etlse fim a emenda Sf'lu'nte: 

cc Proponho. que não haja SrsllÍo eem eatarem 
presentes OI doul terços dOI DI·putados." J'e'K'lt';'o. 

O Sr. FranI": - Eu coo(orJII().me com o ParecC"r 
da Commiaio. Quando 8e CODVOC'U esla Assembl.~a 
logo se declarou que era L'jtislativa e Con~titlliRle, 
e ao metomn tempo que co_uia OIIOOS trabalhos .... 

-sim que tiveue reunidAAl DeputadOl, por Mer (~ste 
Dumero metade • DlI. .... M DUlDero &otal·; l~ to-



( . ) 
111",,-10 O nnmnG 5! Hh NiskiM; porque he metade 
e mnis um tio Dumero totol, e porque. octualmcnto 
tmdlJ 52 temos dous ter::o~, pois (!(Imos por todos 18. 
Acho pur tanto qne estamto bf D~putados na Assem. 
bl~a C!ilüo os nctlJ!!~I:\ ,-'onlltjtuill~e$ legitilnarucnte represcn
tado~.; . e \'01" pur illMO pekt Pareccr d. Com~ishl.'io. 

O Sr . . Ma·;trlltIo Cavalcullti: - Sr. Presidente: 
Ain,la q·.e !t mnrt'!:ssc ° numero de bl Deputlldos 
I'ar:\ I,·der a A", r.rubtl·~ comerar os scos trahalhos, 
~n ml.' pareoo (iue 8~ja o numero de 52 slfffici"nto 
para o' vcucimenfo dos Artigos da COllstiluiçiio que 

~s(.ba de regtr. O Ut~imcntQ diz metade ,. maill um 
ma.'1 hp. 1"l1'a preparar, os seos trablllhos, e deliberar 
lehre Il4atr.rias de meoor momento e niio para deeidir 
... cODs'icucioJ1acs; a importancíla d~tal requ<,r maior 
UUlllcro dc \'utos c JK'r iliso 80U dc parecer que se ven· 
ç;io eRt.tln!!o pruelltes os dous .terços, como geralincn~e 
se nfaur1\ nlt8 outras Asscmblcas; e em cou8equcnCla 
'Voto rela c:rne.na;& (10 SI'. Pcrp:1'rirn. 

O Sr. CosI" AglliClT': ~ Sr. Presidente: JJfvan .. 
to-me pilo" sUl!tcntàr o Parecer da Commis»ão; tudo 
quanto tenho ouvido dizer, ,al1lhem foi tomado em 
C!ÓI!~iltcr&<,ão por mim, e pel~1I 111008 IIIu8tr~ Cole~as 
da Commh50 dc ConstitUição. que A final coneord .. 
Dlos 110 mmll'ro dc 5i Deputados, For 8cr amtlade 
e mais li... do numero tolltl <la n08sa ltepreacnla\,ão; 
RCc:rCSCC Il il:ó(o ql.ie esta conta perfaz exoctolllenle 
o:; dOUb ter~os', de qu:! cc lemb.ra o Sr. J'erguei. 
"O, porque scndo ~{'S actunlmente j~ D('p~tado8, 
;;2 tl,rmão os rcfcrldo!.' dou. terço8, e 110r IS80 me 
parecc niio dever 'cr lo~ar a liua cmcnd$. Quanto 
ao quo pondero\) ~ ~r. JblriaJ/() de AlbmJlICt-q"e '. tam
bem me I)arecé "ao dever ser tomaclo e~ f"o'lsldera· 
ç;10; porq~e. A C .. Hriissão prO('edco na flarma do ql~e 
fie Vt'nceo n~ ~ rt. 3S do llrgimento, onde se di, 
cxpr('sstlmente, que 8C no"io p'fJ~sa _ ce!cbr~r ~essão ai. 
I:\llna, 6;Qm cstarem reunidos mel;;(IC t e mnJ8 um do. 
~r~ .. Depl1t~do9 ,. o que: tudo foi approvado;. não se 
fucndo ali muito dc proposito meação do numero de
tc,milla(lo., porque a nossa ~,presentaç':io deve clesccr 
tlllvc1. _11a,a· o flt' l!rO, e até porque ul.tim3lDcnte ~ de· 
termilltllJ, ciue Mlltto-gros$1) MIi&e mais UQl Dep ... d., 
h!'11l C01<10 a Provincia da Bahia, pela aepnra(.ão da 
fie gCl'fJ'\i1C, o (ltlC fez alterar o numero antes tstabe. 
Jt'l'iuo bde 10:> Deputados. Accresecnta além disto o 
1(1('.,mo lilll1rado Membro, que o Regimcl1to quando 
fRI!n . Ir n<Jlldlll Dumaro be para preparar 08 trabal~!, 
e tlelibfrar I!(,bre ml1terias de menor montA; eu peço 
Jjçença .no WUlltr~ J)epu,(ado p3ra refJec:(ir-Ihe que não 
8f.i qual lIe 0. Art:go ~ qnese refere ~ uu que tal 
ori!l:'llc: 'en~l.o líclo muila. v.:zes o Regimen.o, tenho 
ai4! lIotl1clo lodos oa vencimento8 que .e (em ft·ito sobrc 
uf seos artigoll,. e não p0880 encontrar tal determina
C;:w. 3~ c"ntrari~ teolao, aqui . ~etllrre ouvido dizer que 
o UnCI(to, vencido t~.ttl; e J"lln:ut o mCDO bonrado 
Depu~a(to pod~l'il mostrar determinaç~o, ou deciliáo 
C'l'1" apole o que preJcnde a\"ançar.Q;e a Assembl(o.A 
)S~te alt.erar · ... or" o qult te nnceo, nlOguem ·OdU"I. 
ih. mRS nilo co,e deduza d' aqui o principio estabeleci. 
do de (I "e o vencido fui só l;ata prerarar os trabalhol , 
),orque tal detitMio . fui geral; e ainda .. io ouvi rOlio 
ulguma que me po(lesse convencer da neceuidacle dOI 
.:tele d~u" terços, havendo ao eonttari,. á fAvor do 
Pl1tet'er ,IIL Coromil'!iio o exemplo de oulras Assem. 
bM:uJ , . que IIl\PllOflto lIejão compolllaa de grande nume· 
ro, .~ llellrf'liCntantetl, com tu:lo trabalh~o ali vezel 
com muit" peq:lcno DUlIU"M, em comparaçllo do lotai 
àoq 8C-.jI Memhro,. . Ueaumindo rois minhas idéas, 
\'r.lo pnn que' "allsc o refl!r1doP.reeer da COOlmi~.siio~ 

O ~r. Jlm"''Ju(,~ de 11:·ttJrl.,.: - No que dll o 
~ob;~ l'r{:opÍJla&lle ba UIIl c:ullUlo. ~u"ell&eDdo CJ.ue o 

Dumero DecHuftO par. "avef ... ~e, he difl'ere1lJ.l_o 
que he precisu.para d cidii' a. mal!i... Eu. q_ra güe 
os Srs. JJeputallos dliSSem as rasoel porque nilo litio 
de !lcr neces\arios os dt'us terços par. li vota~íio. O 
Decreto ,para a iq8,.llaçiio da Auelllblé. não (,.Ua em 
dous terços, porljue '"O 8e refere:. "OI vencimentQ.~ d •• 
matcrias ; dizsómcnté que l~hio lJ I para 8.() poder 
c~me\,a~ a tr~balhar. Eu tambem • nüo qUftÓ dizcr "'iue 
UilO haJA .essao com metade e nln" utn do il\!mero fo. 
tal, 11em que srjão precisos os d('tjS terçoR p:u;a la dia. 
cusSiío; o que digo Jle que não i('ja suttic1enle a llrê
.cnça dê mctAde 8 mais um par~ ° vend.:lrlitõ dcómate. 
rias cons,itucionac8, P.'r Slia grande importantia. F:8te 
Jle o mca voto e por ISSO tia a c!menda 8cJüirite: 
, ." Proponho que as materias CODstitllclonllet 8t'jão 

vencidas pelos dous terços dos Deputados presentes. ,. 
Hell";1j1lf"8 de llt8Ind.f'. . . 

Sobre c~tá ('~endá Re observou qttc a m.teti~ tra 
estranha á dlseu!&ao; c o see 1JI11strc AndlM 1. a rétlróü. 

O Sr. lfla"anun Cnvnlr(i;rti: -- Sr. ('rctiidcilte: 
Eu bem sei que ° Regimento aFII;gna o num~ro. de 
õtpnra haver st:8são; mas 1!1tl) párcce-meque nuo de,,~ f@i'> 
gU~:lr pnra quando se tratlldil Coritititui~ão; ·poi8 que 
assim como ba pouco alteramos o Regiménto sobre ai 
trl'S discus.ães que ordenáva nas rnlit .. .,ias ordinari ... 
reduzindQ-a. A duas 8Ómente nas con.titttcionaes, porquo 
o não alt~ra,em(is nesta parte, c por'll1e não prtff!l1ra. 
rem08 ,. por mei~· de maior numero dé foio., ,.. rcSó;. 
Itlção maIs acertada em ma'tritt.io deliéiíd:t? Cotttin{ló 
pois a avoiar. Ill'menda do SI'. Verlftitiro. pára que em 
objec:tos COhstitu;:iohaes nãó baste luetooc () mais um j 

mas . st'jão preciso8 118 d(iU8 terço. de· todos os Dê" 
pulados. . 

O Sr. A,a,yo Lima: - Sr. Presidente: Levanto
m. para tirar umlL duvida de redaeçüo-quc apparec~ 
agora. Pode entender-se qÚé o Parecer da CommissiiQ 
exige que nenhuma mnteri3 ,c-ja vencida se não tendI) 
& 8eG fuor õi DeputAdos, qiilUldo . a Commissão só 
quiz cstabelecer quç basta haver' na Sala aqucllcnu'rnc" 
rb para se Pf!der votar. OfFercço por isso a segúillté 
emenda que he de mera reda('çio: ... 

u lAgo que se acbarem na .. Sala 52 Deputadós 
p08sa proceder.8c 1\ votos. - ArailjQ Lima. 

COmo ouvi diter que devlBIJlÓS estabelecer dóu. 
ter~oi de ~çruCl\dos pAta. se poder. fi'abalJl~i', porcpu, 
aslllm se eXIgIA em todas as Asseliiblé"aa, direi qUê no; 
Estados.U-r-ido. 8e eitabéleceo a neeesflidade de deu. 
terços de Provincias, e não. de . Députados, o glJé li.· 
mui di8.eren&e; e qué na Inglaterra; !COmpondo-se & 
CamarR dos Comnid08 de 65~ Deputado.; o ordinariOi 
das sessões se fa. com. 50 e 40;. ora note-se ,. grandct 
diferença que vai de 658 para 50, e apesar dilf8ó ha 
sessão. 

O Sr. Rodrigue,. C(J~alll(J: - A emenda dI' 
Sr. ~trgueiro não declara de que numero 8e Mo de 
dedulJi' 08 doue terço.; e por ilaó'l'éClueiro que ille 
o ·d'ga. Se o inteiro de que se ha de fazer aquell" 
deducçiio Ile ,0 numc~o do8 Deputados presentes entãs 
estam08 com o que Julgou a Cómmis6iÍo, se he o de 
104 como não be. real nio Ilode ter lugar ° tirar-so 
08 dous terços, Peçe por. isso deditraçiio. 

O Sr. Yerl!f/eiro: - Sr. Presidente; Eu vou tozet 
a explic8\,ÕO que 8e ptde á minha emcnd". QUARt!O 
.digo dous terço& refiro-me ao' numero 'tlÍC tlevem (~ar 
todas as Próv'incias quc &m· mandado J)~pu«lIdos, e 
que estao em circun~taneias de 011 mondor. (;rêio que 
esfe numero anda por 90, dondr. se Iltgoe q(t~ 6& {'ir· 
miio os doqs tcrços; e como liomoll. a('htalineQt~ 18 

• ainda restio 18 p~r:l "11 lallu ; . devf'ndlJ ad\'ertii'.;-e 'lu. 
este mesmo num~fQ de 18 }te de presumir qlle al1~Q1tÍlQ 
te, porque ., Pro\"'ÍDçi\l'!l vito 'lUalldllido O. 8eOli J:)Y'IJ(l 



(8' 
~. Além diüo il!ió he le -"pelar q\18 não se reundo 
.. 60 ,pürqúe eltou Cttto que todo. iltzem quanto po
;Clem pàra. comparel'ero Por tanto, turno a dizer, pe:OI 
'loulterçOií éiuendl> o numcro tiO, porque me retiro 
~O;I 9fJ qUé MaO Oi dai rrovilici:aa que tem mandada 
DepUlàdtls. 

. O Sr. earruifo da Cunlia: - Pouc~ direi para 
-tão éailçat a AIsetnbléa. l'ara a declsao dai materias 
.conllíiucioiiaes Julgo necessa.rlá a presença dos ,lo\ls ter
'Ç')i, Dlt., dos qúe Jatimi aiJIento Illllta AS8elnblé. tUas 
'doI que devem dar lo.las a» Províncias do llrallil. Uiz
'te contra iitó qúe p.lde faltar um numero grande, e. 
por tanto fiio iie aebárem na AlIlIelnl)l~ o. dous terços; 
rn~ á lAto. respondo que OOmIJ a A",mbléa mio teul 
~. deliberar sobre OI Artigos. da CODstituição, ,te-
1iP.r' éíil tal éáliO sobre outral maleri.. de mCllor im
pertancilt;'" 'como at.é l&gora tem feito; pois eu só uljo 
oi ditóR têrços par',,8sumpt\bl COllbtitUCIOflacS. He Cltte 
o leütldo êíD q lIe fillJltl'o 

Prop()~ tntlto o Sr. Presidente se a materia esta
.á SÜliiC1I·ilt·.!mêl1té di!!cutido; e julgandu'll'! que MIO, 
PtóllOZ te 1)ru!.~Vá. Ó Pal'e~r d~ COlnmllisà~ ~om a une!,dll 
de lUda ~ ".t ... Sr. A'al~Jo lJ.IIla, e decldlo Ie llue ~lJn; 
'ficando por cona'quêneia PUuu(~lcadas ai outra8 emendas. 

,. Segtlió-se á !.. parte dá ordt:m do di., isto be, 
O Pi'ôjéCto de Constituição. 

. Leó"ie ô Titulo q1ae (liz - Projecto de Cuslitui-
ção para o liúpt!rlo de Brasil. - . 

•• Sr. Gómitle: - Sr. Presitlente: Apr"ilen,o a 
.A Ii!iiembl~. Uma dunla para eUa (Jtocidi.- se tem' i ligar, 
"':oi::) (~Je h~ no titulo dó .l'-Itljecto. E!l3. aad';ptc nu 
rle"iíI~ leo J íilg(j qlte se de"ia escrever ~ló~I!:;tu da ~(lns
t-wiçào pat~ O Impt'rio da Brasil, e nau - Pl'l~ccta 
de CORstituilt'i". A ·prep\Jsi-ãlt fie marca um:l CIJUlia 
~aeta, e a pterosição com () articulo, da, ja dc
terMIná. om concreto. Projedtl de COlIsti uicião lIeria a 
concebida por um Filosofo no Gabinete. l'rojecto diA 
Çonstitui.;âo da França. de In::;la1erra, do 8ra311 , &c. 
expríute uma Constituição par"cular e det~rminada, 
qual à nossa. A Asseo.hl a deeidir;i. 

O Hr. Moniz Tâ'lJaJ'e, ~ - Vomo a Constituic;ão 
nãó fiéa emPtojetto tanto faz e!\t3Ç escrito - P"tiecto 
dr. Constituiçi\O, como da Constituiçào; e até pode
moi tirar.ja 83 pala\'rllI~ - Proje(·t". de - pc.ra UÚ,O ell· 
tArmoa a gástar iuutilmeonte o tempo. . 

O Sr., Henrique8 de Rt'II(1Ide: - ConAerv~Jldo.se 
ai palavras pora o Brasil do\'e ser com de; e (lnel'cn
do que Se níuctc pil.ra da he preciso dizer - • .I,ltiecto 
p.a Con!!tituição dn 8 msil. 

O, Sr. Costa Barro.,: - Sr. Prc<;i<1.'nte: Ct'tn .~:l4 
pequena duvida, quc nada vuIe, já "lá \'ão dneo mi .. 
nutos f'crdiilotl. NilO (ligo mais narla. 

Propoz Então o Sr. Presidente se a A!'~mblét\ toma
)'a em ('onsideração ,'sta. mt\h':rtl\; e decidiu.so. que não. 

Passou-sê ;í leitura do PrCil.lHLulo fine diZ. 
" A A8~emb1éa Geral Con~titululc e {,(>gilihtiva 

do Imperio do Brasil, depois do ter religiusarnentc 
jmplo: adó os auxili"s ela ~ah,·dt)rh, Dhilla. conformulI" 
do fie aos principiai de justi..:a e da utilidade geral, 
Dect't"ta a seguinte" Constituiçã.o. " 

O Sr. F,.,rr;rtJ Arnu;o: -.i~cho que a .ps.J; 
• ra -reli~i08t1men'te - deve iõUpflillU·!;C: po"que J\1rgo 
que implnrar 08 auxilios da Sabedoria Divina he UI" 

Ac(o Réligi(81); e l,or tllnto a proposiçiio como .. ~s
~ enunciada, vem a sér ó mesmo que faler rehgto
umentl~ um ado de Religião. Tambem Nle. parece 

-qu. antes da pala.ra cQn.formnndo-le ~ de",rJa p~r 
M. conjunção e, para 8eparar duas Idéas. que IUO 

inteiramente destinctas, a invocação da DI\'lndade. e 
a adhessâo aos prinGipios d. juatiça. He o que digo 
ria emenda "pinte: 

cc Suprima."SC a palavf'à .1ig'oso ",tr" ,f' urtt 
cente-se a conj?nçiio e .alJt('s. da.plll,:ua u:t;fi.trl.l"" 
4~e. - FerrmYJ .4 ·a"J(i. NilO fUI apoIada. 

O Sr. l"/a;(J: - i'ar~l~emc qllt! em hlflf (1e I 
diler - depoi8 de ter religiesamente implorado ('I 

auxllIos (la Sabelloría 1l1 .... n~ - 8e lublititua - implor:ldo 
08 auxilios da Trillda.le S&Dtíllsima - lleis que (".ta ex
pressão bc mais conti.;rme á Reliói:io C athohca Romana 
que juramos mant('r, c qlle neate mesmo l·rojecto se ~ro. 
puem para lteligi.in do I::iltlltto; ler, bom que msto 
IIOS coui>fmemo~ tftmbc'll l~om • vo .. tade Jos PU\'OI 9 

e com 011 11(>08 usos Catholieoe-:alem di,to, porque. 
prop4tndo-ac a liberdalle de Reli~i lO, e a &oleran.i. 
de \Orlas he pre<:iso acautelar que os POVOlI, -elO quelll 
não he pussi\' I haver ai idéas uel'a toleranda oppos
ta li lua aclual instrllcç:w e edu~çlil) religiosa, se 
nlio perttu,ub\i) de que a Assembléa I.e a primeira 
que tJuer oproveitar-se dessa liberda!le ,tcndo em me
nes con!ll a Jteligifio Cathuliea. PC\r tant, •. ~uero que 
r.'l~·amos a l'rofiíslilo det-te pr.incil)s1 Misterlo da ",,.. 
sa I~J, e nos einjRmot'l 008 USO'J dOI Po\'ns IW5101 

Constituintes. Por estas ra~õclI ti. a emPll,I" ~uint.e: 
" ':J1:m lugar de - implorado ns alllu\iu'l da Sa_ 

bed~· Divina - implorado OP nllxilioSl ,11l Trindade 
~.ir~sIDla ,"l'adre l<'ilho e ESplrito Sauto - JVa;a 
W apoiada. 

~ Sr. illonio: Tavarcs: - Sr. Prcsi\?ente. N('m 
to,l>lll as Naçõc~, aind" ml,'lIlnO :1S que p"t\f"~6,il) • 
lt~ligiúo Ca:holica' A pcstolica Romt.U'lI\. tel" :tdr.)lt~~ 
do nl) plpamblllo de suai Constill\i~:ões o 1llll$0I0 tor. 
mulario de recunhecimento li ní\'indad,·, "ÜI!('DI t!c.
todo a bem .. .A CUlllltituiçíl() Fr:mcetll d~ 91 \lfo3 ( se 
bem me ll'1nl>,'o) Ih'flta "a, ti' das palavrulI - d ... h .. ixo 
dOli :,lUS\,ldll!l ti" li~llte huprc:mo -. A COll~titui(,:io 
de Hespanhil de t-\l~ ailtt'~,\ntll lugo noprill('ipio a 
CoofitlSao r~li1.tiosa Ela ('lLi~""1cia de UI" Dtoll 'l'odo 
Poderoso t Trino cru Pes801\!1 ~ Author t e ~upreiUo 
Legislaclor da Soctedatle. A. Nação Portuguesa· (;~ 
por esp.rito de imitaç;\o em tudo que l'llIltinha a Con~. 
tituiç'dO Hespanhola; ou tal\'t!a r.0r seguir ó que ap
parece em frente das IUI1S leis c 18mllrlns ,Ie 1.am"p. 
prindpia tamhem a sua Const;tlJic;ão 1tlv()c'anc\u '. 
Trimllule S~.: nós por,~m posto que (llversifiqul\mol 
em l,alavrnll, (leclarandtl só quejemoll inv,)('ado reli
giosamente os auxiJioA ela SshedClná nivina, tnda,'i. 
ninl!uem no'.! poderá imputar, que dt'ix~.. de ler 
CUllcordes na mesm... crtnf.:a do tlognut,,· ~'1e exp*i&~. 
mente annundão as tIuas Mé" ~le 'Qlrdm •• ca ... p
fallar, c muito menos, que l!eix.., ... de lIer ~i. 
cos Romanos. N/)s invoramns (lS Ihl~lio. da Sabedoria 
Divina cingi lido-nos aos llrincipioll reli~iosos, que • 
Naçiio BralOilcira tem arlollta:lu; (que he o ~ quet' 
dizer a pllll&vrl\ - religiulooament{.) Agora PtrlI!'~u. 
silo elites principios relígi,.suli, rl"c a SI :"lrltra!ll"'t 
admilte? ~:io, !'('m dU\'ida Dt,.\hUIllIl, os da- 19 JA 
Catholica HOml\Dll, nté segundo () qlu' 1'0 acl." m.r
cado no art.igo 16 lleste me"mo Pru.kcto: tJl1f1m ad· 
mitte Ines ,Hin l i pios , tem por um:. ('orsl'(1l1rnd4 neccs
saria Q(hoittido o Sacro,,~nto mj"krio d~ Tr;mlade I II~ 
pois isto c1nramC'nle se 1I1Ih,'ntenrl@, de llcnlmma sorte 
devemos rece"r que sobrl~ nt'ls re('aí~ " menor 8o~r" 
re·cr."" 'ta a este rt'sp:·ilo ~ lIJ'p.ovnndo esle pream6Til" • 
tal Q113. adll' redigidn. 

() r r~: - Para mostrarmol que aomoll 
Religiosos _. ;("quc devemos pôr esta cmt'ncla n. 
Preambul&' mas nüa pura mo~trllr que (.1-em", uma 
Profissüo -x. Ueligião Cutholica Bomana t que Já Ilro'· 
fessamos ; do coilt··ario Fe pc'"I€' tirar moti\'o para 
crer que temo. tençao de .busar: e cumo a Cao 

tholiea Romana lte a R.i: P;ião do Estado de\'emo
dar est. aatiúaçiio ao. noMo. CWU'-,UiDteI. 



t,. Sr. Fra"'r.: - Ar. Presidente: Parece-me que 
.' Pnambolo da Constituição he a melhor cousa qlle 
eU. tem. (Leu-o.) Este I'reambulo he com etreito mui 
eDIlcbo; e toda.ia desempenha a intenção da nossa mis.0 ai esta jssembléa: elle diz " depois de ter im· 
" pIorado religiosamente os auspicios da Sabedoria Di. 
" vina: " e isto . irQ uma verdade de facto que pra
ticamos aí vista e em presença dOI moradores desta 
Cidadç. Continua - e cunfurmando-se com os princi.' 
"pi. daJ Justiça e utilidade geral,,: se he que a 
Ju.tiça 8e define vonlacle constante e perpetua rle dar 
a cada um o que he seo, mwi bem le diz aqui que 
Tamos constituir· nos ntsta intençüo, Nah-a a utnidade 
geral da Nação Brapileira que he a suprema I .. d d. 
teMI- 88 Deliberuções. Políticas, e unica ai que deve 
eécler o rigor da Justiça individual para Icr por cUa 
modificada. "c~o 110l' tanto pelo mesmoPréambulQ se. 
,pnde CS~ l'cú:lZido; porque me parece mtlito claro, 
e eenciso. 

O Sr. Sil;,,~t.~ /3iboa: - Sr. Presidente. I.evallto-me 
para apoiar a emenda ,l() honrado Membro o Sr. A/aia, 
que rcqucl' !~ja inserida no Prcambulo do ol'rojecto 
da Conslituiç .. :o depltis das <luas primciras ... ~ltaia 
Cllau8~la - El:t l+lome lic, Sall.tissimc. Trin,tia~;. 
eu S,) aCCrC!'lCellto, que t'sta clausula COllvem ~S6 
Clomo Tifl.tO dQ llIl'smo Preambulo. 

Não po~:~o vcr t,d I'rujecto sem esse Titulo; 1.° 
porque prezando-uos de Ii(!r da Religião Catholica, 
devcnlOlJ ee:gu:r a regra ~o A postolo das Gentes
Tudo o que Ji::~.,.d~'s, jhrâs em .J.V01lZ1 de DC08,' 2.° 
,orque, tr.::~::~!tlo-sc du íin-mar o qlAC se diz ser Pàcto· 
Social entre o 1'0\'0 Bl'asilciro, e o aeo Acclamado 
Imperador, parece raciona\'ct seguir o estilo dos Tra
tados Diplomaticos, que, por estilo dali l'otendas da 

, ChristandacIc, t(!m aquellc Titulo, com que se invo
c:s a Deo3, liignincado por aquelle ineflavel Myste
rio; 3.° porque ll& Con!ttituiçüo Nova de Portugal 
se ,-ê &quell!! Titulo, c seria (Ibjecto de ,ranele nota 
e sinistra interpretação do Povo Bra .. ileiro tào Reli· 
gioso, reparando o terem-se inserido no Pr~jecto ela 
aua COlllltitui\·.io varios artig08 de Direito Pllblicl) 
d8t}ueila outrA Con, .. t;t~lição, e todavia supprimir~sc o 
1e0 Titulo, qne dC\'e ser commum aí ambas as Nações 
ela mesma Fé. . 

Níl..2. 1)m;~:'J~r,:::;~,1"r~r suppri(la aditlJ. clllusi.1ta 
CO.~ a ~ ... ~~~ ,1·.J i:Jrenmblllo - depOiS detcr 
l'e~iO~l\in.,-3f.'l,~r",,":o . &Ilxi!io da Sabedori-t Di-
. - . .. 'orqu~ ~ ~ I'Ju'lar que se Illio illvoque 
dirtittament~ :~ ... t 1'2:: lo o· termo conf;a~rad() para 
f!xprimir o G· .. ·::·]·:2 l~:i,i!'~to Crc&c1Or do U'lliverso, ou 
inlitulando-::o E'd..; Sl:;>'CilW. Niío vêjo l'aziio porque 
~.tJ.Je a 11;·;;tÍi.:a. c !li FIe j~l\'oqllC a Sahedmin Di. 
~ ,.~. h~ ti m (h8 !lrr.3 A ttnbutGs, clualido tmi!\bem 

- '-~ :}CCl'l10'l de· b·.c~~r niío menos a Dh·ina Dondade 
c )lisQúconlia, tjtlO e~,t:' sohle t,)cks as suas obras, 
quando sc tmta de filzC'r llm:~ da') maiores obras hu
manas. Nem ·t:u~~'lt'm adIO ser verdade de fado, que 
eRa AsscmlMa tl'nb reliGio!tal.1H~te implllrado os au
xi~iol da SabeJo:i~ DiviAa; pois mio vi aqlli Ac.to 
.Igum (In Aebraçfi o ( lU Cul to Extemo, cumo rue 

I ecia intlispcll;lõ\'d CulD o jl)elho em terra. (O g 
dor ajoElhuu. ) 

Occv ... re-rn~ o ('I\le consta d:\ Histori~.. Consti~ 
t\lição· da J\ m~rj('a 'do Norte. PrUlI" que enslIlou 
tirar o l'uio li .A tmosphera, co Scc~' Tyrannia , 
quando entrou no CongrcsFlo ~lOtou, GUc, no co:r.~ço 
d... Scsflóe», ..rio se oraESC {~ Dcos, cttmo Pai da!! 
Luzr.a v"ra (sclar:cer os Denutados que andavão lÍs 
apalpadelas em busca da Verlade l'olitica; e por isso 
rez a Proposta, de que não entrasSe em Deliberação 
.... pr~i. Ora~ Só quatro ou cinco Membros apoia-

rão a Proposta, mil outro. a impugnarão, ,,~. • 
pretexto de que ;lÓ se tratava ~e formar um Ebt~ 
~lecime~to Político; qUQ a nc!i~i!io só era neg.(I.·~o 
entre Deos e o '-omem; ql.õC o COllgr~sso per~l~~" 
a Liberdade dos :l6!ultos, e n!io mnotlnha UChgUlOo 
privativa do Estado; c assim nito se vence0 A sua 
proposta. • 

Sr. Presidcnte, A Deo9 não prar.a, que iste pre
valeça ol1tre' nÍJs. , O:i l:"egi~blores do CO!lgre~~() dOI_ 
E~tados Ullidos 3uopt!lrião um aystema dlfJ't:rcntc do· 
nosso. Não ob~taute La tdcl"~ncia (que !linda se não
discutia) propo!iM t~m \'r.rios artigos do Pr(ljc'cto. não 
eon,:ém que fi. vul~o entrc. susllrita, de qu~ se I&U

thorlSc o flue hc :lSS·'S sll~ldo l~Hender-se fora desta: 
AS5embl\~a ,por uma 1('U'lvel Selh\, que bl.l1~. ti! 
inllucnCe c tHull'pIllmte , c qt!C .. Ii:;r. h~ difMmnoa de. 
miuar o Altar eo 'fhrono, f;~O no:otio tcr cor. 
rompido, níio rouco, õ'~-=r;;fo do Povo, rm mI
neira, que.lli celll magoa vê-!e f!rtnr cnhindo em. 
desuio o estilo r..!i:..,Íoso de ·IiC invocar o Nome dtr, 
Dcos na sAudaç:'io, nas r:utss, e ftté 110' sobscripto&-. 
lko8 Guarde ~c. , como o Ente pelü'~ ?ivcmos e 
nos conservamos. He vcrd: .. dc, que na Sagrada Es
criptura lia o Li\':'o mystil'o da Sllhedori(l, em que 
de personifica ff:tt' Atlribu!o Especial de Dcos; mas 
sempre se entelldco l'omO signi(jcando uma das l'essou 
da Santi!'lIima Tl'ilHbde; e per isso no Evangelho se 
diz -- Quando o Espirito Santo vier, elle vos ensi
nará tudo. - Port-m essa não he a lingoagtm ordi
naria, q~ando se falIa ao Povo. 

O Sr. llloni:t Tavares: - Eu dcsejava paro mi
nha instl'ucção em mllterias theologicas, que o iIlus
tre A uthor da emenda, c o Nobre Preopmante, que
acaba de falia r 11 Jloiando-a, declarassem, se admUtlli;' 
do nós o preambulo (leste Projecto com a alteraçã&
marcllda na dita emenda, poder.-se-ha por ventura. 
concluir, que somo~ Catholicos Roman08. Eu até 
aClui estive pe.'rsuadido , e estarei sempre, que aRe
)igião' Catholica UOllluna en3inava varioll dogma8, en
tre os quaes um' lIe o da Trindade SS.; cstava per· 
suadido tambem mais, que a crença de um só dogma 
em qualquer Religião não inV'Olvia a crença de todos 
os dosmas, nem conslÍluia aoindh'iduo perfeito cren
te. Sei illém êli<.:to _pela lição. dallisloria Ecclesi~stica,. 
q~le -os granues hcref1iarc:1s,. fluthorel dasdlversal 
seitas Christiis, quu tem' appnrecido desde o 'primeiro 
8eculo, e tlue aiud" hOJe subsilltcm divergmdo na: 
mó, parte dos elegmas, que a ReligiãoCatholica 
Romana admitte, nunca OU!lari1o negar o primeiro
de tOdo8 08 dogmas,. o. dogma· da SS. 1.'rindade:. 
sendo por tantO'cLuissimos, e inconstestaveis este. 
principios c6mo he que se pert€mde ligora (lar ~ ~~ 
ta io'portancia á dedaração simplesmente do MenCIO
nado dogma? Eu, não sei n ')~e. atribua uo! ~imi
lhAntc modo ele d:scorrer! Adnuitlda a doutrma do. 
Nobre Preopinante, isto he, se a confissão do dogma 
da SS. Trindade constÍtl.le a todos Catho1icos Ro· 
manos, t()lIas as seitas Christiins, pelo que já 
dislOc,. de\'eriüo ser reputa.das como reunidas ac. 
~mio uni\'Cl'slll da Igreja ROInanll: ora ellta dou. 
trina foi sempre juJi~r.di.l pelo:; Concílios e Sant08 Pa
dres como erronea; e ~e ('LIa doutrina (CIU sido condem
nada, e nenhum Catholica noma~o, 8('m passar por 
um rcmatado louco, a póde admittir; l)ara que hei. 
tanta oh!ltillação em ql1el'er~sc que passe umll tãl 
cme.'nda?' NilO he desta man.ira, Sr. Presidenh', que 
8e exalta a Religião, antes desfigura-sc; um tal zelb 
não accredita muito a pessoa, 'que se acha dellc POg. 

,uido. Eu tive a honra de ser um dos colloboradores 
deat~ Projecto, e. llor cOllsequencia toca-me defendê-}..' 



(I) 

_ toau- aa partll f.' que i,cJei,; e parece.me 
tu. a~.., allc. defendo, quando igo que IQ\I Min\:.tto 
,a, kellJiau Ca&hulic& RIO~&D&, , ue, 8(~C~O em capimo 
• "r~.',le; e IC. llep'reellCl tIIal. a vu~ta da pres~lIte 
qae,tão, que lI~~<:.a p~Qllei, le .. usei .... e, falei. publi
&:amen~e. a, IIIWI~ protl'staçlio de 1".:, deciararei., 'lue, 
creio,:" e prot'e_IQ 'u~o 'luaato crê, e pr(~f~ .. a:a.Igre
ja .Ro&uana. p~ multo ~a vontad.~ Alliluma a' elOen
tIa.. dq Sr •. 1>eputa4o . se .,11. por ai 8Ó toasae bes'allt& 
par" . nOl' . ~laulliticar Ca,b~licoI Romanos: .. ao, sendo 
pqrint como já moatrei, lIeiue-.. que QU o Preambulo 
aegWK10 . se acha no Pr~J~to de.e pusar, ou alias 
• ove ler lubs.titu,do, pelu ~ymbolo de Nycea, o que 
.. ria novusimo c", uma ConsCituição Politica. 

O Sr. Nunttlumt&: ""!"'" }4"allard pouco .&Obre o P-ream
bulo; approvo-o porque lae conciso; mas. quizera l1in
ela qüe ~e luprimis"e a segunda parte, illto lae, -, cem
formando· se SOlO principio8 de J usl:lça &c. até o fim : 
• quando a Auembléí' nio approve esls minha emen
da, então ha .de forçosamente cunvir em que alguma. 
COUBO mmis se deve acere~cen~r. Exporei as r3ZÕ~S em 
que mo fundo. A Commis~ão, quando, assim se enun
e:.u quil mostrar osfundamenC08 l"ol:tlctl8 em· que h,,
,ia baseado o presenw PruJecto de Constitlliç:\o, ... ~ Ioe. 
,ão por ventura ~lItt'8 iÓ~t'nte 88 qu~' dcvêra a Com
mh.iio ter em Vl8ta? Certo qp6 nao. Dcma!s el'el 
.e ac)ão tão vagamellt~ t.'llnlln~;ados, que jámais ser
.irão lIe justificar a Commissão, e a A~embléa quan
do appl'ove o Projecto. Logu, ou deve accrCSCt'ntar.se 
&ud., quauto servio de fundamento ,para á organisaç::io, 
e redacçã? do Projecto; ,ou de~e supprimir-se. na fór
'lna da minha emenda. Fll'allRente, no Preambulo dir 
• Commissão , que se implorou o -auxilio da Sabedo
ria Divina. Islo só por si basta para ·excuzar qualquer 
outra clausula, ou fundamento: por quanto ou a CUDle 

lDissão, e a. Aaaembléa merc.>eeo o auxilio da Sabe
doria Divina, ou não; ne8te caso como póde aftirmar.se 
~ue farão consultaalos os principios de Justiça, e uli
lldacae geral? NaqueUe caso he evidmCe, que não'só 
f.mo consultados estes princi pios; como todos' 01 ou
&roa Deoeasarios ao deaempeDho lIe trabalho tão eflPinhollO 
, con6eqllcnte. Convém. Srs.. a maior clareza, COD
.4m • • maior limpliddade em t"dos os Corpol de Le
.islaçiO; quanto mais em um Codigo Político: con
yém cort,!' por toda. ali repetições, sempre im/teis', e 
JRil 'lesei perigosas. Duvidará a Nação, que cansul. 
,&aIAO.· ..qs· principios de J ustiça ~ e. utilidade l'ommum P 
,J)uvidará, que nOI confOrmamo. com elles? E que 
demais ~tteD(tt~o. á .todn que póde fazer a lua -Pras
peridade., e gr"ndeJ~? Tr.i8tel de DÓS se eUa du\,idiis
.. ,um momel/to da nOSA boa fé'; da honra, filme
... , e· dignidade de caraeter, do nosro Patriotismo. 
}'Jão, llfio, SfI.; a Na~ão esfá e estará pela parte 
doa BeOI Representantes; são seol' filhos primo~('nltos; 
~ por tanto he inutil, a legund~ parCe do Prearubulo. 
R' Ie Dá.. ao. olha, tae8 (caso negadci) convencer-se
h .. · pela simples enuDciaçiio do 1"e8te dI) Preambulo P 
~Ua por ventura justi,ficurá nOUI. intençi'le8; a Rutho
riulá elte nosso tr.balhQ?: Fiquemo. certo.. que se a 
Constituiçiio não for adaptada ao Espirito Nacionat; 
lO, suu. bases nãd forem as uni.ersalmente justas, e 
Santu: em balda clamaremos que no~ conformamos 
tom a jUfltiça, e utilidade geral: tenho motivado a 
lDinha emenda. ,Fallarei agora sobre al~umas ,outras; 
que lIe fizerio a cerca, daa palavras ~ Sabedoria Divi
Da -- Eu nenhuma deU .. approvo; e eetou pelo Pream
"'lo tal qual Quer o Sr. Maia, que .e di~a -
implorando o. ausilio. da Trindade SS. Padre, Filho, 
E.pirito SaDCO --- Dil8e o Illustre Orador, que a Trin
dade :SS.; era o primeiro Misteri. d. DOSM' Rt,ligião-
... Sr •. Pna~ ,". ~i 'lua! Jae o primeiro ,"1le18 

qual o 'ultimo;, eedOl, sã .. MisienCM; • para .. fIIt watI 
lueill igl:almentc'; e no mesmo ·grão. Se be por taD. 
to ,cssencial dt:darar ea:;te, dedaremos tlJdO!1 us otltrol; 
fa~mo8 uma· proteataçito da }o'é; mas niltte n;io COU. 

corda o'l1lulllre Deputado; 10&0 PII"" que wl ~mellda' 
Pbra mObtrar que tiOlnOIl Ca,holieol ~ AllOih,)icoa, • 
Uomano$? ~uvm du"ida dilllO? Já tal ~-e a.ançou P 
Demais: não he ~ Sabedoria Divina - npreilllto do. 
t;autoll Padres; usada em todus OI Codigo. S.,nd .. , 
que veOt'ramos, e temos por Santos, e incrrantes P 
Vertament«!. Logo que vai marcar a emenda 1 Di~. 
se. que chamar a Ueot - Sabedoria Di.ina - era Iam • 
bem usado pele. Dets!as. Supunbamo. que sim. M .. 
a Nação, e -todo o mundo ube que somo. Catholic..J" 
Apolitolic08 Romanos; '101° entenderio as nonas ell. 
pre5sóel como lael"; e não como Deilitas. Farão eOD
si,deradoa tUI os Santos' Pác.lres, que assim se e~n
clarão? Não ;·logo;'H"n~m o nno ,ireITto. DÓI_ Voco 
por tanto contra " emenrla do Sr; Mo;". 

A emem,l:a do Sr. J.VollleSUrlUJ era cODcebida DOI 
seguintes tt'rmo •• 

lo Proponhu':' supressão elas pal .. rall- comorma ... 
do·se ao. princ'pios de justiça, e da utilida.t. rral
O De.put"do .. 1I0.'llt6urna. Nuo foi apoiada. 

U Sr. Ára,yo Lima: - Sr. I)rc~idente, eonf'ealO 
que estou sobre maneira admirado do que. tenho hoje 
uu\'ido; :0 que se tem dito t excede toda a nlinha u-
pectac;ão, Oeste he par_ mim 'o' dia d"t admira\'õ .... 
Algumas emendas se tem otferecido :10 Pr~anlb,llo. 'que· 
alias he tão facil, tiio claro,' e iiio simples; e n: o 
tendo sido algumas apoiadu .~:-( Um dw Srs, Sc:eret ariue 
ituerrompeo o Orador dilenlto - aqtti e~tiio e:stas que 
o foriio·- no que elle rtspendeo - ~l!ima8 qi~se' eu ..... 
e continuou) não posso f,Uar sobre t:das. e mc~mc» 
seria isso inutil; todavia Ile me propu%e~e a isso nãG 
me seria difHcil mostrar a incoml,ewuLÍa de taes emen. 
das. Não sendo eu o authol' deste Preambulo e só e.tà 
podendo dar' uma cabal explicaç~o' do 'que nene • 
contem, porque SI) elle JlÓ'le dAr' o vt'ull\dciro lentido 
das IIU81 fl/llavras; e da. suas frazES;' toda"ia 'a'cho tiG 
daro t'ste Preanibulo, !lI/e' tem dependencia de u .. 
espirito transccmlcllte póde qualquer que tiver utn poUCG 
de intelligt.·ncia eatrar no' verdaddro e..,irito de ieo 
author ;' e por is~ se' as emendas f085em .. poiadas, eu 
dizia que, qu~ndo' se diz conformando-se ROI pri~eípi~ 
da justiça c da utilidade geral', quer-sé cum isSo sigoi
ficltr ~ "qu:\l'S 06 pTincipios qué tem conduzido a A •• 
lemhléa na grande Obra d" Constrtuiçiio: clerois de 
ter' ianplor3d,' OI auxilios da" S,ilbedoria I>i.ina, tleere&& 
a A!;~mhlé1&, e decrda' éômo '? Por aquelle ml:do. 
r~glllando-se por . a9uetles ~ritic!pios; e ebt~~l' (, RD
lido - A Assemblca &c. DepoiS de Cfr n-hgtm:ameDte 
implorado os' audtios dà Sabedoria Divina,' decreto' • 
conformando-so aOI principios . de j\\stiça' • utilidad. 
~eral: á vista disto' já 50 vê nio tê, Jugar • «,mel!'. 
d:a hOllrad" Membro ,. q." per'eDd~ se .tcrel~Dte • 
conjunç50 -e -, porque ent:io fi('"r. - -depOill de 
ter religiosamento imljlorado' oi auxilioll aa S .. bedotia 
Divina. e comonn.lldo-Ie aos princit>io~ &c. -, o que 
além de não lOar bem, . não exp/lme '. o lIentido. do 
auther. A mitra elllend:a eiige qúe ,ae'.upprima o adv'er ... 
bo - religio alocmte: ~ nqui Sr:P~8idente ohtter.o 
q lIe . uns : cen~uríio a Cemm'iSlii'õ .. 'por '~iz~r' dI: mllis, e 
antros por dizer' de mentJs, . o -que prova • ellfficuldAde 
que ha de se ntisfuei': a fod(),: os' homens .. : R(·ligio;a. 
mente - segundo 011 rilOll d.' Religião; afir& 'i!to .hiutil P 
N:io lIer!Í· b?'!l 'fnarcar o mod.o ~~'1ue .e. tem ·implo-

.rado os auxlhol da Sabedor:1 DiV'ma? ~ode-~e 1agt_ 
bem t~mar em outro' s"~do: 'lI!~bc~,e' que .a . ~e1ifl'Í(o 
se devlde em it!Cema,. e externA. ambas DtCeflArla •• 
ambas ~eduzi"-• .-1a: Ila'u:úa d(J' liômtm :,. sin-. ... . , . 



(., 
.......... a n.&1 I:;mtbte c'oin ·a~tot· exfe!WOI, tllmbt'ftl 
o ~Amos cim, o 111:.,0 c~piril". ,·lf!v~n1\) os flU!lI>S 

pIJl,a~"tll' ao Pai dos comell/!, " Crea:lor de tudo; 
• fttl\ he • moia .ubH~e parte da H t'ligi:io, e ne)te 
ul,imD smtilJo p?de t':)lbem :er tomada n:Juc:U& pata
.,., em quallfn marca que se tt!Dl j'lIp!oradu OI :auxi
lio*, ela Sabt'dnria J.)iviua em espirito, c se~ndo a cren
ça da u~'A Religiãe. Â~ \lista disto julgue-te, le hu 
inutil aqut!lb palllvra. 

Alura , Sr. Ilreaidente t'asso , outra emt'Dlla, que 
d •• larga meteria lÍs gu.,·& ct'9suras de um hC:Otado 
l\!embru: o o~jecto de t8caudalo l'"r:a o hOlual)o l\Iem· 
bro he a exprr'~io - SAbedoria Dh·jna, - que e-lIe fluer 
"ja .ubetituida por csta 01:118, ou Enle Supremo. 
Esta ccn,ura be uma prova do quanto são t.s OOlDet)i 
capaze. t qUAndo preocupados; raceis tm d'8cobrir in
teo<t5eli occullU, f:Uf'& se prt'c11lit;,m noS mais '~m~ra
rio. jui,o.: ~ honr4do !"Ifcmbro dlep;O\1 a avan\'ar (ltlO 
ha uma pertenção de qucr.C'r dtstruir aquillo que ttXlo 
o Mundo 113be se qtl~r destruir. (O Orador t"i inter. 
rO'r'lpído peto Sr. Sil:;o. L;:dJoa t que <üce niio affirmá.ra 
\lI dia Allelubléa; o querendo (:ontinuar, foi chamaM 
6. Ordeél1. O Orador pro.eguio.) () bonrado Membro, 
lIe verdade SjUDtou áa suas. palavru a declaração que 
acaba ele faz\:r, e ae eu não fOSSé iaterrompid19, mio 
• oIYlit1A:ria, mA' he preeiso que o hmmwo Membro 
.aiba 9uc aS pal4vras uma yez proferidAS, estão ~ujei
tas á Interpretação st6'J:lllo o uso ordinarió de fallar, 
e não Itgundo • bOa ou má intenção de quem u 
proferio, a qual nem selllpre deU", bem se deprehen. 
êe; o bOllrado~embro.j3 u soltou, ellas andão es· 
palhadas t ~ora já Dão eati t!ffi aee poderapanbalas. Sai. 
ba &ambem o )umrado Membro que já he lIuli bem 
CODhecida -a atte de que 8e .ervem -alguns para u
,robr.r ao. que se achão na 8U8 presen~·a. 'lue h. 
accrllCentar, d~poi. dàl lUas duras propotiçõcs e iuvecti-
., .. , q.'.e nada daquillo se refere 80S que se achie 
prtsentel. bto pt>&to, não ~i se satisf~· • declaração, 
Ciue o honrado Membro. fel, depois de haver feito tão 
Ifave eel'ltSura á maioria da A88emblés, para não di. 
ler toda, quando ,.io. a}'oiada a emenda por aio- pelo 
quellf, numero. Ora vejamos qual he fisa pedra de rS
candttlo. - :Sabedoria ni.~i&.& - que obonrado· !\Cem
I:to quer qMe Ii"ja Illb,titu·ida por esta· - Deos, OIS 
):nte ~upl!emo.. - Primeiramt'nte ubllervo filie o hon
fado Memhru, .. lin M COJIt.ental'ldo. com· o· ftt.lributn da. 
J;abedoria·, lhe subêtit.ue a eJl pren:lo Enle Supr.em~ t 

'I'" be tão ab.'raeca, ou ainda mai' do. q ... aq,ieUa, 
• qUI, opt.e-8e bem, be m~DI'. eonbecida do Povo. eHe 
."tende m!&i:s n qlle ha SaJledoria. Oi.ina • do que Enle 
$uprt'mo ~ e por eata occr .. iãe. "baervarei 'I"e fazendo 
• J IIlIta Suprt:ma cI~ bi.JJoa wna Proclamaçã9-,. em 
que detigna.\'4 a ))er •• pela ezpr.tllliie Eute Supremo·. 
tbi elita notada pur um escriptor Ila· bglal~rra como 
lDeno. projlris p:ua 10 fallar ao· Povo, • !le entre 
laQtu .lIta a qpe o. honrad". Membro quer substituir:. o 
gUI lão CI' ju:z,., d. bomeDa;! Em ,e~undo 1,,~1' o 
~nD,~titl MClZlbru Dão. ignora que nó. cOltumamOfl in. 
~oc.:1r :l VCUIi pelos attributlis prol?ri"," d~cirt'Unl!t:lncia. 

e ·q.',al I\U". roi a l-ntll' a~mi.ç5"G t tNnao eu. .. 
tzpheou! Ol~e q1Je I) ae ttDhs lnvoc:ldo • Sebedori. 
))i viDA', COOl'). ftllui!'; af5~ml\; ob Sr. Prosideole f P~i, 
Itrá fli'lsó'd que o I~lftrlc.!o !\oJ~mbro ir.n()~o, !leri po ... 
tivel qUI' n.io Cb~~(Po;f. IM; seo .. oudrios, ti. he qu 
DiÍo prpsenciou aquillo de qtle lie tcr.~C',»ul\lla tud., el
ta C,{lalie t e de que fu mell~'~ o Diuio da l\cltm_ 
bJ~a? Poi:t IJ~O be publil'o lV!lIt~ Cidllue que e~tA Ar. 
sernblén f;,i elD J>t'MiCS (lO!' e:,tu rllu á ItITt1a' Cathe
dlal a~sis:ir á Missa do Espírito Sact", O!'!Idmnuu O 

Ex. l1I° Bi~I}O Deoct.'lIílno ~ e a "isla di:s~" quetn será qllo 
avallça fclsidi1des? Que maiif qU'f o hunrado Mt"III
bro, ellligir" a ('asó que 1101 ponhamos todllÍl 08. diaf 
de jo~lho8 , como 8 pou~o f(>~ lia DOssa prer.rnça? A 
~80 ef:~8 setos extl·rnol. prová., a Religião jute:na' 
Finn}mente qnero dccJarsr que logo qne apparecru a 
emenda, eu não duvidei votar por e!la: mas Sr. P~. 
sidente , eu o confe~lso sobe. Ale o rllbflf á. facea, quan. 
do 'Ile Irmbro qu~ tenlJode vot:lT por aqu<.'lia emenda 
dqJl>il de tão grave, como injusta censura'; algucnr 
poderi haver, q"e .attribua o meu voto ús propo~içõcs 
duraa do bonra~ M<?mbro, entre taDto que elle nã" 
l1e devido se Dão á. minha convicção, e esta IIÓ coa-. 
aideraçiio. torno. dizer t f"z·me 18bir o rubt'f ás fa
ces. 'l'enb. á .. ia!. dis&o relpondido as reftexÕt8, que 
.~ fi:cr:l0, e nada m~ resta. 

O Sr. C~ta &rr()s = - Sr. Pr.li(fmte, bem 8e. 
tosluma dizer q\le em Tbeotogia e l\It'didna falia to'. 
do o mundo; a questão tt'm·se tornado Thcologica; 
porém como • materia lugeila vamos ao caso: E\l 
teuho ouvido muitas veZt'8 • multos Professores 'l'beo
lo~~&, e a grand('8 Pregadores fo~arem' a 8a~'rl.Cl;. 
l>maa pela $.- Pe880a da '8, Tllndade, o E~pl'lto 
Santu: e eoD\~ ea crejo- que todas as 8 Div-inalJ Pel_ 
80U são iguaJi.!':limas parque o Padre o Filho e o E •• 
piriGO Sanlo iio um mesmo Deos; (;~gue·lie, que qt1an
de a. lllulitl' Commi8~ão fallou Da E.9.hedoria J)ivina· • 
faHotl em Deos, e wi rnt'smo como se diuuse
depois de invocar 08 auxílios de Dt'os - Estr.1i creio 
q,ue são os- principio8 de ilos~a Crença Relilodosa e ~r 
illso. nio cernra'i;to o. ~r. Si/v(l 1.Übon em levar a 
lMI a. Commiss:'o não fa11ar em EDte Sup~~ml'. O\l 
Deoa, () qu~ foi o· mesmO' que fez qUflnflo in'\'ofOU OI 
alliiliOlt de Sabedoria DiVina. J'e!o que diz te.peito a 
ObUrl&ÇRO de ou:1'o Ilhastre Deputaoo sohre as palanu 
.úiidede ge!'al·, querelldQ que toe 8crellentU!e' - n,. .. 
lilcira - djgCl que mu.ilo judiciosamente faUb,,' assim a 
IllUllt,e CO&Dmissio por~\le eu entendo, Sr. Preiid~nt.e 
que quaDdo se tJá a alg~,"a Na<"ão uma boa COD'lituilo 
,5:0, Cllte bam niio II~ IÓ para a Na(io • quem se
eHa di,. ms. sim· para 'Otlo o Mundo,; I>orque ti som • 
bIS de uma b',a Cuftlotit\Iiçãll te .. tiver C) Br.sil • ye. 
remos t ,·treIllOI ehE'gar.se t', Povo. de endo. o VDiyn
ao, como rara virem " g('lza-r cfa Santidade dai Doi. 
eu I·nslitd~'õe3. ~o ahim o COftft'pir-l1Io, (omo espe.;. 
ro·, tcremul ent:io' com q 1le ~~idar·mOl • todol OS 
PO'll108 «1a terra; e es·ta ~licidade Jogo não, he IÓ pa
ra o Br~sil como yarlt· tod91 em gera., Jn,i~· q~10 aclIi() 
entre nos um Ill1llo ')M';I Gnde pouão tU", da oppres
afio, e (11 arbitrariedade. 

o. Sr. Co"tn Ag"iar = Sr_ Pi-e~idente : Parece. me 
que nada pOSa0' acc:rellcentar', perque os l:lustres l~r~" .. 
pinante&, que lHe precedenio, di· ... er~ó· em verdade' 
ltIdo qualato eu p<)dio ponderar; ~utretllnt() s"j!l.IC~' 
permittidu uma s{t rcft,.xão, • desde já t'eço a~ Ijon
Ndo lU em uro. u Sr-. Li.,l;:Ja, ('uj~1i LtI~s eu respeito. 

.' m que ",.\t aclumo..,. e be· por lU" '!~. aqai se inHtCa 
a Sabedoria Divina., oomo em outr,." oe"'12s:ões c<mvi
.rã i n""ear a 8U&' ju~i~a. OU a 5\1a mi,ericordia; e oss, 
)l. a rut ica. em todOI OI Curpol Deliberati vo~; e 
zneln\!) no .. Cnn .. lioll_ ~e istQ i:oil be a'; 111 , e o bon-
1Md,. Mcm!Jro." n:\o ignora,. para que dele"hr'r tão 
~,uftcte nai~lm.. na. ellpreS!i30, qu. adElptou a Comru.is
aãn? p~ra. q ... t.lIllf de um Inudo que pdà. denam:lf 

... de .. , 01'l6a. DO Pu". ~parl que fIlUar •• e o". pertI!D-. 
,;&a,,? (':ar. qUI tu..a,) isto. s~ Alre.id.Dte? Ainda mais; 
di~e r, hdorado M .. m"ro que aqui f. a,;,alll&Va uma 
·faWclacle. ai .. ciOlO -x:era"a 'l!'\ tll1t lo aroDWie; 

a gr:l~. de uuvir com henif1lieJa~', que por ettR Vt'~ 
ou .. c fn~ano\J, '01\ o aro excessivo zelo fez.lhe detitjgu~ 
rIlr 8elos 08 mais senos em meros formularltJ9; l,orqne:~ 
parece ilcrh-el que o Itlutttre Preopinante ignore, OW 
lO Dão l~mbre das SoleQ'lDÍdad,,· ReJiciQW pratioac.It.F. 
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stes da .bettura ~a A.~~I~a. lato ~o~to como h. 
potIsivel dizer-se, qu~ não. 1. loramos re[jgt8&8~ente ~8 
auxílios da ~abedorla Diva ? P~a que fim eotao 
C"i a Missa Solcmne do Elpirito Santo? 'ralvez o 
Sr. Liaboa deseje que a AiSlmbMa, antes de abrir .. 
lUas Sessões diariamente, asaista primeiro ao 8anto 
Sacri6cio da Missa; confesso que isto he eJYl verdade 
muito eàiticaote, e tambem o seria se aqui tivessemos 
uma ImRicin do Senhor Cruci6cado, diante do quel 
ajoeJhasaemos c~nsta~t~mellte, c,?mo fez o Sr. Lisboa; 
como por('m DUO fOI 11(0 determmado, basta que todei 
IlÓS tenhamos gravados em nossos coraçõu os verdadei. 
ros sentimentos da Justiça, e de uma bem entendida 
Piedade. 

Quanto AO que tambem se ponderou lobre as ex
pftS8óes, - os Auxilios da Sabedoria Divina - d~ 
que .USIIU a Com missão , eu perderia de certo o tem
po, de que tanto necessitamos, se pretendesse fazer 
agora uma lon~a Disllertação á este reflp~ito, reas 
como desgraçadamente Be tem quclido tore!'r, ou nfio 
eutemler o ~enuino sentido d... lacs Palavras, dir('1 
apenas e m\lito cm brrve, que a Commiss'· n, u,lan
d" intimam.··ute convencida e certa lia irnme,i~i<:acte 
dos aUr i hUlos da Di viuc.ade, Jan~ou mão cO I, t:E' ju 1-
gou mais proprio j..8ra o no~so fim, pois qUlP lst"nl o 
auxilio da Sabedoria Divina, e sem a ir;~pil'ac;ão do 
Espirito Santo jamais l'0delÍamos fazer obra boa. c 
qúe possa convir ao nOS80 grande c Dlagcsto~o Brasil, 

·.e infelizmente n~o fomos favorecidos cem t~(I especial 
gra\'a, he 6t'alida~e nossa, e ao meno=- ',zemos quan-
to em nós podia nher. . 

'fambem lIão posso convir na suppressão das pa
lavras - f'onformando-se aos principios de ,justiça , e 
da utilidade geral - IlrOpofita pelo 8r. A:fon/cztt'1lla; 
fOrque eUls mOlltriio, e fazem ver, como em nsumo 
o que se teve ell1 vistn; accrescendo que similh:mtes 
éxpressões por si só demonstrão os nossos pril cipios , 
e 8Upprf'Rl tudo quanto se poderia dizer em um longo 
,preaml>ulo; e Ile por Clra o que me parece dizer, 
reservando-me para faUar mais extensamente sct.re 
.t!s.ta emenda supprellsiva, fiO caso de ser Bl)oiada lia 
Í:;rma tio qUi' se dett'rmiuou. 

O Rr. Percila da Cunha: - A simplici,Jade ju
~iciosa em que cstá wncebiclo o Preambulo da rOSlia 
Ct'nslituh;ão, parl'ce satisfiller completalNwtc f;('()S finl;. 
Nclle ,se expoem com precis.io. e CRcr~.tl q: C tfl:.::b 
esta Assembl,;a suplicado os 'OCCOTl'M dOI SabedC/rill Di .. 
~ina pelos aetos m::lis So!enmf9 d~· Rf'll!.;iiio, c l-'ieda
de Christã pr,lll qu~ n(}~sa's Leis fundamen'8es, cito que 
tanlo depl'ude a prospelidade deste lu.perio,. obth ell
sem o cun'lo da pilssivel perfeição, pll~sa dt'pCli~ a de
darar que essas Delibet'~:;ões s('rião f'Il~'Jada~ nos 
-principios de et~rna J\~st!ça, tendo em vIsta a pros
J,cridade da Saçao BrasllClra, que deve scr o ObJCl'tu 
,de nossas· fadigas, sob 8 confiança que os ~OVOI' de 
IlÓS 6zerÃo como· seos Reptesentante!'. Se dls~cc.cml's 
uniCAmente que a AssemlM3 Geral Constituinte, e 
Le~i~lativa do Im~io do .Brasil ~t'cretavll. a sua CClUS

aifuição pela maneIra segumte: nitO comellame'ti alg·l\m 
.hsl\~llo, antes hia-mros de conformidade com .l II()).SO 
ReQ'iment8. que manda fazer· a enllnciaç;in da I4ei, 
sen; Pre:lltlbulos, nem l'uóes; m8~ ~ grandeza ,,,) "l,j~
eto e " pratic:t de al\!uDs Corp'ls Jlepresen!allt('~ .l~~r;
cia meyeeer uma ex('epçiiQ da re~ra gt'Tal. e de(;~·I:raf) 
a Commiss·.tl a fll~.·r esf a cllrt<t e'( i ozit;ã.. ;'1 m:lllei ra 
dp. uma vrotel'otaçiio de Ft· Relido~a. e p(ll1tj.~a. quc 
melhor mani 'estRc;se a!4 intenc;;"R (h Assp" hl(>lI V cr
dade h~ oue. 1l,)·1_"illmoQ "'1' princip;~:to pt"1a inv/lct
~ão da Tr;ndade Santiqsima ; illlifl1",io dp (/lIt'as 
Con!ltituiçõ;·s, ·Trll("ados Dip'"matioos •. e até das Leis 
I'WldA~e~~1 do. Lanaego; I8Ii aléua de que não di. 

vemos estar (ã6 atreitamente \ IiIldCMI a tOlmuJu. d. 
que muito. tem pracenclido, declaramol DO Prtambu
lo, • DO con~to deste P18jecto q\lUto basta pare. 
&e conhecer que aclorillllOI e sustent&IDOI a Religii~ 
Catbolica, A postolica Romana, que de nossos Pua 
herdamos. Parec~me por taDte que uaim deve tlubsis.
tir; mas quando &e julgue que eIle deve aer precedido ela. 
Epigrafe - Em Dome da Santiasima Trindadc, ou d. 
Deos Todo PoderOllC) - e. de boa Y8lltade COD('Crdca 
em que se dê mais essa prova de leipeito ao. misteriQ. 
da &nta Religião que ptofC:8IIIIloa. 

O ~r. Si/reli Li8ooa: - Sr. Pruidente. Nõo poa
so deixar de replicar &DI Srs. Deputados que tão ~
mEnte impugnarão a. minha opinião. e esto. panr.adca 
que o honrado M"mbro o Sr. Lif7ld diceue rel,etid .. 
vezes, que, a outir-me. o lubor lhe viera "" raca. 
e que eu, não ~Ó injuriava aos Membros 4a C'~lIImia. 
!uO de Ptojt'cto, mas aftirmara .uma falsidade. .te que 
a AI~(n.bléa nâo implorava o Auxilio da Divina Sabe. 
dor a ," nüo podendo eu deixar de saber que na sua 
Il1Iil!aJla(;tio ella aSbis&ira á Festa do Espirito Eanto eOl 
dfl\ll< Ados ~olt·ll.nes da Igreja. Ditse Dais, que tam
h'm no Projt'cto 8e declarava ser a Religião Catbo. 
ri,'a, a Ue!il!iãu do Imperio. e que até dava em ma. 
teria de Dl'gma aos Biapos o Direito da Cenlura. 
.l\ II m co mais qt.e pc"derou, arguio com vebt'lDencia 
que • u allf('tava ia.putar vistal sinistras a Pesa0 .. 
t!'ra da A~l:tmbl(a, quando du minhas ~llJlre&Õfs. se 
dtduzia que ttncionava irjuriar aos que neUa (lItavlo. 
Digo que isto me faz vir sangue á bOOl, e ltmbrar. 
me da rt'pl~a de Roileafl. que h'lln Dotou o elltrala
gema dOI tie()s a,'versarios, di~enllo - os Poetaa fauOl 
Dl;·O jeFo UIr.lJ'li,o; eu só a'@\J~ .. os maos, e elle. 
diu~m que tU fsllo mal do Rei - Protesto que' náca 
tive ja lIlais inltnc ão df' ofler.der a p( '6(:a alguma 
ce~ta .A~H'Jr.b](:8. (t meo caracter me d.lende de tão 
iniqua H1l!!fFtiio: rfm considero que algum dos see. 
1\; em hr9s não feja C atllolico RORlano; "lias o telÍa 
Ilor vitando 1l

'
I1(fa que lhe prestasse toJerancia fr:tter. 

n8. P(Il\SO di~cr cOlam D,o, que não sabia dos Acto • 
~81elrnes que l\ mClmo Sr .. Lima mEnciona: tal ve. 
rlii.se-há, ne Só cu fui o Peregrino em Jerusalem; 
n ai o f~1 tu Le, que agora lleJa primei,..a ves tenhca 
a ncti( ~~ de taEs AcCOI, pois 60U qüasi um recluso. 
c fui ;(\5 dliml's que ('ntrei nesta AFssembUa. 

Mas o que prova tudo i,to contra o que eu dia. 
se? Por vlntura os ditos A~tos, (dtoa á mezcs, sãca 
8uffidelltes para, em sem.o ,cemmum, j"stifirar a. 
da· .. sulas do Pr('ambulo ~ Temos, ('()mo um f1Ó Baptia. 
m." f' um só Crisma, tambem uma só Festa e or:\. 
c,.j1o 'lI'rauda, e m"ia que trimensal? Scmprf' foi elstilca 
dos 1'rihunau de Justica e Commercio trf Missa an
It's das Sessões, aonde IOJ!o se comCf·a pela Oração
Emir e, ~enhor, a tua Luz , e '! tua Verdade - E 
quando se trata d. Justiça Universal e Nl'rotioli t:i~ 
(rraJute'i dll Nação, pode-se diler ser absurdo, que e\l 
('oniidclaue ser nel'ellsario um Acto 86mtlhante. 0\1 
analo"tI, nesta Assemblf~a P A lemhrança do Direito d. 
Centillra doa Biapfla Diocesano .. me inspira ao ptntla
m"nlo de dizer. que. ae apparectfl8e a Con8fit\1i~ãG 
cio Imperio do Bnsil sem o Titulo que proponho. 
"eria eUa talvel um dos nl'ceuarios ohjeotos do Mi .. 
niste'rio Episcopal, pois apreterição, por si I'{l, se ti .. 
S'lfáriaolUi IUf.peita de IICr intencional; sendo contra 
(). exemplo que um dos honrados Membros da Com .. 
missão o Sr. ru,.,."" bem notou, achar-sc, não sn no. 
'rratadol Diplomnticos, mas at~ nAS Corlt8 de Lome
I!0. C'ln~em que a noar Conatituição, aa menOR la<J 
formulario, se appt".)xtm. á. In::.htuiç6ts Diplomacicaa, 
., Leia ("Mamentaes da Monarchia • 

11 tlemAii ill08taAulu.\lAla.mbUI.uá.a! •••• 
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,.tive1 C!OJIl o ellpirito Publieo não tolerar contradiaão 
..,. Puj"'lOl, dai ~om!llii8ões? CJua .. co a lOiln detes-· 
to .. a.ehOOlf de IJUC a. Cortes de Lisboa IMarao na 
aaa PrIX:la,o"., lO .t . "~at) , di~end.) , que tinhuo por 
um mOlDent.) entrado) no elltado ela Naturl!tA, para 
logo sahireln delle; e que (t8 seos !\JemlJros t:rào mais 
do que homelh, providentes cumo a Ulviudado, e 
inflexiveis como o FaJu. - 'ferels COllstituição qual a 
Ni&tureza copiaria do' Original J~tcrno-. 

UIR dos Melllbros d" Commilis:lo o Sr. BarHJI 
nf,tou ,. que 10;11>5 fl&lI,io em 1'heol{lf,i.. e Politica. Esta 
ironia, na parte qlle me toca, for\'amc a retorquir, 
qUl~ supposto n:to persuma de ThcolClgo, com tudo 
tlei femilO 80S seos e!ltuIIOll,. quando na Universidade 
de COimbra fui Suh~lituto das Cadeiras de . Grego e 
Hebrai~. Agora s:' me prezo de saber a Cartilha do 
l\tl'lItree Ignaci,;. m~n nala do l,;rctlo dos Carbonarios 
(. ordem, fi ordem, chamuu o Sr. Presidente) "~s· 
1011 na ordem Sr. Preiidentc. 'l\~lIho dado b:ltisfa<.:tto 
aos Srs. Dep:JI.arios dis'iidcntes da minha Ol'illião, e 
continú'J na def.,za nnttll'a!, ('ontrll :I~ asp"rbões dos 
meS'lI(,~, que me i,lv~l:~ivllT,jlJ pur al~um:a desguar,la
da l'xprp':SIO. TI) la a Ilinhd 'luerela he contra 1& ::;eita 
que. flr:a ela\,!:cillbl~·:!, atft'cla dirigir a Opilliõio pu
blic~ I ':0:,. li.H Si'li~trll~, t: c·)ntm a qual, pela Sl~a 
l'!lllOC.l,'.\O nu L~ll:·O!l!\. se tem arma·h I\S Gr.lIlcles 
l'o't(,llci~ .. , <Iue t.eu· ~).,r si os votO!ol dos mais sclbios 
l~ ,('ligi,)so~ d:\ I-Iuma:IilI,(le. He notorio quo elita Sci
ts ato! se jacta de que n:lo. ser.t ae,'Clta a COOlitltui· 
~:10, se nelll\ se :l8Sent'lr e!1l iteciSÕ.!S contrarias 
88 doutrin;&'! d, Rl~m:, :-"eiri. Ist~ me fiai cxcitar a 
lemho,'"\'a dI) qtle aCHllte:'CO ha almO:l. Hi.lrlo ordem do 
Go\'erno par. fie. Mr" tumbo ;"IS terras ellcapellada", 
~lla la'llo Irrit'lI' 08 ruslicos Je Coimbra t:ontra o 
Provedor das Capdlas, <Jue' lhe tizcrão ameaças, di
... n:Jo - 1'em dar tombo Ú8 terras? tombo lhe 
daremos nós. 

O Sr. Costa Barrar: - Sr. Presidente: Há pou
co di .. e, e com toda la rasão o dilisc o Sr. Arillfjo 
LimtJ, que nesta AlisemlJl\~a não se pOlJp,jo Os snrcas
mos, e todo o gener!) da invccli ,." iujurilll;a; as~ill' o 
praticou o Sr. Siü'q, Lisboa: .~Il não sei como se po. 
ele l,er511adir o Illu9tre j)nputrdo Illle Icuha o direito 
de attacar illdistinct1menle a tojo .. 01' ~I~mbros desta 
Respeitwel Asscmbll!él; se he p~lo elircito que prczu
me ter em conseqnenda da sua id,dc {a maneira Jos 
'Velho!! de Lacerlemollia, e!'~ana-sc Sf'm duvida o I1hu. 
tre Deputado; porque, lIe bem qu'~ a tn!\neÍl'1l de 
Sparta esl~ ,mo<; dl~po<;los a resp('itar a~ 8l1aS CI6Il! 
pcla 'iupo!li ;iio Ib qllCl ella, traz.~m (',)IG .. i.'~o a id':a d~ 
maior Rab!'!r t e de l,jllsta1a eJtperien'.!Ía ; tO n luJo co
nhf'cemo!! tambem '1"~ este direito dos vel hos ces~!& to· 
das •• VC'z!'s qUI! elle<; .não conscrv:io igualllltmte o res
p ·ito devirfo 'eM' outrol hontell!l, e ent'io a 1lI0cidade 
deixa de lhes prestar aqueUa veneraçiio devida: Se 1'01' 

ter sido lt'nte de Tbeologia prelume • seo sabor que 
deve "tlacar-nol VoOIl tom magistral, ~ em parte tio 
tue1i,,·trl 1SS cordo be nl) nossa crença, igualmente se 
cnrrj\'ls. por'lue hem pouco me importa que o 11111,,-
1.rc" Deputado ensinalge Thealogia. e nem por isso se 
legue que deixasse de' ser um mio Thcolng'o (d ordem. , 
,i ord.f!m) eu eitou na ordem; nem a Assembl(n tem 

"direito de me chamar a ordem: eU n!io faço di~!.'rtl'\·õ
·es inuteis, nem rou"" o tempo com diseurs,," pompo. 
'cos; levantei-me p fiilio a~ora porq,Uc me Vf'jo IIR ne· 
ces'Ii(h,rte de rr.sronder ao Sr. Li.,boa: sou Christ;io 
~atholico Romano, e não quero que al~em se pcrsua
(tl\ flue (1eixo de ter ~rav3do'em tpeoCoração os prin
c-ipios d. nossl\. Santa crença: A<lBro e reverenccio 8f!OS 

Dogmas; re~pe;to a cabeça do Sr. Silva 'Lisboa mas; 
Ilio sou li ypocri.,; n:ioajoelho ·.Dte dOI homens, 

nem por fite meio perfeDdo eODIlf'pir eou. alguma
torno • reppetillo; cedo ao Sr. LúlJoa em cabeça· 
lIIal nunca compaurli com o delle o meo t,;oração. • 

O Sr. Montllluma,' quando principIOU a fallar. 
não ft,i ou v ido, pele, &1l86UrrO da. galau ias motivad~ 
por uma respoda do Sr. :3dtla Luboa ao Sr. }lar ... 
roa; e por isso apena8 fie percebe0 U III'guinte : que 
nio tinhamol feito aqui o me6t110 que fiJ:;rào a8 Cor" 
tes de J)ortugal, como dissera o Sr. Li,loo.; nem 
leguido pouto por ponto os trab.lhotl da Nação Por~ 
t.ugue~l\: que aqueUa As~cmhléa sanct'Íunúra uma Ca. 
mara e nós tinlJamos duall no Prtueclo; que lá não 
tinlliio sido admittidos os Ministroll se Estado, e que 
eriio aqlli admitlidos; que lá se tinhúo cSlabelecido a. 
eleições directa8: e que leRdo-nos apartaelo tanlo, que 
muito era que n08 aparlasemos tamhcm em Ulillr 
de - Sabedoria Divina - em lugar de - ~antis8i. 
ma Trilldade - Disse mais o illuetre Depulado que 
se houvesse de volar, votaria contra, e mesmo lJor \'0. 
tação nominal; e que ate manüaria imprimir o 8e«) 
voto em qualqutr Periodico, po:snl'nllum medo ti. 
nha dos juiJes temerario8 do Sr Liaooa. 

O Sr. França: - Sr. Presidente: Por causa d. 
ordem requeiro a V. Ex.a que convide '0 iIIultra 
Preopinante o Sr. Li,boa a mandar á Mesa • eua 
emenda a fim de ser apoiada, e emtlio diKltir-se: 
porque em verdade clla ditterc da do Sr. lJtlo;a;. e 
tanto que t'U nuo duvido appronr aquella, e não 
esta. A <lo Sr. Li.,boa be um additamento au Pream. 
bulo, e por isso ·não all"ra a redacçüo do mesmo 
l'rcamhulo. como slIccede com a do Sr. Maia. 

() Sr. Silva Lisboa mandou á Mesa a eua emen. 
da concebida nos termos bt"guinles: 

U Proponho que em titulo do Preambulo se po
nh! - Em Nome da Santíssima Trindade. - J08é 
da Si h'a Li,boa. 

O Sr. Secretario Jt.lacit I da Costa lêo esta emen
da; c sendo apoillda, continuou o Sr. FfURp' : 

O que quer o Sr. Liaboa he que ante8 do 
Pl'oambulo se diga - Em nome da Santiillima Trin. 
dutlt:; - e o Sr • . Maia alias pertende o,ue f.e subs
titua ("sta protlundnção ou invocação nl& redacr,ão, 
omittindo-se as palavras - Sabedoria Divina. - Eu 
mio tenho duvida de admittir a emenda con'anto que 
fique salva a rec1aeçiio do l'reambulo. Voto pOltanto 
pelo additamentd do Sr. Lisboa, e opponho-me.á elOcn
d. do Sr. ~Vllia. 

O Sr. Vergudro: - N:io tinha tenção de fal'
lar sobre esla materia ; mal COIDO a eme .. da do Sr. 
lU"i'J tcm sido sustentada com t xpressões oTendvas e 
injuriosas não só á Com missão mal1 IÍ A&I;embléa, • 
alt~ íl Nação inteira, sempre direi al~uma rousa. 
Eu -entrndo que a redacção do Preamb"lo estli mlJi 
confârrne á verdade do facto. Quando ne1lc se .mr
ma que imploramos o~ auxilios da Sabedoria Dh'ina, 
diz-se o que realmente nós ji filemos. Para a Ins· 
hllaçiÚ't deRta Assembl(>a fomos em Corpo ouvir a 
lHi!lsa do Espia·ito Santo, e elltão imploramos do En
te S~Jpremf) os precisos auxilio8 para '08 nOR~os tra. 
halbo8; e ('omo logo nos primeiros dias dl'pois dn ins .. 
tanação, se comecou' a' redigir o Projccto da Con,,· 
titnic;ão seque-se que até houve um curlo intef\'ollo 
f'nfre aqueUe acto reli~ioso e 08 primeiros trabalhos 
cleste Projecto. Parece-me, segundo' o que disse ·0 

honrar1o MembrQ, que nós deveriam os ter Missa do 
F.spirito Santo todos 08 dial1 ~ ora ainda que os 8('t08 

(te Religião sejão mui )ouvAveis , justos, e BRnctos·, 
j\11go que isto não sa cOmbinaria bem com o d~eDl
penha das n08Ras obrigações. O mesmo Df'oS distri
buindo a 'lIemana , destinou dos sete dias UOl só rara 
o culto, ~ OI mais -pari o .&rab~·; fOI' •• &0 .DI. 
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~e .. igi' de n6s que ~:m()~ o\1'fir tnc!os OI dia. s 
!tIls.1 do ~'I)irito StUlt~. DC\l)4~'f ~u trcs P.! P8I
lOas da Trlnl .de SantlSlltms. c c!mo Inyo~amo~ uma 
della! t te1llos IIlti~fl"it.). Este não ·he o lugRr de fa
ter uma Prutelitaçio dA Fé, nem. do upecificar Mis
terios, ellmo deveriamos inlrl)duzir o Silllbol" .li)s 
ApOltolos, e Ilccre~ccntllr ouli'~' .rligo. gue di.tin
guem .a 001'" Rcligi:10 d.~ outras Seita,; .. Finalml'mo 
o E.pnilB 8anto .h. ~~J1t41 vezes .dellgll~(~O pele) 
atribulo da Sabedona Dlvlna, e por l'~O mUlt,) bem o.. ezprimio a Conllnislào quando disse - imploram
do ao auxiliol da Sabedoria Divi1la. - Ar~\lir & Com
mi.sio por .e (er exures.ado as~im, attrib"illl!O lhe 
.:.tlll ,ioist.raa e principiai d.· Cilrb()nr.ri~lJIIo he o Rniur 
dos inlultol que lhe podia fazer UI"" inJllgina~;io pre
venida t dtlC'obrind., rnalida em exprel>sõe:t tln<h: sc, 
ha lingel~za e verdade 

O Sr; Preúdcnte perguntou se a m"teria e!.tan 
c1iseutida, e julgando se q tle e!ll.n .. , propoz se o 
Prtambulo paanvI tal oulll se achava redi~ido; e . . 
Tenc('('I .... que 11m. 

SUllcit",,·s~ ent,io A ouvida s;c tll-'IlS as emendas 
flca"ão r)[.~julii~arfall. O!J lIe era cuc~pt lIad:1 I <lo Sr. 
Li,"na; e tendo·s~~ pJl1~era~ltJ q'le era &Illt's :d,Hta
rr'eftt('l do que emenda, c,uno tinha já ,d vertido 4) 

Sr. Françu, e 'luC nada àherava no vencidll , pois 
'Vinh;, .1 ser o Titulo do Preamhlllo, prop\):. o Sr. 
°pr('~iclfIlt~ á votllção O di lo addilamento do 81'. Lios
ioa, e ffli approvado. 

Segui o-se o Art. 1.0 do Tit. 1.°, que foi lido 
pelo Sr. Secretario nos termos seguintes. 

Art. 1.· O Imperio do Brasil I;e um e in:Jivisi
-.el, e extende·~e deld' a COI do Oyapolt até os trin
ta • quatro frios e m .. io ao Sul. 

O Sr. Ferno,nde. P;nl&ti"o: - E!l me lel'anfo 
InIÍl rem desejos de ilh1Strar'me, do que com "Ilcia 
de combater este Arti"o 1.°. Principio por conf"'S!H\1' 
que não me acho aqui mtlnido de Mappa~ exacw!J, 
Iftll desconfio q"e esta linha de divisa que a Com
lni'lão traçou nA latitude Austral de trinta e quatro 
1'60s e meio he prejudicial t e he impo!itics, he 
prejudicial, porqlle rastre:.ndo o cabo de S. Marila, 
.. ai partir Ol. separar algumas da~ linhas t que ~o 
pt'~prjam,.nte ~(~Ce8~Óe8 do tcrrilorio de Monte Vidéo; 
e he impoliticll, porqul~ o Rio da Prata "ai da f(,i 
para dma filgindo rAra o Norte, enfão o paralellG de
signado COlurl }lI>sir;ócs de Buenos Aires t e eis por 
i.o motiyos de constextaçóes e °quer.nas: por tanto, 
.t~ para harlftltnlSar e u/liformar o. dous pontes d. 
Costa qlJ'@ a COmmj~são tomou par. asilÍnalar • exten
"''\0 do D"asil oonsiderando o que Mon,e Video, como 
Est.uo Cederado, CORtltltue todavia parte inte«r"nte 
deste IlIIpnj(l. r)t'rsuadome que seria melhor redi
lir • sf'gunda p;lrte. do Artigo dIste modo - E 
ntende-se de.de o Uio Oyapok ao Norte t até o Rio 
d. Prata ao Sul - aSlim se renlva qualquer amm
,alidade, e 6cão as ilha pet'tpnceudo ao 1i~oral t • 

crue são mai. pruximu. alem de que he o Rio da 
Prata. que banha e limita o Estado CillplaliAo por 
aquelle lado meridionat t e perde esse Dome logo que 
.e confunde COJll as aguII do Uru,uay, dG Paraná, e 
elo PaT'agUl'y. • 

Eu manllG , me.a a f!tilenda ftgU!nte: 
c' O J:mp~rio do Brasit oh. urn e indi.hivel, • 

ntf°nele.se desde o rin Oyapok ao Norte t at'; o Uio 
da Prata ao Sul. - Fer1&/JlltU' P.",h~iro. Fui apoiada. 

O Sr! CtemartJ: - 1"0 Itria muito bom, S~ po
"ellRe ler ~illim; rnl~ e,te oeg()eio de limites te:n f LI 11-

°damenhs cr.rtos; nií'l he () q"e ftn. qlJeremol he o que .. ti 
lIetermillad~ por Tratados. DetiiRou.S~ a foz do Oyapok 
-poI'Li:aiCi dI) Nortll .etr,. o clo ultilno Trataclo çQm. 

F.·nça t • m:n'cnn .. O do S·,~ f:D 34 ~rao' P. 1Dti~ t !M'" 
ser o do Tratado com A H'·~r!lnl,s. .!c: un~ a9.ai1ll 
aos HesplDh,,~, "q'liHo q\le he '''0. S" oler::tV1'iG : I. 
Mou". Vitleo tOne l'!\rte rlo IIDper!O Tk..,,~;leil'c. ~tl\" 
tinb~mOl o R:u di, Pl'ata por limi~·.:, IU.U ~f preei 
fiO contentar nus com o que nQ!I p,'rtcn('e ~ln. 'fra
tAdos. em f!u~n\() se nic vcri6('a & f~t1e1';lç!i". -

O Sr. F,nllJltdtl Pira/".iro: - E:'1l ilsiJ t' q". 
eu dezejava: obler t'Xp!ic"çi:(>Ji de "IgII:n delS no!ar".I 
Membros da C.,mtnis .... '". l>ri:l'eirs~~llt,: h.l Ul~ tr-';t~. 
de ('<jUi90CO tO o Trat:tdo de J -; 70 ~Dl qu~ o Ili\lstra 
Opinante .. quiz 3poiar, foi p"remeu:. de Amisa le, 
Garanlia. e Commcrcio, ~ naJ:\ t~m~m ,) r.o~~ 
CitZO ; o -te J .. imitc:t foi I) do 1.v de Ollt'IbTll de 1m. 
e lie tinhs em fito J"~e'falecer-se daa extrema ~ que el. 
le de$i~nou deveria bUlca la 111) arroio (';hui. que en
tra no mar 1'4 latitude Auslral de 380- 4:),'; mas ." 
escusad,) cit,,-Io, esse ttataoio caducou pel!\ fllturà • 
inju .. ta _.!;"gresluio ,la He.paoha elO 1801. ~o •• jll,tet 
de Paz elR Badajol e Madrid não c"id~rão oS PIe
nipolell;;iarios elO o reviv(·r. C(l!1~f'guiDteraent. b. 
!R ais de vinte annos. estamos de pOlSe dos lerrcllOt 
que nel8Sas armaa .:Ioraosamcnte entíto avançarão. 

O S.r. Yergue1To: - E.&e Artigo, alem de ou;' 
tros defeitos, tem o tle nos meter em uma questão 
dI! limites, e por ino cou do psrecer que se .u. 
prima. A epigrapho do Titulo dia - DO Ter:itorio 
da Imperio do Brasil - ma- no Artigo leio - O 
Imperit) do Brldil he um e intlj"i.ivel. - ~e a pala. 
ni6 I rnperi ol se tOID:t na SUA propri:a a;:;:cp"flo nio 
tem IU~.lf :.qui, porqne nós RIu tutlr.:tlll. nc~te la. 
ga.r, ri:! Imperio. IRas do territorio "O Ilnfler:o t 

como diz a e)li4!rap!te; e se p/'r Imi)"~o ee. entcnd .. 
o territorio, ellti:> nio p~de .lirer-s,· que he u.n e 
indivisiv .. l, porque nl"c"ssariamt'\1te se ha de divhlir, 
para fa~ilitu as operaçile oe d" Governo. em Provinci'ls. 
Comarcas, Camarl\8 ou ;\lunicijlios; por tanto chamar-lhe 
indivj"ivcl he chamar-lhe o que he im!l~~sslvel '1ue eUe 
seja. Continúa o Art.· dizendo - e extcnde-sc dClid' a fOI 

do Oyarok. até os 84 grlos e meio ao Sul - °Alcl1l 
de nos-Levar e:sta parte do .1\ rtigll. c,'mo j; di8!OC 9 

a uma que~till de limites, n Olo de~il~lla ntai8 que uln 
ponto au Norte e ontr':) ao Sul AclnJe chegll o 1I0U~) 
tcrritorio , m~! nio a~si~nsl:\ os outro!'; c por i~s() 
julgo 8u!ficicute o· Artign ""gointe Ilndtt ~e dir tu
do. Eu o começaria ns.im, tendo Ruprimidl' o 1:': -
O ferritorio do [tnpel·i,. do Rrll'lil cUlllprehelldtt •• 
PrelVinchs &c.; e!ta."a dt'8ta modl) d"sigrl:do () t~~
ritorio e desempenhada a epigraphe, djA q\!.l 0:':0 de
vemos sRir. 

O Sr. Fra1lça: - Sr. Presic1fmte ~ 1-;\1 ten!;o 
duas emenda8 a falt"': a pl'irlleira rCill'C'ita á Di9iM,l 
da materi. compreh~ndida neste,· e RO are~ninte Titu. 
lo d~ Pruje(:to. aqual me pUectl ter luo~.r tm rllai •• 
de Ordem; _ segu"da toea á lloutrina do Artigo f'0I 

Discussão. TratalUlo da primrira direi, que a Rpigu
phe deste I.· Titulo do Prujt'cto deveria s~r -' DI' 
IlOperin do Brasil. - di"idindo..e o mC>lmll Tiiulu lo
go em dou. Capituto!. dos quatl " primeiro tr4ta~.r. 
- 00 Terri."orio do Impt!rio do Brasil; - e G M
g1.noo - na N4Çáo Brasileira. - Parf'('c.me f~e. 
divisão de 'Mteria mais acleqllsdll ao comp.ltln do Pra. 
jecto, p',r qll~nt6. tomllldo-se aqui a palRvrs {"'!'f
rio gelt;t'll/lhic:&. e pi)liticRmence, ou p"r o"tra q"e. 
ll'e"doo" deRn;r q,,:,1 he o .eo territori~, e fi • "'fllt o •• 
Membros dll S"ci.di\(!e Rr.19Herra, qlle ft nccnpl\u, 
.e;(U~-5e, que 8eD(I" estas du., idéaa COl1ftf'xas, e fn_ 
~avis distillctl\l etlJenci"IM(mtf, c1o!venl pGr lantu 11ft\" 

crahdas
o 

em lu1'1\ s!, 'f.'~~o, di.idide em dOIl' C.~. 
tulos 'llbord~lIa,J~, ct bi() t':n dou. ditferenl:' Ti&uj" •• 
I:OZ. .e .çba cltJuti,la Ac,) Pr .. jec&.: .iato eolD~ &e.a. 
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• mbnte materia do memo Pi'ojecto legue a divisão 
de Tltulos lubdlVididu, em (;.11,itul08. Agor., passa
rei a trator da legunila Emcutla respectivá li doutri. 
na do ArL 1.- e dióo, que ou nós podemos definir 
fiaie.mente o tcrritorio do Imperio t ou nilo. Se pode
mos não njo ramo t por que lhe havemos &sliiguar 80 

Norle uma divi.a fiziea qual he a foz do Rio Oya
pok; e não havemos de faler o mesmo na parte 40 
Sul, onde o Projecto lhe marca a extrema por um 
circulo celeste. E se mio podemos ditini.lo fizicamente, 
dtmarcando.o com diviaiS DI'turae:!, em tal cazo deixe
IDOS asa de6ni'ião; porque he melhor emmiti-Ia do que 
fale-la manca, c por \'tmturn de maneira (~ue induza 
intenção sinistra na ASS(,lIIbh~R de aproprillr á N~ção 
alguma parte de ttrritario limitrophe que Ih~ Dlo lwr
tença. Alem de 'l.ue tambem niio yejo raziu porqüe 
~'ltajio de omminr l1a demarGllção proposta us outros 
dQus pontos carJeaciI do Leste, e Oeste, que sito in
~Ipensaveis , assim como os dous primeiros de Norte, 
e Sul em qualquer de6niçãú gCllgraphicl\; poi$ SUl>
posto seja u,h·et duvido'&& a linha cios nossos limites 
oce\rleDtaeS em toda a sua extençiio conhecemos todavia 
com exactidão algunl ponlos delta que podem ser indi;' 
~dos. Parl4 salvllr' estas faltas pois he que eu redigi 
,-ma Emenda, que maneJo para a Klza com a pri
meira respectiva á Divizão da '11Ia(eria: porem niio 
.obstante is!õo upprovo a Emenda 6uppres.iva do Sr. 
'Fergtlr.i,o, para que se .n50 falle em limites de terri .. 
torio que be .melhor. Todavia ee eaia Emenda sup
prfssiva 050 pass.u então chamarei a attenção da As
~embléa 6~bt·e-o Dlere~incnto da minha; pois IiUppOS
to encontre alguns inconvenientes, talvez s~ia maia 
razoavel do ~\C a integra do artigo pela qud de ne
nhuma mancira estou pelos dcfeitoCl apontados. 

O mesmo Sr. Deputado mandou para a ~lelA .. 
duas emendas seguintes. 

Primeira. 

A materia do I., • do ~. Titulo leja. dilp!»I'. 
debaixo de hum SIl Titulo dividido em dous o-pitwOl, 
com as Epigraphes seguinte!!. 

TITULO J. 

Do Imptrio do Bra,il. 

CAPITULO J. 

no Tt,.,.Unr;o do /mperio. 

CAPITULO 11. 

8,egun 'a. 

o Imptrio do Brasil be hum e indivizivel. Ex
fende~ae de~de a foz do Oyapok ao NMte até á foz' 
do Rio da Prata ao Sul; e desde as praias do 
.Atlllalltice .. cumprehendidas elltre estes dOUi pontos, até 
R" margens de aquem dOI Hios Guaporé, Jaurú, e 
]laraguai t que por uma parte lhe servem de frontei. 
ra na Provincia de ~Jatto Grosso, e a margem Ori
ental elo Uruguai, que por outra parte e termina .-a 
};'ronteira da J'lrovincia de S. Pedro desde os ~7 graos 
,1e ) ,atitude Au.tral at;! á confluencia do Rio Ibicui
guanú. - França. A 1.: fbJ apoiada; e a i.· Dão. 

O Sr. 41lonteluma: - Sr. Pretiiente: Eu confor
_o-me ip ttiramente cem • opiuii6 d9 Sr. Y,rlulirg, 

e voto ptla I11pprê .. ão deite Artig'" Quanfo' á pri~ 
meira parte: se • Commiss~o tivesse de apreaen'-r 
uma Constit.wçfto ..ara um Estado Republicano, e 
não Monarchico lte"rcseutativo, b(ln era que cxplit.tae 
menle declarasse qlle era um, e indivisivel em con
unposição das Fórmall, ou Instituições Rl'publicaRu 
Federativas; nio l#endo purélR o nO&lo ca.:o ef8e, h. 
evidente que tal dcclarilç~,o não tem lugar; he inulil. 
Pas$cmos agora á grande questão ae rlcvemoB, O',l .não 
marcar naCoflslituição 09 limites du Imperio. Eu en. 
tenJo que não: e que sómcnte le devem deaignar ai 
pnrt~s de que se compoem; nomean!1o aa Provi~iai; 
feito i'to com a declarlição que se aclJa. no AIt. 3. 
do qll~ a Nação não renuncia ao rlireiloqu:~ ~Oltla, 
tt'r a qt\ae~quer outras posses~õe8, nada mai. 80 llre. 
chm. Marcar dcsde já os limitcs he chamar \1ma queie 
Lão que devemos evitar nas actuaea circunstancias. De. 
mais a demarcação d~ve ser exncta tanto peJo NUI'te 
como pelo S111, e illterior; latitude, e longitude; mil 
nem o Pruject8 Il fllz; nem nós a podemo~ de8ca,npe
nh"" pois n08 faltão CllIctos conhecimentos. Para o 

. tI mpo opporhino nós mandaremos Engenbeiros; e com 
os 6eus Mappas decidiremOS. E.le tempo opportuno he 
quando a llldependencia do Imperio for reconhecid~ 
pelas outras Nações; e entrarmos, n18 devidas ncg<lcia
ções; por ora opponho-me a tal declaração de limitei,; 
e por isso voto pela emenda do 8r. Vt;rgluim, conO' 
.enando-se o ~. Artigo em que se pOUlelÍo às PrO'
vincil1s de que se eompoem o territori" do Imperio. 

O Sr. Henriqut8 d~ Restnde: ....- Sr. Prellidcnte, 
a primeira intuição deste artigo excitou-me iogo • 
idéa de duas emendas, urna supreliliva; outra adi .. 
tiva. Presentemente eu me inclillo á emenúa do Se. 
Ver~ueiro; nlllB como não lei $e eUá passará, ~e~ 
pre quero ptopor as que me occorrerão, e que t,. 
no lugar se a, do Sr. YcrA'ue,.·ro nito. fcr aprovad.8. Di. 
go que se suprima a clau5ula - he um e iadiviM, 
vel - porque se I palavra um quer dizer que o Impe, 
rio não he dous, he elcllsada, o ae quer uprim,ir 
• mesma idéa 'que.,..,.. indi"isivel - deve por i-.o 
me3lDO ler supriluida: a razão he a ~eguin te. U J;lI 

arti~o deste Prejecw d~ que o Governo não póde 
(eder Bem trocar pnrte do ttrritorio uo Inlperio sem 
8 l'r·:;va<, ã,? ~~ Assembléa, Ge~al: l~ar~.~I~o-lIe pore!" 
na COI,atltUlçuO, que o Imperlo !la lndlvl'IVcl, Já nao 
J'6de a AIsemlMa Geral COllceder a aprov,nção, pore 
que IIcsta mellfU& Constituição está disposto, que sen. 
do' precisa revista para tétormar algum at'1igo deUa 
heprecilia unIa Convenção ad "oc. Póde muito be~ 
acontecer que razões politicas induzão o Govel'DG .• 
ceder, ou trocar parte do territorio, como a Gu)'a. 
Portuguesa alem do Amlsonas, e sendo artiso Con.· 
tilucional que o territorio be iudivisiv(!l, fi"ca sendo 
Jletessario que dou. terços da AlilembJéa' cODyenbio 
na s:a.ecessidade de reviala da Constituic,ão., para 181 
con\'o~ada uma GOnvençlÍo com poder.s f: speeiael 
ad "oe, e então aprovar-se a cessão ou (~c. delsa 
parte de territorio. He por tanto nc:ce8sariu que 10 

não diga na Cpnstituição, que he indiviai,el o ter
ritorio do Imperio; para poder ficar ela l,egislaturll 
ordinarias a faculdade de aprovar a ,ceslião ou nocl . 
V.to pois pela pupressão da referida clausula, e ,is
to quando não passe a emenda' do Sr. J"e,.gueiro. A 
"'glinda emenda be,' que se acrescente a palana -
pela' costa,' --. dizendo - e se entenie pt'l. COI" 
ta &c. Aliáa teremos muita confuzão; porque di1.ell. 
do..ae que se estende desd' a foz do Oyapok até trinta 
e quatro gráos e meio ao Sul, poder-se-ha entender 
que esta demarcação corre direita ao interior dai 
terral, quando he eerto que o territorio ora le re •• 
Ih" ora ITUça, .1'111 dOI'.'" lizW.; o 'l"0 tudo • 
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~ft . ~ gae .. a.mar~e te eotendo 
.1& ,ep.ta.. Eu .. _o a m... a minha emenda. 
~: nt... edinela era do teor sepi.te. 
•. ,,!po1I~!J' qae'.. laprh .. a c1a~sula - Be um 

e ladlftitYoJ. 'Eas aeprifo IUlar que se diga - e se estàl
.te p.1ÁCÓI'a.· - Bénriq..e. de Rezende. Não roi 8J».!'iada. 

o Sr. Fernarade. Pi,.IIeiro: - Sr. Presidente: F.- palIO. deimd. combater o que acabo' de ouvir; 
aiDda qu~ nlo tenho .. hónrã de pert·eDcer. Jllul
are CernmiliSô, autbor. deste Projéetó, mostrarei 
que .11. do . c4l1io nacontradiçlo, qué 606stieamtllte in
cUlca o nobre Membro o .Sr. 'Y,rgudro comparando 
I prim.ira parlb. do Artigo I. o éom o !,ttigd 4~" 
descemesrao ~ritulo: por elSI mésma con.tilUa~ã. be· 
que te colligca . v~rdaaeii'a accepçiio. e • ~~elfigencfa t 

e. que IC dcye toiOar a palavra - lndIVi"ve1 - is
to ba, qqe o territorio ao lnlpcrio hc inluienB~I, 
.alva a exce~io do Artigo X. do titu10 1.° cap 1.11 

(,APQI~.o Apoiado.) Passaria A4f0ra a demonstrar aí 
bar..ep t.lIiveis·. eu. que o Sr. Fran(d aSlenreu a se
p,~parte ela lU" ~mend~; Inal como ella foi re-
geIJ_da, cedo .,(1,0 f1&tlar, ,. bem da ordem. • 

. O Sr. Co,fla Barro3: - J .. evBnto·me para apenar 
oI:.· B,tigo ~om.o se acha redigidct supondo conhecidos 
os limltes do 'sti.l: o flnperio do Brasil, diz na pri
meira parte, hé um e indivisivel que quer dilet tem 
uma e a mesma l..;c'i, e não póde ser alienado; aten
dc-1Ie de8d~ a fiM do Oyapok ao Norte até 84 grãos e meio 
80 Sul: Sr. Presidente quando I1GS queremos dar com 
precilão os limites de um Imperio temos em vista 
... 4 polltos cardlacs. e sempre que. podermos lançAr 
mão deHes o devemos fazet para DS81gnaiar esses mes
mal limites: pouca duvida ou nenhuma lia aí rellpeito 
dOI limite. do Norte; I)elo que dil re.peito 80S do 
Sul pé,de haver alguma, he verdade, .por nio co.ntar
mo. já caIR a l'ro\'indll de Monte-Video, e ainda 
me.mo cOlltando com ella: prc.-zumo quc a IlIustre 
Commi8são t"mou este limite com algum fundamento, 
e por illlt) convenho nelle; porque he além disso per. 
t'Íso qUe fiqU('m desde já marcados, a ser possivel, 
OI nrdlulcirl.>s Jimitt'S do Impelio: confcsso que nSo 
Rcho exacto o dizer-Se! que declaran(lo os Domes das 
Pro,incias se dC'c1am quanto basta par! conhecer.mos 
a nossa extl:llt;iio dc N/Il,te Sul; portlue ainda assina 
percisamos c'olll,l'Cl'r () ~ol'te (la ultima ~1'lovinci" do 
Norte, c o ~1I1 ,,~ dtinlll do ~ul: fi X08 asr.im estes 
limites pouco i 111 1'0 I'tll ']UC sC'j" eslr('it" ou larga a por
ção de terra que fle! avall~R IlO ponto de d('ml'.r,·açüo; 
Eorque o que l·é pcrtcnde dizt'r he 'Ilte Dtt~ estcs doil 
pontos chega o Impedc' daR 1I08FOS J,f'is. e IIoda ob.ca 
a isto o re4~olhcr.Re, Ilun;iio eta!; terrtl8 do Norle r"ra 
o Sul, .. cm do SIlI para o Norte, 8e e!-te limite pois 
do Sul tl6tá h;'m éOllh('cido, \'010 pelo urtigo COIIIO el
tá, peJa Ilccestidadc: de marcar pcrci~"mclltc ao menoa 
fitei dois l'0iltc~~. 

O Sr. F,'rrt'Í 111 ti,: .1 rtU:jo: - Dividirei este ar
tigo em dua" parleli. C r.~u,) ,\ pprovo a primeira par
te porque ctltendG indÍ\'jltibilidade política, e nlÍu fi
• it"l. 1\1.s pão lile lI~rllc1;, a lettUllcllt p"rte. em que 
ee marcáo Oli limite" elo r mpt'rio. o primeiro rum}.
meato he porque me pnrece que nlio lIe objecto Cona
titucio."l. nflm eu ai nua o achei em quantas Consti
i"it;õt. u'nhe IÍt1o; c somente a Francesa de !.I:j, a 
I-Jeapanhola, e a PottuguezA contem n dil'isúo do. 
respectivos territorios. Em ~~sulldo lnglllr estranho a 
imperfei\'áo, 0001 que t'!t:iu designados 08 mesmos 
li~tclI. 

Começando relo ~orte, vemol apt'nu menciona
i. a. :01 do Oyapok. ,!ue mllrca só um ponto. Se 
~ quer "ia.r que dulli se vai seguindo a eorrente 
• té •. ~ ,,-,& «ioCIU; alem de tIue CUlPire fim ftta de-

c1anÇlo, cta ... 60 , 1Desma ~, -.'!' .. 
110.0 embaraço. Se quilftlDOI allula .... 11' limtt. 
Dáúraa , ~OI u moncàlÍba do' Ar.ga.n:} iaLitacJa 
per naç6es ~lftgent, • termili~a ~~.~. ~_. resta 
qoe lNs 'guIe ne traço desta bnba JD _ltrana a&6 
eI&e ponto. . Sabe_OI· ma;1 que tela .ido ea _ de 
I,andt. .. dHcu88õe1 a confusão que ollt·rora. houve ea
tre o Oyapok • Vioen&e PUlIor. E fiDalmente esta 
materia lIe tão intrincada, tlue no uhilDo Tndade 
'ccnn . á Fraa~a, 10 asleDtou nomear uma Commiaão 
pór cadá par&e ~ra aasignarent· de&oitivamente estel u.. 
mites. Foi nomeada a Commissio. m.. tIaand. esta 
pedioinstruções ae 4!Onhec:erão as dificuldadea; e IlUD
ca ae efFeituou .-quella demarcação. 

Se pelo Norte se· marcou um t6 Jio!Ito:, peJe. 
Sitl 1IC tra~.u o parallelo de 8' grãos ·e .. eio~. ·AUea
dendo sé, '" Celta, fica-DOS ainda ao Sul o c...... -te . 
Santa Mar:a, que ai Ephemêndes de Coimbra la
lem. a r .... t, ,mail Austral .to Br~i1, e que ~ 
mllis dez nbn1Jtol pa~ c» Sul dOC1~do ~elo. Se 
•• guitmOl o patalle(o; ~erenws' mUltas tel'f", .. 
mie·· 1101 pertencem, po1'qtle' la., -.bido que Deata ea:
tfema pollaimo. ama ·fItreit. orla, que _ ni alar
gando' . Ibedida qu' IObe pra o Nor&e, palUDcIe 
de um e .. autro ~ie, até entrar no Urnguay. Pare
ce-me pórtanto. inellRetA a limples aprellâo de '" 
gr.iós e meio ao Sul-. 

Porim ainda qUAndo estiveslem bem definid. 
OS limitei do Meridiano, r.lt... inteiramen&e auia
I\a-Inl pelo Oecidente, poi. que o Adantieo OI te. 
fixado pelo Oriente. Neste cale) nio naina menor ill
e.rte... Tem variado a esten.. "AI no.... poaeI
liõel, • circunscreye-lal exactamente .... 0 he faGi .... 
tarefa. 

Por'aato, yoto pela primeira parte do artigo, • 
pela IUppresaiO da HgUnda. 

O mesmo Sr. Deputado mandou , Meu a e.en
da aeguinte: 

Em~ada ao Art. I. o - Pro~Dho quo H lupri
ma a legunda parte relati.a ao. liaDi&ll. - Ferrnr. 
.A ratf1oFoi apoiada. 

Prop.»' entllo o 8r. Pr •• idente o adiamento ela 
dilculaA'o • por ler cbegada a hora d.. Indicações; 
e a Ai8embléa Ye8oJ,eo que firasse adiad .. 

O Sr. Secretario .V"rie/ tia CORld declarou ter 
recebido um 01600 do M inÍlltro do F.lltndo dOi No .. 
gociol da Guerra; e passou o ler o If~.illte: 

JII. e '}~. Sr.: - Ordcnn-me Sua Magestade o 
I .. ~adur, quo eu commnlliqlle á V. Ele. para Rr 
presente a A •• embMA Geral Constituinte, e Legillati. 
.. que acobRo dá cheg.r , Secretaria de Estado .011 
Nf'gocios da GuerrA, otlicio. do Oonme, e Go~ 
nador das Armas da Provincia dtt S. Paulo datad ... 
do dia G, em que partieiptio nfio ter oc.'corrid. cireuu
taneia Dotavel na l'rovinc:ia: Al'crescentando o GO"I'
no, que por te!' vindo no conllceimento de que "na 
Devaasa a que tinha mandado prDftrler 8e hia conbe
cendo 8r',meate rivalidAde t'l1tre algun" i.dividuOl • 
aqual muito se aftgwl"'Irt"",, com Oh "f1'OimentOl, • 
mnndára ,ulltar: Deo. Guarde " V. Ex. Paç. _ 
15 de Setembro ele 18~J: - .TDÍlO Viel,o d. Clt,.. .. 
1110: - Sr. Jo60 Sn't,imm ;J/,,("~.·t dll COllfa. 

}'inda a lei'uu, rt"'\f~'I:r.ntl)U o Sr. ~l/(J;(J como 
Ihlator da Commis3:'í" d': 1.~:Óli!a\,:ro e J ~11I'iça Civil 
e Criminlll que tin:~. parA ler um Parecer da mesma 
Corrimill:io. ('t\io conhecirr.cnto talvcz Ift'vilse para a 
dec:$ão do referido o Ifi cio. 

O Sr. Monlt6mna: - I' ~r~ce-me que este 0fIIei0 
deve ir á Commissão porque á vista den~ .alya p0l
Ia dar outro PaTeeH com mai" exactidãe • 

O Sr. Alm'Clr i - Requeiro 'lue Dão se dê ... 
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tinn algum (J lO OlHeio até te ler o p..., da Com. 
mialo. 

O Sr~ "e1l!~lIIm(l: - H. Ind~ções para pro
por, e ee&al uio merecem menOtt attençitJ que o Pare
~; 18.. ainda que merccesaem , como estamos na ho
ra prop() para· a leitura dellas, tenho a naeo favor a 
Lei da Assembléa; mal r.,ueiro dcsde já a V.Ex. 
que acabadas as IndicaçÓCI se conceda a palana ao 
lUultn Relator par. 1&·f o Parecer. 

O Sr. Vergue;,.o: - Os negocio! urgentes tem lu
gar a toda a hora; calvel e&~ Pareeer dnesse entrar 
aIé antes da ordem do dia. 

O Sr. Prnidenú propol le a As.emblé. queria 
que Be pu.a.se li leitura do Parecer como materia 
ursente; • decidio-.. 'lu. lim. 

O .Hr. J/aill 180 o .Parecer conc.biel. no. &ermOl .... , 
A c...i.So de LegÍltação, tttma"do ela eoll

IÍderaç~ o Olficio do Mini.tro Secrewio de Estado 
dQS Neguei". da Guerr., "atado de 13 do Correu te , 
eon 'Iue panid.,ando • e.ta A.sembléa o estado po. 
litica ela Capital da Prorinci. d.· S. Paulo, em que 
.. m,nit·~ilt·lra lIlDl c:) Ijuração pr"je(·tada em opposição 
Ü OrcL·,.I d: Stll MII&ellta.:le I.Dperial, como f ti. sa· 
ber o O.,yerno Ptovi:mrio <I .. 4ueàm. Provincia, ui. 
p .. (liliberaç,;es, que ,..Nigl&leln at.! que ponto po
dem levar..e .s me.lid:u extra,),rfinariu. que talvez 
lerãu pr("cftl8l: h. .Ie paree 'r que prinaeiramente etJ>a 
Âllemblú agradeça a S. M. I. a '11. lã., louvavel 
eoncIucta n. de~ e promovida ha menia entre 
.... , e .0 G~o; e deJlOia lhe r~" saher, que 
• DlesrDa ".lIelnbl~a considera Dno serem. necellaria. 
_Iiber~ particul.ret DO. ~uo occo,rea'" qu.ndo 
o Govt'mo, no livre exerCICIO cLt.. .ua. co .. ,..cence, 
a&&ribQi~, e con{or. .. di.poliçõet d:t. .Lei. n. 
i.sten~ _ te.. ao .eo a1eanee tocJOI M meio. de repel. 
lir, e d".truir ta". obstaeul.,., e crimiDOIu m.I ... ,.... 
çõeI, ovp"' •• ' no toeego Püblico. e bem d,) Im.,.. 
rio. "'"':' Paço da Assembléa 15 de 8,e&embro de l8!S : -
E.tt11ão lli(JlÍro IJeRe.mde: - JoliD .4,llonÍD Rodrj.g11e. 
de CII,,,all_fJ: - .1p'1 Telzeirll dtJ FMUel'IJ YIUCORUI. 

lo, : - Jo,ç ~1Ito?aá(J, da Silva MIJÚI: - D. Nuno Eu. 
.renú# de'J«io; - llernlJ1'do JOI~ da Oa"... 

O Sr. Secretario Moelel dll CO"" fel • -SUada 
leitura: cio F.re,*, 

O Sr. Ye"llue;ro: - Eu qDi .... CJ~ _ .tlpft.. 
minem OI .. rAdecimf'DtoI, porque póde enteD.Clef •• 
'lU, C{UIr'e1UI que .enhio •• ta AlNlllbll. mais ~,,_ 
DepciOI que aio 110 da ao... competencia; quando 
~ IÓ queremOl coaheeer do que h. da DOUU 
auriI.uit;õeL 

O 8,. ..4ttd,.adtJ Mac,""",; - Eu quero alnd. 
.... ; quero qtl. .. alo ultra espre..aet CIe que ~ •• 
"·colligir·1I qtl' o Goyerno tem Da lU .ato tõelOI 
". meiOl; o Go"erDO DIo tem • do OI IJu, Ih. com
pete.. que elo OI 18.01 1 .... , •• ror este ..... • 
te ,de.. prooecler; OI." .a&noftliDariOl datrollB 
• '.,as flltabeleelclu, .... 11a • libndade clyU. 
Eu Dunes 11.- OI coneecIerei, •• uito .lII0I em .... 
pral. A )'Proyo pei •• Parreer. .... «I«laraado-te IJue 
procetlera pelei ..:eiae ordiD.ri~. 

FiM!'l'i.... aia". alguma ....... ohtervac;lel; • 
jalpndo-tie •• ateria dillCtltiã pro.,.. o 8r. P,..i .... 
te· .. o OfIK-io do Mini!itfO da Guerra. que o Sr. 
Nadei d4 C_ti linha lido, ~ria i" , eo..iItão 
• _ o Pareeer que fie ~.bava de diecaâr, pera dar 
eutro IIObre aquel1e objecto. necidi.... qoe do. 

. Prepoz maU; $e A ...... bl~ ...... _ • r ..... ; • 
~ .proYado. 

o Sr. .1IIonte,w11J(J:. - Eu uaIro. ,a ruer .til. , ... 
diCllç:io. que te n por ~m lBes~rar q,é • A_.blé' 
não traf.a deobjectol que lhe nã. . perteDceOl. Lendll 
o Diario d., Governo de 13 delle mea achei uma rur. 
taria do MlDistro dl Guerra, elR que elle Ie exprime 
por uma lIli1neira contraria áo qu;; deliberou a Aa.em. 
bléa, e de qUIi pode resultar a esta para o Cuturo .1. 
gum. respon,~abilida..Je. (Leo a Porca ri •. ) Acho qUI 
esta expredão - resolve0 - quer dilcr tomou conheci. 
mento do negocio como attribuição Ina, remet'cndo ao 
Governo • resoluçdo par. a executar. Eu enundo que 
tal cousa ná. huuve;. entendo que a AIIBcmbléa não 
lomou conhecimento d' aqtlelle negucÍo, se n:io porque 
Coi cunlu1tada pelo Governo: lato CODvem sempre d~ 
cI.r.r, pois OI papeis publico. rio para toda ft parte t 
e qllizera que a Portaria se exprees .. se por outra 
m ... eira;, tzempli grllli. - Houve por bem Sua Ma· 
gestade cont~,rmar·se com o Parecer da A8~mhM.; -
ficava então claro o que • A!llIemblé. deliberou, en. 
tretanto que c!' ~.lIa Corma parece dar efectivamente 
• determinação "ar~ o deaf:nl)ar~lIe do Marechal, Di. 
go i.to porf)ue em toJos Utl te1npo. deyelnu. IDOI'rar 
que jamai" quizemos ultrapassar os DOSSOS limites; 
não queremoll m;&18 t}.ue fuer a C,)nltitui~o du Esta
do t e reformas urgentes e necelturias; não queremOl 
cousa algum/\ dI) Poder Executiyo; fitl"~ c.d. 11m co. 
a flua respunabilitlade. Por tanto fiando á Mesa o 
Diario para .e ver se islo he conftlrme COlO o que 
68 tleJiberou; e le 01\0 estiver t rcqtleiro que s,. Caça 
lima declaraçio que conste • todo o tempo. O Sr. Se. 
('retario cOIJ8ultará a Acta para ,'cr se ha alguma duvi. 
da. Etl mando á Mesa a Indicaçiu que ri' lobre 
ate objecto. 

INDICAÇÃO. 

1.° Proponho: Que o Sr. Primeiro S~ret.rif) eOll. 
lultando o Ofticio di. igido ao Mini!ltro da Guerra so
b ... o desembarque do Marechal Luiz Paullllo decla
re .. elle est<í. ou não conforme com 81 ellpre8lÕes da 
Portari" do mesmo Ministro datada de 11 do corrent., 
• dirigida .obre o meamo obj,-cto ao Tenente Gene.· 
r.1 Goveroatlor dai Armas da Corte e Prnvincia. 

i.e Proponho: Que n:io elltando conf~lrme se C .. 
ça • devid., e .ufticient.mcnte publica, declaração
O Deputado Montuuma. 

Ficou adiada para u di, I .. guinte, por depender 
.. lUa decid,) de exame. e averiguações qtle ficou de 
fuer o Sr. Secretario Mockl dti CUlta. apftlleD&aIldo 
dej,,,i. a minucI\ do Ot6cio cllpedido. 

O Sr. Henrigut, de llllende pedio • pala.,. pa
ra ler • IDdieiaçito Icg&linte: 

" Proponho qu~ • A ... mblé. ordt'fte 10 Redactor 
do J)iario que Iral. ja de imprimir .. diacu.... do 
Projecto d, Conltictliçlo, 6cando D 'lU, .nda .t ...... 
do para N ir Imprimindo eomo Cor pos.lvel - H,ltrl. 
flU' de Rllc,uu. 

O Sr. Ara,YD Vil'ltlnlJ: - A me memao reapetto 
Ja O Redactut aceual do Diario Ce. uma re~taÇlo. 
IGbr. a qual podo • Aaemblia cltliberar; leado por 
tanto ClICUU •• Indicaçlo qu •• cab. d. , ... o D" 
bre Deputado. Eu a lerei li •• Cor ~rlllit&ido. 

Lee.a; e era concebida DOI .. gumtet termo.: 
O Reclact.er Interino do Diarlo d. A __ bUa. 

eoaaiderando por um lado • impollibUidade de .d .. 
luer ". ju.toI desejn •. do Publico. acceleraDde • IID
JINIIIo do mell1lO Diari" _ retardada por _...... .. 
.eDciyei., • por ODtro lado 'quanto deiê ~_ • 
~Ier geral doi Lei~ a demora da pu~ 
~ S ___ que " di_tir o p'!jeete da ~ 
taiçle, ..... de r ..... tar IllllpllIoaC •• " .... - "".ta :4 .'MIMa .... .,.. .... taIIr-· 
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~, de rt"medi:1t' d~ e1gmn 'Melo tsle !aat I reri" eu. 
~firr<'g:u·t!C () Ilepn'.mt4Ji~ co;n prefl'lenda da rcdacçáo 
rri\"lltiva da, ~t.'Ssões, desde a 'I.' em que iC tratal' 
do rererido Pwjccto nf::o dcichaldo com tudo de ir 
.. cdi~lIdo, se lhe f"r poseh'el ~ ,,; ntr:\~ai.las n~é chcg:a 
ía epoca .ta c1isClIs!;,\O da Com:tituic:ão. E como n:i .. 
póde desde ja m~rCi\r IlC e nllm~ro certo d:u F(llhas 
que hiitl ele C:)lllF .. '!icl~de:· il:; dilas Sc:;sõ<,s ntr:l<::lll:ts I 

{'nlende q;:!~ p;ra n:\o desordenu a ~ctie dos ~l1me. 
IU5, se dever:', COIY~:-çAr 1I()\"a nutncrac;:io na rolh" em 

que lõC principiar R trutar d' Qqucllc Pr(~jecto, {jazendo
'Ie daste lIIodo um 'r.Çuedo volume. - TlltO<Io.'o Jo,é 
B illltrflrtli. 

l~incla a ll':t~lra, dirise o mesmo Sr • .J.,-mdo Jrinn_ 
na que a C')allllw;,rtO u:t n~cbcção n,~o interposera o 
FCO parecer porque so clJuform:\\'3 em tud" com "Ile
p:-es::nt:lç:io, e que ;1ssim o decliUa\'4 para. a Assem
bl':a decidir. 

O Sr. Álr.nrar reqllcrco ,!UC, por amor (la ordem, 
• Commi6si\0 desse o seo Parecer para sobre elle a 
:Asscmblt:a rrso}\'(;í·. 

O Sr. Ffa'1ça: - O negocio be ul'gcntisiimo. O 
,Diario anda atrasado tiCS J/l(?ZCS; e deste morl" nin
guem Ile inlere!is~ em le.lo, porque em g('ral gusta.se 
tmi,amente flll novidallcs do dia. Acho portanto que 
~e dcve deforir fi Rcrresent8ç,~o porque as Provi!!('j"1 
querem,. c CDm rasão, fiaher o q'Je se pa~ia a rrspeito 
da Co~st,ittõi~'iio. T~lvc;.. losse melhor ha"'cr dOlls lte
dactores; mas ao mtno:! cuide·se ja da pub!icaç:io des
tas sessõe!;. 

Os Srs. DCp1ltailos, Membros da Commiss'lo r~ti· 
r:.rão-sc }Hrll formar o Parecer; e tcndo vollado, lco 
o Sr . .A'fildo naTtIla o seguinte: 

A CORlmis!ião d!\ Rcdan;.io do Diario, toma'ldo 
em cons!deracão a inclusa R'~presentarão dI) ae!,;lul lte
dactor; ha lie parec~r que se delihel~ ncs~a cO;lrormi. 
d:t<{c. - Paço da AssemiMa 15 ele Sl,tembro de J~~j
Candido Jos~ de AIIlr?joJ Viamut - ./0;;'0 /lnfor:in Ro
drigues de CtLl'i.'allw - Antonio G'jIlÇflh"~8 Gomide. 

Fallárão nlguns S.s. sobre a Ul'zencic. da mnter;a ; 
e propoildo o Sr. ,rr;:::;dcntc se era ui"ól'l1te ,. decidio
se que sim; e éomo se julg[<sse a matcria discutida, 
propo7. IOijl) depois t;~ :;0 appl'Ovava e Parccer com 
a lndieaçlo, r foi appwndo. 

O Sr, J!on[esuTna : - Sr. Prcsillenfe: Não pOlSO 

ser surdo :VH clamores da minha Provincia que tan
to Bofreo da bllrbaridade Lusitana, neom ver com in
diíiercilça qu:! f;rj;io aW'ndicios aqucllc3 mesmos que 
a t~:lgclúri\o. lIa )loucos di:!s passou por mim um 
de~s~s Ofiiciaes Lusitanos que cntrariio na Ci(lade da 
lla!ti:t com tn10 arm~da c inimi,!!:l, e perguntalldo Íls 
pCf:SO:lS com quem c!'otava que UfTiciul Na c~te, res
},OIH1('r.lo-rr.c que era um dos da Guarniç:io Lu~itana 
da fl'Lhia. que fora adido a um dns Hataihõe3 Ilesta 
Corte! Que Srs. he possivd lal? ComI:>, ~r. Prl'!.i
d6mte, como he possivel que os mesmos que re~ar;i() 
em armas contra n()!l, que en\lsnguent:'triio suas I!lÚOS 

infames 110 s:tuguc Brasilt'iro, entrem no 5€f\'iço, e 
'\'CI111:10 atG pretQrir Oiiidaes bCllcnwlitos quc s('m· 
pre pdrij:'!I'i"io p(\r nús, e pela nnssll Indelwndcncia? 
1\luito emhora ('omão \1 soldo, d"ôl' pclá generosida
dc Brasileira; mas l'utrnr em s"rvi~'o, nunca. Eu
trct~nl0 • .1: a!~:'I11S sci qnc esl.:io cflccli \amcnte ao 
J11)!;€O :;l"n J'I~O; c n,;o :;c jlllg'ue que fallo de le\'c, 
tenho aqui (Jf: competentes (locumentos para o provar. 
~;!O as Port;nias do l\1 inistro d:1 G uena que m:m
dou abrir o rC~i ,~eti vo nss('nto a .I.l/111l0cl de .l/afins 
J~r.i"'t, AI/lo nio /'edro d[z Sil,;rt. e A n!onio Pe,ltina, 
e as Certidüc,> u., Thcsonraria Gaal dAS Tropas e 
do Capit;;o ,dc Fragata l'ilcli cncturcgadodo H,cgis
to do .Porto. Hc not~vd 'llle O :\liQilllro da Guerra 

~ala.se, toMO calea, ft l're.ça dntet OI:dacs, • 
plugar d' oude vic.'rii(\; tllU • q.:.e .u ad.e a",da 
Illai, no~vel he a iOi31euelll com que clttS •• ~ 
sCf\'iço e montão guarda 1 com a Iftl'.SU'la farda aincla 
h~nblldas f'm sal1:!ue Ur.l$Heiro. \"ou pois oL'tu:\._ 
uma illdiul,':.:"io S<'hl'e C.'t3 o!:jN:to qllt! eS:lo('l"o que me
reça n I\:ten\·ão dCit" AssrmbU!ól; e ft'(lucirq que • 
dit4 Indka\'ão Ecja rCIll(;ltid. á ro:npclf:ule C"ttJ ... i .. 
5:10 para d<lr solll'c dia o rco }laNccr co,,, u,!;~.!ci .. 

l..eo a Iw!;uin'-C J r.diCftç:;o. 
"Trllponho que se feOlCttJ., , CorlllRia~~io ,

GUt'rrll as l'urtilrillS fi! Cerl~tiC4dos juntos ~bre • 
admiis:ío ao sc!'vi\'o nr:l!oilciro d\.l:» Official'6 LU!t.i3-
lIOS nelle1' c)opc("i(ica:lo~, JU'f:\ que de o &tO I' .... • 
cer. - o D(,pu~:ltlo ~!OlliC"'"llfr. 

O Sr, I!e~l' 1111('., e!c Iltsrl;(l(': - Eu r.rei uma 
dcclaraç:io p:l.ra r.uc a t'oltlmislkio (("nla. mais .!~~ 
ft1.;l luz a CSilC feSprltl). Mui!o g(\_taria eu cio :lmor 
dos Europeos no H;-hil, Nm tanto quc. o 800 ~or 
fosse o dos Corilc&m:;, a nã,l dnl' Lobos. H. ahi ti'" 
Offiei,l, (llle foi do 2.° H:1talh:'io de Caçndur('1 (,1Il 

Pernambuco; IN tempo de Luis do Rc.i{o t,i int"ln
fi'llwl cm pers<'guir os Pcrnambllc:mo9 n, ('~U!tll que 
."stent:l\,.ie: eu mio estranho que mil Olhd.l, Su
balterno tt<:ja obediente a ~('os ~llpf'rior(,. o que no
ra he o cnl'Rrni\'alllenCo com qU4.~ ut~, e óutr~ fiae ... 
rio }Jer~egllições. Depois t.,i elle com outros mAlld •• 
dos .. ara l·o .. 'u~al ; c 'tl!&ndo a\li emigrados !;C ollere.: 
c~rão a form:tr um Corp') ""'! ll'apas para ,'irtDl a 
Uahia, f!llc fOI U":1 uo::: filie \'Citnnt:ari~m('nte \'ier io ; 
,li filerõ\o IWbtili,l:1!les e derr:\lCnr50 o Sltngue Dl'asi
lfil'(), 'i\lits I)!\snclu este, amigo vio ql.le l\lad4!ira 8~ :,re. 
p3r8\'a pua rcli:-ar-sc como se \'ê <13 ~ua Proci,sulA
ç:io t~it~ uln 1'!1CZ pouro m:ais ou men~ alltes lia u .. 
hich, pa!lsou-se então pSl'a o interior •. He \"erdn.de 
que m.e consta que o Gen<.''nl l.ima !,roelam:, ... que 
re~cbcrla os Cjue se lhe apr(>~(mta~sem, mas n'-'o me 
con::;t& lhes prom('tcss~ c!llpreg:!-los 110 scr\'iço, n~na 
lhes podia pl'ometter. Se qUNt:1I1 por gcni:rosidad. 
d:u·lhes o seo soldo, para terem que ccrM'r, con
vea100, mas eIMprt'ga-Jo3 no serl'iço nunca. Elle pas
sou-se ·para o interillr, quando vi;) PNdida anil' 
causa: o seo amor por t~llto, torRO a di~cr, não 
lIe o dos cordeiro~. h<, de 10llnSl, Funlbdo ne~la!l 
idé~s he que eu oficred um Pr~je('to .!e DccI'cto; 
mas foi rejeitado; cu cnt:lo Dpcllri pnra a tC'mpo mus
trar se elle em ou n<"io neccssal'Ío, e a eXl)crinlcia 
me vai mostranrlo" que cu niio me (,ll~lIlln\'a. Hc o 
que tenllO a dizer para ilIustraç::o dn Commif,~ãfl. 

O 51'. Carneiro ria CUII/1I1: - Não he SI) Aqui; 
em toJas as . Prllvincias ha destei individuos. llns pe. 
di.io tropas a POl"tu;;:lI, outros f.,rão lá mc~mo re
quere-Ias; e dcpoi!i (Lc voltarem e tomarem "rma~ con
tra nós $\0 Iluluittidns ao 1l0iSO scrviço. Eu nomea .. 
rei o Tenenle Coronel (la ParnilJ~. Lom'ril'O. a 
qut.m o Go\'ernador dRS Armas mandou retirar, p:.ra 
Portugal. 01\ outra qudqllcr IJute. por trr ali. ~x
cit:td() a indigna~';io g('ral com sros proc('rliment(ls, 
e a cllj:l. ordem nào quiz obedecer; filgindo llq'nis 
para Pernambuco, duncle se pa8sou á Hallia, ~ di. 
zelO que ali elltrara no scr\'iljo do l.\j:!(1<:ira O CI'r .. 
to he qlt8 de lti. se p:lSSOU a um dos Pm'tos d., Sul 
ande, eoulprllndo mantimentos para f.lrnecrr as tro
pas Lusilanas foi aprisionado, e aeluaInlf'ntc se at"ha 
preso n,'stl\ Cida~. A p(~~ar de IOcr ~~1~ :\ sua cou. 
duela ainda lia roueo li impr('~!\a uma ('nrta ('In CjIU~ 
elle pertcnde RWlõtrar·se illllocenle; e ('01:10 tamhem 
p:lde querer entrar em ser\'i,o, digo o (lU~ f:\i ," 

'co rcsp,,~ito, para que i" ('ollltc\';io O" )o('os r:1l'fl'ci
mClllos, e se p~ ... tiq 1Il" com l'lIe n que dCY<\.I,lratic:u
Si com hQmfliS ce::>tl 1J~:\ltt&Q, 
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O ~r. AfI(tJJI;o Calmntl: - Eu reCJu~iro que a 
Commiuão apprescnte COM ur~encia o s('o Parecer 
Conlta-me que a Provincia da Bahia se tem admira
do de que estejiio estel Lusitanos 110 Brasil; e quan
to maior lerá a 8ua admiração quando souber que en
Uarã., no serviço da Sação com vencimento de 4ftti. 
guidade. e 8lc~, segundo se diz, contando-se-Ihe o 
tempo que militarcio contra o Brasil! Se assim for he 
cowla espantolia; e cumpre tomar sobre isto activas 
provideNcias. 

O Sr. Ftrnandu P{,lIltiro: - Ha materias de 
uQta illlportancia e transceadencia, que requisições 
as quaes aliá~ parecerião minucioz:ls não s.ão aqui super
flua,. Cl illlp8rtinentes; tal he quando se trrlta de pre-
• .. ~ryar iAlnlllnc e illesa a integridade do territorio do 
J mperio. O interior do Brasil não Irndo ainda propor. 
c:ionalmente habitado, suall extencissimas raias niiJ tem 
podido Icr lieOlpre bem guardadas e yigiadas; daqui 
veto que os nossos confinante8 tem, por mIAis de uma 
Tez, tcnlal\o intrusõ8s furtivas, de que temos alem de 
tlutro!;. um exemplo na historia; quando pelos annos 
de 1 H3 erigirão na margem oricntal do Rio Gllaporí 
• A Idc3 dc S. Roza, preois. foi forc;a e tempo para 
Qesal~ia-Iog. selldo CapitCío General de Matto Grosso 
D. An tonio Rollim de Moura, depois ConJe de 
"zambu ja. O receio de V8r renovados semelhantes at
tentadoR e violaçcies, junto com o 31110r da Patria, 
concorre0 para que não me escapasse a denuncia, 
·~Iue em uma da. nossas Sessões atrazadas fez illódcQ
temente um honrado Merllhro, e inetando-lhe eu para 
que mais positiva e claram.nte a renova~<:e, eSCll~llu-se 
tál vez por mo:lelltia, ~deo.me mais antes a Ca-·" , 
com que .,ora iastruo, c faço millha a 1I1ui(;Il'r~~ 
tepllLe: 

IN D I C A q AO. 

Proponho que se recommellde ao Govemo que 
excite a vigilallcia i ~ ntlen5:\0 das. A uthoridacles c 
Empregados naqucll" Fronteira, e n oulras dt'~te Im. 
perio, exiginde as in!'ormaçiies e exames que maia 
possiio elucidar a denuncia da carta induza, 1\ fim 
de obstar-se quanto antes que os Hespanhors com in
truiiões furtivas, das quaes mais de uma ú~z a Jlisloria 
nos fornece exemplos, mio violem e usurpem u ter. 
ritorio deste Imperio. - P;,ço da A8semJMa I.'j de 
Setembro de 1823 - O neputadQ. José Fcliciano ler
na1Ulcs Pinhei ro. 

ResolveQ·s. que se Offidasse ao Governo. 
O JIlesmo Sr, Fernandes Pinheiro tez lambem a 

Indicação seguinte: 

INDICAC;Ão. 

Proponho: Que em attcnção no atraso eM que se 
8chão certos trabalhos deita Ass(mblt~a. como 8S dis
cUllsões interr.mpidas de algun'i llrojcctos de Lei, Pa
l'eceres de Com missões adiadoR, sf'gundas leituras &c. 

d ' . d ' se estmem e re~ervem para le~o. ou uas sessões na 
scmana, ou 8S htlras fic prolongação d" quatro dias em 
cada semans. - Paço da Assemblp/l l!j de SetcmlJro 
de 18!l3 = O Dcrutadu Fernandes Pinheiro. Ficou 
adiada por ter dado a hora. 

O Sr. Prc.~7df7lte assignou para a ordcm 'do dia 
1.0 o Parecer dlts C9mmis!\iics teunidas de Constitui. 
ç!io e Politica I ntt>rna sobre a che~ada do Bergltntim _ 
Trese de Maio: 2.° o Projecto de Conslituiçiio. 

Levan'ou.se a 5t>1~(io aí!; 2 horas da t.rd~. 
Luiz J o~é de Carvalho e Mello, Secretario. 

__ ~ ... ______ .... __ ... ----------------------------------__ n-________________________ ~ ____ .. _____ 

lUODE JANEII\O. NA IMPRENSj~ l'iACIONAL. l~ 
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............. ~~ .. 
DIARIO DA ASSEMBLEA 

GERL1L, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA 

DO 

IllIPER,IO DO BRASIL. 

1 8 2 3. 

SESSAO DE 16 DE SETEMBRO. 

PI'csidmcia do Sr. Barão d-e Santo 4maro. 

REunido. os Su. Deputados pelas 10 horas da ma. 
'hhfla, fez se a chllmada, e acharilo-lIe presentes 70 , 
t'altan~ com causa os Srs . .Ãndl'ad" J.1Jachatio, ~lQ,r
fim Baa~ol, Âratdn Gondim, Fral7,~isco Carneiro, 
CQrne;ro de Campo.'I, And,uds e Lima, Ribeiro de 
A1ldmda, Rodrill;ul'8 dn Co,vta. 

O Sr. l'rcsidente declarou aberta a Sessão; e 
lida a Arta da allteccch nte foi apPl'ovada. 

O Sr. Pau!,,, e SlJiJ84 mandou para a Mesa uma 
Declaracão de TOtO: 

" Declaro que na S~ss'io de ont~m votei eontra 
o Parecer da Commis~ão de Constituiçfio quc exigia 
tão sómente a aSllistencia de eincoenta e dous Depu
tados para a dt:r.isâo das materias, fossem ou não Cons
tilucionaes. " Paula e Sousa. 

O Sr . ..J/arill1Wo Cavalcanti mandou p!r:1 a Mesa 
outra Declaraçãu assignada p:lr mais outros Srs. De
putados; m:1S sendo imp'lgnada por mio estar co 11 for
m~ ao Regimento, o Ill'O Amhor a retirou; e subs
creverão a di> 8r. Paula f'. SIJU,ç(J, os seguintes Srs. 
Deputados Jfagueiro - Rorlw Fmnco - Duarte 
Silva - -Ribeiro . ('nmprl,' -- Carneiro ti" Ctml&a -
Cmz Gorwell, - CaZdtl8 - 1'lwlum, - .'Inr;alllto Ca
'Va/canli - Alcllcar - Xavier de Car7.1f1lho. 

PasAou.se á oreIem do dia; c entrou em (liscl1s. 
são o Parel'er dll Commi!>são de Constituição sohre a 
eutrada e existt'nciafleste Porlo do llergantim Pnrtu
gllez - Treze, de Maio - que trOUXt~ a seu boldo o 
Marechal de Campo Luiz Paulino de Oliveira Pinto 
da França: e sobre a conducta que se deve ~l\ardar 
com os Qutros Commissarios que se esptrão de Por-
tugal. , 

O Sr. Cart.lfllllO e A/dlo: - Sr. Presi,Jcnte: Es· 
te Parecei' d.. Commissàu sobre o ne~ocio importan
te, e que foi ohjecto de nossal deliberações, pare. 
cc-me muito exacto e conforme a toeIas as regras do 
justo. Cuntem duas partes: aI." assigna.la as provi
dencia~ sohre o que deve praticar, sc com o Mare
chal Luiz I'aulino: e :. ~.a a1 que dizem respeito aos 
outros, Emissarios, segnndll consta dos Omcios que 
vierão juntos. Quandu ,IU:18 N~ções est,lo em guerra, 
logo que ~e aprezentão sig-naes reconhecidos de se que
l'er tralar alguma n&gtlciação, e que se petle para is
so ceil!Sação de hostilidlldes 011 po~ meio dos Trombe. 
t.:'s liuh.titllidos hoje em dia aos Arautos, ou por 
llandeira , P~rllltnelltu, he conforme aos principios cer. 
tOli do Dueno dalJ G811'" q1A.Sé' sus:pemUo as bos-

tilidslles, e se receMo 08 Emissarios , ouvin!lo.se &1 
,uas propoziçõelt, e se adoptem tl)(tas as medidas. 
que lhes não fl\ç,to mal, despedillllo.se 08 nle~mos 
co'n as relipostas, qUll convem abraçar. hto lle um
bel'll o que tem praticado as Nações culta., e o que 
tem ensinado 03' que escrt'\1eriio sobre o direito das 
Gentes gt'ral, e convencIOnal. Por estaI razões todo 
q'JG se quizer aprcaentar a Nação com quem está elD 
guerra para tratar de suspensão de hostilidsdes, 'roca 
de prezioneiros, (lU outra qll~quer ne,oeiação lieme
lhante , !la de fazer se anunciar como Parlamentario , 
palana que de~igna mensageiro com r.ropos'as paei6-
CItS, e que tem relação com o estado de guerra, em. 
que eat:ln as duas Nações belignauteF.l. Nós estamo. 
eu, perfeita guerra com Porttl~al: llomOI Nação ci. 
vilizada; e devemos praticar o que acabo de referir 
como regras da Lei das Nações. Por tanto npresPR
tandO-sc-noll cste Marechal mandado por EI-Rei com 
uma Carte Re~ila, que anuncia, que o 6m tJ" sua 
Miliss:"ia. era fazer cessar as hostilidades na lJahia r
c vir unir-se aos outros Eminarios, tendo enuade» 
co~ Bandeira Parla~llentaril\, ~ra claro. que nlio podi .. 
d'!lxar de ser recellldo, e deVIa ser tratade como pt's
soa encarregada.de alguma negociaç:"io por parte d() 
inimigo até que se apresentasscm os outros. Então 
á vista da missão, da su11 q_alidllde e con\'eniencia, se 
deveria decidir se cumpria tratar da negociaç:io ou lerel1l 
lo~o despedidos sem serem ouvido!!. Concorre0, qUe" o 
l\fal'ech111 estava b:lstantemenle enfermo e até com perigo 
de vida se estivesse mais tempo embarcado; que di, a 
Commissão? Aquillo que he conforme as r('~ras da Justi
ça restrictamente unido com as da hUlnallidade. Nenhura 
Paiz por mais bsrbaro 'luc fosse deixaria de prestar 
auxilio a um tnfcrmo, que lho r'qllcres,e. t\té aOI 

Criminozos de Alta Traiçiio que são considt'radol os 
maiorel inimigo. do Estado, 8fI adoeceM, lEão tratados 
no HHspital com a. cautelas nccessarias. Como le po .. 
dia fazer o contrario a um Emissario de uma N" .. 
ç.io estrangeira que vem encarregado de lIl'Ila )fi'lio 
}'arlamE'ntar? Tudo que asaim se não 6ze!l~c, bia 
de encontro as regras do justo, sendo alem disto de~ 
hUmano. 

Na outra parte do pare~('r da Commilsi'ío o que .~ ~ •• 
tabelcs!':c, que dc,·e ter lugar com os outros Emis
sario3 que se esporão, he i~ualmcnte dedu. ido daa 
regras de Direito das Gentes que acabo de referir; 
h:, precizo que sejão rece~ido'., e ao meSlIlO tempo 
gu:.rdados com as caul~l:ls necessarias, pllra que 
di~to se niio siga-algum d:lmno ao Est:ulo. ' eelar ... 
se no mesmo Parece, que o ulterior tratamen't'e4lcve 
bir cle çonfvrmidadc com " Mis5éie. J de que viertlll 
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emc:\fregadoE ;! dev~ni'-O dcnas cODheeer-~e se eomvem, 
CJu~ s~j:ío r('cClnhcciJos c trat~do~ comO ,oerdadeiros 
l\~e;:gaH\!:roi:, 'luC tr:lzcm negocI:1\Ooes a tratar, ou se 
eOI:lIJ pcr:idos, que vem cmn principio! capciozus 
perluru:n " marcha dos no~ol negocios: portanto julgo 
que o me .. mo Llarcc:!r nC:.ta parle se cont'onul1 com 
OI pri:scipios c.:tabeleddo$; devcndoose pralicAr, o 
que ntllt: c~t~ mare!!ll,) c proposto. No cato porém 
alue ae reconht:ça que u:io 8:io nrdadeiro8 ~:mi!larios ,i 

i \IC nll\) lem cs signacs e cl!faclcr de verdadeIros 
.Ja:-larucnt:srio!l, f!t:!bt>Iecido pelo uircito e pratica das 

, Nações; e 'lI!:} b'i siui;,tr()s 810 o prirllllrio fitu UA 
lua vinda, então t(;m lugar 'o ,aprCfaremose as ,cmbar
C1uióc:s corno prol)rÍ:ls de inimigo c serem tr~tadvs 
(;omo prizi(Jn(~iru,,· d,~ guerra os eI'a'arrcgados da oMen
s~(-II) t porq'le o CU%O volta a!'s priHcipio8 geraes do 
l>ir,álo das Gcntes. que prescreve cou,o ju:-ta a pre-
2" tle etnba"c~;::to inimi~a mui!l) mais quandu entra 
IIe10 Porto, e tirma a SI:3. Bandeira; e os que -nel· 
~~. ~em, s;io vertlad:·ir08 prisi(j~II:iros~cguerra .~omu, 
Jnlrr.lg~l!i h,,~enjo tlligiclo trazer ll('goCluÇÚCS paclhcAs, 
e: h~iCrt:6~IU:~6 éis duas Na!/ões. N,.o teuho for tanto 
ma~1 que aprovar o Paret'er (Ia COlnmi:.slío; nno só 
tido que fica. dito, e p(lrquc ,he' CX3l'tO, msa talUbem 
porql\ê na rr~!:'!;a e csti'l'Í"t.e:til do tempo não podia tiU 
,ma3 bem feito e' adequado ás circumt3.11cia:s, e ÚB 
decizões tio Direito d'as Gentes. 

O Si'. ~'I':;1&i'! TUva'C8: - Sr. Presidente: aa 
Commih8õ~s: reU\lians ode Constitui~-i;o, e Pulilica Jntf'r
n~ ~ niio pollí:\o deixat-de reconhecer, que o objedo 
.te que b"jç '8(~ trata, e que cnt;io lI.les foi prc;:enle, 
era us com~"1lci:& do Podcr ~xccutivo: mas rccoll!h'
c.lldo tBlubean a fruuqucZil, c boa fé do meSI\IO Po
c!l:r EXlo:clltivo 'em ,rC'qucter a c~tu: As:;emblél1 umu Ror
,J!la certa 'dé 'conduota em tilO illlpoitantc nt'godo; ten
do '(le Inais a mais em' considera'rão o el!tado melindro
.. o, em' quell'ctu Jmente:.e adIa fi N I) (; ,i o , estAdo que 
~)(í;Ie a mutua cOldju\'sçfiodos dois Poderes; uão he
.itllr'lo tlll,'dnr o seu P.lrccci. Resta agora examinllf 
.. eUe de"e ser ~ppr()\' :.alu em todos 09 seos c anigos. 
Antes por~th de conar neste cume devo diz\'r que, 
dtls Officill~, e' m::is pnpds. quc ftm'io remettidos 8S 
di~Ms Cummi:.sÍlt,s reunidas, c"lIibc-~e que o Governo 
pt)Jttl~uez, ou p"r malicia' t ou ror fm4ueza , ou mf'll

mo de boa r.;. t se hc pl\:)i;ivcl ) praleudi:l enviar a ('s
ta Corle pe~s(,as da sua l:cllii:ill~'i1 Ilara tratllr de n'l tos 
arrnnjos com ti I!OSSO Guv, rr.o ill':lIli:únllo-se ser ° 1\11&
rçt;hol Lúiz Paulino uma dC:>lillS pl·S!>OIlIl. Com:tou lam
bem mais' as COlUI!I!SSÕes o Bcerlàdo pl'oct~dilnl'nto do 
Governo dt), Sua Ma.!;'c:~'t~ctc Im\,crial em df'cllnal" lu. 
1!(1 (j el'se M,nceh;:\ os b,iosOH sentimentos da S:lC,:'iO 
Bra::ileira, isto be de n:ao I1dmittir com Enviatlos Por
tug\lf:J:~:;, uct;ociaçoio alguma. qnc mio tiver por I.uhe 
O rccúnhecillw!lto d~ nossa illlh,·p(on.:c.~ncia. A vi:.ta de 
ntn t:ll procf,d:mt'nto 38 COIllmis~Õl'S podiüo mui bCRl 
dispensar-se de re:ferir outra ccutia, que não fosse o 

'eontirmar o Go\'ert1o em sita ul'illiaule c:nrreira, dando
lhe os elogios, que de J ullti(;:I. lhe !ôiie dev!dos; ma~ 
para nuda ficar em duvida a este re~peite, passariio 
al!~m: dcelarlll":io 110 1.0 artigo.' que Gheganuo a e~te 
portu 08 !lohrcditll8 cn.iac\oli, mostrando-se serem ver, 
d.,I"iroll Pllrlumentl&rio, podesliem desembarcar sendo t.)
""via honrac\os t e dC/Qndidos pl1r uma Gualda de Hon
ra. que ao mesmo tempo os dçsYin8ie da com muni
taç:io com u peuoas do Paiz. Eu perém pOllto que 
aSl'ignarse e~te Parecew, todavia discordo quanto a ellle 
artigo, AgOi" mesmo 50n .i~ormado por um lIIeo r •• 
p,'itavel • amigo chegado hOlltem d\ Lisboa, que ali 
era J'ullieo virem CSSf'S enviados unieamente com o fim 
4(.' n.pllrem ~s cousas dá' ,parte Ide D. João VI. 110 
se& anti:ó~ estado ," , isto he tt'1l\abelc'Cef no Btasit o 

sempre dctestavél abllolutismo, e I.mbn.rtm ao ."lIct 
Imperador, que elle" lia de ,succeder no 'throDo do 
}'ol'tugal. IDsellsato~ (~llanto se enganão I QUl&m des. 
vairados são !leos phU~OB,! Eu nada ,receio a loespeico 
(~t:lll'~' a Na~uo Hrastlelra tcm ml1Dlfe~latlo bem poai
tA \'arucnle a llua vOllwdc: lnl18 b. da llo~~a obriaaçiio 
olldar a _ qu:dquer te11tatha do inimigo, ., por itso N 
eDlIDuarel este arti~o di"ndo, que jilmais delie,mbar
queru el:tliea agentes sc"m ql!e de bordo nielllJ)O IlIPte
ti~lIteDl os titulos legitimos que 08 autbcrisc a re conhe. 
cer a no?l:ta illdcpemlenci". ~ullnto a ~.o :artigo nada 
tenho que accre~celll.r; II:PI>rovo n sua doulriua, eIla 
fa2-l:te pu:" si mt6ma recorntndavel. He preciso, (,ue os 
om~cl()s 50111'110 a pena, que Ihcs he n;Zt1'uda; ~ 88 

.lembA:ar:m os ditol t'llviados d~ al~old8rt m as nossas 
prah,~ na pusu.slio de que entr~o em seo territotio sera 
altell\O~O lll'nhuma aos nCl~SOIi direitos, fiqueDI lllillio
Driros: aSliim a ju~,h,a imreriosllmtnte reclam... Estel 
principitls j;cm duvi\'a I!enhuma dC\'em ser t'plÍ<'(\(,:,;s ao 
MUlecLal J..~üz P.a\l!illo, um tJ"&~,e:l inculcados ~nvia
d\lll: port-m ofience, fe de mais amais a !eo re.peito 
uma 'jllf~uio, e l>obl'ea qual já anllUllti.i na eou,mia. 
l'ItO o meu modo d. pen~ar, e he t se ainda Yuitkan
do-sc ser o sobredilo ~Marecl;al vt'rdaddro parh'lr.cnt"
.10, o Govem" deverá tratar cilm elle: he IOhre isto 
que eu convido a utten~~o da Assr.mbUa. 1'''0 JreteD~ 
Ou de~abvlJar o l\1arerhal Luiz Paauiino, eU. de~gra. 
~udamcnte já se a\ba: deliaLfonado; humilde pr(leelito 
do l,urtldo inimigo do Brasil ai°rida ha FOuco. Ilas ul
tin,lA8 ~essões dlls tortes Ordlnaril8 al)regoavlI-~e o 
A ro:.tolo dA U Ilião; a sua condueta h~ bem, Ilotvria; 
de~pr(lzltndo os intert'Sses de ~UI1 Patria, l:andt'&,·a.se 
publicnmt'ntl' com a callél1ha que nos Rlot('java; um 110-
meu! _ de:sta ,n.l1w:ell1 niio p6de júm.is merectr a eon. 
film~'a p\lblieil; c o nc~so Governo. dtverá tratar COlO 
elle ~ Perbuadel.me que ni\~. ror consequencia voto Iam
~em que se diga ao Go\'erllo, que não tlumitta o 1\'1a
rnhai Luiz Paúlillo a co"ftrencia alguma aiuda mes
mo fl'çonhecendo-be .~r yerdadeiro ParlameolalÍo, e que 
l(lgo que o seu estado de ~allde o fcrmittir seja re. 
m~Itido par~ o Reino de ,eo Sf'nhor, pt~ticalldo .• e t6lda
via o me~mo que com CfS Outroli no (8$0 de não ser 
veldadeiro Parlu,mentario. Eu mando á l\1t6ia a seguinte 

EMENDA 
J.o Lo~o que chegarem OI Emil'sariol de Portu. 

gal nfio cleselllbar\ arão sem appre~entarem titulos l('sacI 
que os authorise a reconlleccr, a !;ossa I nc1rp('notncia. 
, 2.~ Não apprescntando 08 mencionados titl,los pra· 
ticllr.!\e-lra o que se acha e.xpreno no Parecer da Com. 
mis~ãn. 

3.0 O Marechal Luiz Pautino, aindasenao ter. 
2itimamente aulhori:.ado para tratar COlO o nouo 00., 
'oemo, este júmais .. admitta 11 cor.fercucil1 de quali
dade alguma; pelo contrario o faça logo embar('ar par. 
t()la do lmpel-io aprnas SII acbar rel:itabc1eci.do d, mo. 
lestia qu~ tliz atuna.lo; RIas isto no Cl.lSO de 58 veri. 
ficar ser ,'cldadeiro Pl1rll1men!e.rio, porque nRo leudo, 
)lratÍcar-se-ha o dispusto para os Cl\troll Ellviados, 
Paço da Assembléa J6 de Setembro d. 1828. - Fran· 
cis,oo .Jfoniz Taz'ares. :Foi apoiada. 

O Sr. ('oT111iro (la Cunhll: - 8r. Presidente: Eu 
approvo a ultima, retlexão de illustre Depu.tado que 
icabon de fl1l1ar. Qllundo se 1ralou deite obJecto, lo
go que se reCt'beo o Omeio du Ministro da l\'Jarin~. 
relativo á cbt'gada de l_uiz Paulino, eu fui ,de opl~ 
nião que o Governo tinha procedido ('orno de"ia, 
declarando que nada linha , tratar com Emissarios 
de Portugal, &em a previa condição do reconhecimen
to da nossa Independeucia.; ' .• dto isto pelo Gover~ct 
parecia-me queo nlld~ ~IlU iiwla que cij%tI A CQIIUlll,jl 



'alo. OhrêmM e.m deeG!'o, ~ tn1,,{en~e","!J À diflnidade 
de Na-;4Ío Indepen1.~nt~. A. n:)!I'JI. Inrtepcndenciá e~i~
te, e q'lanrto a proclam:l'll'H rOI para. não Ill\m,tttr 
uni~o c 1!D pai1. "~g" 1\ estfl&n5~iro~ orl\ d Rei de P",: 
fugal, cln~ora ,'!j:l Ilai lla n:>~so I :npera~lor, hc Uél 
estranho. e C():n, tl11 lia ta h, li tr.ltat eOid Clllé antes 
de rec.-'l •• h ~~I~r a [Il,le.,cldell.::i~ 610 Bról-.i1. Alt!lTi dist!J 
cll1npr~ reriei!tir q I:! reinio desco'lIij"ç:u ri'h tlroyinci"!I 
." resp~'ito de6te me. n1 negocio. O Ch,fe d.l N:lÇíio 
da-n01i pr,fHal f}c Idec:e, e de enthu~iaut() péla nÚ!i
ela Ind !pen1encia.. m:u com turt:> podeRl mu:úlI lellt-
1lrar'se tl"Z sltrnpre lall tr.ltar um [4'.1"0 co:n lIeo P.ti; 
e por i~:, he illd1sp.:n<;ável dar 8tmpre a m~.,ma res
Jlo .. ta -- st"ll o rcc?u!leci.nent'l d:l ln~lejleridencie lIi\o se 
entrl& enl negrn!hç''io algu~n:l. A Co n lOiss:lct porém dii 
que se lhe I' ;:lé perlltlitllf C) Ilrllcmhuque mostrando 
que S~l:' verdadeiras l'arl\lncnh,rio'i 4 IRa~ I"a:& que? 
Não fii1tt4 8(J!i ol!l()lt que nl~m eite. ne:R os outros qlle 
\'ierl!lIl, trAzem para ne~ociar a b:1'1e d~ que n.ie se 
Jl ',de pl'el\Cilldir? L~go qtJ~ n1ais ha a fuer do que 
dar a re,lp 1St" (llIe ja deo o Milli.tcrig? Pur t3'itd 
• Cum:11i",,;'ÍO 8:' tiniJa " dize!' que a Ooverllô fizer .. 
a 'UA o~ll'i!.{aç:l", c qui a Aas.,muléa e .. hva satisfeitá; 
~'ls n'i" deveuos envolver-lIos nelite Ncgocio que he 
,la Conipctencia do Executivo: elle re'ipo',dea bem; é 
fe Clt·.ue nos rrincipios 'lue '.doptult conti!lu.ra nia 
1l,llOiu!r Emissltrio8; aluda 'qlJe s.-joio Anjos ,.1le.1I • 

expr'!.a concllção do reconhecilnmto da nossa ,lndcpen,; 
,(lcnci3, fu (j que deve, e ptoccJe eom di;nidl&de. 
J.:stOll certo qlle qt.aélKluer outros que che~uem hlio 
de "it .í (~om ai es!,era1Içl\& de lI~iiio. e poi' tanto 
Ilada de entrar em ne~ociaçõe's. Em Portugal reconhe
cendo a nossa Independencia; 'odrt~ R~ mais Naçcíes 
Il ~conh~ccrn, }JOi8 se • tlão tem feito ja, he por 
}'eHiicá; ror tlUlto vão-se embora eSs('s Emj"sarios, e' 
\'enhão eora illstrucçõ~s que &irveio para eâte fim. 

O Sr. Alencar: - Outr' ora levantri-me neste 
.Au~tI!lto Uedllto parir falhlr de unut llla'l1cirll, qne' 

I ,arcci~ ql\erer ~~r R ,es~ A~sembUa attrihuic;õe~, qll~' 
hc mlC' compehao: cntao fUi cenl>urado, c respondeo

t.e que não nOll devi!1mo8 in~erir em attriuuições 
klheia~; mas parecia-me ver Cldadiitt8 oprimidos, e 
vexncllts, a Lei Bem vigllr, o Geverno descuidado; e 
entllo julguei, que 8:' a infl'lencia da Assemb!éa }lO:' 
deria reme,llar nqllelle mal; com tUllo nada se me 
lcspondco, se n:io o que já disse, - não 1l0S comi>'-'
t.e. - A~\lra r. ol'é 111 , SIS" fa.llarei de moJo, que pa
recerá ddcnsor lIaa Prerogativas do Guverno q'lem 011-
tr" ora pareciA querer augmcutar cxces:::i\'amente as da 
Assembl~a, O lJarc(er dil. <":ommissiio tem duas partf:s; 
1.· que diz respeito a Luiz Paulino, e oul ra aos 
l~nviados, que por instante!; se csperão de Portugal. 
Quanto fi l'rimeira Já elit!l d~cidida: fall~rei da se
f;'unrlll. Nada teuho (~lJntrli a mateM,' do ('ar.ccr; ell 
creio, que ellc está or!!anisado segl!ndo os principios 
• videntes do Direito das Gentes, c sc eu hoúvesse 
(Ie ourar t;n bl cuo, talvez outra cot1sa não fizesse 
se mio o que apltnta o mc!>mo Parecer; mas. Srs. 
acaso 11(' das attrihuiçõe)j da Assembléa e.to ne~ocio? 
) )everá a Assembl~a 'tptrcar, ao Governo até o modo 
) .orque dl~\'e recebcl' os En.üdo:; de urna Nação ini
rui;;., que \-cm como P"r1alllcnlarioli elltaholllr negocia, 
c.üell con.no'i\:o? !,~,;o l'ahe-r;', (I GI)\'crno o que deve 
ol,rar? AC8liO sahorcmos II;;S mais do que o Governo 
IIc!lta m"teriu r N:io; CII crc-io que o Governo dt'\'e 
snher ~lite llcgocio mais 00 (pie nós, I1llsil\l como n')s 
Il:t\)cr~mos de cerlo lDai~ que o G",.eron. f.'\:&t:I1UO 
Ullla IJei, dClipeudendo a l"ul:f'nda Pubjica &e, Nilo' se 
pnoo duvidur que he da nóltlll'rza das altrihuições di, 
Governo o tr,ltar a'; 1I('6"daf;ó('s com as Na~'õcs ~:s
lran~cil'MS., u:ccber S';05 Bn\'i~dos" c fi4zcr l\ld<l~ ,b 

corresl'onc1c"cia .. nip'o"uti<.':a~ ~ f' q1\:\ndo muito s. nel 
filn dCSSll3 l1:-goeh"óes dl'\'eorl oar nsrte Í\ As~e'11 bl.!. 

I J;' I 
do mo<h. c pela ma!} "ira , que n):I he '';'I~rc&.· m~ 
lia Constituiç'lo; lo.~o 11:\1"a que havemos do: oc: upu
nos at:- c:n (lit~r 30 GOyerílO o 1110.10 por'lue dt'!Y. 
re~eber e .. isca Eo vi3dns de POftug'll? lIe tão iuuVl\vel 
ao Goverl1!1 fi (lelic:Hil'n, ql!~ tt"C CO.ri a AS6CtMU'~A. 
o desejo 'l'I~~ mo~tr:t d~ m:1rchllr com ~sla t'!m harmo.ti" , sub:nettelltu -I h e á deós io (t~s~e Ile;.;ocif), qllantl'f 
n;io scr,'l louva vel á A~lIemlJltta d Rproteitar-se d4tstà 
delicacte1!à, e Ítlgerir-!\c no que Ihci 0:'\0 to:r'l)cle. N:rds 
temas de dizer ao G"yerl1o se não qtte todu l"ste nc
gocio lhe perrence dc::idir; que a A!iI!leldMa espera. 
q"e o (~()VCl"l10 nur:iri como deve; e SE.' l11ais algmn. 
C(Jltsn hciuve,i::;c.lin~ dc di1.M'-the. ~ até !n('smo d~ ur
dc:oar-Ihe era Mquillo' mt'lImo, q\;e E.'J!c J1\ fei: isto he ; 
que nenhum" IIc~l,c,aç,~o ad!nittis~e, ~en1 Qne pr~edn-· 
IIS como Preli:ltinar o reconh('c\mento da.rC', e, (!('cisivo' 
da Ir.dep:-nrLncia, c Inte~rid;llle do Brltsil. Isto mea-
1110 ji m~1 lo hem disse o Hoverno; mns Se querem 
dlg:lIIio.lho d? UO\'o: i~to (lt"vcmOl dizc:,. "U~, porq lIe 
satisf"lcmos a()~ ti,,;;~os .ili .. am~llto$ ~ de n:io admittir..; 
nios com nlgllll\:\ N;'ç;\o laço algl1m, de fC41era\üo 
qU'llquer, que se oppúüh:l á nossll ludel)endencis. ....... 
Nada m~i'l temo~ a fuer. c,td:l um carregue rom o. 
seos devcrel: ruÇa o Gu\'{'rno o que 'Ie 6as !lua, 
âttr:b:1i~i)eJ; li. n{'1i n!)s n:io fllltn, que C,ter. D~ixe~ 
,nos de in(l"ir suhro tOOO$ oli llc~od'J" ; Srs.; n:io 1)0' 

iIludamos: a natllral tendenei. d:1~ J",sembl~lis ~xlraor
diuarjas fi' ra Í)iflui rem C"lll 100:1os os negocios do Bs
tado he & mokslia, que m:fis Concorre priru ii sua 
ruina. Eu mão quero dixer qllc esta iD~~ICllcia fc'Bse 
o ,!Ilioo, motiv~ dl'_ qaed4 (\a~ Ciu·tes d,,-l..isboa;. m". 
crcto qtlC Jnu:tü Celncorreo pua • I':tla ruJO. u lIl~e..; 

rellcia, c preerriillcncil\; q~ie f"lbis se tÍll~ão arrOgaI to • 
em tod()s o,; negaCÍos do Estado: isto rez; qlle ludd 
o que suc:c~deo sc' lhe iml'utou.; e' em bre\'c p'odel'ão 
seos ini.nigoS' íirftql1ill:l;~lhe a .. ua rui'14: tcuhallloli li 
vista e~t~ exemplo, e não (:,rralllOS ao precipic!\). O 
Go\'erno Ji principiflu a ohrar; e ob, ará CI que (levc: 
cIte n~. cntrsú em negocia~';~. Fell1 9UC J)re'ced!, o 
reconheClalento da 1urlcl',,'udellcua: eUe n:to pode deixar 
de ohr'lr a.~!iim; p,)rqlic do contrltrio cessará ililinedia
iamente de ser GovL'rno: 1.° }>'orqlle he IIC'S!ia InJe
pendcncia que se firma a estab.lidade' .lo' (:;u\'\'rllo. 
COlno Governo' itnlepclld~nte, e abalact~ ell.; ip,vn'fut:lo; 
o Govcrno (leixa de !o-~ .. GoyernQ: ~." se a a~s;nl não 
obrar () GOVl.:l"lU iucon'crá 11.. illdigna:y.lo <1'" Brasil, 
e iinmcdiatanfl'nlê depapal"ccerá. l)orque ó' B"li'il quer 
ser lnt.tel~elJ4knte,. já o he, c nun'ca l-ààis d!'ixará do 
o ser, (llpaiadlJ, ap(:;ado'.) Alites p"Dr\~ln de ITndar,. 
devo fa.:er (im rep:no liobre ó' qllt h. I1<JU'ei, ouvi 
aqui: <liKse-se que no d&so dvs F.JllViado~ iliiu h'll'zcrf!11l 
0'S Pocler.'s neeessarimr para o recol1h'eci.n'cfilo' fl;l IR
d'epelloenci3 devcriiiO' ser reputad<T8 . Como csvióes. e 
feitos présio'nei'ro~ de guc'I'~a; islli h'~ uin crro. he' 
011\ 1.111ortrdo; ainda mc;;;rao que' 0':\0 tét11liio' munidos' 
UC'~2S poderes' ))ltl'8 reconhcc<!r li ln:t~pcn'lle\lcia t lu~ 
qlle' ellcli se aprcsenll."m como ParlamelilKl'Íos, fO'OIItrcla 
suas Credcndltes, (j\,e os nIlLhul'i~('m t)ltTâ ~~Iii.csquer' 
nt:glJciB'iiies,. de"cm :'lei repúta~los EnvillCloá de IIlua 
N i "JI o bdcpi'n(tt'ntc, e como ~81!~ rcspei'tados. Não' 
se dev:o::o admittir SÜ:i8 ncgoda\'õe-s t l'úrqt)'e falta li 
contliç:i.u, si"e qll(~ ,um f mas d'('VeÜ10S respcita.h,s, o' 
fuzc-lo!l \'011&1' par.l fi seu l'1Ít-J: da m'csml& fYtrma, que
, ielão, 4~ prc~t:mtio,lhes todos os 6.leoorros lh~ce';!>al·io •• 
l\las tlld., j~tcl )!ab::! o Governo; tudo isto' hc da t'U& 

nltrihui;,'ii>l; t:le obl':irú ~ t' Ilbrn,t Lcm; e nós tl'att:DIU" 
de lJlil~ 1\lIS l:ompN~ ~ t> tl.(~, mai <. 

O ~I', Can';:,"'/{) i :l1"llo: ....;. Q::.'lndo Sr, lbesideu .. 
(l~., f,,[(,i d(':>I~~, 11I;IIt>ria pd:& prifllcira \'cz cli:,.p~ 
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rr.o .. ~rllr, CIUC o I'"rt'('cr c1:t COlllllli'bão tra ~o:nli,rtne 
{." rL';r~!; do Uír"itll ,1:1~ (iCIltt';" c 'JIIC 1\1; depois dóa 
e hCé),l:!li dos Elllíisarioi clJpcl'allll!f. c :i visla de SUlllJ 
J,ropiHi:.;)~ •.• hc CIUl' p:día e ckvia dcciclir-!ooe fie scoi:io 

·ou u,jo 1',·("(;hi,los. lIe clilrO c COllloitantc ela parlcl"Ípa-
çào d., (;CH't'rlJ.J. 'Jwe j:l 8C tinl", mandado }l('r::;-ullt:lr 
." :\Jarl'dl,,1 I,,,i:: I'tluli'I:I F.C trazia ill!,trl!c~'üciIi e p:'" 
deres I('gaci! lura U·CUUIH.'C('r a Ind'peutlcn. i~. e inte
·"ric1.'llle ,Iulile J mpcrii>. J<;m cOII:.etJ',cncia .ÚIJ tà!lei de!!
la preliminar c'Jilcliç;io por jalgar, qtlc de sita nalure
za era t.í" eli8f'ndal c nece)iSari'l oi eshhilidac1t' e prll-;
·)X:riJ.&<le do Brasil, quc 1I:tO havia mister melill especi
Iir-all. ;\ Lm Ullllo dis:;~ que eMt:ío !lcriliu us mesmU8 
l:JI,!":,ari,," l'IíCl1ta!ltls nll !li;O; era evidenle, que se ell
tendia ("111:1 rcl:IÇiio its ínlllrlJ(:çôf18 e proJlosi~'õei; 'I ue 
'll'(,~clI~.Ne:lI. Bc e~te'lIJporanco, por não diJer (lcio
"', (':ililr jla a tratar de ctue os mCllmOIl querem uni:io 
de? Purtug'ill· com este Imptrio, porque eu mio sei nem 
lIguem o p.·,ele lIalJt'r •. se lIiio á vista de suas propos
'a". ~.i() h~ pO);lIi\el 'IuC tenhão olltr", perteU(;Ôt'ii ? ,\ue 
lIt'jõo a8 8Ua& proposi,;cJes tendentes a oulros nll'goclOlI 
d. interina conliidera~;io? NI',~ estsmoll em perfeilo es
,.,10 ele guerra com l>ort'Jgal. fi,mos provocados pela 
força da oprcliSão , e a reacção devi" ier proporciona
d,,: despedaçamos e nrr,~jRmos ~o longc as cadvaç que 
nos '1uerião lançar os n08tiUIi antigo~ 0l'r,ssores. Sr. Pre
.,idenle 1\ natureza nos tinha separado, pondo entre nrJs e 
.Porlugal tamanha dilitancia e tamal/hoa mares, e dando-
1.08 divc~r~() Clima, genio e cOWlmes; satisfizemos estas in
tenções da uature7.R; e lendo ç'acgado (a virilidade mio ha
viamos mister a tutoria «Ma nllii Patria, que excedendo Og 
jllstlJ" Iimiles. e querendo pri vlar-nos da Calhegoria de 
"Reino :t que tínhamos sido legalmente elevados, pertendia 
fc'rS'l\r-nnA ao r.lti~o e pelado estado de c.;"loma , como 
:1S e'-t'lhclecerão as Na~~õev modernas, nÃo imitando se 
cI"er aI; :m!iglli, que as não al)~eitarão a tamanha es
cravidiio. A Grecla. Sr. PresitleJlte, instituio Colo
ui:!>; na ltalia fazendo d' t'lIas Estadol protegido8, mas 
indepell(t('ate3 e amig.,,: tanto blstA para sustentar-mos 
CUIU uigilidal~, patriotismo, e energia a nossa Inde-
J,endrncill. • 

Pouco mai8 tinha a dizBr sobre a justiça do Pa
reC('r ela Commissiio ,111118 por ter escapado o ponto -
~e pt'rlenc:ía Oli nilo a esta A'!i(~mbh~a a deeiz:lo deste 
n('::il(~il), ou se era privativar.nenle do Poder Executivo 
arm con~lIl1ala - f.lrI~i "Ilti; IIrgl.lmas reflexões. Quando 11 

1.l\rccco /lesta Assl'mhl~a o Ollicio do Minis'ro dZl Ma
rinhll, q'lc apeml'! particíp:l\'ia a cht"3iic1a d" Brigue 
'frcJI!c ele ;\[lIi,,; lO<!'1) se cxclamou c.:murllnd<l·sc a fal
Iu (\;1 l':'Irli'~;pll(,üo lhs mais Cil'clIlllotallcill,;, e d{'citlida
men!c 1'1" dccrr.lllu. qllc I'e ()fIj~i:as~e IIU Govl'rllo para 
rcnH:I: ,·11.&, lia lirme pC"!jua~ii() dc pertcllct:r ,'c'sta As-
11(,1111,1,' a pc!o lIlen,,~ a dire"~iio do Ill'gudo; c agora 
.ia (ll1\'i<l:lInol; da IW~'sa (~olllp(·tenc:il&? N,io Jle isto pe
Ju 10rllOS illcollliidcraç:io IlOr 11.10 di~er incoueequencia? 
'j'mlll!l !Il1hclIICIII, 8r. Presiuellte, que: a baze a mais es
fot'Ilt:Í1l1 dlll! Govl~rnos rcpre"enlatívod he ia divisijo dos 
l'o.l~rc·lt. 'l.:e e~le:l devem scr lIepelr~Ldo:l, m:u por tal 

\mllll:!ir;l ulIi:l"1l e M:IlI:mi:ndu:3, que a r~ciproca r~s.s
tencil1 rll;l~litlJa o "·Jl.:iIilJi'Ío, e tl~ U!lilU {a maneira de 
lima a!JJlllula. e tml'lli HC con(~entrem a fim do! qUI! se 
tOIJ~;:.ta 1& firaleZI& e citahiliJ"clc d" OClverno, (: a pr"s
Jleri ltde dos [lO\''':>: til I'I~ bal»aIDO!, que antes dI.! pro
,'llmar-lIll1" a n08:l1l r 11{1t!lwll'.leneia , e ail1'.i:\ al,rllm 
tl!llIl/ll "l'rui'!, os pl),lcre~ Le;~i!lblivo e K(ccutivoO ei
tIlV;'111 r~unidl)" IIU Ch,,!'c "1& N.t:;:io, )l,~rqllC nssim com-

·········Irio p:lm 1J;'w n,)i! precipitarmos na 
chia. ()eclarím-sc a Ind .·pendcnd.\ : 

mixtl1s: c a SiJIl nafut"tuul, c rormla rezulta da uni:;'!) 
dOll C:O\'crn(ls Monnrchico e Dcmo(!ratico; com lIlaiq 
nu mCllos pllrticipl&ç~) lias fcmnlls de cilda um. Del!
ta lInLio, mais ou 'ICIIO/!! mmlilÍt:ad:&. hc 'jllC vem IL 

conhct'(?r·~Q a cli~tineçio dos dOUli poderes. (' 11'> 81111:~ 
l\!~pcctjvl\s atribuiçõc .. ; o que deve IíCI' mar('a:1n cons~ 
tilucÍonilhnc:ltc: ,,:"io trato elo Puder Jlldiciaritl,' por
que lia 11m poder ,t p:lrle, l~ que n:io tem tiio (·~tr~i
la rclac;;iu cOln 011 oulras. Não fendo n;',s ainda COUII

lituiç:i,) não esl.io por tanto rnarc:ula:! as extremai e 
r:li:ls d08 rl'Íc.·idos dGu8 P .. dllr~s, e uiío cslão pur i~_ 
so (h/tindos por modo que se cdnh ç:iu separada e 
bem dilà:ineta:nJnte os limites respectivulI, Nu e1tado 
eln que estamos s/. pode conhectir-se como Iltri bu Íl;ões 
do poder Exeoutivo aquellas, que ~~i" muilo clar:,m'll
te essellciaes ;i sua narur.~%u. CIJIllO t!dl'or ,1 .. ··ir. as 
dt: mllr e I erra , faíl,t>r executar Ulf L( is ~ v· :. er 
o andlllll('nto, • semelhantes; as qtle niio suo 11:".,; \l.!', 

primcir~ vislM conhecidas he necc:isarin que Ii<'j:io ,!!!~i.;. 
nada!l pt'la Constitui',;:lo. Tenho, que o no~c\'no ol,:''& 
com sahedoria sem pre que aparecendo cazos dc-sta im
porlancia parti(~ipa a eila Assemhléa; e 116s a»sim o 
entendcmos , quando nOI escandalizamos da peqllt:'n.l 
domina, que houvc em se nos niio partieip-u logo, 
ObrR o Goveruo com toda a prudenda e aahedoril& 
quando aprezentll a Asscmbléa um caso t:ltrlordillllrio, 
e em que parece dizer, - ainda que me persuAdo 
pertencer· me a decislio, foJgo de que " Assc~Ma o 
decida - Que quer isto dizer; he que quer obrllr de 
comlormidade com a liabedoria da Assembléa em couza 
tlio importante á Nação. Acho, que 86 houve ftssim 
muito bem. AprovareI sempre esta conducta, que mos. 
'ra prudencia, eircunspecção, dezejo de armollia, c 
certeza de niio querer apossar-se de unta atrihui<;,io, 
que ainda lhe n!to está designada Constitueionalmenlc, 
o que não he e86encial ao poder Executivo. Posto is. 
to em these geral, paslJemos ao cazo especial. V(·io 
a esta A ssembléa o Olfido do Governo, que submete 
á sua deliberação ti decisão do negocio. A Assembl~l. 
não hcz:t&: responde. se que se pratique com o Mare
chal LU'iz POlllinn O que o Parf'cer da Commi8são 
propoz no 5.0 Arligo: mio se julgou, C'Jue se dejxas~c 
á cun~illcração do Go\'(~rno, mas decretou-se. E quer 
ngora a Assembll'a proceder cnntra o que decidio ~ 
deliberar em uma parte, e dizer agora ao poder EX:I~
cutivo que lhe perteAt:Ía a deeisã:>, não he mll~frar Ic
vi:tndadl?, e inconSlCJerac;:io? Por eerto que 00 p:}lo 
menos inconsP.<Jllencia, Nem se diga., que deve carre. 
gar com a responsabilidade quem tem nbril!ação de 
decidir o llC'godo. Qu~ su.~to ou temor podemos ter 
em dizer ao (~o\'erno, Gue mio admitta negociações 
com estes Emillsarios s('m a prelilllinar ('Ollel içiio do 
recl/n hecímento da I nd~pelldt'lleia. e inl(~gridade d" 
Imperio , cJnando "t~ o Ooverno ja o praticou? Por 
"mIo IIÚO lenho duvida em a(irtoar 'Jue est:t Asselrl
blc'1l se houve com todo o acerlo na deliberação; que 
a Commiss:;o propoz um Piarecer justo 3 respeito fle 
todos os p.antos, 'lue enunciou; que a A ssemhtl~a ein 
o aprovar n.io 8e elltrúmc'c (WIR c:,ta tlclilJeraçiio nas 
atr:uuiçõcs do poder Exceutlvo; e que se cste ohru,
se o C\lulrario podel'ia eall!!ar ciurnc. N:ie tl'!m08 poi$ 
que recear; ao cOiltrario devemos c"t'!f !jlll isfcitos pe. 
las pro >'liS que dá o meSHI:) p.,d~r E xccllti Vu d.~ (Iue
rer conac, Vllr uni:io c coutimn:d:ule etlm esta AS')I.'JlI

blé:l; e qucira o C.!u p:ara bem <h Na\·,io. qlla con
tinuem e durem tã·, juslO!l c generosos ~t'nlimento,,! 

O Sr. Almeid-J ,·jIlJlf.'1u('f(l"c: - SI". Prcsiucnt:! 
O p:ueeer c1a~ commissües he t,lo conf.'rme tis regrng 
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.. 1,)0, t.eldftrdadeiramente ~O.aia li COm
miltioea , por h .. verem int"". o aeo parecer, do 
que o metIDo parecer: .... 'tiamos .... COlDlDi,· 
.~s deyiáo dar, COlDO derlio; a sua ophiiáo; 01.1 se 
deviáo dizer, como querem algunl Sr.. Deputados, 
guc o negocio .~o pe!teaee á AiJembléa: mal que 
Jie privativo d. G')verno.. 

Logo que aqui aOI eonltOu por Ofticio do Mi
niltro da Marinha qu~ era eJ!.po ao Porto d' esta 
Cidade· o !\larecltal . Luis ~liD.O. viDdo de Lisboa 
el8 o BergantilD Tre.e • M:âio 'com Bandeira Par
lamentaria,. ~ão talt. .' ...... A..eabWa • fluem incre
passe o Mm.ltro dOi N~Ea~ por ni. 
haver c1ado immediatalllfft&e &OcIoIOI ..ctar.oimentos á 
e.te rnpeito'; e .~r de doUl8eahllrei Depqtados 
o defeaderem, dizellclo' o que ·.btio, e mOltralldo 
que ainda aão havia clliaor.; ~d&Yi.. isto nã~ latia
fez. . e te mandou que te ~"Ie Imf'onBaçoes ao 
Goyerno: no ma I~uinte o l\fiÍliatrO cIeo conti tle 
tudo, .fez 'fIr qual tinb. sidQ o precedimento· do 

. Governo; al'preeentou toda a col'l'elpcn.deneia COla o 
Marechal, aSlhn ~DlO ai Cana Resta qlle .ste 
trou~era de I.ilbol, e pedia .. ' Allem~léa para rc
I,'li .. r .obre o negocio; • Asarmbléamandoa lêr to
dus OI papeis; c depois de bl!m iAleirada d. malp.
,i., e d.. se ha".tem feifo rnuitas rr8exões, man
duu·le que du .. Com.issõ .. NunÍlta8 dess-;m o se. 
parecek·. Ora quem não vê que elte parecer não po
dia ver!lar sobre a eolllpetencia? A AEsem"léa Cita

• I inteira"a ~e. todo o negocio; e a entcnder qne lhe 
D'io emnpetia, na~. era mais fácil do que deews.lo: e 
.:aO era precito que urtla.commili"'o Ih'o clicease, para 
e ·cão o pronunciar. Portanto he mui claro -rue li Com
m i."ões titerão e que devião; deriio CJ MO parecer; e p:ue
ter Ir'uõto justo, contra o qUAl nada se plde dizer com ra,
lão. Mas ainda supondo ql1e a Ailsemhl,;a antes de exa
minar o negocio por ai, come fez, mandava. ã. Com
mi"ôolI plll'a darem o &Co parecer; digo que fi pare
ar não llOdi.\ ser outro, e que a. commisiúc, nun
ea IJooião dizer que o negocio niio kc da conpeten
eia da A sscmbLa. Nó", vemos que o G'ovemo he o 
proprio que. llCde provid~ncjas; que Q Gover?o quer 
obnr eAl' tOda a arm:lma COlO esta .As .. mhlca;. -tue 
o negocio he d~ lumma importa!;lcia; e que não IIc 
das 000... ordinaria5; como então podeRIOS dizer que 
não lae da nosaa compctene,a? AIgunlJ Senllores t~1ll 
dito o Governe deve .. ber o que hade fazer; e 
que be preciso ""e esta AIIIl'mbléa se mio entrumct~ 
em eousas que li eHe Oovemo pertencem. 3tim de 
Dão tirar com • 5ua iá~reneja • relõ}>onlabilitla(le a08 
Miniltroa : na verdade não conheço o pezo destas 
nlÕes. Em quanto •. mim eu quisera que tud:, liC fi
uase bem, eem qll8 fosse preciso proCurar pur fSSU 
responaobilidadea: tod& a armonia do Governo com 
• Aue.blia he de summa Ilecc&bidade: o Governo 
tem obrado de mui boa fé, e com muita Sabedoria; 
lIe laui&o digR. de louvor: Em quanto 8'1ltim o fi· 
RI', podemos estar certos de que a nossa indepen
deR,i .. adquirirá todo a solidez aeeetlsaria; e a Na· 
çio será feli.. Voto pois pelo parecer das Com
misli'HI/I. 

O Sr. RodrÍ(!tda de Cllrvalho: - Os Reis em ma
terias poliiicaa não tem Pais, nffo tem l,'ilholl, não 
Cem Irmão!: esta verdade eabida desdl' a· mais remota 
anci~uidade f!!'t:t bem 'provada n:tll ultimas convulçõe, 
polilicall. que liveráo hgllr em nossos dias. Al~m de .. • 
ta regra e:eral, nos sahemos que o Clwfe da N~ção 

I ~u! positi.amente j~ déclarou, qne não adl'1it!.1 pr,!p~
IIÇao alguma rlo Goyerno Portuguez. &-m a dccltiao 
rre~imiQ:U do rceollhecimento da IRdependencia do Im
Filo; 1. parece d~ .. rio iucukar o proccclimen-

to, qae o Minilterlo "ft~ ter ...n~lIi ja : •..•• 
olsro. li' A .... blék, •• eoItereuto com o qúe ell. 
ju~ra conYea1ent.e. Que t.",ba pois nÓl agora ~e.&.~
r_r 1 Será a modo com ctue deY.. ler rtcebif{bs.eIin 
emissariC!l, tegiládo mo,lratelll ()U Dão o .... ~er d. 
que aio. nyéstidOl t Eu creio Ciuea AlIIDlbléa . nt. 
quer ruer dirêito nevo, e '1lcsrr.u dírti que 'o ilü Jic?
de r..r; eaa Inateria esta. eltuber3n~men~~ "atlda 
nos Escriptores; ha um direito coDveilCi~Dal dia Na· 
cçh, que o "Dcio~; o Mini.terÃo ~be 1nal.lI' a liDar, 
ch!,. que deve segllll', e pol1anto dcslleceuarlo be~. 
·tar-mos tempo COHl o que o Gonto., .be, . ê b. ltl 
180 Oflici.. QuandQ cllegar o momento deCOlbe:DJ,~.i·.· 
bit 'fratados, depei. d. reeGnhe.ida alnclepead.:DC:'.-. 
afã. o Chefe da Naçie o, collllllu •• h::ar.\, • A".,m,. 
bléa, porque estes objectoe a ella perkncem tal!lb·.ID. 
e· niio he IÓ atribuiçãu cio Chefe do poder EI:~uu,o' , 
como até no P.rojectc) cb COD.tituiçio Artigo 6.- a\\ 
neophtcido. Ainda hort~m ,o.uvi '. di'~r a .!Pu ,41 ... 
1ll'1I1trt'S' Dp.pDlados quo ~,Asiembléa nã., tin',. 9' de
Dado, mas t50 sómente dáde a ~. opini4o; ;e. dii'e
m09 heje q_e ft ~~,~bléa. l'e!'Olv~:1 e decidiQ 1 Jlt~ 
me parer.e contrad.ctorlo. lIe por ISIO o lU" voto que 
se dedue -.0 Governo ó I'éCOnhecimelllo ela Aueua. 
bl~:!. pela heroica ftloluçiio, que eUe tomou:; e q'" 
• A.8~embléa fiCA na eeJ'teR, d'e que o Go.~e, 00.,: 
tin.rã a ter a mareia. digoa ~ue • N~o ~Jclle esper"" 

O Sr. Mo,lte8uma: - Eu, Sr. PresideDte, fui 
o primeiro quo ao annUneiar-58 o parecer da. Com~ 
misdo me opus á elle, ~Hndo que e"l n~"8ariô 
comportar-se a Auemltléa e~ fórma que nÃo .. ,.re
cealO pretender ingp.rir-so em couaas, .. QIl' Ibe· não 
pertenciio. H,AtáO lembrei-me do qlle~m OOOllteCíd,. 
ioi .. Corpos CO~Ritu.inti's de Heap3nha, ti .,ertllpl ~ 
e me ... ,,· do qu~ ~1Dtl'c:eo aO de Frallça JI4)II anbo. 
dê séa revoh\ç~o: lembrei.me do .00180 juiaOleQw : 
lembrei.me do e:-ricial .que • Nação quer q~tÔ, faç:í .. 
mos: c respondi á dUVida oposta - se se nlo ,dne 
responder ao Governo. quantlo eUe c~n~ulta: ~ part~ 
doi. I\eos raciocinios foi então regeitada; p&.te apoia
da; pinte sofli'co altl'raçú"o .. Par •. Dão repelir o m-. 
mo não examin9rci a mau,ia pur .. e,.se lado; • e~pri_ 
mirei melhor o meo vote. A que.tiq. hoje ho já ou
tra pcl" que tcnho podido colligir, das fãllaa dos Su. 
Deputados. Contclóso que \ materia he de SltmlDa 
impllrt:mcill; e t31vez minhal forçu ... lo ve·nçiio. 
TraIa· se de r('spondor ao Governo lobre o ofllrio di
rigido a Ass~mhh:a 'sobre 11 chegadll de Luia I'aulinn. 
e da futura villlla dl' mais dous Cummissarioa daRei 
de Pllrtu~3\. n OnVCrIl,J (wstê officio dit conta de 
algulnlls medidas j:' tnllll\d::~; C estabelece -.. regra. 
que jul~a a de\'c i!'uiar r.m qa:\ll)uer negocinç:io, que 
pretetidiio' aqudl('~ (jCJlnmi~s:lrim' .. J>ergunt3r~i primt'Írtl: 
o Uovemo iflnoraril que "~te· Ilt'i;odu hede suas 
attribui\'~!I? De c('rto qu(' Itio, S.\b"!iflo.\) For t:mtlt 
consultou a Assembléll. lrstll dct'c deixar de dllr o 
seo parecer? Nã.,. E -dalo.ha. m3I1dant!,,? N:-,o ~ P'''' 
que mio he Ilttribuic;.in !l1la.~e 1,,\ lizi.'s~e dario, a~t 
á que o CO\'erl1() estÍ\·ClOSt" conl>lim!t'anclltc a tirar fi\! 
si n re llponlahili<1ade tIo!! n('gociu;;. e ol!ji:dll!l. (uj,) 
conhccinll'llto. e man"jo qUiól .:a ~ac;;i" cont'ulr.!he. 
ij.Lra a d~scllrrcgar 8ohn> a i\s~(,',,\Lll;". T . li)!" nin'Jlrr. 
qllt' n,L reílJ>()l1ta se dedal'c que I) n('~,l('i". noi,; }II"'_. 
tem'ea A~~('mhlc;a. Ei~ .i,i ll~IOOll:.lI:lIt1:\ oual dc\'tra 
sr.. a primeira pllrtl~ 1\0 Parecer ela l'on'llii,!':ill: nã,)' 
ht' ; ·lll'ln di"to :::e trata. 

Sr. Prcsid.mte, eu qUiZ'iB que' 11(' di~tingllic:;:"," 
.dOll!! tC'mpo,,: um Gue IjCe o ('111 11'11' dll'~~;io os Flllis
sarius; outro ,m que clt'clariio bua mis~':"',; (' f! Ih! 

c8m ('lIes se atirem nt'go('i:l,·õt>~. Ao primci~ ptrtcn. 
cem Q JQedo porqu& d""em Btt recebidu!S, alt"*~u:cw-

••• 
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Iridade9 que elles de\"em ~Tdar, e as medidas de 
segurança que conVI'~m se tomem: nada disto pertence 
ú Assembléa; he tudo do Gonrno. Por tanto sobre 
isto nem uma palavra. O se~undo comprehende já at 
condições, que de~em preceder li abertura daa nego
«:iaçóes; já o conhecimento da legitimidade e aptiàlio 
dOi Commissarioli; j:i os artigos da negociação. He 
sobre estes tres pontos , que a Assembléa deve res.
ponder. Em quanto ao 1.8 approvando " base tomada 
,).10 Governo, o reconhecimento da Indepcndeneia, e 
Jntegridade do Imperio t condição aine qua o Gover. 
11. não ,;~rirá negociação alguma: pois ou nos con. 
r.ideráo insurgcntes, ou Naçfio Livre'f e Independente;. 
Il&quelle cafiO somos indignos dc tratarem com nosco; 
l1este reconheçaio. solemnemente a nossa Independencia 
• Integridade. Louvo por taDto a base tomada pel" 
Governo; aisim como toda a sua conducta até aqui 
1I0bre o negocio. Nada queremos com estes Vandalos; 
nada precisamos dellcs. Se precisão de nós, que aba
tÃo o orgulho. e conheção a superil'ridade do Gran. 
de Povo, odtr' om misera Colonia. Em quanto ao 2.° 
• ú o Governo póde entrar na averiguaçãQ, se são ou 
não aptos,' se legitimos 9 ou não: o mesmo tinslmen. 
a. 8e deve dizer &Cf!rca do 3.° declarando-se porém 

.que á Assernbléa pertence, e quer saber antes de 
,,6erem ultimadas as nt'gociações. para as appro"nr. 

Ora como o Governo dá parte de medidas já 
~nmada8 p8r ellc: cumpre apprcva.las ou desapprova
ias; e fl~f('r disto um Artigo da nossa resposta para 
lJatisfaJcrm\)8 ao Governo. bto n~o fel a Commissffo, 
calou-se; c nada responde. 

A prcscnto por tanto uma emenda que· tem qust~o 
rart.,.s: na pl'iv1cira se faz a declaração de que nao 
pertence a Asscr,\bléa este negocio ( leo). Na segunda 
lCsponJ!!-se ao Governo sobre as medidas, quc tomou, 
'ou vaudo-&. ( leo). Na terceira declara-se especialmen. 
te que tomar JI'IellídalJ de segurança pcrtence ao Go
nrno, que receber Diplomaticos pertence ao Governo, 
()brando em tudo de accordo com o direito das Gen. 
~.!I ( lto). Na quart:1 firma a bl\se das negociaçõcs; 
a prelimillllr, e es!tencial para se poder entraf, ou 
admittir qualquer propOtila; declarando-se ao mesmo 
tempo ao Governo, que caso entre em negociações 
participe tudo R J\ssemhléa, para est!l deliberar. ( Ico ). 

Ora agora dizer ao Go,,('rno que deve pôr uma 
JtUllrda ou liMO a08 Commi~sari\)s; que deve prohibir
lhes ou nito a cOffimunicl\ção com os Habitllntes da 
(;6rte; he inutil, ocio~rJ; hc iugcrencia, e pcri~o6a. 
~r. Presidente! T:~IJllh"lll lia despotismo J:l3S ASilem. 
IMas Le~il:i:ativ.s: iSC8 corpus politicos são sem diffe
rença olguma tlio aptos, como oS demais da sociedade 
para dl'sputisarom, c tyrarmiEarem: desde que cxce
t!('m llCOS limiteI!, eiio despoticos: lIo de mister ~u. 
tolhI. Bc este o mco voto. 

O mesmo Sr. Deputado mandou a Mesa a se
guinte emenda: 

EMENDA 

A A~scmhléa reconhece nalO ser "ftribuic;5'o sua 
tnarcal' o lIIodo porque sc de\'cm receber OI! Emissa. 
riO!;. A~r.lltcs, e ('10 gemi quac'lqucr Dit>lomll.tico~ das 
1'\' aç"t~:; alliadag 011 .inimigas; p.1r{m a~l'.'ldccclldo a 
~\Ia ;\1n!!(·~tac1H I mperlal a "al'!non: a que l:lanlclll com 
" ASIl('lIlhll~l&, cOl\!iultanclo-c, n~~ altas e diOiccis (\c
lihcral.iir~ (lo (;oTcrno, rlh julga 00 sco dever signi
rear ('OnHlltivnlllCtllc a SlI;t ~~ln,..;-cstndc Imperial: 

1.° C~)lIC ('m tudo c por tudo a AH~l'HILléa louva 
aR reHp()st;\~ dll.tlns pelo 1\'1 inislro rcsp~ctivo a08 OiH. 
t:i." do M ·'rrchal Llli1. Paulino. 

~.o W l\ SU:l l\lagc~\~dc II"pcrial compete deter-

minar todas 3S ,.edid'!I de sCgm'lIny.1, obrando com 
tudo de acordo com. C)~ princlpi~lIl geraes de Direito 
das Gentes na parte: respectiva ao presente caso. 

S: A Assembléa julga delUa.i~ ~uc se niil> alna 
negociação alg~ .. sem. que apresentem Oi Commissa
rios de que 8e falia " il16truc~'ões para reconhecere In. 
a IndependeDcia do Imperio ~ e a rc-;:onheção cathe.. 
goricamente; de'#cncJ() sair logo c logo. do Imperie) 
caso não estejão por aqueUe reconhecimento. 

4.- Pede a Asssmbléa a Sua Magestade Imperial 
que caso entre em ntlgociaçõcs com os Emissari08 .. 
no case do ~:. Antecedente, Sua Magestade I m~rial 
Dunlla deliliere definitivamente iem que seja OUVida ao 
Assembléa. - O Deputado MO'nte8"rlla~ 

Requererão alguns Srs Deputados tlue esta erocn. 
da se dividisse Cm partes. Começou-se pelo Preambulo;; 
e ': primeira parte dell.e até. á palavra ülimigas, foi
apOiada; Inas o reste fOI regeltado. 08 quatro ArtitTo& 
da emenda forão apoiado~ t) 

O Sr . .Ârar!io- ].ima: - Sr. Presidente: Se 8e 
tratasse deprioridnde de tempo sobre a id6a de le 
deiehar o Governo obrar livremente neste negocio • 
eu talvez dil!lputasse a gloria: vam"s á materia. Qual
quer que seja a forma de Governo que tenha uma 
Nação adoptado, qllaeequer q!le s~jão os elcmentoll 
que entrem na coml'0siçiio dos Poderes Politicos de 
um Estado, qunesqut'r que IIcjão as circunst~\cia. 
em que !C el1e ache, ou no andamento ordinario das 
cousas, eu 1108 momentos extraordinarios d. guer
ra, de mudança d. Go.erno, e regeneração políti
ca, ha c:crtoli prindpios geraes, de cuja existencia 
»ão he licito duviw\r, e que em todos os tempos tem 
servido de linha de conducta ás Nações. O Direito 
das Gentes, assim o Natural e necesiiario, que não 
hc outra causa mais que o mesmo Direito Natural 
applicado á. Nações, seiunclo a p!lrticular organi .. 
sação deites Corpos, como aqueUe que tem por fun. 
damt>nto os usos e costumes das Nações cultas. tem 
estabelecido certas rcgras para se ellas communicarcrn 
entre si, facilitando 08 meios t ou de fazer cessar 
os estra,;os dn guerra, ou de fazer continunr os 
bons effcitol de uma hoa paz. Este Dh'eito, como 
aquelle que re~\1la aI! Naçõc!, não só comprehende 
as que ~o~;ro de toda a plenitude de Soberania, e
são rcconhecid1l5 imlepcndcntc!, mas extende-se e 
obriga a9 q\1e, f:t~endo parle de outra Nação, pa8. 
são à cl1thCl~oria cc Elitad~ line e independente. 
Não tcndo nós ai •• da concluido o nO!'1K) Pacto So
eial, por isso que apenas temos divididos os Pode
deres, e dcsip;nadas u pessoal! que os devem exer
cer, forçoso he que ncs regulemos pelos principios 
geraes de todos os Governoll, e que nos conformemos 
com aqui1lo que no!! indica a natureza dlls cousu. 
Portanto não tendo n08 ainda uma Lei que marque 
a maneira porque nos dcvemos conduzir na negocio 
em questão, he preciso que recorramos a08 princí
rios geraes, que aliás silo certos; e he por eUes 
que farei algumas obl1ervaçõell. 

Remetteo o Governo á Aiisembléa a eorre~ponc1encia, 
que entre elle hou.e e o Marechal Luiz Paulino, e 
os mais papeis relati~os ao mesmo negocio; a Assem. 
bléa encarregou a Ullla Com missão , de que tenho a 
honra de fazer parte, o exame destes Pllpeis, e ten· 
do eUa (lado o i'I'!O par~cer, he este o objedo da dis. 
cussão. A Commi!>,;io, louvando ao Governo !. con. 
dileta, que tem tido, rrcscrcv~ certas regru pllTa se 
('I\e conduzir para o futmo; eu concordando com a 
Coml1lisii5o na justiç!l que fal': ao Governo sobre a sua 
conducts passada, n;io POS!O coucord&r sobre E> resto 
dt}. parece!". O J>ftre<;l'r pre!lcr!.'vc regras, que <leve sc· 
gull' o Governo á çbe~ada. d~ ccr~ CoromissariOi, 
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-que conlta de Omeios bão de vir de Portugal a ne
~ciar. sobre. ist.o digo que, ainda que D.IO tenhamol 
marcados os limites dOi poderes, ~davia os principios 
,eraes e a natureza das cuusas pedem que seja o Go
verno livre em se conduzi- liobre ()sta materia; o que 
todavia he preciso que .e ei'ltenda em termos habei., 
como lo~o direi. Sobre isto , Sr. Pre~idente, temos 
CJue observar duas cousas: a recepção deste» homens, 
• a nt'gociaçio, objecto de lua missão: em quanlo a 
Dt'gociação a CommislI:\o conformando-se com o Gover
no npprova o que elle tem feito, e espera que s~ja 
firme em sua marcha; em quaRto á recepção elte ne
gocio d~ve· ser do Governo; • pratica das Nações, 
OA usos entre ellas estabelecidos são a. regras porque 
1St deve o Governo conduzir, ·nada tem a Assemb1éa 
qtte dizer sobre idO. Um honraJo Membro já. dice , 
e dice uma verdade; hc bem sabi.to o modo porque 
Be devem receber 08 encarregados de tae. missõe., sa
be-se quaea o. privllegiol dos parlllmentario8, por di
reilo dali Gentes, a~.im romo 08 privilel!io8 e direitos 
das Naçõt!lI, que tem de os ret'cb('r; tudo isto fórma 
\Im direito particular, e n Assembléa narl" póne ins
tituir de novo liobre isto, nem que seja contra do ás 
J'egra~ recebida'! rle toclalJ as N açõf>s: e como o Pare
cer da Commilôslo, á excepçiio da parte que notd, 
vt:r~ sobre Qsks pontos he por essa raziio que eu não 
o npprolo. 

A f.1Vor do Parf>cp.r da Commissão fem-se alega
do dous factfls; o ter-se pedirlo ao Governo infi'rllla
çõ,·g sobre este ne~l)cio, e o ter-se remetido estes pa
peis . á CllllllTlis!Jão para elar sobre elles o &e(\ Parecer; 
e ia qui qUf'r-8e roncluir que n Commissão obrou bem, 
":l,ldo aq1lelle Parecer, e que a Assf'mbléll eleve ap
pruvalo para dirigir o Governo neste ne~ocio. Com 
qu:.mto f'stl'ja certo q1le :.1S negociaçõcs diplomaticas 
deve 11 correr por conta do Governo, eu não ignoro que 
aq nos<l~s cÍrcunstancias são partir\ilarea, e por isso 
alguma ('ou~t\ de particular de\'c haver a nosso respeito; 
sem e,tfln na questão, se o Govprno póde faler todos 
O'l 11:' ,.tes. e dar-lhes 11 ultima approvação, fi11endo·os 
sómr>nte subm~tter ao Corpo Lcgislativo pua see ro
nh"cimcn!o, e competindo a este sómente n direito de exi
~ir a responsllhilina tc. dos Ministro", como bl1ccede em 
al$rumas C(t'lstit~:ições; ou IIC o Goverllo portendo dar 
principio a quaep'luer neg·1ciações ~ deve todavi! sub.. 
mcttelas, p:trs sua rati'lcaçiill ao Corro Lt'gi~lativo, 
de quem s) depende sna Ultim:1 appro\'ação; direi que 
qualquer que AP.:" a opinHo que se lI:ga, as nossas 
circunstallci~s ex'gem que a Assembl(~a s~ja sahedora 
do que ha a t'ste respeito. porqne Hão ~c trata nada 
rnen08 do que da mesma existencia do Bra-il: a As
sembléa por tanto, pedi~~do aque!las informa~õ('. 1!0 Go
vemo. n50 fez mais do ql1e mostrar qlle querin ser 
jnstruida soh.... esle negocio, mas não <leclal'oll CJue 
queria determinar sohre ellt> al.!nlma r(lt\1I8' fle elle pe
lo aspecto que most!'a~seo exigisse alguma medida J('~is
lativlL, e11a a daria ~ mas porel'te o negocio pndt'ri& 
t'~igit' al~uma providencia, n10 se !'ecue qn p a exija 
de factll, e por is'io não se segl't> que a A!'sembl~a 
deova determinar algu",a c8':lsa. Em q\1Anto "O nutro 
fact.o de hir o negocio a um" Commi'!lI:\o, direi que 
u:fo era ne"p!õ;sario. e est::: he 8 marcha ,t" A"~E'mhl.~a; 
el1a ni'o. d(>lih"ra sp.m o informe de um" rom1llill!õ;ão; 
~'~1 deve falPl' a eXllo'7,;ç::'o do facto, e indicar R'! me
«"irias oue bl(J'ar ner.(''1!f;'\rias: mil" nã., f1f> Be!Ue "!,e , . ., 
l'leces!!ariampnte d~v!\ offere('er f'S'l8'! meditl:tR, quantlo 
a m .. tel'i." 1'1 n;'<} ~xi.rir. Por hnto de se mllo'h" pedir 
• " Gov~~>t;) infortn'\cõe", e d~ ~~ rp'llf>tf'r es'a'! " C'l·n
Inis~:;o nl' o," rl,.,1I1Z OU~ " Aso;embVa deva decretllr 
Il.;:.u",,, "'I'~R,\ '1oh .. ~ t'ste l1"~ocia. 

Pallirei a&orl a e mina. ,,~inião de um Sr. 

Deputado, que qu,r que a 1\ ssemhlt-s s('ja meramen.. 
te con8ultiva do Governo. 5r. Prl'lli 'rnte , dClte mo.
do tcriamos a Ass~mbléa um Celfil'lho dos l\liniitrol; 
longe de nl',s esta idea: a Ass,-'mbléa mio ron'llllt:l, 
re~lIlve e manda. V Cj~Jl'OR q\I:lCS são 88 rcla~õcs enlre 
o Governo e a Al;lwmbl(~a. A Ass('mblÍ'a nlio fu mai, 
do que emitir Leia, ou nredir ordens, nOR caso ... em que 
isto póde ser; 011 ella dednra 1\ vontade da r\.~io 
pelo primeiro modo, 011 ella resl)lvc os (',,)'r.s que lhe 
propoe o Governo, e atteJule éls suplica'! ,1011 rarticu
lares peJo segundo, qual:rlo i~to t(m IlIflar. O Cover
no ou ohra por si scm depenelencia e!a A,f;(,llIhl. a nOI 
casos que lhe são marcados, ou sub""ettr' o~ Sf'''!I IC'tos , 
nos casos em que o deve fazer, li As~ell:blúl: e eu
tiio ou a Asst>mbl(oa· annula e declara irrit(1N Rquelles 
actos, se trm poder para isso, ou exige tão ~lmeDte 
a respon~abi1idade dos MiDistHis; o que tamhrm tenl 
lugar 110 primeiro caso. Pnr tanto ou a Assembl ~a de
clara ao Governo a vontade (1,. Noc;-ãopor "m modo 
imperativo, salvc:tR todllvia os dircltos da Realela, 011 
exige a responsabilidade d(l' Mini~'ro., qunnrlo f\S !lpC.8 

8Ctos eiio a eIla ElUbOlettidO!!. Vejamos a~ftra quaes lie
rilio os effeitos df'ss;, ('ollsulta; la neliht'ma rf''''r(;nRa
bilidade dOI! Ministros; e 8s~im tt'r;amos pI·r t"rra a 
maior garanlia do E-tado. l,oiro que o l\Iil'li!'tro se 
vhsc emb:lra:ado, ou que c!!c qUlzr8!:1:' fltlf'r c;dín'o o 
Corpo Legidat:vo, ni'o tinl~a mai!l que r('",etrr-J",. o 
negocio, pedindo o seo l'art'cer: e deste moelo se ,uhtr$lhia 
ft res!,onIl8bilidade. E eom efleitll ('limo ('~i~r que UIIl 

Minitotro fleja reBponsan·1, qua"do t'lle 11;'0 fll1 mais 
do que ('onf.rmar-se com o Parerer do Cerpo IE"llis
Jativo? Elle diria: no embaraço em que me ac"ava t 
eu nada podia obrar de mais prtl~ent~ Jo qUf' f:f'lluir 
o conFelho de varões tlio 1'ellpf'itavpill, mostrei ~e!l~ios 
dp a('er'ar, conformeime com aqu'.:lles que tem to(1" a 
opinião a leo favor de intelli~,·"lE's; vó~ fCl!ilteo!l o," mE'~
mos que me destes esles C'onsdhos. E' ltgoOf3 qller"is 
punir-me por aql1i11o me8mo que me R('ClI'l!:rl"luCps?e 
a vi§ta di"to conete iria a Tf'sponsnbilidade? AIÍ'm des
te inconveniente hlt ontro n:io m"nor: o Mini!'trn to .. 
das as :ezts que quizcl1l!c dar um passo, ccnformf' !lini 
o~ IlCOS interesses particulares, mas que elle niio I!e ntre
via a appre5ent:ar (Dl puhlico como con~a I!ua, f.'.l;a 
por uma intriga que se llae desse em resposlA aqui-lo
que era objecto de suas vistas, e a~sim.o meRMO t('~ 
po que mostrava 08 seos bons des~ios tle hir de nror· 
do COM o Corpo l .. rgislativo, se suhtraJ.ia arteiraJl'rnt,. 
á. cen!;urapublica, faz"ndo recair toda esta sobre 
aquelle. 

M ~smo nno supondo vistas particnlares no 1\-1:n;a. 
fro, so ellc se conforma com n conseJho da A!I"'f'mbll~a 
e hc mal snccedido, f'i<: o o(~io da N3Çiio voltRt1o to_ 
<lo para o Corpo Legislativo; e fie elle n::'o sr t'on_ 
forma. c hc bem SUCCE'dido, f'ilo artpgoac1o o Sal,' •• 
dor da Palria, e tllrnado " o~jecCo do amor e v6lne
ração dos Povos; entrctanto que ~ _Assembl.'a niio to
caril em partillla se não a illdi~nação por querC'r per. 
dt'r a. Nação: e nos C:lSO!l 0ppO'"toR a ('sttl'~ na primer 
ra hipotese elJe se atrihuirá toda " gl(lria (10 m(,Cf'!I!lO 
pela boa execução do plano; e pell' indina(ão do, 
homens em cortejar o pOI)er, ene será acrcclitado. e 
na ~.. s('r:\ o Ministro sim odiado, mas não he Ct'Tto 
Que o Corpo Legislativo ganhará muito; e ql1anl'1o 
~an"Je, temos uma só hirotese contra todas, Por fan
to, Senhol'eR , Rada de Corpo consultivo; isto dt'fltroe 
a r(,"Ipon~abilidade; be mesmo perigoso " AssrmlMa. 
Ouvi iamhPm dizer que a A8Icmbl,~a tendo .14 tomado 
cen"pci'l\t>nto deste nqtoci0!l e ~eliberado sobre o Ma • 
rE'chlll Llli., Panlino, ná.," lhe estava bel1l volt;Rr atraz: 
Sr. President(S isto não he voltar atraz. Prini; ~amente 
aquelle negocio foi cJe momento, • agora cle~ 

• ••• 



('pro milHo vag~", e tal vel que hoje .e ~om:lSI~ ootra 
,.elilJluçíio; em 2.° lugu &qllelle caso fOI part~cblar t 

cOAcorrií-I1t circullslancias particulares t ti agora trata-s" 
du n/!:,,do em wral, c' isto já mar" a grande ~if
ferença, Ilue vai de ll1U8 cousa a 011,r8, e por 18S0 

Jlão !te J'f",lc dizer que a' ~s~e:l~h~écl ,volta alral, por: 
quc os o ~J('clog dali vlltaçlJes uo d:ffcrentes; em 3. 
lugar lIu')onhamos tudo jsso, n:io dc\'erá a Assllmhléa 
tom Ir uI/na resolu~';io' jllSt3, quando molhor inteirada? 
De c ·rt·t, Ile Sr. Presidente, csta fran'luesa que ha 
de gt'llngcar-lhe e alRor dos Povos e o respeito das 
eutras N 3,;ÕCI. 

Como n.io sei se ser.l nrprovada uma .mem}., 
que est i sobre a ;\[csa, qnero dizer sobre elJa algu
ma CIl\I~:l: diz ella q1\p. n:io seja admitrido o Marechal 
I.uiz Pall)ino como ne~ncia<1or. Sr. Prl!siclente, he 
precil'o que n:io nos esqueçamos da natureza das nos
us funçõcs; jult7ar da habilid:ade de pessoas não sei 

o, ., . I d H se nos com ('cte; nos aquI s.t J 11 gamos e cousas. e 
'Yerdaue que qUI~(lo eu me lembro do lugar do nas
cimento eleste l\larech:d, quando eu me lt>mhro do car
~o que exerceI'. a lista em que cstan inscripto o IIC9 

nome, c o IU~llr por 9nde elle recebia OI Se8S soldos, 
e final,nc!ltc (pando me lembro do alto emprego, a que 
uhim:}mente (oi clevado, e o lugar por onde foi elei
to; não posso n(,~lT n impru~lcl\cia de tal C'lmDlis
liio, m'l8 em fim o Govel'oo qll~ olhe p:lra estao; cou-
1&9; nós. como I.rgisladores não nos entrometamos 
com pessoas; e por iSlo nfio pO!So aprovar esta ,arte 
da emcnrla, A outra parte da emenda dia que os 
Com,ois'lario!l nio deseTnbarquem no ca'\o de não Ti. 
re·n alllhorisados para reconhecer a independencia, e o 
leo ',uthor '!s,o a enten ler qne a~ ultimas noticias he 
q~ l'aze:~ prorClr aql1ella medtda. Sr. Preaidente pela 
mc:.'lU 1'1.1.10 porquc cu rcprovo o Pai'ecer da Com
rni!\~'i', rep~')vo esta emenda; m\s quero dizcr que es
tanlo a COli1missio dis,losta a prcscrever nquellas re
;,ras, cu pro;ll1Z que n~s~c ca~() Ae limitasse a filculda
de que SI! qu 'ria dar; prop,l7. meS!D:> que se marclts
~p;n cliaq; c fill!llm('nte cone'miou-se que se pozesse a 
CLIIIS;II:L - jm,~dill.'nrn.!IIte -, que n'io me lembre, se ahi 
est'\. Por tR"ltO cstas duas noticias m'io me adiantaria 
~s conhecimento'! sobre esta mllteria: aquella m.!die;la 
já pOi mim foi lemhrada. 

fJlwril tarnh ·,n ohs~rvar que :ís palavras Sua 1\la
gC!ltldc Imrvrilt) fie substitua esta - o Governo. Esta, 
br. l'rcsi.tentc, he li palavra propria: nunca devemos 
.qlli proferir 1t'llICllc nome para nl! tão respeitavel, 
.na IlIgla!crrll u .. .\-se elo lermo - Corol - e i~to lIe mui 
'bem c·nt~l1diclo. Dizcn:lo-sc no Parecer que se dem lou
vores, pódc algull Sr. DeputadJquerer co IIh!l'cr esta 
ide",. e entrctantl não o filr.i ~or contemplaç'\o de
'Yida ao Chma ,ta Nrlçáo. e isto lIe em certo modo 
coarctar a liberdade da discuullo: dig:l-se pois - Go
verno, - este he o Corpo que ell í em ponl!) ele CO!1-
f R <,to com a AS!lembléa, e he o que !';c f'lltende com 
f'lIa: ~H! a ~l'lll& vn n1\o tru eomprO~llct illlentos. 
_ Agnra occorrE'-me o argumento de um honrado 
1.fcmhro, que parl& mO!ltrar que o Parecer cta Commis
fliío d '\'e p:\s<;nr, "ice qlSe o G,)Verna preeis" de aulho
,.isac;ão ela A ~~pm"I .. " para estabelerl!l' ClJlDO conrlição 
JlC('t"'1 nri:l rla lIe:::ocinçio A rcc~nhecimento fia ind<!p'n
f1('nch. Primeir1!11ente e .ta nn:"a prup'l'lião, flu31ldo 
,-c'rd;dcirA fIlS9C. l1:ío era 11I:>tivo flllfficiente para S'j 

II(loptar todlt o rlOrecer, }l:>l'qI1J po,tia elle nal outras 
J)nrt~" n'io ser fUllda.-lt> em justi:;a; em ~.o Iu.~ar n'io 
rnp. p"r"ce verlbdeira a proposição. A 8 riegociaçõl!s di
}l'om~tic~'1 corr::!1Y1 por,c()nta d') Governo: a este lJe 
flue cOlllpe'e o exami~ da)! ellndições dos ajustes. e n'o 
preci,~a .... -:oIe auth :>risa r; i () esp9f:ial PIIlIf& as estabelecer; 
.In .. o.,. nu AI1!l11 atribuicõel: esta fAculdade .ó tem 

a limitação de não se inserirem clausulas" «)ue destruid 
o liy,tema adoptado. alienem parte do temtorio, e of~ 
fendio o~ direItos 40s Cida~Ãos; tudo quanto não rer 
isto , está o GoverJrO autborIsado J?ara faler, e mesm() 
não poderia bem dirigir as negociações, se preciza~se 
da authorisação do Corpo Legislativo para estabeleC'er 
as condições; porquc além de nem s~,!,pre estar este 
retinido, trazia consigo o perigo da publiCidade t que lIem 
sempre convém. Ora no caso llrelientc corrobora-se mais 
elta ideia com a naluresa da condição: Porque estamoll 
nós em • uerra? Porque temos proclamado a Rossa in. 
depende~cil\ ; he pois a independencia todo o leo fUR. 
damento. O Govt"rno não be Governo se niio porque 
tem ploclamauo a indépendencia do Iroperio; a Nação 
Brasileira não he Nação le não porque tem proclama. 
do a sua indepeBdencl&; a fSuerra poia está inteiramen
te ligada com a independencla, e .ste h •• SM unico 
objecto. O Governo por tanto declaranlie que Dão ad. 
mittc negociação lem anterior reconhecimtnto da inde. 
pendeneia, tem declarado o que he da natare .. da (lOU

sa. A guerra não tem outro ebjecto se nlo a existenc:ia 
d. Brasil, h. preciso poil que se rcconhfça esta exis. 
tt~nda para se poder entrar em qualquer convenção. POI: 
tanto como isto he ua naturela da cou!Ja não precilava 
o Governo de authoriaação: ora agora note-H que o 
Governo antel da Assembléa tomar <:onhecimento deste 
negocio, Y\ tinha &s!lim resolvido; por tanto' isto niio 
serve para se approvar o Parecer. Tenho por tanto 
mostrado que não deve passar o Parecer da CODlmic;siio; 
que n'lo 18 deve ndoptlu a ideia dê conaelbo, devendo
se lIubstituir a palavra que notei. 

O Sr. .Âlllll!ida t: Albltt.f}ue"qu,: - Ainda um" 
TeJ resilonderei ás o~iecções dos Senhorel Deputados, 
que pertendem que este ne~cio Rio seja da compe
teneia d' esta Asscmbléa: farei por dizer poucas pa
lavras 

Nada he mais facil do que esfa Isserção vaga 
de que o negocio de q\te se trata, pertence ao Poder 
E1:~cl!1ti '"o: mas eu quiz!"ra quc os Senhores, que o 
as~eYerii9 • ma mo~lrlls!lem onde efifli marCAda eita 
attri"uiçJo do Poder Executivo? A Constituição ain· 
ds nio est:i feita; apenu o projecto entrou hontcm 
e n discuç,io: como poil pertence jlt hoje ao Chefe 
do Estad.. o Direito exc1u'livo, de diri,ir ns Negoei:t
ções l'OlTl as Potencias Eltrangeirlll? CORfeSllo que 
nlio enten lo. N no· poderr. acoRtecer que a Consti
tui~CI lhe 1190 dê um Poder t~o ampfo, e que fia
ça depende .. l~s ta:!s ue~ociaçites da int~rYenção do 
P.,der Legislativo? O pr~jeeto mesmo da Cr ..... stifui. 
ção nío di. qne os Tratados serão feitos com fonhe
eim"nt,) da AlsembMa? E como dilem OI nobres 
preopinantes que esta mattria não pertence a Assem
bléa r COl'\cedamos mesmo que ao Poder Executivo 
pertence fazer quaesquer Tratados com outras Nações: 
poder-lhe-h. pot ventura competir lambem o direito 
dc ~stabeIeccr comlições preVlal antes de ouvir 'a 
CJllalquer Negociador? Não sei donde lhe possa pro
vir um tal dir·ilo. e muito menos antes de lhe ser 
marou!o na Co;.astituÍção. O Governo no caIO, ~m 
que e~tamos obrou mui prudentt"mente: conhece0 qUI 
• vontade f{eraI he de que nenhuma negociacão se 
abra com Portu~al, sem que este reconheça a inde
pendencia da Nação Bra!l;ileira; com este conhcehaen. 
10. fi pela Tigilancia que o Governo tem na defesa 
da nossa liberdade eU. lia Rntecípod a diler aqllilfo 
q~e a Nação quer, e que esta Assembléa havia de 
dizer; mas conhecendo tambem que essa medida .. 
ainda que Mui justa em si mesma, he todavia d" 
a~tl'ibuição clesta A!lembléa,. em quanto a Conafitu!
çao outra cousa .n.ao determu~r, submete0 ao JUI

zo da A88embléaa O MO Pfocedimell&O; cora iato obrot! 
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e (JOVII'IlG mui nobremente; com muita Sabedoria; 
• be per isso digao dos maioree elogios. Oolai que 
ell. · ... i. ..m~re a lua Dlarch~ no. negocios de tama. 
nh. UDpGrtanCl&. Sustento pOli ollFra ve. 4tue o ne· 
gocio h. da cempetencia d' eata Assembléa, e que o 
~r de,I Commilis~e8 ha conforme ás regraa do 
JUltiça, • -.u"' por isso duve scr approvad<J. 

O Sr. Verguefro: - Não concordo com o P~lre
cet' d. Commissão; e ainda c;ue muito .e tenha dito 
sobre eUe, quizera que !te considerasse mais atlentamen
te o estado t e naturela do negocio t para se conhecer 
o que delle pertence A esta Assemhléa, e o que per
tence ao Governo; puis que ja cslão divididos os Po
deres Politicos contra o que atlinnou um honrado Mem
bro com o ft:ndamento de não estar feita a Constitui
ção. Quando a N:v;ão aclamou o Imperador conferio
lhe o Poder Executivo__ quando nomeou os seos [te
preaentantel conferio-Ihas o Poder Lelfislativo: isto eI

" (eito, o que resta para. a Constituição fazl'r Ire 
amalgamar em certo mo,Jo esles Poderes t estabell'ccn
do l~ações. entre elles por meio de uma certa e limi
tad. lDgercncia de mn em out\'o. Em vista dcsta incon
ustavel divisa0 de Poderea, vejamos o que se tem fei
to, e o que temol a fazer. Pedimos informações cir
eunatarlciadaa ao Governo, e nisto não ultrapauamos as 
raial dali n088as attribllições: compete-no! faler as Leis t 

e por i,so lambem nos compete haver todas as infor
mações que tenderem a mostrar a necessidade, ou uti
lidada de um. nova Lei: além disto a Nação não pó
de ceder o direito de olhar pelss suas cousa! t e exa
minar ae ell:as vão bem; o que faz por meio dos seol 
Reprt"lIentantes. O Governo pois obrou rectllmente em 
mandar as informações qne lhe forão pedidas compe
tentemente , e tem de mais um,} ras~o particular de 
deHcadels para informar a Assembléa miuda, e circunl. 
unciadamente no que toca ás relações com Portugal; 
porque tendo o Chefe do mesnlO GOl'emo relações de 
famlHa COM o da Nação inimiga, pode haver algum 
malevolo, (não dentro d3 Assembléa, onde todos es
tão convencidos de sua finneza na causa da Indepen
deneia, mas t',ra,) que se atreva a im"ginar !lUS

peitas de condescelluencia. Até aqui nom a Ãssembléa, 
nem o Governo sahio de 91'0:1 limites; agora resta re
eetir sobre o que ICIUIlS :& fazer. Anuncia-se um Com
missa rio do Governo Portugucz, que yem cspc!'=1!' mais 
dous Commissariol l'!lrll tratltl'em lIegocia~õe8 com o 
noslo Governo. Hc bem sabido que ao Governo per. 
teRce tratar aI negociações com as Na.;ões Estr:mgei
na , e ao Poder J~egislativo apronr, ou reprovar o 
resultado daa negociações, assim comn declarar as ba
lei IIObre que devem reguhlr-se as negociações para me
recerem a final aprovação. Mas o Governo ja. decla
rou a eue Commi!lsari8 que nito admittiria negociação 
alguma lem preceder f) reconhecimento da independen
eia t e integri,lade do llra8i!; 10g{J o que temos a faz~r , 
he aprovar e:sta base por ser evidQntemente nece~saria t 
e que exprime o voto muito decidido de toda a Nação. 
Não convenho porém dE' modo algum no Parecer da 
Commissáo em quanto marca os passos, que o Gover
no deve seguir neste n("gocio, porque isso he da sua 
particular <,ompetencia. Limitemo-nos pois a declarar 
firme e inalter3vel a bao;e ja propo~ttr pelo Governo, 
c quando muito lembremos-lhe que façf\ imrclialllmen
te sair do Iml'erio os Commis~llries mio alllborisados 
para reconhecer a nOisa Jndeprndencill, pOT,"!UC, que lU 

a não re~nhece, Dão dc'-e existir Nitro IIÚS. 

O Sr. Françfl: - Sr_ Presidente: Os n,,'-res Dc
putado. !lue me precederão f,:larii'o h~m; mas cada 
um ~ID diversa hypothess d' pqllella que precilamentc 
respeita a quesIHo.· Sr. Presidento o (~overno n50 foi 
~U. !tQ sep~ro~ da COJaQQhilO 'lue t~~!!lOS COIa rur-

tugal; forão os Brasileiros em maça ror:lO as Pro"i ... 
ciu deste Iraperio cada uma a seo turno que isso 6. 
lerão t porque entenderão uão deyer mais conserva.: 
união de Estados com uma Nação t que só tendia á 
escravisat'-nol r.oRl a dec1araç-io de seos DireItos Poli. 
ticolI. Esta bypolbe&e Ite original. lIe uma hypot11es8 
de circunstancias particularee, ás quae~ não pudna 
quadrar rtt;ras (eracs accom.Jdadas á casos ordinarios. 
em que os povos bem constituidos ,. e !la .. lma _~. 
pu t tem por unica base da sua prosperidade a di~
são e livre exereicio dos poderea. dos 8eO!t agentes pn
marios da Sociedaie, a quem lIeparadame!1te OI dele
garão por lima Censtituiçao. H~ necessano por lIInte 
iue vamos de intelligencia neste negocio com o p~ 
E xecuti vo; e que lhe não abandonemos totalmente o 
cl)nLecimento e direção delle, em quanto durar. luta 
da nossa Iudependellcia que encetamos; e para cuj. 
firmeza e estabilidade fomos .aqui mandados pel.. no .. 
sas Provincias, diuidentea de Portugal; que ora .. 
qlfcrera reorganisar, e compor em novo pacto, e lia· 
tema Pc.litico. I1e neceslario advertirlJlos, que ainda 
não está perfeitament,:" e de todo desatado o nó que 
nos prendia áqueUe Reino: que ali.mas afroxou da lua 
contextura, conservando todll\·ia ainda embaraçadas e 
ocultai neUa as pontas do laço que o formara; de 101'. 
te que talvez seja preciso golpe de espada para o dee .. 
fazer. Embora o Governo te"ha obrado por si c»mo 
c~mpre no caso; nada tem de commum o exerci~o co. 
o conhecimento da marcha da nossa IodepcndonCIa, do 
qual nunca devemos prescindir, porque respeita a actual 
luta dos Povos. que representatilos: dontle nada ae B" 
deve occultar elo seo progre:sivo andamellto; para p0-
dermos oecorrer com l.eis convenientes ao. embarAQC* 
que muitas vezes será mister prevenir, -calculando G 
futuro pel08 8uc~e880S do prCliente.Redigi pois aqui 
uma elllenda ao Parecer da illustre Com~lÍssão: depow 
de ter ouvido as dilferehtes opiniões de alguns dos 
Srs, Deputados; a qual me parl'ce DOS res;uardará dos 
inconvenientes que ora se tem apontado ao calO ie Iie 

admitir o mesmo Parecer. (Leo a emenda) CuidG 
que desth maneira n08 sahim98 condignamente t e 18. 
offendcr Direitos ~ da intrincada questão que se ten 
suscitaclo. Nlie inVlldiffius as attrihuições do Go"emo; 
• todllvia nem menos lhe abandonamos exclusivamente 
o conhccimento dos casos oecurrentes na marcha tia 
Illdep<!ndcllcia Nacional, que deve fazer o objecto ia. 
nOS!'las mais serias reflexões. Direi agora alguma cousa 
sobre o que lenho ouvido respeito a Luia PaulinG 
COlltf~ quem me parece que fie tem inve~li~ado COIll 

algum 8:tcesso. Eu não conheço este BrasIleiro; nem 
C!;tou bem informndo de sua conducta particular respei
to aos negocio" elo Brasil; Ilersuado-~e porém pelo 
que ae tcm dito, que todo o seo defeito he marCado 
pelo que a respeito d. Bua Patria opinou nas Cortetl 
de Portu~al como Deputado pela Provinei. da Bahi •• 
Se assim he, per~nnto eu ser-nos-ha decorolo Ul&~ 
de recrill.in:tç6es taes contra um Cidadão pelo que dis-
8e livremente no retinlo de uma As~emblra comG lha 
cumpria dlzcr na qualidade de Deputado da Naçio~' 
Onde está então a salva guarda da liberdade de opinião. 
que aqui e todos devemos trr, quando 80mos os pri
nlcÍros a não r~spcit:\r a m~sma liberdade r.os '!litros ~ 
Disse 11m Sr. Deputado nil correnteza do seo DilC:\lr. 
50; que se dissesse ao Go\-crno qual era o parecer da 
ASSCll'bléa no cazo ele ql!L' tratamos: e não he esta a 
primeira vez que aqlli tenho Ollvidn semelhantes enun
ciilcriies. Sr. Presidente, st:ili dito uma só vez por W
das: faes e:tpr~ssõ(''3 slio indecarolas á cathegoria de 
utn Congresso de Reprcscnt.utl's da Naçiio. Esta As
sembléa, nem dêÍt, nem dará nunca parece; tem. 
vontade àcEQera~iv;l; e n:"f" ,"onsultiTa. Os rtlulr .cI"8 do~ 
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li.,. deb:ttel, llej. qual (or • mnteri. IUCeita, tem o. eara
der, e o nome de RClOluç6et; a Alleemblêa Nacio
nal re~lvc llempre. • nunca consulta. alão Ie diga 
nunca por taet cnunciaç6e. que esta Aaembléa be 
C9D1ul&lva. Eu Dlaado a Mesa a .iuha 

I: M E N D.A. 

, li Pe1' tmeada 10 par~r da Com.-i_o. 1.- Qu • 
• respm"a ao doveroo que a .Auembl,'. 6ca in1eira.
da d .. lua. rectas intenções e da. .. proyidcN&ea medida. 
por eUe tomadas no enIO de qae se tnta: 'lo - Que a 
A_mbl~a .Ip~ra do mento Governo toda a .ãsilan. 
ci~ '. circun<. .,-cçiio a respeito dOi Cqmmi ... rios que 
" di. virem de Portugal n'gociar com o S ..... il, repe-
IJndo tQüa a proposiçio que nie tenha ].'O, fundamen

. te o reconhecimento da lua ind~pendencla politioa e 
iãteJri~ade .:.. O Deputado F,n-fQ • Foi _peiada. 

Estava chegada a hora de se passar á. I." -parte 
da ordem clodia. mas o Sr. CarneirD dll Cunha re
quereo que ptlaimportancis da materia se continuaue 
e ul&im.... a óiscUlllão. 

. O 8r. Preeidmte consultou a Assembléa sobre es
.. objecto, e deciclio.1e que continuasse 4) debate. 

O Sr. Jliguel Calmon mandou á Mesa o seguinte 
aclditamento á emenda d. Sr. França. 

.. Que se responda ao Govemo qne não admitta 
aegocil1Çio alRuma com Portugal sem o ltCOnbec:iMeI1te 
,r.eYio da ialependellcia e integridade do Imperio.-
1:"IJllen. Foi apoiada; 

O Sr. Dia,: - LouT&lldo nÓl actM e acç6es jul
«o 'que não de~ .. moa (aliar eIR intenções; e por i880, 
apoiando a em,"da do Sr. Fra"fa, voto que Ite supri
mio 11tna a~alavras - rectas inf,epÇÕet: - a cujo fim 
mandarei 6 Mesa uma emenda; poil nunca louvarei 
aelos ou aeções referindo.me ás intenções, porque da
taa nE'm a Igreja julga. Mandou a eJIl~da seguinte: 

.. Suprima.se -'reeta. intcnçGes. - O Depu&ado 
Dius. Siio foi apoiada. 

O Sr. Pcre;ra da Cunllll: - Não o ouyirão OI 

Taehi,rafoG. 
(J Sr. lJfolltr,,,mn: - Sr. Pretideatc! Não es

&:amos na c.~cbrrriD\ilil Cor'es de Lamcgo • e fiquo 
como regra certa qu~ a Allsc:JlIblf.a resolve sempre: 
qssim se eXl,rilnirüo alguns Senhores Deputados a 
qilt'm muito rellp"ito. 1)t:c1aro que sou da mesma opi. 
nUlo; não estaltlos nas Cort~;; de L,amego, bem que 
não deve pél=l!lar por certo que estaa só tiverão a fa
eul.larle consultiva. O eruclito Brandão na lua Mo
narquia Lusilll"a prova bem o contraria. CUMpre pois 
que e\1 reiponda, porque a proposição involve ,rin.
çipiol taes que podem aWectar de alguma maneIra o 
meo caractcrp~lblico, • pbde eft_der-se que eu 
queru diminpir as attribui(;ães da Auembléa. Não 
e,tamoa nu Cortei de Lamego: esta Aasemblé. re
se!to e legiala na pt\rte que lhe toca, e nas attri
buiçóes da_ pela Naçiio. O Governo tem aUribui
~ propriu, e. a A.sembléa tem tambem attribui

ó ~~s proprias. Se o Governo embaraçado no expeo-
~ieat~ d. sua'" aUribuic;ões consultar • Assembléa no 
'lu, Ih, etiI, respei~, não em objecto geral e COIIStitu
cinnal, 1UÍ0. em reflllmil urge~te, o que h. que se 
eleve faler r A Ai .. mbléa Pllde dar o seo parecer 
ou deixar de dar. SupponhamOl que nlo damo!! o 
o nt)QIO p.r.cer: e que marca isto? Desprêso pelol 
negooios publioos. desprêso por Ulft Corpo Politico. 
,,; quemail mArca P Indift'ereRça para com OI resul
,u(10s elo Goyerno. !'Ias n Assembléa deYe contri
buir, 8Ii!im como todoll Wl l\lembrOl da Sociedaril! 
rUIl ó .'~m exito de todas ai cou...... .Ioio eleve dar 
~.~e<I Pl. C\:er. E,te pur':lll he obrigacorio? Nilo; por-

qu. a 1IOS8I t'brça de obr;ltar IÓ dima.a da .000'a", 
da NaçH:o; nlio a pócle exceder; e tem IÚ lugar 
nas COUDI comprel,mdidas na' 8088& del~a~o. 'rude. 
o poder que não diinana da. Naçã,o immt>eliala «lU 
mediatamente, he nullo, he 11Iegltlmo, lIe deapo
tico, be tirattieo. A N.ção niío quiz nem podia q~ 
rer que tive88f,lmOl o Poder Executiv!), 1010 nu 
attribuiçõel deste obramos arbitrariamente. Nil. resol
vemos; aconlélham".. SejamOl francoI; a lhanell 
nu DOI aviltará. Confessemos que lia lI~iOl _na 
que mandamos; e ba outros em que n1\o. CODfeue
mOI que a Lei tambem nOl regula; • auim conSE"
pifemos OI applaullOl da Niçio que nos vi,.a, que 
nOl guarda, e qu. nOl defeDden em quanto formo. 
leoa verdadeifOl Representantes, obedient" á 8ua IG

berana yon&ade. Ellá poiI demonstrado que não con
vem n=:eJ: ~mOl." ~reir.ae de nos_lU (Un
ções , pela Lei de nOl6l. nomeaçao; per 
conletluenciaa AllelDhléa Dão resolve 18 não n'altuel
lei CIl!lOS que formão Il'tiao de IUU altribuiçõe.. Se
rá vergonha dizer que o Governo no. euo. que lhe 
iio prepries p6cledeizar d, eetal' pelo pare er da 
A~sl'mbléa>? ~e reprehel!8Ível deiur de c:ont~lo. 
Mostremos que não IOmos amllicioeoL 

Agora vejamos se pelo facto de Doe Conlul. 
o Governo, 8Om~1 invelltidol de attribuiçÕe& que alo 
eetão. no nosso juramento; como p.r.cc: que ,ui. di. 
ler 'um iIlustre Deputado. O Governo nio póde 'd,r 
aUribuições. :Fique como regra czrta o que diaae, 
que só a Nação dá Poderes, immediata ou media
tamente'. Be verdade que o Governo mostra uma fal
ta remettendo a Assembléa COU"8 que não perten
cem a esta; mas he de~culpavtl na cri.e pr&lenle eDl. 
que b. necessariotomar tOOa ali medidas convenien
tes , publica salvação. Eu antes o louvarei: nin
guem . desconhece quant. convem harmonia e a maie 
Itrieta intelligencia entre os PrilDeiro, Poderes Poli .. 
&iCOI da Nação, uto .:ad. nOI; tempos tranqu:llos, 
quanto .. ais em. tempos de concu,do, quando OI es
piritos verdadeiramente (ebris vacilliio, e de tudo d8l
confião. Louvo o Governo, e qui",·r. boje ser ne
mOltbenes para melhor o fazer. Sr. Prt'81r1ento; aio 
estes oi meol principios, e não CJuero artedar-IH' 
delles. 

FalJarei agora da emenda do Sr. FrG"fIJ' Cl,ue acho 
que não be lenào • minha emenda. Primmamente 
o que diz no 1.- \, (Ieo) .be exaefamente o que 
digo na mesma emenda; nada ha qae .lCI'esceritar. O 
t.- § .• uo trata da vigilancia d6 Goverllo IObre' a 
vindà dos emisarios t dis o que nos teIDOI dito; e 
se alguma couu h:s he deliE'jo de emendar. 

Qnanto á ~uestão se devem saltar eI80 nlo N

eonheção a indt"pendencia do Imperio ~ digoqnede ma
Deira neàhnmadevem saltar" porque nio acbo _o 
alguma para que o façio. Sem reconhec:et o novo 
Imperie Dada temo. q"e ".far com etlee; por. con
eequenci& viio.se emborà; falta a primeira concUção 
das noiaas negociações. e por' i880 devem ir pr .... 
raro novasinstrucçóes. Dic o iIlusfre Prcopinante 
que se não ohrarmos deacGordo com o. principiOll 
luminoSos das NaçilCS cullllS, sueccderá .eJ'IDOI· por 
eUas mal olhados. Senhores, convem altender b!m. 
p'lra um tal lophisma, não nos aplnlle elle deiaprc 
('atados. Repelin:lo de nosso seio homens' que ainda. 
nos considerão facciosos e insurgentes; que atrevido. 
ainda pensão encadear-nos com os fent& propri08 dc.'· 
sistema cplonial; que oumo avaliar em tão pouco & 
f~ dos nossolt juramp..lllos, n;o be barbari.mo. nio 
he obrarmos contra . os princípios luminosos ela' N .. 
ções cultas. Ao eon~l'Âo obedece ... s á prim~a Lei dw 
&tadoa. - • SalY"~' PÇIic&. - obram.·ClIINDO- P"v. i 



Une, anlmft(lo9 ,lo !nni, (lcllur:ulo e ~irtnogo eSJlÍl,jto 
Nllcinna1. Tanto o '!,Ie digo merece o apoio dcsta 
Soberana Assembll-a, 'lUC o foi ,raticado cm idem
ti.',I., circunstancias pelm A m~rica' ~ptcntriollal: "'la 
paiz, nosso irmiío, o l,rimciro que cnr:\MOU na Amelica 
8 louro da Indepenflencia .. 

TambeJllo se faUou se (leve 011 n:io admitir-"e 
J.luiz ~ulil1() a negociar. Sr, Presidente: cu )lou
co IIci da condncta de LuiJ Paulillo, a não ser a 
de Deput1ulo das, Corles de Portnglll: não o conhe
ci 111l Rlinha terra; e por tanto llad:\ TJOSSO dizer del
I. se hão pelas falias que vejl' no>! l>iari1l9 d' aqueUas 
Cortes que com ettcito mostrão a mAior contradieção 
eom o bem do Brasil; mas era Deputado, tinha 
direito de enunciar a sua opinião; foi errada; mas 
n'sta provar que o erro foi de vontade, isto he, que 
sabia o contrario, para poder haver culpa e dolo, 
icmpre punivel. E ainda Ilssim, não sei 10 ni.to 
meemo tie o Deputado invioimvcl, e não responsl\\'el. 
Isto I'.rém IIc difficil de se Illoilrar; por t:lOto não 
me importa com U <Jue cUe fez ou dilse n' aqucllas 
Cortes. Talvez que 1810 mesm/) mais coneorresse pa
Ja a nossa independeneia, irrilandl). mais o espirito 
Br&iileiro. Se )lurém o Governo julgar que não de
ve negociar co>n elle, ninda reconhecendo 11 nossa 
Independeneia, que o faça, p:ua isso tem dir.eito. 

O Sr. Si/IIIJ Lbboa: - Sr. Presidente. Volo pe
lo Pare&lr da Com missão , excepto na parte, em que 
I!e faz Inhibitoria a Sua l\Ingaltade Imperial para não 
admittir Proposição dos Commislarios, sem que apre
M'n&elh poderes, em que previamente It>jão authorisa
d"l a reconhecer a IRd.p6D11encia e Integridade do 
lmperio do Braail. Ain~a que eu elteja pelas decla
rações do Preambulo do mesmo l'arlcer, que o Gover
no de Portugal ncate expediento tem 1I:iltas machiave
licas, e bastaria para o provar a clausula repetida nal 
nrias Cartal R~ial, que o primeiro Commilsario o 
l\fareehal Luiz Paulino apreléntouna D~hia ao Go
\'emo ProvilOrio, e as diri~idas aOI ComlRandanl.s de 
Tropa e Marinha inculeando a mutua oJJ'gre$siio, quao
do aos CCOI e á Terra he maniafe8to, que toda a 
o,grel8io foi dAS Cortes, e que o Brasil se) declarou 
a flua Inltcpendemcim á todas ai Nações, quando 8e 
desen,anou. de que as RleSmlll'l Cortes a:; pertelltliólo 
• sua rccolonisaç:io o escravidlio, expedindl)-Ihe Trll
pas boitis; C'omtndo, lõ.llP)lOstO q'lc l'ua l\fagestade 
Imperial, como bOllt disllC o honrado Membro o Sr. 
Verr!1tci.ro, fal1:1J;lic IJ~ lI<:l1lianentos da Naçiio Drasile:
ra, equando fel deelarar ao (Iito Mar::ehal, aindll ~5tan
do à bor~o, que nada trlltaria scm que ~iesle munido 
de lluthorisl1çíiodo Governo de .co Augusto Pai pa
ta rlCO:lhceime)H!o da ~lRelel)c»l!en(,ia do 'Imperio do 
Drasil, o que sem duvida l1e justo e nect'lsatÍo, ha
vendo,se de formar al,!:UlD Trat~r\o dcfinit: \'0; niio 
coavem exclnir o Direita de ouvir proposiçõl8, que, 
sem prejudicar o sislt'ma da Imlcpcnrlcndl1, pO>lsi\o ser 
,·antajoaa. nas aetuus circumtancias do Imperio, Não 
Jle bom deci,lir tal materia só por entlmsiusmo Pai rio
tico, pelo. peri,;')sos reslIlIlldos: eflcr'(cEccnd3s de fm
'Alias impos~ibililão sereno juizo de prm}enci:\ politi
ca. Já g:lI1hamos r;rllllde JlOnto: u Governo fIe Portu
~al trata :lO par ao Gnvçrno J :nprrial, ~ hc-. o primei
to que fl&z o passo e ahe"'ura d~ m'~ci:Ol:ãfJ_ H:i gr:'108 
intermediariOR de nt>gociaçõl!s: ouvhl'.lo-se lI'! proprosi
çõeR, IIC manifestaria de llOis ao 1'0\'0 se er:lo ou não 
admissivcls. 

Quanto tenllo ouvido ne1>ta $('SS10 Rohi'e este _ flS

snmplo, não acho accorde !Í Lei da!> Naçúl's nelll -aoo
nado 'lela I1istoria dos Est:,rlo~. 'lue tem declarado 
a !oua Intlepentleneia dos respactivos Go"ernes: bllst.io 
OS ucmplo~ da Suissa, IIvllanda, c I'.,rtn;nl, cujos 

nOvol Govenios, ."tes .1e ~ tr:'ltltr f' d,~fillili\"o ~ 
.hccimcniu ti:, bua Intlel.t'ndMlcill, R .. lmitt:r:in Ct!mmitl
larios, eom )trCiposic;õts suhre olÚ1,ctoll fll' il1tl:n~~('1I re
cil"OCOS do~ bdhgcrant(,!II. Ant:!s fIe t:\l Tr'lta.!v, no 
cnr!õo da guerra lie ()m~reccln muihl9 l'cc .. !oiõ~!I ele con
ferf'neias e Negtil'i:u;ÕCs I>dra SU!pel"ÜO d.ehoRtilidlld~ t 
trne:,,; de pri'!iflneir(ls. e tlulrUlI nju8lM, ~'IC o t>il't'i1o 
d:\!I G"ntes auth"rizn entre as Nllçiies chilisadllo;, D~ 
coutrnria, sn lornaria llara o mato, • fie f.·uin k"'" r ... 
de cxtermif!io. He ]>'lis ineg:avd o UireÍlf) de uu,-h' t 

por Aleio de P.rlamelltllri(lii, a qUlllqner (in" l"Artes 
conlcndora,,; e iliSO DlUitllS "ezes tem cllndmt.ido, mais 
breve e elIicllInien&e, ao im dezt'j:ado dá i"dc.,enclen
da, par., e rCt'ollcili:u;ão (tos ainda mais atrolcs ini
migos, Pode-se além disto tmtar com decoro IObre • 
BISeI do Stll/" qllO, ou flti poI.ideti,. . 

Demais; l»ortugal ainda atá de posse do Pará 
e Maranhão; 08 Ruresaow d. guerra frequentemente 
revezão ; podc baver occasião., em que o Go\'erno 
Imperial mande fazer proposiçõCs por ICeS Commiua
rios ao Goyerao de l'ortllgal, .u de seoa DelegadOl 
no Bra~il t pllr:a trocu de prision('ir08, ou outrOll objc
ctos. Ainda que, por ora, a vantagem da fo~ pSI'e
ça d.cialva a nOI@O favor, . com tudo m Hisloria mos
tra, que inopinadamente se Oludão -e mt!lhorâo 08 pros
p'~ctas politicQi dos Estados, AchariamOl b'Jm, qUI~ , 
• sobrevir a necessidade de tratar CO;" o Go\-emo de 
Portugal, te respondesse aos nossos Commissllrios, que 
nada lIe Irataria se n:10 sabre a base da Submilllão 
do Brasil Íl antiga }\Ietropole? 

Conltaproximament. do Diario do Governo des
ta Corte a Convenção que o Goverao tle BllcnOl Ai
res. reli com o Go_vcrno. da Hespanha .para tregoa do 
mais de anno, ate ofFerecéndo vInte mtlbt1h de pelOS 
par. subsidio do dilo Governo, • fim de rep<:llir os 
}4'rancelee invasores, e islo ni. obstan~ que lia ma:s 
de doze annos declafaue a sua Independcncia; sem que 
considere ser isso prrjudicial á 1'ratl1(]0 )}efinitivo do 
reconhe~imento da mesma I>roclamada Independenci«. 
Es&e recente exemplo com'euce não ser imlecoros() , que 
tambem ~o Brasil se trate com os· eommis!larios de 
Portugal, ainda que sem a precisa clau8ula de ff'-'O

nhecimento de sua J ndcpellclcncÍA. 
Além de que: )mra 'Jue )IOS tiremos iIIUSÕf's! Sa. 

be-lIe que as Hrar.dl's I'o!encbs da Europa que rn
trarão na Santa A1lian\~a, tendo adq~irido um Poder 
COl1081l1 , se arrogltO, jure "11 ;llj14' ia, o J)ir~ilo de 
intervir e regnbr 0'1 negoc:o'l intt'rnOll dos mais Esla_ 
dos. N50 sei que ('omhini&t,ões fulu:-as 110" cst!io im}lt'n
dendo. Sei que o celebrado Ex,Are"hispo de l\laliJlY 
de PrnJt, que tanto tem progn08licndtl n indcpendrn
eia geral elos paizei da Ameri"a, julfl&ml'I-os cm ,'iri
lidade para se cman::iparc:n de suas Met\'llooles, cona 
tudo,. vendo a nnarchi3 que ncUea tt.!m ~auslldo Q!i 

furo,,'s DcmoeratÍcos, tem CID uma das !iU'IS posterio
res obras pro \'Oca do as Polenciai do Co"ltillp.nte .~u
ropco a fuzercm um CODg:-e~so para regularem os Go
V(~rllOS de tlles Puizl~s, n fim de não be di"lcerAl'~ 
e lie eonstittlih~m inuteis á EllI'opa. Ucqudro ~r i!SliO , 

Sr. Prct'ith'nlc, que se rue pcrmitta M/uular á Mesa a 
st>~uin~c omend:\: 

" Proponho que apprnv3/10 o Pat'C(,CT' (la Com
missiio se declare a !-"ua l\lagestade tll\perinl que mil) 
:ulmitLiúdo 'rrlltado Definilivo ~cm ellle o O'J\'uno do 
Portugal reconheça a Indt'pendcncia c IntQgridad~ ,h 
ImpC'rio do llr:tsil, "tlm;lt:: IIS proIl:Jsi<:iit"fi (Ie coD\'t>nçõ:;s 
que entender v3ilt:ljo~as :10 mc:slllÚ Impcrio liUlI 

actnaes circunstancias ,particip:ll~O ;, e:ita AIISClllbll~" 
tu-ditas proposiçõclI "ntes dt"lIjust:&r 'Iualeluer cou:oa.-
J08~ ,I., SUt/a V~(J:I. Niio t'i)i apoilHlu. . 

O Sr, .. tJvni;; TIJ;'(JT('; - :ir, l'relidcnta : Ten, 



.. ... .r...ata" .. ,,&ti. c1esfe Pareeer, e leeeln
• .. ell. ,...._, j~~ei de ~ dever expor OI 

lIIeot HDti:1tlftIOl, r.llI.clo-os a eecnpto ... 'Inenda. 
'I.te appI'efentei t a qual ICDd. comtJ.tid., de DOVO 
~ej ... IDC obrigado a eapor .. 1'UÕeI, eM que ~e (u.o. 
_ t .... pon·lcoJ •• a alguDI argu'Ilent .. t que OUVI em,&

.Iir. E'l ",tolA intin\lIIl.ntt e.Dv;.u:ido que toda a ener
lia, que d~"I,,,.ol.,e uma ~ .. ~io nova, qlle fie e'lt!', conll' 
tituintlf', e ell circunstanciAl t/lCe t como pres:.nLemeli. 
te nUl ach,n\OI, ouo.. he demuiadL I!:slOll iguahncn. 
~ terei"ilno t qn" D')' aão qaereremos celet em Pa
tlio,ill:I1", e e,ract~ au. 1l0lllOS Irmac,. os Ameri«:*nOl 
du Nono c I o 'IDe 'iaenio tU. aa grande luta da 
,ua in'lo}k!'ulenei4 ~ 'l'odlJ' o sabem, e dmiro t que o 
Nubre r'relll,in,ntt!, que a,~aha de rallar. mio se lem .. 
), 4'1"~ Apen, .. chegarãt a ,,:a do. Porlos d"s Edadua 
11"i''''1 o. C,,·nmilluriot 1ItIJIeJe~, o G.\",mo deda
,..11 Ih ... formalenente, que alio \Iciembarcari:io helR ano.
h art'1\ t ,,'Ie se aclu,viio authorill4dOl R r~COllhecer • 
Inel !ftC!tcl .. mci.l; e de t.elO ni~, deiJemi,arcírão. Quanto 
fi ,~ p~rte j' o flO!!~O Oo"or'JO tl-n cleSCIIi;J8rih.ado he
rlliCA1Je"~1 ptlla refi}'''''''' d!\da aoMar~,~hal LUla Pala-
1i:1" ~ e cll cunr~s:., C)!te não teri'IO t1prc~qõct bastan
I(!lt J"'''A (t louvar; n. minha pobre •• cOf,lcD,n·me 8Ó 
.. m di~er que uma tal re"l)u~l. mere,,"e "o n95 os maio-
1'. ap'''uIJO'I; e f:!tperu quc quanto Il i.1i parI e , o Go
",·rflu C/',rat:t o lIIet1!DO: CtllO inilDij;{9s deve hager selft
llrC:~ & IImior circun'fpe~!5fl, e eaulella. A vancei lambem 
• Ini:. ns m:"h. emt'od:t , qU9 Illlnca j:imai, se admite 
ti iIe o ;tvlKl"crlul I.uil l' .. uli1lf) a c,mterencia alguMa 
rlc qU'1!'1Ue1' RIItllrCJIl ql\e li'~8:!; e .,aret:e.m~, que 
,,!:Ia aVllilcei; flue n~o ti,s!!e aut'lorÍ!urdo pelo Direito 
r"'lI (;ellte", e c,tntir.n&:h peh l'rath:a Ê,o tedos os 
t'~lnp;'. fi,i.,ermittido ao~ Ch'vc:·n19 das N aç,j", o a~lDit
tire,". OlJ r~;·~it Ire"1l a:s pe,q'l"s, ql~e 10 l'tes erivuto a 

tra'ar; fie c~t:" pe~soA4 por seo pt!~sllnn caracter podem 
ll"l.hr a" ne.~"cia:;Õ!l1 t tie por ~"a con!tu':'.a d88urde. 
• \.Ida ailt"l?eitl,.se .. que pn,kn .t~atç,,,ar '! P&I~. onde ae 
r.1!~I;íc), p 1,le o Sob.:n!1o d~8,tedlllas, e ISto atnda quan
ch lU lI'!b:\o een bea IlarDlullia duas Na:;i'" eontractan
tel!, qUllnto Inah dua, N",Ges, quo se a.:h·io em guer
tI ah',r''': p'lr ta·'to julgo, que niio p,lde -havcr du
vi.);, III;(oImo& "m "l'provar.'1c a "linha ~lJlellda. Opoc-se 
I' ,rJIII u:n Sr. D.!pntaJ" dilendu, q'le niio ,leve ha
"(!r tanto re~eio e.ft tratar. se co:n o tal Mareebal. 
,.j .to que ·co:uulta'ld,,·se o c.lraçüo h~lman", nenhum 
l )m\':o ciei ti fi., ;nc1if1l&r.se a t.lvorccer o IU~4r do seo 
JI,\<;ci;lIe·ltn t .,ela~ afeli ;Õ\~S , 'Iue o ",ellIllO lu~ar pro
dllz. E~lc lI!"lI'I!1le:lt') r·mea fim;a &I'prcscnhl: I;iu ra
I :,~ "flr vc~tUl'a O~ miscl·,,"eitl Coriolal·lolI? Pra~a a DP.OII 
rl"e o fi'IISelll! Relli ta b;:: •• nisto u Nobre Deplltallo. 
) )illle.sc luis, qlle '" con:lucta (10 l\lttrecllal n311 Vor
&.... ele I'ort:.l/lal nl" nOl de,·ia servir ele rcgra neste 
c·""o ~ qCle lhe era livre l,cnsar c.,mo qnizesse. Sr. }'r. 
,.iJcntc. "U n'io q\lero, que Iie mande pl'I)r.essar • es
". de,.trilçudo Marechal; n:,o o crimino pelo que dil
.'. emo l'ortu~.11; \ di:{o t:io I;mente q~te ponantlo.ae 
,,110 CORO llcg ·uerlldo nr.lsBeiro, tem cuntra !li toda 
n ... ,."on'bnc;/&, e não Dlert":e fi;}r a,,'Olhido. UIO Dr ... 
•. reiro. qUll t.sq"ccell\lo . .., d,,'l intere!!li"S dia sua PcltrÍ& 
h;m ICIl-RI! cr,m U'I juhnil(OI delta; UID Bras;feiro I que 
,'cic""hcccn,lo a gra,.dt!z& ,19 IIOlo t que o ,io n~lIeer t 
.. ,,) MC .... ubr .. nllo de jll'OP()lIitO '4ltC o B"ASil dc\"Ía figu. 
r:lr Illl liI;'. ch~ ni""ndc~ N"C;;'"IC:J, queria que fune 
um hI;8~1'0 ~ale1liLe d" ill igl1iti:::ln~e I'ortllgal;' pá.le 
1'ám·,i.; I'rurll1zir ac~i'9, dOtl:1e ai\! cSlJCtC! b Im resultado t 
~u ""t··,. 11 io fiem UIR I1IlJlivo r"ra o I>"ve irritado 
.'e"I'ullliat clt' negocjil"~C:8 I'rovCmCl1lCIf de um tal cu-
). I.I? E i a":liao U pcllIlO; a A~I6e,nbl.!a delilJe,·e, CulPO 
a.·h:.r "l!IIt .•• 

(~·.r. ~I'a'fiiJ Lima; - t:;er.i breve. Louvores 

• mil 101l.~ Iej'o 1soje c1ac1M U ObfePnO peto 
"'en catbegonco que tomoU de declarar que aio acI. 
r.ittia n",ociaçães .em previo teeoDht'ciml"nto da I •. 
d!!pendenCla do _')lrio. Se O Oo .. rllo tem meret.;_ 
d., a 'pprovação da AuemhMa pelo. aeLos que teU1 

pl'l\ticAdo t IC! o Govemo lem merecido OI • ..,lauIIOI 
,ta Naçi\O f\@Io mod!l porflue n tem. eoadulld. na 
rran(le tcvoluçKo da tn.lcj>!ndeneia, hoJ~ maia que 
1I,L1.Cft. o Govornó -mere~. Olt rp.conhecimento" d. A .. 
lIemhlé., e com t.oll" ,~!I da N,,\'!o inleira pel" de. 
claraçãu nada equivoe:t. que acaba de fl\lcr a Por. 
tllgal, á Eurul''' e ao Mundo i.teiro; de que (Iual. 
qlJor ncgQciaçiio com aqucll. NiÇito de\"e ler prece. 
di,la do preyio rccollheciJn('nln da in(lependen~ia. Es. 
te aCto do Oovtlmo m.'rc(:c a nOA61 mui ps!·ticular 
altençãoprincil",lmonte senelo conhecidas, CHUtO 'I:io t 
U rdaljiiell. 'lue existem f'ntrc " .. e outro H('lDillf~. 
rio. Sr. PrclIideule ~ A(~mittit ('utrSl4 negolillçÕdIl le

ria o mesn\o q·.1t p,olllltgar a guerra t e cunservar
nl'o-nos no e~I:,clo de Incedel'." e ,te duvida, de que 
ali(IOI pu nO"lus .. (."';08 110..'1 po:loloos ~irl" em brevo 
tempo; seria o mesmo 'lul: d/INluM lU(3' ROS· DOIl80~ 
inimig'18 & . tnntaum "lcn&o 113ra de novo, qu,odo 
mais tert41eciclos tcnli,rClR IIubj\agar-nos, leria () mei • 
01" qne flizernol descansar IranquillOl no meio d ... 
pe.rigo" q'lc nOI c~cih; narla já d .. condescenlen· 
ciu; ou rec8nbecilJ\.~ntn, ou guo!rra; independencia 
011 morte. Quaes quer convenc;óea, sem a"lIeU. clltU • 
sula, ~ul'fl"eln t'raques&; d.io a entenrler que H não 
p 'Ifl. (.azer valer 08 dÍlleitl)s, que li8 tem; a Nação 
q!t" se acha em cirCUDlJtftQcias vantajosa" t ni .. perde 
occui:io; tudo t"'~I;í a nO!s .. favor, e qualquer dOIDO' 
ra nos porlerá ser flllall; be precil9 q'I" Portugal 
desista, q'lanto anles t de 111As .• pertt'Dções, quallLJo 
não c:)l\linllllrá a gilerra, e uma guerra viva, til 

que tOlnanio parte t"d08 os nra:ileiro;~ juntos, e caw. 
um de per si. Acrescento "/;'lrà q_e a As&emblé • 
nio ht' qne flll inhibitoria ao GO'YerDll, 00'00 "ill o 
h"nrado ,i.\Ic:ohro t para lle~l)ci 'r; he preci .. o q'le S8 
aLtenda a isto; ô Governo já por ,i o declaroll; ~ne 
j:l tomoll aql1ella resohac;iio; () negocio be 8CO; • 
,As!!ernb'~a não t.. mais do que dar-lhe su:& approva' 
çiio. Por lanto lI.io se diga q',le a AssI'mbléa quer 
lig"r aa m:iOli ao Governo sohrc e:na nl'!gociação; el. 
te he que participa a Ass!.'lJ\blé3 a IIU& rellnluçRo: 
e c:mc\ulI, Sr. l'rPfl·lenl", dilCndo que desejaria 
cnovi«tar a Assem"":a, se possivel fosse, para agro· 
,14twr ror li ulesm" ao Go"erllo a eonductI franc" 
e 1 :al qne tem tido, ou aI. meno., para mandar 
uma Deputaçóio, que exprimiSlle OI sntil1lcntoe de 
que se ell;a acha possuida ou quando nada di8l0 se
jn, desejaria '"' fizesse lIena e"<pre8l& mençlÍo na 
ACla, dllS louvores de que hoje he eredor O Oover
DO para com & Naçao. 

O Sr. Alencar: - Eu direi tambem pouco. N:1'o 
seja sc) o eutu.iasmo de n0380S ooral(õea agorlA exa!, 
.,do. com a lemhrança do Sr. LilIboa, tluem aos 
guic Relte aegncio; () entusiaslDo pode·.OI conclulir 
ao erro: poré.n eOllsideretO,'I, despido. de toda a vai
dl&i~!, as circunstl\nciu· politicu nolilU, as dos Por· 
tUiuc"el DO m .. mento Retusl. e vejamo. se lerá con
vl:Aicnte admitirmos a upinião do Sr. Lil6ot,. Os 
P"nllguezes di viJidos ealre ai, com a guerra dos 
a!J,.oluli~tall cOln 08 lillCraes t desesperados pur f .. lta 
cI., comercio com u Orallll, lell )I~rario exhau8&o, lua. 
fi u&O';:" Arruina' •• s, 6l1all tlCli~:l1 evacllatlu delste Coa
tinen.e com dl.'rrotll. niio· tI~ "erão ne;ltc mow('nto .,a 
n~c"Sl'jrllWc de reconbl"cer a IlIdependellda d\) 8r.· 
.. il p! t'or outra pllrle 91 Brasil:'iros unidos entro ai, 
toios trabalbando IlOr uma ntl.~a.Dla ('.auu, tl'lIdo aca· 
baulo d" \"ellc:cr ~ illiuaigoll, ... a D:ahia , ~ew sua 
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F-squadra r,.f:-;ft;Ul~el, e Il!il O\lll"(lS rtcursos não fa
riio 08 FMtIJg ue1.t·~ dflE'!perarl m d:: re("or.<~ uh tnr o 
:BlasH? }o: '!HeH'a os Ferc1t r e~·ta ~CCf::,iiio l' ~ UHcre
mos entabol:u !i l !!,,-U&\Út'II, IItm 'i"e preel dll o reco
nhtcimento ~1Io lnceFn;dencü:, -: ',ciliIISHIr,Oli o Com
macio cera os 1'0l"lu(,UtZes, tu cuja falta. ellu 
tanto se vo.ão! Dar·ltt;!S-i.ep1:'1I tempo l-&ra ellell 
uquietarem ~Il:\::: d('HI"tn~as, (:nrj.:.~l. u:enm tillltS AI
lÜlldegas cem J!'.lttlOS 8' Utl.,;s, nth:: urem SlUlS TIo
Flls , pfl·pra'.t:I,~ b\.i80 l\'iaJinha! 1-101"1' dt'}.ois \'irt'm 
aiaCar-1I08? l'\é\.\J, de cerh:;; DUO c:tSliart'll:OS a guer
ra em quan tu n5 \\ fer reconllecida 11 no~sa ) lHh~FU1-
c!,ncia. He e~lt· v tempo de os oLrigul'. mos a reco
J'lhcl'e-la; PM(lUC ht, ebte o ttDlpe, t'UI q\le ellel! 
Jllaili neCCs8lt~to dv IlOIlSO Commel'ciu, Nem uma, nlm 
DICill negociU\',lO em quanto Dão recollhe(ert:m nOHa 
IlldqJcuckl1ci&. Ue C~I to, ~rs., be r:o\"o o que acabo 
de ouvir; tli(h>::! 1111 que:: até agora tinhl\lr.os t~dado, 
tinhamo:; jU!itamcllte elogiado ao (j 0\ e(l:o pela fi tipOS

ta catheguricIi ue que nenhu.la negocju~ão lIeri.. ad
DlÍtid:~ Slõ!al que preceLtesse comu Condiçéo ::"ü,e ljua 
~úll o reconhecimento da lndept'ndt:llcia; Ulas o ~r. 
Li.1boa, segundo !iua opinião, não louva ao Go\>er
ne, () Sr. L'i~,ton interrompeo o Orador 111 as foi 
chamado á O.·dem geralmeuie) antes porém o ceu
IiUfa; sim, quer que se admi tão neg;:ciações, sem 
o reconhecimento da IndepeDd.:ncia, e sendo i8to o 
contrario do que fez o Governo, .is conlo () iIlustre 
Deputado cenáura ue algulnt\ tOI ma o Governo, Trou
xe excmplo das Nações, que !je (em feilo Indepell
dentt'l!; já se lhe notou um exemplo dos nossos con
terrancos 08 Am~ricauos do Norte, que em caso bCUl 
identico recusariio as neg(;)~i&~ões com Inglfólerra, 
um que pl'imeiro f.:osse recollhecida sua Independeu
da; mu suponhamos, que oulras Naçõt:s tem feito 
C<:8as lIegoda-;ões: era necessario que o IlIulitre Dc
putado mOllltrusse, que eIlas eslavão em nOSlill:o meli
mas cirCullstanci:1li. Sr. Pres:dellt~, uerlhuma Nação, 
que ~e faz de no\,!) Independ~nte, ~e achou nas 
IWSS3S cÍrculIstancias: nós eramos a pltrle mais prepon
d(~ml\te tla Nação Portuguel3.; separamo. nos; os 
Íllimigos poi!> da nOSsa Illdl!pellde:lcia são fracos, e 
nléiL fracos lI.illlla neste momenk>: Il:ts mio somos 
mIl pequemo PO\'O mergulluldo nos marC1; dos Pai:..cs 
Baixos lutando contrii o colono da Hcsp:mlur.; não 
somos, os l111'lSmo:ó Âmaric:lnos do Norte, muito pou
cos em numero. rtspetivamente a eSsa ;Sa~'üo, Se
r,hora dos l\hrc~, contra quem ell,'s dcfendião sua 
llldependencill; não liomos aiuda as pC(IUen1l8 Sec
ções da Âmt:lica HeILJ&ttuola, lutando contra a 

gr:mde Nação PeninEufnr; EOm" os Erasileiros. 
u;aiofes em n"n.ero, e não illtt:rioles em v.ll1r, ha
bitalltes de Ulh ter.itorio, rico, e du~ill de n:il te
CUl!l(,1) , lut"l1du ccntra ai l'oltugUfZes, Fc.u~os, e 
l1(nl lU:UHtJ!i; •• ão UIl.t/ft poi~ p(uuic1a<ie W: tlan,igir COIU 
elles; cc\tu.vs IllUD',O élFerta-Ios rara que l'elunhefilO 
Ilc~En hd"l t:mlu.cla; de um inHautc pura (luta0 21ere
mos amigo .. ; nUbb(,li l'0rtob se.iiu fil!JlCVb pllra elles. 
1I0UU l(,t..n.thic, nu~s~s ri'lutzali, tudo lhes 21er.i 
pll'llÍll:ado, It<:(Juli<Ctndo Desta Inde,.cndtflcia. A 
Ilj(,Hi\lillliu nulidadc 11~. Ilre\'alecerá UOIi geru:rolos 
FcitúlI Jmusil .. irv!i; (.VIII Da.ll! vaDtagens , IIleliDIO do 
que qLalqli€:r oulJa l\uSiio, talvz umimercu:m coIU 
DVI)CO; a ulc:ntidade de hlAbltos, de rdigião, e de 
lif1guugt:Dt, o lt:lt:lltCHo, as "feic,[es, tudo conco~
rela lleceH;L:ri:illllnte Ilillito fara no~sa ml.tua comu. 
nica~úo. h:ltau rect;uhl'ção nOblia Inde}'Endencia. 
que a N~ltule7a (aILvu, que o leo proleje, e de 
ql:C ... La de unhuUlIt surte podrmos cfsisur: de uma 
hora para oHlra podemos ser Amigos; está em suas 
'Lilos: nOShll llila lIe a hdclleD(:cDcia, reconhe\ão-A&. 
e sert-ll,UIi tcdos c(lntentes. 

Propozent.io o ~r. Presidente se a materia esta. 
va buti.cientfmente lIistutida; ver.cCO-lle que a;im. 

Profllz depois l1e o Parecer deveria pv=--se , 
volação di\'idido em pal·tes; decidio-se tamlem que 6im. 

PrCicedeo-se P01' tanto á .ota~'ão pela r,obredita 
f 01'01 a , começando pelo Preambulo, que foi arprovado. 

O Art. ].0 não foi approvado; ~ por i~so foi pro. 
posta a l.a parte da emellda do Sr • .Alol1;% Tava," 
relfttiva ao mesmo Arti&:;o. Igualmeute Dão passou 

O 2.°. julgou-ie prejudicado. 
O 3.° toi approvado. 
O 4.- e Il 5.° julgarão-se tambem prejudicados. 
O 6.° ioi regcitado. 
O 7.° náo entrou em votação por se julgar com

prehendido no antecedente. 
l>ll~sou-se á \·otilç.-io das emendas; e foi proposta 

a do ~l'. França na parte e~ que nilo estivesse pre
judicada )clo qué já cstava vencido, Foi approvada ~ 
!Salva a redaccçiio. 

Ficári:o por taDto prf'judicadae todn8 as outras emen
das; aE!jim como a ultima paa-le da do Sr. Mo"i:: 
Tavarts quc tambem fi,i por fim posta á votação. 

O Sr. Presidente assigDou para a ordem do dia 
o ProJccto de COl1!>titnição. 

Lev811toU-!ie a tiCI:i~ão ás 2 hora8 da tarie. 

Luiz José tU Ca1'valho e Mello, Secretario_ 

E R R .A. 'r A. 

No N.- antecedente, P&fT. g, col. 1.-, II~ fana do Sr. F,rnllndes Pin/Jeiro onde se lê, 'fiai p~ 
tir ou stparm' algltlmas das linhas, deve ler-~e, 'Vai partir ou separar alguma das Ilhas. #'." 

.A D YERTENCI.4.. 

. Con o, em consequencia da representa~'ão que fiz ao Soberano Congresso, fui dispeRsado de 
~o.ntmuar lia r~Jacção deste 2." Volume do Dial'io, declaro que já o N." seguinte Dá" he redi~ido por 
1L1W j e que só fico encilrregado da publicação das Sessões atrazadas. Theodoro José Biahcardi. 

----------------~--------------------------------------------------------------.. ~ .... ~-----
Rl'6 DIt' ,õ-'EIRO. N.ta. l~1tENSA NA(;lONAL. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA 

DO 

IMPERIO DO BRASIL. 

I 8 2 3s 

SESSA.O DE 17 DE SETEMBRO. 

Presülr.ltCÜI do Sr. BIU'ão de StlAto Amaro. 

REWlido, os Sn. Deputados }telas 10 bm-as da ma. 
lIhãa '. re..ce a chamada., e acharão-se pnaentes 10 ., 
faltando mm C&ua OI 5rs. .Aru/nul. Afaeltadtl, Mar
... .r Btulol., ~I"tluj() G"Adim., Frllnd.co C4rfteir-o, 
C",.lfein ~ Co,.PII$., T~izeir(J, de GOfI,'Dêa, Rióeiro 
M .lrtdrlJlltl; e sem CAusa o Sr. BeruJo",. 

O Sr. Presi,Jent.e dt.clarou aberta a sessão, e 
lida a acta da antecedente pele Sr. Secretario ~er-
1IIJI'Itk" Pinheiro, tUi approvada. 

O &. Seeretari\J JJ"lCiel d4 anta lee o seguinte 
Ollicio dG MiniSUB da f"~ 

lU. e Ex. Sr. - Tendo levado li Augusta Pre
sença de Slta lbgestade o Imperador o iDcluso Offi
cio do GoVef'D.O ProlliiOloio da Pl'ovineia do Ceará, 
aUicitando a extino;:io de Utll nevo Batalltão de Li
nha, que ali Clara o Got"ernadOl" das Armas inte
rino, não SB por' não chegarea as I'endas Pub:ic~ <h 
Província para tal despeJa., comI) por ser f\wflicieote 
o Batalhão, que exist.iA: Ordenou-me o Imperador ~ 
que tem~tttme o dito Officio á Asscl"abl.:a Geral, 
Constilouinte, e Legislativa do Im;>enG, visto pertCR
cer-lhe o °defe!'imf'nto deste objecto" assim como o 
da.s Ill:lisprovidencias, que aquclle aponta poC' DElCes
lIariu: em cumprimEnto pois da Imperial Ordem, 
.JCDtio a V. Ex. o mcncionllQo OHlcil' ~ p:ua ser prQ
Mnte á A&sembl~a. Ocos OU/ude I. V. Ex. Paço 13 
de Setembro de 1823. - Joiío Vieira. de Ca,.valho. -
Sr. João Severima.o jlftu:id t:/,a GJsfa. 

Rcmettidu á ('.olllmiss,to de Gua-ra. 
Passou-se li ordem d" dia, que era o artigo l.. 

do Titulo 1.0 do Proj~to de CODstituiçi\o, qtle tiara 
adiado na SCSS,tO antecedente. 

O Sr. Franfa: - J<:n hontem apresentd uma 
emenda á respeito elos limites -do territoz-io do Impe
:rio porque clllclldi ecr dcfei~uosa a detini,:iío ~ 
graphica que delle SI} dera 110 Projecto: ma!> como 
.não foi apoiada. julgo ora iodispcnsa,'cl aJmittir·"e 
a supprcsiiva, lembr.lda peJo Sr. l'ugucilYJ; poi~ se 
nó, niio conhecemos perfeilamt.·atc os IIOSSOS limiteA, 
ucusado be quer(·llas de detinir em duvida: definiçiio 
de limites he mais ponto de questttO geographicll ~ do 
que "rtigo de Con:tituição. E se poís nãu lle nel'ta 
essencial, não H~puto defeito que se omitta. Voto por 
&anto pela emenda :osupprcsúva do, Sr, rt:rgvr.iro. 

O Sr. Montezuma: - Sr. \~C~'dcnte: Persuado-
d d"" - .. It.,.l,) • . me que to a esta ISI.."""<;.:lO· ~r!,!o uá primeIra t:arte 

date Artigoo ' be lJloti~ada Pela ° aneira, porque a 

Illustre Commissão dittribuio u materias dtSt~, e 
do ~e~inte Capitulo e Titulo, romprehendeodo de
baixo de ditrereoC1e8 ill8Crj~.-óes, ~ que dc\Oera estar 
debaixo de uma, .. fi mesma. O 8r. F,.mfça na sua 
emenda toco« o oLjecto, e deo ajustada ordem ás 
materias ; Ilorém .iuda difliro deU,· 'iuanto á inl'crip
Ç"dO da segu1Jdo Capitulo, sendo JX'is o meo parecer 
que este Titlllo, e o t'étpitulo seguinte formfm deus Ca. 
pitW.OlI de um só Titulo que deve ter por inscripçi":.o -,.})o 
Imperio do Brasil - Ora tanto o 1.0 Cal'itulo, 
como o f.O tefáó por inscripçôes a~ lYJ..::ou,nas (~e -
Do Territorio do Impcrio do Brasil ( (.~ 1.° Capitulo) 
Dos Membros da Sociedade do III~pe,io do ['<1ljil 
(o ~ 11 Capitulo) - Parecerá que eu saio da ord~ 
por fallar da ioacripção da Capitulo 2.0 que nau 
está em discU81ão: mas como pod«ia eu justiticar o 
meo voto., sem tocar neUa? Examinemos qU8t'S torão 
aqui H intençõcs da Commissã6., e veremos quanto 
mais fundada he a minha e~nda. A C8rnmissi\o 
quiz datar Lo do Solo, do terreno, que comrõe o Im
perio: 2.0 Dos Habitantes ~ )lembro!' deUe, da :O:orie. 
dade Brasileira, polili~ment.e tomada, e formanrfo a 
Solx-rania Nacional: l~ esta a ordem natural das i(Mas; 
he i!oto exactamente o que apparece da simplf'S It"itu_ 
ra dus dous Capitulos. 1\'Ia8 o Terreno e a popu'a~ã(l; 
() Terriforie., e OI ('~idadãol &eOS habitadores, silo Ooas 
dUAS iMas lIiml)lices, que fórmáo a complexa ele Reino t 
Imperio, ou Nação: eita jámais se póde .('onccb..r 
sem aqucllaw. Cllmo df'Stacaremos a idéa de Cidauãos 
~ ~le 11m Territorio proprio , sobre que ha dominio , 
e de (,Hj." posse não podem ser lançados tora sem o 
mais violento, criminoso, e repreheDsivel attentado 
e esbulbo aos olhos das outras N3~õeS, e em geral 
de todo o Universo? Logo o prim<Íro Titulu deve 
ter por inscripção - Do 1R1perio do Brasil - divi
dindo-se em duas partes, ou Capítulos, 8'1;undo 8Úd 
dons 08 objectos, de cuja llat ur~l associ3(,:ÜO ~$"lt, 
o Imr-crio. Entretanto que pel!\ fúrms. Jlorque está, 
parece que o Territorio do Impcrio, hc ohjcclo 'sepa
rado, e diverso dll I,npcrio; cORlprchendendo este tãa 
8('llnentc os Membros da Sociedl\tlc <10 Imperio do 
Dra!iil; o que he um absurdlf UOS mais notaveis. Que 
al!mmas vezes se tem ,ornado Reino (e IK'gundo a 
~ I ,. . 

nossa nom~l1clatura) rn peno !ia c lã'l eomeutc como 
,.yMollimo de Territorin, he iIlJt:Ljtl\\'e1; e para o pro
"ar, basta ler o Alotigo 1.0 G,l ~;()n!itit:.lkiio uos l'aizcs
eIl:tíxos, oolupar~do com a C»lgrl1,.h~ do melimo. Po
rém tom!\r-se c~mo comprehclldendo s;JlQcnte (.'5 ~'Iera
bros da Sociedad~, h~ ê scri inteiramente fJOvo: ~s. 
sim de cr.rto n:"ío ~ conceuccão os AutlJOres daCShs. 
tituiçãl,) de 1791, d oullc a IJ)lljtrc ü).DlmWsão tirou' 
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em gtllu,lc p!irte fi m~fetia .101 Ar'ig08deetes Capito
to.. Tcnh'.~ por tanto fundamentado • minha emenda; 
.. csta-me riar os lIIoth'os porquc não ad(')pto a inscripção 
dada pelo Sr. Fra1lfa ao l:apillllo seg:undo ibi - da 
Na,,~l() üraúlcira ~. - Srs. Tnm~em nüo pO~iO ~esanexar 
da id~a dc Naçao a de Temtono, e Ctdadaos, ou 
l\lembros da Socic:dndc Política: todas clll\s süo cor
relatas; uma inculcll. a outra: foi assim que o enten
derão os Legisladorcs de CadilLquando distinguirão 
do Capitulo da Nação Hespanhola, o dos Hespanhoes , 
e do Tcrritorio da Hesl':ud13: cQlIoc.ando em verdAde 
aquelle em primeir(\ lugn~,. ao. depois M o~1ros pela 
ordcm, porqne me e~prtml. EIS, Sr. PrtSI~ente, o 
flue julgo dc\"o flizer a bem da ordem, e ligação das 
matrrias. Agora já scpodem conciliar as difl'erentel 
opiniões de suppr~ssüo .e .não suppress~~ da p~i
meira parte do Arhgo primeiro. Se ella diZIA respeito 
ao Territorio como inculcava a inllclipçiio do titulo, 
não podendo e .. te deixar de ser di\idido a bem da 
administração c da justiça, . como se cxprimio o Artigo 
tcrceiro da Consn tui çiio Frllnceza de 1793, e nü o Jlo
dendo ser-lhe Adaptada a indi"isibilidade politiea, idéa 
de sua naturt~za toda moral, por ser applicadtl a te\"
ritorio, he claro que devcrá ser supprimida. Referin
do-se porém Íl Imperio em complexo tomado, como 
marca a inscripçiie do Titulo na fórma da minh 
emenda, he claro que deve Bl,bei.tir ~ pois se refere 
á unidade, e inclivillibilidade da publica administração 
tanto, quanto for compati\'el com o belO, e utili
dalle geral: o que posto, se bGutem opinei em favor 
ca emenda do Sr~ Vrrgudro, hoje voto contra, sal. 
"a ,,,da a d~id': pela e~lenda, que oíJ'C!'eI.'O. 

Em quanLo a st'gUt;dl\ parte do Artigo, ainda 
insi'lto lia suppressiio: 1.0 porque he ÍITI politico, e 
perib'O!.o: !l.o porque l~?de saci'ificar mc~mo o poslles
lorio tia N&~~o mal t:sl.:\belccidos ()s pcn~cs, onde se 
marcão as r:-.inG pelo NOI·te, e Sul: 3,° Porque he 
man:~o, e (l~ fôrma alguma preencho o fim, visto 
que f;!lta Jimit.ar 11('10 o;;~idente, (\ que se não fll~. 
.. o í:na!:r.cnte, trvrílue nenhuma u~i1idadc resúlla de 
tal ,\cclarr.;-50, ao mesmo tempo, que Yamos deliberar 
prcc:ipit:!damcnte, c o que he mais, tem inteiro ,e ca
b:ll conheciMento de causa. Eu já em outra Se~são 
mostrei o impolitico que era dedal'ar limites ao Ura
~il, qu~ndo ai:lda não foi ~onhccido o ImpcrIo; 
quanelo sabemos se aconselha na Europa o convocar-se 
um Congrec:oo pal'a conhecer dos detitinos do Novo 
lfundo; muito c:itiRlaria a França tcr om motivo, 
emborA injm;{o, e attentatorio para colorar a sanha, 
'lue tem cledlirado á radicaç50 das firmas de Go
"emos Representativos, para dizer melhor. ao Gene
ro Humano livre, e independente. Cumpre sim d~ 
clarnr que me não al\1cdrent~o as carrancas Europeas: 
11110 receio que rctrogademos. Be possivel rctardar o 
gozo tie nossa publica tranquillidade: he possivel' en
tor~cer por algum tempo o andamento de nossa 
prosperidade, c gralldeza: mas já não he possivl'l es
c:ravisar-l1os. So",os, 'e scremos livres: não filais ar
rallt:"lremos 011 ver~ronhosos terros colonial·s. Será l)orém 
.ligno de n(lS dlSr ao presente mou .os ~e queixli? 
Demais, quem não vê , que o facto da demarcação 
exclue toios os pontos que e~tão t;rlt ,los limites as
,ignadlls? }<~ fl\bemos ni,a já mui bem o que nos 
Jl(,l'tence? Convirá me~~o no" interc;;I's futuros do 
Brn'iil , dar desde j:t um titulu l~art1 se argumentar, 
e d;1c:~.lnr contrA t.pJiUo que o simples aspecto da 
NatUl·c.,;\ iudie:'!, (;:.;ü d~crol;ldo em Fu:'tilha do Novfl 
e Velho ~~íLHldll! Ah! Senhores! IIç forço~o marcar 
,OI limite; do Impelio? Qual a (;onstitUlç;'io que o 
.ft'z Pergunt:\l com um ~r. ~putaclo) xoto por 
Itanto pela 5ul~prcssio da r.egunda parte do Artigo;.e 

que se accrt'!ll"entclD ao tim Ih ,.,\"i~ci.rt.t parte cJ,r, Ales
mo as T.3lanall - e o FCO Tcmt"r;o - as quar.s uni_ 
das ao Artigo seguntfc, fil1'R'l1lr56 um s{" e uma .raçao 
perfeita. Eu m:mdo a millhó\ emenda. 

O 8r . . M()71te~li'i1la mamiou para " Mesa a sua 
eftlmda coacebid. nos tf'p. uintes termol: . 

II P-róponho que a itú;('ripç50 do Titulo 1.° Sf'ja -
Do Impf'rio do llrasil·-· s('guindo-se logo - Capo 1. .. _ 
Do Teriitorio do Imperio do Brasil.-

2.- PrQPonho que :ís. palan-as - he \lma e In. 
di visivel - se accrrscente - c o seo 'fcrritorio com .. 
prchcnde - e fe sigão 8!l palavras conteudas 110 artigo 
segundo. O Deputado MOlltezfJma." I"oi apoiada. 

O S\·. Ht'ndqu~8 de Rt'zcmlc: - Sr. Presidente, 
eu tinlla sido de TotO que se supprimissc cste artigo 1.0 
e que cOIt1cça.Be t.ste Titulo, pelo que he artigo ~."; 
mal! as rabÓCs flue depoill tenho ou\ido mc induzem 
a ndol1tar outra idéit. De facto he preciso declarar 
qlle o Imperio do Drasil hc um, islo hc, unidade 
de Gonrno: como porl;m "indo esta rlausula dclJaixo 
do Titulo do Territ9f10, iuduz n cr('r que ~ quer tlizer, 
que o Territorio he 11m e indi\'i~ivel, visto que as 
discuflSõ<,s l'0derÍtõ niio chegar a toda e qualquer par
te, onde dl~:I!lIcm exemplares da COllslÍtui«;iio: 8011 
110is de "ot'J que & primeira parte ceste primeiro ar
tigo passe p:li':t o prill e ipio logu do Tih.llo s<,,!undo, 
que' deverá !lU - };o Tt'rritorio do Brasil, e dei 
Mernbl'Oc; ela Sociedade Brasileira - comcçt,udo, como ji 
disse, o Titulo pri:nt'iro pejo artigo segundo. lU8Ildo 
á :Mesa 3 minhn {'mendll. 

EmendrJ rio Sr. Henrique8 de Resende. 
" Proponho que o Titulo primeiro principie 

rrelo que Ire artigo !le~ndo, pasrando a primeira 
parte do :lfti~o primeiro p:1ra o Titulo segundo, que 
scr:i - Do Impedo' do Brasil e da Sociedade Ikasi .. 
leira - llenrique., de Ruend~. " E /lcndo lida peltJ 
Sr. Secretario j/act'el da ("osta, não [(li apoiada. 

O Sr. Fernandc., Pi1l1le;ro: - Como na SesÁ. 
p8SlIada, quando Ite tratou df'ste artigo, o torneei de 
modo que lIIe parece0 adaptado para rt salvar o Esta. 
do Cispllltino, que 118 fim do artigo scgundo leio fa. 
Irndo parte do J nJperio do Brasil por federação; mas 
pt'lo pro«resso da discussão, parccrndo ·me que peJa. 
difficultlades e inconvenientes, que Ee tem notado. a 
A5semlJléa está como propensa :1 sl1pprimi-Io, inclino. 
me embora ti suppress.i:o só d", srgllnda parte do ar .. 
ti~, insistindo porrm Em que suusista sempre a pri
mcua parte, tanto mais, que não acho 3 contrndicç50 
que se notou sobre a pnlavl"a iHdit:ifivt'l, a qual consi. 
~cro na nc('epçi'io de iIl8'paTavel, c conl relação ao ar
tigo 10." do Titulo 6.°; c .lá fie disse, que a divisão 110ta
da no artigo 4.() deste Titulo, he e,'idcntemente utna 
simplcs divisão politicA , para mais facilitar o systema 
administrativo, e não tem em vista uma separação 011 
alienação de porções do 'l'erritorio. 

O Sr. Yergm·;ro: - Quando propul a luprenãe 
deste Artigo, e f .. Hei sobre ella, tomci a palavra in_ 
di'Qisf7.lel. 110 sentido lite!lll: a~ora ouço que quer di .. 
zer 1naltmat'el. Não ~el como Ee lhe pOS!'l:1 dar esta 
significação sem comentario: eu confesso 9.ue nem com 
elle me posso convencer: insisto pois a dizer que es
ta primeira parte do Artigo, ou he e~cura, ou está 
fi,rã do lugar proprio. Se Impelio quer dizer Terri. 
tarão do Impe"o, como promette a cpigraphc, e coa
veuce a segunda parte do Artigo, e "'todo o que se 
segue', he muito improprio tomar a mesma pala ... 
em diverso sentido no texto que IIa f'pigrafe·; e a iD" 
divizibilidade Ire contradictoria ao Artigo quarto. Ma. 
me inclino a sus.eitar que a palavra' Impcrio quer 
dizer Governo. ~,.~o e que esta d(lutrina lIe 
tirada da CODltitUIÇão Fl'anc:eza onde lIe de81aro1l CJa 
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• itpublica era uma, e indivisivel para ~sol\'er a 
srandt: questão de tederaçiio, q\:c Ic\'uu n1Uitll ~nte 
Mu "at!alal:w, p.r~Ql comu entre ,nós II~O telll 11~'''ldo 
~lIla qut:lilao " .,~tu~aca lu: a Sba rClIolllf;ao, c quando 
iOIlIi~ ~unveDleDte, devera ser cllllocad~ em lU6ar pro
~fiO e nio ,DO 'l'ilulo - Do Terrilorio &c. - Ma~ tor
)10 a wer Dio he oecellsal'ia e~t-aL d~dara'iüo, porque 
a nalurclA da DOisa IltliOClação melhor se haLe cunhe
cer pelo que especialmenle toe marcar na COlIstituic;ão, 
elo qt.c por oo~óel, que muitas Veles d.:io occa~iio 
• variadas interpreta~,óes. Tambem propu~ a 8uppreti!liio 
cl. 1iC~ und. parte: do Attigo por iucl.Ilcta e dcsnt cessaria. 
Sei 1II.!e para lRarca. a dlVi~o a. lIorte torao aomea
elos ~omlliillsa"ioli pela· 008&& p:utc, e pela ."'ran\'&, 
IDas ulio chegarão a isto: ao Sul não temes ollsel'
".','(Ie:. de colltlllDça, a que p"SliaUIOS f(;ferir-n(ls. vari
... do mUito a, difit'rfl'utc~ Carta~ geograticas. alem uill-
60 a dC'"~lIa\'ao de :-H gr, e mltio, IiO U1:1rca um pon
to , porque • divisa não segue sempre o mc:.ruo Pil
lallcio. Para que puis de~ignal'lll(Js limites tLio imper
feiliuuente. e talve& com ell~ano? As I'\aCf~leA du ~~ll-

,ropa, tendo 08 seolf limitclâ 11lUilO cUllhedJo:., 11:10 se 
lembrarão de declara-los nas tiU31i LOlllltitllit,õcll. h dt:verc
IDOI nós declarar ()Ii 1I01liOS sem cOlluece.los bem? Vu
lo por tatlLo pda Illll'prt'lililto. 

O !Sr. Cal'i:"liltJ e 1116[/0: - ~ ... Pl'e~identr. ~e 
nós tratnSSt'1lI01ll. de laZCl' um 1'1':.t,\(10 dt~ Lin.itc:;, 
seria muito bom não tsÓ di~l'r-sc - o IlIlpcl"io do 
Brasil exlende-sc desde () ü)apok até OIS :.>4 ~I'il08 
e meio ao Sul, lHas desigmtl'em-se o~ Territo I iOIi , 
Ilhas, c l\'Iares adjacentcR, que l1Iar('a~~"nl todos 
os pontos da linhu divisoria. - Não he este porém 
e Jug:u apropriado, nem nós temo~ fI limites eel'
tos e demarcados pE'los quactl se conht'ção os que 
.Ih'idem este Imperio tanto ao Nort(' (','1110 90 ~u!. 
Ainda que o Rio Oyapok fosse df,'!o.i~.{IHldo no 'fra
tado de 1815, como raia, e exh·l'lll:.l entre as PO!!
.es~(jcsda FUAça, e as do Brasil, não se dNlig
Darão 08 ponios inte1iol'elO, e para eSf:U d{'m::Hcnçào 
se nomearão Commissarios, que Ilt1RCa ct.c/{;·,rão a 
Fartir, c mllitl\s fim'ido!' a t's«' r<'!o>peito reCI'('!W<'
rito, havendo duvidM;I sobre o vcrdad<:'iw Uio Oyn
pek, querendo al:z:ulls, como o csniptol' d(1 lIllIa 

Memoria illilerta nas do bntituto Narioual de! Fran, 
ça, que s~ja o rio de Viccntn Piuilon, e alélll 
disto duvidas ha talnbl'1Il ~obrf;' O~ Illais pOfltos da 
demarcado. Por este~ !Duti,·os nem ('('rte~1I ha por 
e!o1sa pa~te do No rtl' ape~ar do, rcr~·ri.cln Trllhdn. 
Pela parte do Sul, lia IIIUlh. maIs d,'vu,llt!l. po.'q'le 
desde o principio da deM!oberta do Brasil, e seg'un
.to a posse tomada pUl :V1~rlill1 AHi.íI,SO, i"f'm,)re SI 

(lIlPPOZ, que n tlOS~a di,i ..... l'~'ó\ o 1':0 da Prah, 
ti('audo-nos a n131'gem sepf('ntnonal. Todo;.; snhem, 
11 IH.' para marcar e~ta di,'j",;'o, liutlvc \'llri(l~ Tra
t~utOR f!llh'(' a l-h~IHHlha e P;'lrtU!!'a) , qlll' ~m con
sC'lUf'ncill d·t'~h·~ ,,{' comt.~'n";!o dC'Ill:tl'cnçiÍl's; que 
limaI! se .,stOf\'ill'~O piI'la ti!!, :i::in do!' ,J('zuihIS ; (f'1t.l 

outrn" não ,c"ntinuanio pu" manhaR, e ton;ll IIb\!'rta 
dO!' H~~ .. pnnho('s; t' ql1C' !im~lnwllle o 'rrntlldo d" 
)7'~i rmra c,;tf> fim 3!II,,;tndo, ~l~ t',tOl'V(1I1 pelo ~lu.·r· 
la ;Je IMl; tanto U~Silll, qwe aind:, pão se f!ntre
s'arãu os tall'POS n('ul!'Il .. , que, a;; nOSHIIR tropa" 
ntcllpurão uC'ssn rampanha. O Sl'. }'rrlwndes Pi
nlu~iro tinha lembl'udo I'a !õIlR Emrndll, que IR(' de
filj~nn~,::(" o que (,oD\'inllll fixar na mtlh'ria,1 c IIfI 
houv('r;",e de pusor pwte ArtiA'o com n d('rl!nraçic.. 
da exh'n~'io do 'mperio. convil'ia Ilrcr(,~cf'nhr.lle o 
.,Mitamf'nto Ilf'gninte - com todo" 011 TE'l'ritoriol!l, 
J)"" .. , f' marrll A(H~ct'nt("lI, qu-pe dC!lwna rPm. e 
I'Onfirmaff'm em l.'l'atados .e,~.'na::,caçõ(~~. - Nio 
IenQ8foI'éIP, como J" ~di'Je ~ ~J!a,l'iu dt:tiilnar ga 

C::0ns~ituição os limitr.:: ~b Impt'lio, ~.'to mai. qUI.do 
sao I Dcertos , st'ndo so IIH>l1r:o d('U. dc.'C'aru, • 
e~tnbc)('ccr 06 direitoll polltic.'os dos ~id8du"., he 
o.uit" .uais rasoavel 'õuppri.uir.se a dt'clar8\'ào da. 
Qxtr('ma. in~cridl\s nt'lite .A rtigo, até paTa que d'e!. 
la s~ mio ck>du~a~ argumt'ntol, quando Ile huunlela 
de f1lP.f'f 88 )("glttmas d~mllrcaçüea. 

A pulavra indivit.ivvl, q_e lle acha nt'8te ...... 
mo Artigo com I'('tert'ncill ao lmpcl'io, dt'Vc coa· 
s~rvll_r'le, ~I'que 08 IHustrel A utOI'elt d,o Projl'Cte 
m'~l·a~ em \·I~ta ,dt.'Crelar, que ror n",n~ara .. Iguta.a 
~ofhcl.\a o lmpt'rlo d~,mt'nlt'D\ão, C,'~"'üu, t' aUleQ
çiio de al~umll tiDI'te. Nt,!'tc ItmtiJo se UliOU dwle 
c.'}Jitheto nas divel'l'os (~Gu"titui\,ie~ .' ... nc('zatl; e 
bem que um lllustre D('puuu!o di~I'('s!il', .. u~ t>~ta 
pa)a,'r. U('O lugur u ~UCtitút'S l:od;(:!'lIli, c 1IIt:I'Il o 
liang'uilt()lelltll~ lia .'1'811\11, p'rl'q Ul' lIia ,tl' t'UH litro 
ao fl)stt'n:a das 1·'t·dc.'l'II~'Ül'S, '11'(' alfi'lIls lIh"", ,tio, 
t<;,dil\ ill a IHla int('lli{l,cllria "I'a ,nui~ Ulllrlll, t Ita. 
dia 80 modo com qllC Illt.' 0'1)1 "a':CI , srtuio l'SI" a 
g<,rai, e mni" ampla illtt'iIi':;':lIciu do Dirl'ito Pu. 
blico. N r.,IU t'lIa se cOI.t\'adi~ com a decisão de ou
tI'o Capitulo UE'l'Itc Prcljt'(!to, em fine le lê, qUfl o 
ln:periü ha ue s('r dividido em PI'u\'incio!l, l' Dett
trirtoli, pOr(1'18 elita dcclsH\(;ão diz .. c~p'ito a .u!. 
ministl':l(;lio, que l>~nl lI.dhor 1'('gulétL"~~' cump'o 
{pIe t('lIlaa () 111i1'('I'If' as .livi:"it:!:', t.' sulxli\ in)cs q\lo 
mais bl'fU qllltd"'tl'l'R~ &lO Ru~ululII(,lItO da uUIlIÀlIis
hc!çiio illtrl'llll. 'I'amllem ~e ui~se, 'luc COn\'ilÍll di. 
vi.lir em nauil! ll8xteli este Al,tign, mas n ,'i~ta do 
exposto, lu,- claro, qu,~ elle dt'\'e )laSl'IlI como ('stá, 
tlupPl'imida a sf'gunda parte, que dia rC'!\pcito ao. 
lillJites do Ilnpl"rio. 

O Sr. Ptrrira dfl Cu"I",: - Os doul ~rande, 
Rios Ámazlmas, e Pl'nta tem constantemente /ler. 
vidn. da balizul lI11tUl"aCS 110 Brasil, • são com r."io 
os I~illlitel;, q IIr 00 N orlt', e Sul lhe tem 3!illignll
lado O!l (h~cg'\'uios, c 1iistol'iadol'e~; mas dt'H ndo 
nels attt'ncler rl'r.cisamentt! á 8Uft dh'isiio poli tira , 
não p.sso ('oRrordat' no Illt'thodo quo neste Artigo 
se uduptOl! pAla del\lafroc:iio do lha!'iI. de('lornn
do·s" 11 s~m ox(('o~iia de:-tl~ a loz .do Rio O~'lIpok 
até os trmta e quall'O ~l'il(,.S e mClo eo Sul, ~1'O 
hem conll('cida~ as c.ontro\'el'siol' (IUC ~m hnic!o PII

tre Porhl~,:tl, e 11 ~'rélll( .. n ,pnrll toe mal'('ar a l~illba 
de divitlão enh'e n <'inyllllu F ,'IUl ct'7. 11 , (' Partu. 
~!H.'í:", como hc ordil!:1l'lo no~ J4~Mtado!l Limit ro'C!\ , 
e apt'sar oas conH'lIj:,il'S U Ctõte l"rl'pt'ito ('onduida. 
no 'l'ratado de Utrrch, tumancl"-fc pOl' Limi.t' de 
ambRlJ o Rio d,' Vi(:t'lIle Pinliun, (1"(' lnuito» tplU 
Clln rllndido com o dito O)·apuk ,toduvill rt'nb('rflio 
drppis no\"os Dwti\'OI de ('ontflstnçiio, que se tNft,i. 
mtrltO pt'IR8 ultimn. nego('ia~'<Íl's diplnnlaticlUl, de 
qu(' e"t a fi, bern ioformlldo o lIIu!'tf(, Drpuhldo Sr. 
J,I"cid ti" Costa, poi. al~ra de 1t'0 muito "8h~r, e 
rc,'cullheci,'nll t:.'entol!, h','e ocn"iiio de cnnlll'Ct'l' ele 
perto f'!HW n~'l;tI('i(), ,lO"ql~~ t'!itf'\'c. ~"cllrr(,~l\dp, ,do 
GOVt'rno pnlltlco, t'runoml(,O, (\ c1\11 dlltl'u'lJll por
ção da n 1I~'alla ... rt\1H'rZa, que t'!\tp\'e or('upael" 
l'(~;lq nllh~IS J\ rmas. Em tnl r,MO eu nÍlo d",'idn ri .. 
C."lll\ ia' l~cn 'llW tC.IS§C u tllht Uin O\npok, ou outro 
tlualtt1wr LII~a\'. (I\I'~ lIIui!1 \·eric.lil'ulllt'nte pndrli'4o 
iit~nir cI(~ Liluih.: lH) Uru .. il ,:(~)o 11111" do Nnrte, 
IIHI" de lIl'llhllllll\ fl(lI'l~ 8e.· pe\ci(1 odmittir o df'lnRrCa
ç:l'o d~ ~4 Ilrí\U8 e nwin IlO Sul, como determina o 
ArtiA'u , porcl"e ('!ôl .. ,'n .. m4.'.I':'Ic.';i~ !IIt', flerve pafa "e
.i~ar "111 punto qu:,hiuer li, (,lul'o, l" conhf'('C"r
ie a dhitaocia NU (Iue etle at' "t'lUI do F.quA(lclr, 
811aian como Me .onhcoo a InUI 10lliitndc peJo nu'ri
diano, que corla o plll'nllf'lo tIc.' JJotitncte no lle!\to 
uulicado; o Deite ~1i0 R I1h"l'. ele :H 11'1'0' l"' lU~lCt, ., 
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que fita ao Norte da Ilha d03 Lobos na emboca- lIE'm era rossivcl avançar :.e'Jl risco pelo interiGr, 
du~'a do Rio da Prata, pQdt'ria sim licnir para por conta do Gentio 'bravo, 'lue habita a muito 
llununciar, (lue o Brasil s,> CJttcndc até aquellu la- pouca dislanci~ d .... foz ~ além ~u inconveniente de 
titudt~, llIas mio dctf>ru:lina qual s<>ja a sua divisa não ha\'er naquelle pUlltu abrl~o algum de caza, 
pelo laDo do Sul; por quanto, ou se pel'lendc que lIem cousa al~uma dos comnloJos da vida. ' Disto 
el1e seja demarcado por elise parallelo, o (lue he dei parte ao Governo, e disse que me parecia mais 
Um absurdo, pOl'que hiria passar pelo centro de conveniente contentar-no!! cum a dc!;igllac;iio dos 
Buenos Aires, e cortaria para o Norte UIII;t parte pontos ajustados, que enio seguros, e resenarmos 
dnquelle Estado; ou serviria para uetenuinal' a Cl>Sa ,Jelflul'cação para tempo mais opportull8, po
a parte oriental do' Rio da Pra.ta por Limite do dClldo muito bem tomarmos posse da margem do 
Bra.il desde aquclle ponto da loua Foz, o que me O)'apok, que 1105 pelteAce, e ahi deixarmos um 
parece inadmi~sÍ\'el, e inpolitlco, assim I'l0rquc posto militar, quando e\'aCUaSiicmos Cayena. As, 
nesse caso batõtaria dizer, qml o Brasil se limitava diHiculdades de tal dcmarcação mio podião igno
ao Sul pejo lado orientaJ do Rio da Prata, até 1'81-'I,s Oi Francezes, e' parece0-me, que o recorre
onde direitamente competisse; como (:Sp~CÜl lment.. rem a ella, foi um meio de ganhnl' tempo e evi
porque aiAda 'lU(~ S~j3 illcolltesta\el o direito que ta r assim a confirmação cl(~ tacs limites. E a dizer 
temos áqueUas JloSS('>S~C8, todavia no estado presen- a veldade, eIles tinhão alguma rasão, porque h!ndo 
te das t'oisas , nos achariamos em lima manifesta con- a Guyana Portugucza até o rio O)'apok, a Guya
tradicçüo, se assim ft)sse deliberado, POii l'cconhe- lia I.4'ranceza fica reduzida a Ilada; toda a sua ex
cendo o Projecto o Estado Cisplatino, por Ji\l'e, tensão será de 60 leguas em quadro pouco maia 
e independente, e IIÓ ligado a uós por fcdcraçã8, ou DleDOS, o que, em pcnsessões coJoniae!;, nada 
1ica par conseqoencia f()ra da Mossa d~marcação: he, ílccrescendo que quazi todo o litoral ao NOlt~ 
Pelo que me parece mais politico que fi~ta se fuça pela he alagado e insalubre, onde fcrão 8epultados mi
enumeração das Pro\'incias do Bnlsil ,prmcipiando lbsl'es de infelizes dessa famosa np.hção do du. 
pela do Rio Negro al'l Norte, e finalisando pela que de Choiseul, e muitas victimas da re\'olução 
de S. l~edro do Rio Grande, ao Sul. ."'ranct'za para alli depo.rtadas. 

O SI'. ~l([ciel da CosIa: _ Sr. Presidente. Tem- Os ml. vimcntos politicos da Europa, de ordem 
,I~ dito a meo ,'er, ,,!\lanto he bastalllc para dt!ci- muito &upe,jül', fizcriio pôr de parte elite negocio 
clir a Assembléll a não deixar palisilr a segunda par- da demarcação, e tendo os Portuguezes cedido eaye
te do ..Iht. 1.0 em que se de:;ign;lo os limites do lia quazi á força, nunca mais se tratou de deruar. 
Illlpecio tanto ao XOl'tt;, COII)(\ ~o Sul. Como porém cação. 
o IlIustre deputado o ~r. Pac:m da C:llllw Invoca Posto isto, e Rabendo-se a grande importancia 
o llIeo fc>stenfullho sobrt! o (lU~ he relativo a08 li- que du\'a o ministerio do duque de Richelieu á 
JDitp.s du Guyanu Pottugue:la CORl a ~'[allc(.~za, "isto consen'ação daquella colonia, temOR grande ra5ião 
achar-me eu nesta ultima (piando disso se tratou, para crer, que sendo Oi limites ajustados realmente 
direi o que sei, e que IDe parece acabaI de COI1- muito prejudiciacs aos lo'rancezcs, ( porque, como 
'\'coceI da ne~essidade de suppl'imir-s.. a segunda disse, reduzem a quazi nada a Guyana Francfza) 
parte do dito A l't. elles reEisti do quant9 poderem a que tal ajuste 

A~ Naçoens grandt's, '11Il? dictar:\o o celebre "{l u\·ante. Para que pois n,',s, ,\ue principiamos, 
Tratado de Paris de 30 lle Maio de 1814.,. orde- para asiõlÍm me explicc r, lIossa nda, hÍl'elllos in
nn\'úo que S.l\! .• " restilutssc á (~rallça ~ GU~'una dij:por-llos com uma Nação poderosa, marcando 
Franccza, tal qual e!la se acha\'u (>Ill 179:l. ~\c- logo no LV Art. da lIona Constituição esselS limi .. 
c!e8cnta~ão,' quu l~omo esta cessão excitaria a que:;- tes ajustados com !) Governo pasftndo, quando aliás 
"ao. de llln~tes, (jue. nnquclla epoca se agitai'a, d1a clles podem 'i,,)!Trl'( modifica~'oells arrasoadas, que 
Sf'na terrll~lIada tlllllg~\\ell1lellte entre as duas Naa convcnhaio a ;:II.I,)()s? Creio pois, Sts., que he istel 
ÇOCllii debaiXO da .mediação de S. 1\1. Britanica. um moti\'o pOl1c:roilissimo pera suppl'ÍnlÍrmos essa 

. Nas negociaçocns posteriores, e quando os mi- lIegunda parte do A ,~., deixando para tempo ui. 
11 ud ros POl'tugut'Zes podct'ão Ml'r ouvi .. 1:Is, obtive. terior o tà:t.e I mo., iiobre isso ananjamento& amiga .. 
Jã.o elles que a Frane;:, yeconhecesse, como prcli- veis com a Fr;lIIf~a. . 
_lInar, quc o uosso ll1lHte sobre a costa fosse a O Sr. CanW1'll: _ ~.Jl1ito me admiro que ainda 
foz do rio O~'apok, e n:ió a bahia de Vicente Pin- se queirdo tornar dt; ;'iduíh1íi no~sos tão contestados 
anil, COI!lO p~l'tender'Jo 8nti~'lmente os Francezes, limiteI! ao Norte do IlIIperio; quando eIles lie achão 
n('1ll ,0 fi? A r3ua ry, como t'; u.il~stara pel~ '1' .. ata- h~je b<>1lI determiuadml por tratados ratificados, e 
do d ... \ nuens; e qu:mtll ao IIltenor, fixarao o nu- que muito nos CORvpm n.Janter e sustentar, embo
W}C'fi) d~ gritos até onde devel'ialllo!Õ chQ~'al'. Mas ra, como disse o lllllstre P~'eopinante, J;e reduza. 

, .. m lugar de .decisiio allli~a\el sob ~ IIlc:liaç5'o da a pouco mais de nada a Gll'ian& Franceza. Pelo 
1 n~ten a, ",111<;tOlHU~ que se IlCllllp.HSRem commis- ant igo tratado, que p rilO('iro fi XOll nossos limitf>s d'u
(;a[\o" por :uubas us Parte!" para '~z('rcm a dClllur- ma maneira mais preciza, ticanilo todavia mui \'a!;a. 
(~aç.ão ",.?bre a!i ba~f'~ cleei~·l;aúél", e, '1ue no caso e su~eita ás contro\'f'rsias, que depois ti,'crio lu
d~ 6(' Ilao .fi: zt> r a df'llIan:;lçlo deu!.o de hum an- gar, renunciou a França ás pertenções que tinha 
no, co~t\!UO da che~ada dos <:Oíllmissario~ á Caye- ao ter"eno comprehendido dehaixo do 1I0liW de Ca .. 
na,. serm então o 11~1!',,(;if.) tf'uuinado p:.;r llllm ar- bo do Norte, situado entre o Ama!:onas e o O)'a .. 
Jilny4lnf>llto entre as duas Cortes !tolJ a media~'ão pok, sem que todavh se determim:Rse por aqup.lle 
de 8. 1\1. B. tratado bum ponto liXO e invariavel de donde co-

'rive n honra de ser um dOR cOllllllis~arios meçassem Ilo~sas pO'ilessões; e como lln<luellf! 'fra
nOnlE'ados por S.:'.I. ",". para esta delllarcacão e tado se fizesse menção do rio de Vicente Pinson t 

t:~nheci lu~'C) R impos~bilidar'e de a fuer, p~r ~ue os Francezes, por que assim 1he convinha, se2'ui .. 
Imo se haVia tmc;'u1do a 1I1~,t~h.u qu.e se de\'ia se~llir: rão.o pensar do seu celebre viu.i~nte Condamine, 
c(.mo .por n:emp o, se u(:\'Ia tH'~'-~e uma linba e qUlzerão que ee1jio fosse o nO!;iO limite. O uni. 
l"~ da ,foz do O~'<lpok par~ o interior, ou se de- co e8tabelecilU~t Irancez situado 5 l~~uas longe 
lIa itgU1NiC o CUlSO do rio ~~ SU<lS vertentes j dei mar, na mitrg. Ul lieptenfU.onal dQ Oyapok, er. 
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o forte S. Luiz, que foi !::'lnprp o estabelecimento 
mnis meridional daquella N açã". Pelo 'rratado de 
10 de Agosto de 17V1, l'eviver:i:n as pertcnçlie~ dns 
l,'ranceze", e lnglezes, e nelle se l!lsentou que o Rio 
de Vicente Pinion foue o limitQ na Costa. Pelo de 
Madrid de I~O I , cedemos o TcrretlO que fica do riu 
Carapenatuba para o Norte, e no anne st>guinte pelo 
Tratado de Alfiiens recuou a linha di,'isol'ia vinte le
gual, fic.ando-nos por limi,te o rio Arauélry, e tal 
era a ràla até que conqmstam08 a Guyana. Pdo 
Tratado de 28 de A~osto de 1817 feito por J(J~i 
Mari(J de Brif,), e o Duque de Richelieu sc as~en
tou lRuito clara e positivamente, .. ue fosse o nos-
80 Limite ao Norte a foz do Oyapok, com o que 
nada meaos ganhamos do que elllPurrar Oli Fran
cezos :Imito para o Norte, e livrar-nos cto peri;.;-o 
que corríamos, ficando elles tanto na nossa ,'isi
Rhança, c senhores da navegação de ttuanto'l rios 
vert'm para o Ama7.onas, por meio de cuja na
vega!(;to, podião a todo o tempo perturbar-nol a 
do' Amallonas , negocio ~e nRO rara nó!'l, ao menos 
para os vindouros, Je grande impcrtancia. , 

O Sr. Almf'ida, e Albuqllrrque : - Sr. Presiden
te: tenho ouvido \'a rias emendas sobre o artigo 
em questãQ, e acho in_Ii!4pensavel ou a do Sr. Yer
gueiro 011 a do Sr. Frnnv,. Diz O Art. - O Im
perio do Bra~íl he um e IRdivillivel -: ora eu de-
8E.'java sabE'r se se falia do Territorio; então daro 
eÀtá, que não Ile indivisível, pois que mesmo o 
Projecto da Constituição o divide, e faz suscepti
vt>l desta qualidade por via de transacç<;es, que 
possão accontecer; e se não he do Territorio que 
te trata, então he indispem.avel a emenda do Sr. 
França. 

O Sr. Araujo Lima: - Não sei, Sr Presidente, 
Ile be porque me dei ao estudo das Decretaes, cu
jos escriptores muito gostarão, de procurar rasões 
de ord(~m a exemplo dos Romanistas, que nisto 
for,io insignes, ou se he por 1{enio meu proprio; 
eu tambem gosto de descobrir aquellas rasões que 
tanto dão que fazer nas e!'lcolas, c como agota SQ 

trata de assumpto similhantc, direi alguma coisa. 
O ~. contém duas partes: na rrimeil'll declara, que 
o lmperio h:! um e indi"isi\'e , na sc.>gunda marca 
os limites: ;:inda que eu tenho a honra de pE.'r
tencer á Comllli~são que apl'\'esentou este Projecfo 
hei d~ tel" muitas occasióes de me apartar de meus 
lllustre~ Cnllcg'as, e cste prillwil'O ~. offerece o primei
ro exemplo; ",io jul~() tod:.t\·ia, que scj" tilodestilui
do de boas r:lsiit>s, fJue n;io se potosa sustentar, !te 
não em todo, no mcno" em partp. A primeira dll" 
vida verS:'l s"hre a colloca<:ào da mate ria ; dizem 
os Srs. Deputados, que tratando estc titulo do 
1erritorio do Imperio, não deve aqui tomar
I'e a palura - lmpcrio - n' outra accepção que 
não seja desigOiin<1o 'ferritorio, o que mio Sp vê, 
c que ~f' :tcaf; ~ se toma ncsse ~entido, enlHo temo!! 
., inco",'enient~ (~e tomar·se em um mesmo codigo 
uma palavra c'nl dil1(>rente~ s('ntidos, o que na ver
dade hc um fL'j(>itu. Ol'a ,'ejamos se t'stá bem col
locndo este ~" sem se tomàr ~m differente ~entido. 
Não se púcll' b!'lR tratar huma matpda sem primei
)'amente !'i(' tlnr IIllla iMa della; mio sc pr'lde por 
isso bem tratar do territorio do Impprio sem se dar 
uma idéa do 1l11perio: j"to he muito claro, e apon
tarei um <,xemplo : 0<:: Escriptores do direito natural 
formão e!;te titulo. - Do direito natural -: porém 
antes d'elles explicarem o que he direito natural, 
rlizem o que he direito, o q'le he nataral, e por 
.lIta occHlião pxplicão o que he natureza, o que 
he o hOllleDI, o que.he a nalureza do bome,"), e 

e~tR explicão fisàci' e hlor31mentf>: ora p"r~unto, 
o q'H~ tem toda'j ('stu cOU!'QS com e di~ito "ate. 
rol ~ Mas pede a boa ordem, que primeiro ~ deca 
aquellas noções para poder-se bem tratar as mate
rias comprebendidas no titulo: il'to que dip d~ta 
materia, que apontE'i por l"umplo, h, o que M 
acha em todo!! os ~cripto,·". I"or tanto para .. 
tratar do Territorio do Imperio do Brasn, pedia 
a boa ordem ~n<, se dHs<, u"!a itlea deste Impt'rio, 
e deste modo t('mos respondido a duvida propos
ta contra o~. fiem que l'Ie possa di.~r, OU que 
a materia está fõra do lll~r, ou qlle se toma eRl 
differente sel'tirlo. Agora \'amOS á idéa marcada nH
te ~. - O Imperio ao BrRsil he um e indivilh'l"l. -
Sr. Presidente, marcar a unidad(', e a indivilibi
lidade do Impt'rio, n:\0 he indifrE'rf'nte, nio he 
inuül. Trarei para aqui R doutrina dos Publici~"R, 
quando en~in;i:o que n S(lbel8nia he uma, indhi~i
,'el; isto he uma v<,rdade, que Me de,'(' ensinar to
dos os dias: elln marC'l. qUE' nenhum dos PodE'res, 
em que !\c di,'ide a Sohprnnin (st'm enhnr Ol"ora 
nessa que~tão, f.>ll1 q''',' os Publidsto. se dh'idtom) 
faz Sol)('rania; que o Podp1' IJ<'g'i~lati,o, adoptando 
a di,'i~;io dos h'f>S Pod('r('s, miu h" Soht'rania; que 
o n:\o he o EXc.>llutivo, e l1('nl o Judidario, N" lim 
que a rCllni;lo he que a constitut'o Isto mio be 
inntiJ; he nect'!lsario filie fie ('xplicl'le fiue a Sobf'. 
laria está na Naç;\o toda inteira, e nu" em parle 
dclJa: 9S iDconvenientei duquella doutriná mal n .. 
plicada, Rão funestos aos Póvos, e he por iHo que 
he mister toda a clareza. He ,mi" isto o que le 
faz no ~.: decl&ra-se, que o Imperio he um, e in
divisivel , para que se não entfmda por uma inter
p retação, que be I mp.-rio cada parte -delle , po rém 
que he a reunião (:e todas as Provincios do Brailil , 
que constitue o !leo Imperio.Portanto, voto por 
esta parte do ~. Em quanto ai outra que marca nA 
limites, tem-se produzido tão boas ra .. ões, e tio 
bem desenvoh'idas, q1tl' prodo ndo dever elle pal
sar , e eu tstou tnmb<,Ol por i~so ; em qUInto final
mente -li ordem porqur.- ~e dc'\'em collocar 011 titu
los, ou lIe adopte a do ProjE'C'to, ou a di" l"meu
das, he iitO para mim indilli.'I'('ntf>. ~m ('onrlullliio, 
Jliio estando ptla ultimll pnrtc do ~., qUl~ marcll 
«. lirnite~ do Imperio, voto pcla pl illH'i ru, <luO m. 
} arece mui necellsarin. 

O S:" • .!I!".". ': - Eu tanlhfOl f:(lU dl' port'cer, que 
,e luppr;ma o Segl1n('a parto ct('~tp Al't., e lUtoS-

11 o, quo! não sl'ja sl1flprida pOl' 1l1~\l1ll dCII; 1l10dOl 9 

que se tem prnpo",o nas emrndas dos Illultrr. 
Preopinantl'8, .it;to qu,> n;io temos «:onhe-dllll'ntol 
txacto8 Il elite r«,"(H'IIO, Ihr.rUfln·nos ,,~ora uma 
~I'antle falta a 111 inlcll'OlCl(Iil's, 'I til' tiC tem l'xigido 
repetidas vozei do nO\ rrnn. 

Pelo '1ne IIC:1hlll1 ril' ditl'r n J1h~.,tl'e Deputado 
l\f«!mbro da COlllmi'f:lio. fl'lt' rrc/ido n I~r()iecto. 
t"mol ('('rtl'za a f('''p"itn ,I(le; Jilllitrjol cl" Brll"il prla 
parte do Nmt~: ma" i!.!llIl1 (·f'l'h'1.a nao tC'lllUJO .. m 
quanto aos liJl)it",~ (lo !o\ul: pnr (1'1(' 111l\elldn um 
Trata!lo ('lItl'" POl'llllt'lll, (' Ih'~pallhll, qUt' !Õe tinha 
ajus'ndo ('111 Ja",..j 1'0 cll' li:',O, c' l'm qUf' "p dp"iK
nelU para li DI i tt, tIu anll-il Il I'ullla (I .. CalCtilhoR 
G~'andt'to, ~up "l' di" l" .. tar IHl IIltí'n<t" (i .. 34 grlins 
e "II'in inlhcadll no A I t •• tal "'Illhu.lu n:io chegou 
a trr c ftei'o por C:lllZJ dllll Oppni'il;lif'. dOR .J(,7.ui
tas, e porq\w loi rt'yogado pt'lu untro ,'rufatlo dt" 
1 iü I. 

• Ccl<,brou-8l" depoi!l " 1'~tn(!o do l,v d. Outu
bro de lii7 ; 1":1" l'stabl'1('rrnJ(l'"'' '101' elIte 110\'0' 
limit(,!I, niio pa!'''''r:lo ft~ ro"!'e-~~i:l" do BI'R"il altou, 
do .rl'oio 'r,.hi",. "crot:lIlniro Jtl Lobu" )l.n,u~ -.. 
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n, muito para d da sobredita Ponta de Caamhos 
Grandf'S, com diferença de' dois ,..áo. e meio, 

r:uco mais ou meno.. E posto· que posteriormente 
.emarcação avançalSemoa em terreno por conquis. 

ta , n'o Babemos até onde chegaralD os avan4Gl, e 
estamo. na incerteza., COID que nada deveremol fa. 
zer, poia que aliú eata Asaembléa logo no J!rinei. 
pio de seul trabalhos daria um ~a'80 preeirltado, 
e iria contra os principio. da JUltiça g~ra , com 
Clue diz, no Preambulo deste Projeeto, . haver-lIe 
conformado. Dil8e-ae que podia tomar-•• por diviza 
o Rio da Prata, porem isto tambem me Dlo ..... 
tia; porque se he por .er uma diviza natural, e 
mui visivel, eRtão ~la mesma ndo deveriemOl 
tomar por divisa ao Norte o Rio Amuon .. , o 'lue 
• eria em grande pr;uizo do Brasil, e ficaria mUito 
prejudicada a ~açae sem !lI posseslÕe8, que tem. 
além deste aiO: mas a.slm como não devemo .. 
perder o que de certo nos pertence, nlo devemos 
Cluerer·o quepei'tence aoa visinhol extendendo-n08 
até o Rio da Prata. Por estas raz5es .cho, que nlo 
deve llassar a segunda parte do Art.. para DOI 
Dão expôr a faltar ás regras, • principios de Jus
tiça. 

O Sr. Presidente proPOI, Ie amateria atava sut· 
lcientemente discutida, e julgando-ae lIue aim, },ropos 
• se devia fuer no Titulo a alteraçloproposta pelo 
Sr. FraftÇlJ e pelo Sr. MontelUtrIIJ: venceo-ae que não. 

Propol m&ÍJ; se o artigo 1.° passava tal qual se 
.chan, e nio passou; se paesava a emenda do Sr. 
Y6'lu,i,o, que co~siatia em .uppri!Bir-se t~o. o artigo, 
e venCe0-se que nao: propoz depOIS a pnmelra parte 
.to artigo a~ a palavra indi'Dirivel, e passou como es
ta98; e proposta a segunda parte do mesmo artigo, 
que começava - e extende-se, - vcnceo-se que tOsse 
aupprimida, segundo a emenda do Sr. Ferreira Araujo. 

Propondo fiaalmente o Sr. Presidente a eRlt"nda do 
Sr. JlontelumlJ qne diz - e o seo Territorio - veD
ceo-se esta emenda, salva a redaeção, ficando preju. 
meadas todas as o~ltras· 

Entrou em di'icussão o artigo segundo do mes
mo Projecto. 

O Sr. Alencar: - Sr. Presidente, eu creio ~ue 
nós temos chegado a materia de muita discussão. Este 
artigo tel'll duas J.>8rtes: a primeira . de8igna as Pro
"incias do Im perio, e a segunda diZ - por federa
ção. a Provincia .Cisplatina - ~ós não. p~demos já 
decidir esta matena por uma Lei Conshtuclonal tra
tando do Estado Cisplatino: :parece·me que não temo. 
todas as informações necessarla. para tratarmos deste 
neaocio, e he preciso qne fie peção ao Covemo tadal 
as °inforl .. çõ~s qtte pul1er dar a este respeito. Be ne
cessario considerarmos esta confederação: he neces8lrio 
vermos, para aj ulsarmos com justiça. Mudarão .. cir· 
cunstancias: he preciso lembrar. nos qQe aCJuelle &eto 

'foi feito á força d' armas. 
Sr. Presidente, nós estamos no começo doa BC/S

BOS trabalhos, e he necessario, que não demos um só 
passo que não seja firmado nos principios de justiça 
unif.oet."al. He necessario que não demos um só passo, 
~.-': pafeça ambigu~ ás Provincias, q~e ainda não estio 
unidas. Embora qUlzessem dar a razao qu.e teve aquel
la Pl'ovindapara separar-sc de nós. He preciso Jlois 
attendcr a ('lia, Jlorque faz parte das do Rio da Pra
.a. Nlio sei, Sr. Presidente, que razões tivcrão ellas 
para se desunlrem do nosso Pac.to Social. I:Ie neles
sario uão .perdcr um momento: JDJa~ucmos lSl0 quan
to antes: parece-mo que de outra fórma he estarmos 
3 fazer com que cllas se dcsmembl'em: a1uftUa ProviR
ei" he a p~incipat e a mais visinha das nossas. Depoi. 
disso, cODi'ém cO;lsid::rarUJ ..a ra,(io de féderação, c 10 

deveMOS ter semelhante federação. Nós nÃo devt'mos dn 
um pRlSO a este respeito sem nos firmarmo. nas pre. 
.entes circunstancias. Eu queria por tanto, que toda 
esta materia ficasse adiada, e que se pedisse ao Go
verno as informações necessarlas, para iÍ vista dellaa 
decidirmos este lIegocio. 

O Sr. CtJTtzeiro da CunhlJ produzio uriol argue 
mentos a favor do .piamente. 

O Sr, Henriques de Reltnde, di.se que aa ra
sões que tinhão appllrccido a favor do adiamento lhe 
parecerão sem força alguma; que todos sabi:io cOJU 
qoanta difficuldade se obtinhão informações do Ho. 
vemo, ao mfsmo tempo que ninguem tambem igno
rava, que ba~a um 'l'ratado ,obre OI Estados Cisplati. 
nOl; e flnalmtn&e que devendo o Projec.to da Constituição 
passar ainda a u.Jla 2.· discussão, e 'liavcndo toda ara • 
do para crer-a que esta pri~ira duraria mais d. 
um aUIlO, Dlo podia de modo algum convir em um 
adiamento tão prejudicial á Assembléa como ao 
Povo. 

O Sr. F,(JfI~a: - Eu voto pelo adiamento do 
artip que trata do Estado Cisplatino. Se o IlIulltre 
Deputado tem conhecimento desses tratados, não o 
tenbo eu, e uem o tem outros Srs. ))epuladoa. Por 
tanto sou de parecer que se peção ao Governo todaa 
as infermações necess:mn!l: por fll.lta dellRs, he quo 
nos achamol nesta confusão. Para remediar isto devia 
ba\'er na Secretaria dellta Assembl~a um arquivo d. 
todas as Leis e 'fratados. A Assembléa deve tr!' to
dos OI documentos authenticos para sobre iDes 6rmAf 
as suas decisões, e nada diaso tem. 

O Sr. .JlenC'ar: - Se laa al,ulR Tratado, eG 
não sei, e por i:;so peço informações ao Governo: 
mas dizer agora o Sr. Deputado, que todos sabem 
do tal Tratado, isso Mão re,;ula, porque nós não 
havemo. decidir pela .imples informação d. um IlhlS. 
tre M(>Rlbro. Devemos portanto pedir ai informa. 
ções preciial, para que uunca se diga que decidi. 
mOI coula alguma ,em moth'os legaes. 

O Sr. Presidente propoz se a materia t'8tava sm. 
6cientemeBte. discutida! e julgando se que 8im, pro. 
poz , se deVia ficar adiada a sepada parte do artigo 
segundo. Vence0-se o adiamellto. 

O Sr. Álenca,. mandou par. a )feza a seguinte 
Indicação. 

" Proponho que se peção ao Govern8 todOI OI 
esclarecimentos possiveis , cerca da Feclerllção do Es
tado ~isplatino., par •. enf~o se poder tratar da parte 
do artigo. que diZ respeito a mesma Federaçãc'. J1lencar. " 

Decufio-Ie que Ie pedilleJU informasõel ao Go
verno. 

Continuo. a discuuáo do artigo segundo. 
O Sr. FerreirlJ França mandou para a Mesa a 

emenda seguinte: 
11 Comprehende cenfederalmenfe aa Pr~vinci.s &e. 

Supprimidas as palavras - por federação - no fim. 
Ântonio Ferreira França." Foi aroiada. 

O Sr. Afonle3tl1M: - ~r. Presidente, approvando. 
se o adiaJnento pedido pelo Sr . .t4kncar da ultima 
parte deate ~. 2.u

, a respeito do Estado Cisplatino, 
julguei nada ter mais que dizer; porém lembrou o Sr. 
Ferreira França um additamento, que me parece digno 
da mAior consideração; pelo que p~di a palavra. Quer 
o Sr. França, que se accrescente a este artigo depois 
da palavra - comprebenda - confederalmente. ,.... 
Muito respeito as luzes deste Varão conspicuo, meo 
'Mestre, para que deixasse de apoiar o seo additamento , 
e mais quando elle lIc conforme aos fins da Assembléa, 
e li expectativa da Nação. Fadu8 não quer dizer outra 
cousa se não amisade, alliança, boa fé, e tudo o mais 
'l_e CVDY~ •. fAzer , buc .. J'ClaçÓft redproc~ da 



nnil1'o o t intt'gri.lllde ,lo Grnn<tc tmpet'io: e pasto que 
."ta l'iI!I&Ha tenha tido mai .. C<JIOluuna appliCllção Dalt 
Jn.t.il.~içõell Repllblic~l\llS, todavia, approv:&do como tili 
.. artIgo 1.0 delite ululo n8S llalnnas --- o Imperio 
c4~1 Hra~il he um, e illdivi~iYel, - oca e\'idclttc qU1l1 
de\8 ser a .ignitkllf;ó\U- prupria na nO~II:' CUtlstifuiçilo 
,h palavra -- contcueralmcllte. -- E por tal~to ncnhu .. 
ni& interl'retil~tlo sinil5tra llC lht' porte dar t an~- a-As .. 
Felllbléu vai grangcar o Klaio1' conceito, c pubhca con. 
liança. Voto .,ois pelo addltamento. 
. O Sr. Fran'f": - Hr. PrclIidente. COMo eu fui 
um dos que apoiar,io a emenda do illu'Itre Prcopinan
te, necesllario julgo levantmr-me para (1&1,r IIObrc eUa i 
eu quiz que a 8ua doutrina clllra!Jsc êm debate. para 
que !lendo conte,tada com as ra1.ij~, com que entendo 
dever a;er, venhão,",o conheciment.o sJa Na~JQ l'0r meio 
dos Diario!! desta AssembMa, OI motivos justo~. que 
ella teve .,ara admittir elita, e não aquclla furma de 
C;overllO administrativo da!t tUl18 Provincias. Sr. Pre
lridente, eu n;io 8l1U da uplniíto de muita gente. qu~ 
julga não collvirao Brasil () I)"tema d. um GoverM 
!federativo; ant('s pelo contrario me perlluado. de que 
IfSse seria talvez o meio de II(! as meSMas Provincia. 
ftgrandecerem, e prosllcrarelD mt"Jhor. Mas a que!ltãO 
Ite outr~. O que nus cumpre averigúar be, se, rcbU8 
"c ,tanti/ma, l'0d('mos nó!! adltli1tir em a Constituição 
do Imperio essa ledcraçoio? De certo que não; porque 
quando 08 P~vos do Hnu.il se d.!rão 8!1 .nãos t e pro
clamarão a sua IlIdcpctlclenria, f.i com a pronuncia
~ de um Governo l\Ionarchico, que se e~tetulé88e á 
todas 118 partcs do Imperio; e não se rl.'titlÍngir,io a 
IJaver Constituições pardacs, e intenta.'1 elb cad" úma 
das Provincias; sob... as quaes se .stabelecesse depoia 
•. Constitcição geral de Fcderaç.ão de Estados, que 
em td caso devia se~uir-se. Por isto Iil;rucnte, e nãd 
por outra raZi.io· d, 1IIeell~ruencia, he que voto con
tra a emenda0 Nlls, comu Rcpre3tmtanteli da Na.tão de
~emos seguir na obra da Conslituição, que tazemos •. 
MO os arhítrios que melhor nOIl parecem, se nio a 
norma, que está pronunciada peja mewa Nação; a 
q\láll não foí. uem he dé certo, a de UIII systema de 
Federaçóio das Províncias. Eili-aqui a ra~\o porque t 

"poiando a emenda elD quclItão, agora Yolo cnutra 
eü •• 

OSLo. Cnn:alllo t Afeito: - Com que marnilha e 
C'OII1 que e!lpanto, Sr. PIM:idcnte, ouvi repetir 
JI8flte AUgllfitO 1t~into a f"XIH"essão - tedeullmen
fe - na Emenda proposta pelo Sr. Ferrei,.a Fra",
I"! todos nús nos acll811101 nelle unidos para fazer 
11.a Constitui<;llo, e lmucar a t'trma de Uln 00-
".rno Representativo l\lonardlico-Cuustitucional, e 
."ignaI81 nesta comtorlRidade a divizito dos poda. 
TeI. ( apoiado) Com que mann"ilha, torno a dizer, 
'~o n'aquclia Emcndil sustentar-se uma doutri.a 
fJue páde trazer sobre nós immensol; male,,! ( apoiado) 
&) a ínco",~ideração a podia dietar. ( O Sr. il1onte."'TUI. á Ordem, á Ordem) Sr. Prezidente, ne. 
Jlbum Deputado tem direito de chumar á Ordem, 
IIÚ, V. Ex. tem essa prerogutiva·: eu estou na Or· 
clern, continuarei _o meu discurso, e miarei por
que a maleria he de tal natureza, que ainda que 
a Jllinha voz fos~e de fNro e R minha eJoquenciat 
j ~uill á de Demosthenes, ou de Cicero, nlio podia 
appreseotar aqui lodaFl ai ral'õel!, e motivos, qfle 
jizc.'ssem convencttr C'sta Illuslrr ARseanhlea dE que 
tal proposição dl'v('ria lÕel" '"C'I(I'1 tada ( apoiado ). ~'e. 
"E"I'lu;:io, dizem Oi; J.~~criptolT!! p()litico~, he R unIão 
cl AtJsociaçücs, e J;;~tados illdl'pl'lldent(,!I, ( apoi:ldo) 
'WP se unem pelu!! laços df' nma COII,titui\'Íio ~~
JãT; ,na qual Sf' mOl'diu os deVf~r~!! dr. tod«!8, dal-

'~"os ao 1l1ll eOJnmum da prollperaJlade Nacaunal, e 

delta R~ reguli'ío Alliançac; oden,.iu!I, p ~~rP.r.c;;.,._ t 
re;;o}1JÇllCS de paz, ~ d,' guerra: repnrtição d.,. dt'h 
pcza!!; eOl1tril)ui(;()ell, e (,1U1'rc.~~tillloS UE'f:(':/saring para 
a despc:ta, c sel(Úl'éllU'A dos E .. hu1t's t uidos; 1"111. 

p~ezaq de lltilidude "t'~'é\l, ~ .. elllçik~5 Uiplomatic:u. 
Fúra di~tQ, tudu mais he lima uui:io lutiuU\ d~ l"do 
o Imperio COmo !te d«,clara no Arti!C0' e r90fonoe 
o declatRloã(l todati ar. l),o\,illl."iuo;, Que ~lUor diJcer 
um llnperio indivi"ivcl ,. Não exi!lle jó' lllUll MCJ6 
narchia l;olls~itllcional pC}f'1 pl'opriol P.)y(,!, pro
damada? () que ho urna Monarcllia 1 lIe uro todo 
c:omposto de todaR RII pa rte" diriKictA" no itll uuiecJ 
da prosperidade ger.al er~uida sohre a base de uma 
COII!ltitui(:il" t qué !;(' eomp.'b de L"illl fUl1ctamentlle!t f 
unidas COIU UM r.ognlumentares, e!ltubclt'cidaR corn o 
rhe~mo dm. s~ os P"IVO!; it. m8Ili(~tijiiio A sUa "on. 
ti\de, COIIIO hav(,IDo!l hir contta eltá ~ Corno b .. .,. 
filO" fél:t(!IO UIOR lio\'a t.,rmâ de Gov.,rno. ~e já eRtá 
dt'c:retac.l;, pC'la ltmtllill1e.\'uz da Nllç«O a l\1oti:uebico. 
Congtitudollal? hto KÊ'loiil oh'cal' os Dir'eithlll J'0liti. 
tos dâ me~ma ~ação, ~';cnh\Ím de nó!! rúde qdt>rer 
outro lIovO 8V~telha de' nnH~fno, e !le o ousa~!I~. 
IÜOS toz(lr, fáltarÍltmo!l á I, .. d(l~ I!O!lsO!l jUran\p.ntu"l, 
ctué eXChlc.'lú úuiiin tt-d~rati"a" : aatll1l'Íal1tos á.R hel'
t;8S devert!s ';1I~~'acloll: e fi.lfftriamo!l 110 dirt'lio que 
temos pc);t!õl t'loclelir:u;ii('q dôs hos!lo!l Çonslituílll~. 
NÚII n:l0 ~;:(amo~ t1tJtorl~adoll pIAra deliherltt !l:titire 
a melbolo liírma de Oo,oel'llo qu .. o ronfCltl ao Bra~il : 

"nem di Prol'III'llf;lics o fH1.pft1; nem h:lYilt IUA'1lr • 
lelnelhllhte disr.tlR~lo. quando pela UhOdift1@ dC'r.ta. 
ra<;do estava dp't"I°tninnda a qll~ toda.. ~ro\"incia" 
detite Impp.l"Ío tinhllo ~r""'am,,do. D"vp.moll por for. 
ça trah'l" d(' fàzer lt C~nlltih'içãu tal 'Iual he a 'oon. 
tade dO!4 Pcl\"O". Nlopoct{'n10S lahir dhlll HrnitC's da. 
nOMlllas Procl1rlç.~; 8,,"irn potqUf! nenhum de hó. 
o ()uer, n~m p"de, ~nmu porque R('ria ~str8dho, 
que qualquel' Prot'in"dor ~ .. ablllan~!\!lRê a eXêcder 
OI lirnit~s d~ IlIa Pror'l1ftlçiio em peoh) ~IIeRcill f 

e além do .iU!lh~. ErA conqeqUt>ncid di!õlto admirei f 

que esta pr0l'lO~içll0 tO .... (6 r;tl!l:tent~da (apoi:idCli). Se 
ella pa~!lns!;e, ('ra ° m('<in1o que dltér; dt>!::tnUflchfllm~ 
sem os lar;o!l , que nos li~.io; calfa um:. da" ProtiricinR 
separc.~e, faça n 11('0 Uoh·rno, f$ !le dr'poJa a união 
náo lhe!! apl'Quvel' , fitC;;1o ('urnCl qui:T.er(lm I lIua ftoder' 4 

ção. Sro Pre!lideRh'; elt mIo !tc'i, tC1rnu ,,·tt;.er, 
eomo e!!ta idéR pOllel4sf" ler apoluda. Tdlvf!. não R. 
ptofun6JaRHcm como r.úmprilt as ton!tequt!nda" que 
«taqni sahiric1o. Se ell14 P""!!ilIRe •• deo~ C"h!itihli«;ão , 
adeoA A:i!Jrmbl~", "oi" que era ~nti(o "U.tc!llIatio on
tl"8 df! nOVR fúrlllR: e tlfltet outra" Eleiçõe". H' qü. 
detlotC~8tn! Qn~ co"" .. !!ii,, para a ptoflpetid .. dfl~ deste 
Imperlo! De ~erto be a todd" o. hlhol mafll(etlto, 
qu. plssllndu lIi pltla"ra - f("der,,1rnent~ - t davam. 
a conhecer, (,ue em fe~ de ptnt.úrarmoH o w.m da 
Patriu, e apt'r'tarrno" eada \'~Z Mais os la~o. da do .... 
uniãu, nos e!!qlt~ianKl'" do.. otl~"o~ de,'el'eR t Cf 1Ja
tenteavamol'õ; ,\ue ns l*toYit1(!ia .. hi" qnrriilo 000-
l"etllo Mona~hlC.·o-ConIlUhlcional r"rA o qMl p...,. 
damarlo como Cllere, (J .cctual «lu Oot<,rncJ P,t~ 
cutiyo: ao mC!ln10 ten.p. que .nu o 010 q'l~illÍy'l 
pOl'qCle tendo feito tanto" a('tOlt snlelnhC'1I d4a retonll. 
cimf!ntG, não mostranlo, 'tue quill~!'If'rn outl1l f(.r. 
ma de Oove.'rno por ",C'ln d .. repIPRentAçt'If'!I 8I1thf'n
ticas; nt"1I1 o podiito jíl fi.t('f por lhe!! "lio ~'!l' li
cito ruilir do pado !llI(lcinl t'C'If'brado. Rem It •• 
.er 1hoti.o iustiflracto. 8ro frp'Iidtnl... ":'1'" i~mo. 
para aqui formar 8 Cuu·,tiln;(:i1u do Imt>ptio i\fo
n" r.~hl~c,.ColllltittU·i(lMI • igual (I Tontude do~ P"I~~ 
a.'danlocla em "od'1Il a" Provior;:l". F.IIM ~f'1.'p. appa" 
recer CUIMII C\;!l4lp'1"f'nri" d" l pod('reil I quti n~'lf turfe; 
commetitlus· ; .e f). A fi i.r(~ "ppllrK~~!le co.· ........ 
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F111a. acima ponderada ,_ manifc~(ariamos ao Mundo, 
'llle tialtalhos ai; nOilso jlll"ltln'ento, e á vontátJc dOIl 
J1U~"O!l t;on!õtiluintt's. Consagruriamos no Alta .... da 
p:atrin o d~('jo. d~ n(ls~:, ft:liridade, e dOB no~sos 
"endour'us, !;c cmgllulo-nos aos nossos pod .. re~ não 
nOI dt~s"airas5emos da t:',rma de Governo, que ado
ptamos, e se o conh'ario fizessemos, collocariamos 
DO mesmo Altar um ninho de diliculdarles, e um 
montão de desordens. 'l'enho. por tanto dito quanto 
"1 mim cube, c f .. llorei até onde chegarom as· mi
"hes torças para rnosh'ar, que tal Emenda nunca 
terá con~ider8ç:i.", porque encontra a vontade dos 
Pú\'o~; vai frustrar os nossos trabalhos, e lançar 
pOI' tel' ra o :Kdi (ieio, que tanto nos tem custado a 
lenntar. 

O Sr. Carnriro ia Cunhn: - He nccef'lItlrio pri
mcil':tm~nte , que todos os Srs. Deputados apre
ciem mais Il liberdade, com que cada um deve enun
ciar a~ sual propoziçilcs; embora s<'jão ellas (;()I1-

trariadas, porém nunca atacadas por um modo 
otfensivo, e que produza a desconfiança de que aquelle 
~ue as fez, l1e menos interessado no bem do Estado. 
Trate-se de combater a emenda, e de produzir ra
zões, quc demonstrem claramente, que eUa não 
teDl Jugar, e nem convem adoptar-s8 Porque se 
oppõe diametralmente á felicidade -da Nação; he 
assim que le convence, e não com palavras aspe
RI, e pouco decentes. 

O Nobre Deputado, 'jue acabou de faUar, de 
~erto não tem mail Patriotismo, e nem se inte
ressa mais por a sagrada Causa do Imperio, do 
que aquelles, que apoiário a emenda, e que tem 
8l:isignado em seo favor, e se me fosse permitido 
e~ çhamaria á este Augusto ReCinto, a8 testemu
nhas do muito, que trabalhei para a Independen
~ia, e união das Provincias do Norte, com quanto 
esteve em minha possibilidade. J a em outra sessão· 
.e deddio ( e a meo vêr mui bem ) que o I mperio 
do Brasil he UIQ e indivizivel; isto bastava para 
filial quer Deputado sc cohibir de avançar propo
z~ções contradictorias, mas a palavra federativa~ 
m.ente não vai' de encontro ao Art. vendd. sobre 
li ,imlivlzibHidade; e antes de se lhe dar tanto pe
zq., e fier tomada em um sentido opposto, convi
ria. primeiro ouvir as razões, e os principios em 
que se fu"dava o seo nobre autor; porém não se 
teJ't! esta prudencia, e Rem se lhe deo a attl'Rção 
devida; e por isto, Sr. Pr.zidente, se eu tambem 
tivera a eloquencia de Clcero, e Demosthenct4, a 
eltlpl'l"garia toda elo defe~der o honrado Membro 
«) .SI·. F,.rrrirtt Ftnnçtl, porque_ estou assásmente 
per:madidó dl" que só tem em .ista o- bem de sua 
P~tria, e que t.cndo bastantes conhecimentos, e um 
juízo tão claro, como o daqllelle, que o comha
'teQ, não pOilia avançar proposições desorganizado
ras, como injuf:tamente tle dl!'Re, porque tanto pre
za., a meo vcr, o Sr. CorMIho e Mello a ordem, 
q.,anto n Sr, Fn-rrir" França a Justiça, e Publica 
..... ~1icidade. 'rodos n(;s encaramos a grande que~tio 
~"i~ do lResmo ponto de Tista; isto he, rela. 
.• ~i,mente á inte~rjdade do Imp~rio; uns RÓ a jul-
,,;;~o duradoura estabelecendo certos priRcipioi!, po
"I~nl "tlho" penl'.io diRel'entemente, mas d() cho
C"Illf~ de opiniiiplI delf~ren,t(,!I rezultará uma mais evi
d~Jltc verd",de. N.io lIe pode ar!{umentar com o ex.m
plQ de outro~ EstadoR n t:espcito do Blasil; a 8ua 
",'Dstidão t e mesmo R grandeza de c~,dR uma de !mas 
1.liItVincias, que augmentando progref'!'livamente, bre~ 
\lf'lneute cad.. uma se tornará uma Potencia, não 
Jl,"lle rugir das vistaM da<luelles, que wzendo a Cons
tilpit;iio 4le tão rico Imperio, niáu attrndem só_ente 

ao que convem do [)resent~, porém deae-júo prennia' 
malcsparl{ o futuro; e por isto tllh'c:f., que o bon. 
rado Mcmbro se lmnbrasse d'uma federo'.:iio, que, 
em nada se oppondo ao systema udoptlulo, fosse o 
,inculo mais forte da união eterna dil~ Pro\'indall 
com o .todo do Imperio; attendnrllo~ (lS trez Pro
vincias do Rio Negro, l'arÍl , e l\hranhão, que ti. 
cando tào deltaeadas, e em huma longitudo immen
sa ~ como poder:'!ll sem g,'ancles incom'enientes recor
rer sempre' ao Rio de ,J Itneiro l (á ordem). Estou 
na ordcm. O .. a se esta federaç~o n:10 se opp6e a 
Monnrchia Con!;titucional, como bá exemplos tanto 
na historia antiga, como na moderna, e me!mo na 
Europa, po~ue a niio admittimos, com aquellee 
limites, que permittir a nossa {úrma de St,ovl"rno; 
podendo liul'r em cnda uma da"P,'ovincilh uma 
prim<,ira Assem'léa Proviucil'il, que tenh .. a inicia
tiva das Leis re:ulamentares, e que informando COOl 

mais conhecimentol á Assemhlea dos RE'presentan. 
teR da Noção tudo quanto filr mister para promo
v~r a sua prosperidade, consiga-se desta sorte o bem, 
que todos desejamlls? Considel"iida, e admittida ~I' 
esta forma a federação, opp_or-ie-ha á integridade 
do Imperio? Não de certo. Eis-a!}ui Sr. Presidente 
o lentldo, em que tomei a emenda, Eis aqui como 
considerei a questio, e julgo que estas serião 88 yi .. 
tas do 111ustre Deputldo, que a propoz: h. por 
tanto preciso, e mui conveniente combatcrem-se u 
opiniões com mais moderação, e com menos talor, 
e nem quando mesmo se emitta alguma estraorc!i
naria, deve causar admirações, por que quando para 
aqui viemos, e nOI mandárão nosso'! Constituintes, 
fOi para cada um enunciar sua opinião com uma 
pl~na liberdade; aliás parece pouco 801ida ... ta .. 
bblecida inviolabilidade dos Deputados. 

O Sr. Alentar: - Sr. Presidente, com CJuant. 
Idmir:.ção vejo pela prilLein Vel um ·M.mbro res
peitavel, cujas eans brancas o Ibunlo; com qU:IDta 
admiuC;ão, torno a dizer, pela primei,. vef. o v. jCl 
atacar intençõol. em Te. de atacar ópiniõe5! Sr. Pre. 
sidente, a intolerancia he um mal em pollcica, Q:an. 
do se trata de qualquer objecto, convem primeiro 
discuti-lo muito bem, para depois ent,., n(' conhe. 
cimento da IlIa lIlilida:le, ou inutili.iade. EIS31 ad. 
mirações , essas hyperboles nlo servem quan:lo 10 
trata de eluehlar uma Iftateria. Era precilo que o 11. 
luure Depuc:ado ouvisse primC"iro qual en a opinião 
do lllustre autor dellta emenia, para então poder Iva. 
liar as SlIas intenljõe!l. Ninguem com effeito profere 
neste Recinto uma propu!lição, que Dia seja aa in. 
tenção de poder aproveit3r I lua p .. tria: isto he o 
que sempre se deve lIuppor. e nunca envenenar O 
m~o de pensar de_ningueOl. Eu apoiei a emenda, • 
quero mostrar que não--;Poio absurdos. Quem no. 
disse que o Pa,ri, e Ma~anhão não qneriáo r.15e!' 
parte do Imperlo do Brasil? por ventura i •• o elti 
decidido? Ma-s 8~IPl?onhamos po_r um momento. que 
estas duas PrOVIIlCla!l, que naO entrarão no nosso 
pacto loci.l, formão sua união á parte, e nos di • 

,.em - nó. queremos federação com voscr pau noua 
maior legurança, porque temos direito para ilSO,

Poderiamos nus subjuga-Ias? 'Im lIcmt:1hlnte proce. 
d~mento, seria conforme a direilo? De ctrlO que 
"alO: ainda conhl"cencfo· a de~V3"~age,n proveniente 
da desunwo d 'qudllS Provinei.ll. Mas' Ileveriaíno8 res
peitar o .eo direito. uml vez; que nos di.f;,essem _ 
NóS" queremos inteira união com vosco. mas por 
mei.o de federação: - Acaso ~eriamos forç as para OI 
.obJlgarmo. a reunirem-se a no .. do mesmo modo qu, 
o resto do B.rasil i N io. e nem direito. Hc p~eç .. 
10. Sr. P,cI.dente, naOIUanDQI aempre princ:il,i~ 
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de. tntoires3 ,I d~ .inst-i~ l~'unJI)- .e tt'lta d.liber. 
~ade do. povos. J:t se mostruu que: u reuniões por 
f.,leraçío não s,io COlltrót a uni~rsde do Ilnperio. Não 
cummc:tterão pois nenhum absurdo OI Ueputa:lol, 
que apoiarão a cmellJil, por'iuc aquelbs rc.uDió~s 
por federação vodiáu I~r "ara totes. e taCl Provin. 
~ias entr~re4ol1 na nosu S~cie.iaJc. N~cn se di.~a. que 
ISto he .r contr" u que Jur'lIu()s. Ainda nós nlo u. 
bemol qual he o 'Imperio; qUica os ICUS limite.; 
quaes us leus portas. S:: o .. puvoa disserem que nio 
querem mais união caiu Portuoal, mSI que Ie nãu 
querem tambem reunir com n~sco i nãa o. havemos 
de obrigar, que por. isso nio temos ~ireito algu'n, 
aiada que tive3scmos forja. A incorporolç;h do Es. 
t.do Ci.p~tino be a maior r.uãu q 'Ie eu tel1ho par~ 
.ppra.ar a emen!", 1)(Jrque nós nliu ,fevemus de ne. 
nbuma maneira desrryir a tranquillH.de. q!le pr.,m'). 
\'emos. Cumpre dum'>l a conhecer ao. PVV08, que 
.omOl r~."eitiltlnres Ih. I;!'IS dlreitu.;, t: CJ'le longe 
de sermo. IIUnnOI qller~mos pel,) contrario tao In. 
.... entc o que for •• rcalo pela 6U". vonrJtle geral. 
Um. das ra~c.:s. Sr. Presidente, que le .. u're·ilurio 
a. Cortes de I'. 'rt1Igill, foi o d':~II'.r'~,"o co'n que 
meia. duaiil de Oe.)(Iufus '1ueriã(, d"ci,fir d"s destinos 
cio Imperio .do Bnsil; fujamos (J(Ji~ de imita.los. 
Mo .. tremol qao Dá, querem.. fur<:ar Prr.vincias que 
ainda não te reunirá" a nô!Õ; q11C ai n ia nl0 elltão 
"preaentadas nl n·,"a A~sembrea: em attenc;io a 
__ • foi que eu apoiei a c:meni ... 

He Dccel'uin faSf!r.lhel enten .Ier, que nós não 
41Deft1nOl obrigt·lu c.,m CI I'~'·.t~r de "058& força. e 
... a. t .. 1 pcnlllio atio. e~g~l1a.ta •• Nisto 10U -cnhe
_te com OI meu. prinCipIO': apenaa entrad" na 
.. inh. carreira política, que be b'lt:lnt~ lunga em 
COIDpata~o d". lDC .. I pouc·n anil"!. deciti.rpe a fa
~or dOI pOVOI; e jamilis fui 3ccun.I.) de int~res.ei. 
10·: taato tempo tenbo de vilt.. política, qUinto de 
IOtrrilDentOl. .c a,pareça um só, que me Uze de 
1aaver pedido a rAeDOl recempensa. Por consequencia 
.. minba. int~6e1 nunca poJcnio ser maculadas. 

O Sr. M"nlUUfJNJó - ir. P·resitiente. peço a pa
I;lYft para .... p~der lU prop()zi~6e. d I IlIustre De
pauado, que f.Uou em sel1Üdo contrario: primeiro 
porém que tudo quero; fazer um rertueriment" contra 
mim; e vem • .er: se eu desliur um ápicc d:a mo
de.tia. e dignidade.. com que devo faltlr neste Au. 
gusto Recinto; se."ão for romedido eomo devo ao 
C{ecoro . do Uep~JI .. do ancião, o Sr. CarDalllO e Mello. 
qllC opinou contra; peço a V. Ex. que logo c logo 
me chame á ordem; e não consinta que continue. 
Quero assim mosuar, Sr. Pre{;identc. que a velhi. 
q, cujo caracter propril) he a moderação, e a cir
cp'napcção. nem sempre apparece ornada de tael qua
J"lade.; e a .mocidade, 'Iue dizem em regra precipi. 
~da t mil VeJlel com dume d:aquella. obra com pru. 
.ncia. e circunspecção. e obedece á ordem. Entro 
CJD .... atcri.1. 

. Um JIIu5u'CDeput.~() o Sr. Franfa disse, que 
o.~"addit~.CDtl) era comra o sylte'ma adaptado pelo 
8"";1.; era· c«.mtrao pacto Sc;çial; que a Nação exi. 
g~ de .. nós • .Isto melmo eulamou enfurecido fi Sr. 
CilrDIllAo. .. MelltJ. ExaminelROI poil • questão. Cer
taJQente .estes J\I'Jltres O,putado. conceb~m que a p" 
]~v.ra,- confederaçio - ou CO,UlO di ... o Autor da 
e~nrla, - confelt.ral ~Dle - era .cismatica nas in .. 
ti~i~&9s MrJOarçhicn, IpI,I .. i ... , e her~ica: cabendo 
só , repuhlicalJ. bfinguell) ainda Q disse, he novo: 
C .•. ~\i$lQtia. ..de.. tooO$ os temJKW mOltra tfiamctllmente 
~ntraf;iu: Slo inflait.. ai ve~. qu~ se tem con. 
t=rado pequenO$ R.inol. lustentl"do todavia as 

,fóiJIIU. C instituiQie. moa.rcbicu. Para. aio fallar 

de outrH: Que fnj a HtPJarc''''/J ·ing/tJ.~nrf':"~tt. q#te 
dco ao d(poi' origem li M nnHchi:l I ngle?l\ tl'hoje f 
Um. verdtdc:ira confederaçã(): até havia um COlIgre.'i" 
~ral de uniiio CO!Q o nome de Willena-gr.nwt. 0.1 
.. ~embléa do!! ubios. De~enerou I'or VclHUU a f6t:,n:l 
Monarchica de cada um' (bquelle. Rein.lS !)(Ir ~erern 
cOIlCedendos? J .. og" a palavra conr~(lera)ã.() não he 
só e unicamentc applicavel ás Republic~,,; logn o, 
IlllJstres Preopinantes mal ~e IS-imarão d., a(t.ritamento 
d,o . Sr. Ferrrira. Franfa. Perguntarei mai". e aquena 
união entre Reinos para formar, cC'mo f\lrmava um 
todo de Reinol (pua alsim me exprimir). isto !le. 
uma Monarchi3 fedcrl2l, a qual jámai. connOIJ que 
clLurbitalle da n.turell. e in;!ole de ç;aJa uma de 
suas parler.; aquella unil1o, di~o, MO podni 'am
be/o ter lugar entre Provincias, que confederada. en
tre ~i formem uma Monarchia.Repre.elltatifl t Se • 
-experiencia nos mOlU. que ~e Reino. unillo., le fôr
ma um to:lo MODarchico federal; le de Provincial 
,miJas .e fórma um todo Republicano: porque igual
mente de Provincias confederalmente unida' não ror
maremos um todo Moaarchico- Representativo? Onde 
está aqui o absnrdo, pe:'ra de e3cand<l!", que tanto 
irritou o delicado sen~orío do lIlustre Deputado todo 
occupado, e tão ardentemente, em defender o Bea 
geral? Sr. Pretrdente, tll,lo he dep~I1Ji:nte d~ prin
cipios cardeaes • que adoptarmos; e não de lerem, 011 
deixarem de 8t!r confederadas as Proyincia.. Se aquele 

,lei principiol fluem OI propriot. e adaptadOl á in
dole, c a natu.reJI du Monuchias t .s Provinei .. 
confederada. formarão uma Monarchia Federativa; le 
elle~ porém souberem á. instituiç'es democraticas, •• 
Províncias confederadas formario uma Republica tã'. 
Não he portanto caracteristica d.. Republica. a con • 
fede~iio; muitas existem sem ui instituiçao; nã" 
he igualmente euencial , Monarchia o Dio Rrem 
federativII 11 lUas partes, porctue muitas exiltirão 
lCado.ct. 

Aqui umbcm le dine, que .do~tando-Ie o IId. 
dilarnento, fazer.te-bia 3 divisio dai ProYinci ••• Cu .. 
ta á crer. que neste Augulto Recinto lO tiraste Ulnl' 
tio gratuita oonsequencil. He preciso desconhecer • 
primeira lignificação' da palavra federal, par" expti. 
mir uma pr~polliçio tio sediciosa. Que quer dizet 
Provinciaa confederadas l U oidal , e bem u ni<!as, uni. 
da. ('om laços não ephemeros. mil eternos I lo
go, como por te adoptar o adllitamento que ped~' 
aquella eonfederaçãO). se hio de dividir I!I 'rodn. 
eias? Disse-Ie mai. cem voz trovejante. que Se , ..... 

sasse O additamento, adeo. Constituiçiiu I eu exc:la
marei - adeos ordem. adeos tranquilidadc - se pu .... 
(em a. revoltantes proposiíõel que eu tenho h.";' 
desgraçadamenre ouvido. 

Nem se diga lambem tine a palavra cnnre<tera~ 
ção marca independeneia na •• tministração .Ios peqdt:
nos corpOl politicOl. que form~o a confederllção, 
tendo cada um OI Tribunael primeirnl da IUI eivil • 
e polhicl gOvernança. Bem dillserão Dn4amel, e Sit1/e,. 
quando se prupuzeriio na Funçl elcrever o ICO Pe-' 
riodico de lnstrucçlo Social, particularrtlente dir;'dil() 
á dar ~xactat significações aOI termos. que entrae 
na grande sciencia dos Estados; que de se nio prl~. 
fundar a verdadeira signifkação dOI termo I .contecla· 
em Política cahir.se 001 maia perigosos, e m~i(1rc. 
erros. 

Eu já em outro discurso mO!ltrei que .f~duJl. "io 
signific,sva mail do que amizalfe, unlilu. boa fé, • 
conformidade de intereS1let: eil o 'lue quis o '''u~tre 
Autor do aticntamento; ei, o que ell qncro quc á 
AssemblEa decrete, e taça crer *. Prv>vinci.';. eia. ai 
balCa primeira., -= m,.iI $Ogllru do AUi!u.to Edilk,o. 



(58 ) 

que :I ~f'\rlgem, e dc:n~ B"'a~i1eir" nos enemnmen. 
duu. e nr.i~ queremos construir. Se ,,"tra. alo ali si. 
gnillc.çõ::s politicas d~sta ralavra; se c::om effeito 
DauitilS vc~es .e tem applicado l,ara designar estado, 
in,lel,cndentes., unidos só para mais se sustentarem, 
c d.:fenJlirc:m; i!to já está prejudicado; este modo 
de ,-"nten,ler j~ mi" pó1e ter IU!.ta", approvacta, como 
toi, • primciu parI e dn Arf_ J. - O ) mperio tio 
~r I.il tle um, e inJivisivel. - Se he um, e indivi. 
aiv,,1 ; CU"., ttome o ll1ustre Preopinante a desunião, 
c a incleJ'endencia d"ll Provinciu r CnQ10 prega la in
bllãvd ,Ie't'"içã" do Imperin l Revo.~arenlC1s nó. aquil. 
lo fi IIC acab:unns rlc sanccinnu h Ije m("smo, neste 
.... cqR\·, insIAnt\!? (gritando a!~'1"" Sr.,. LJepldod08 -
tellOg,,"'TÍl08) De certo 'tue mio. Lo~o onde o fundamen. 
to du recei;" que pa!lst: o illMi"'",cnto i A nOl!lfa mar. 
~ha he firme, e conslante: o I trtperio Monarchico. 
Repr~,entllivo está decrelado no nosso juramento; .0 

aer indivit,ivcl, e unico anh,mos de approvar: que 
rclt3 ll:.tra IlftS dilermol cuherentc~, e uni~nll' com 
o fim pau que fomos convocadul t Qlle resta para 
lI:tti"'azermus a Nação? Marcou.nos .:113 por ventura 

..Artigo par Artigo cfa C"n~filUiç;io ~ Estes forão dei. 
JI .. d\)!i ao n/'ssu saber, e consciencia; ao noaso patrio
&iamo: escolhamos portanto u que melhor for: u 
additamento du Sr. J'ranflJ cORfl!gne 'tudo. 

Com elle mosuamus á Naçlio, que serão respritados 
.5 inalit:uaveis direitol de cafla uma das Provincias; 
:lEtuellcs sem os quaea ella!' já mais poc!tráõ conl:!guir 
~erd:ldeira prospe·ridade que catá implicita no goso 
de: huma salutar, • bem entendida Liberdade: não 
lei h in:lependent.s; ma. só srrão dependentes na· 
Cluilln que necee,ario for I?ar. a manutençlio da Fór. 
JnB Mona,chico-Representa'1\'t\, pela Nação adopla·'a. 
.A As,emblea declara deste modo, que jámai* .e ado. 
ptarAu pboos financeiros, que l'Ctilfdc:m como .té 
~(Jra a marcha do engrandecimento de: cada lima cfal 
P'''''inci:u: o mesmo a cerca da repartição militar: 
diz mai., que os Empregado. publico. de cada uma, 
&:riio em re~ra tirados dCI' propt'ioa Concidadios: es
tt's, mais li~ados, mais jnto~'l.dua pelo Solo onde 
c:.ercem juri.dicçig, puis he RO paiz natal; serão 
llIaill pontuac$ t maia Ictivos t e v.igilante.: nio can. 
ça.i\() de promuvtr • pnbli(", pro~pc:ridade. ·Serão 1Ih
a&J.d4' 'Ie!l declaraç6es? Não quer ilt., o Povo Bca. 
"ileiro? M.nctoll.nOI para aqui, par. lermo, indiIFe. 
:rente~í sorle de cada lima das Provincias r Nüo tem 
~Ia, direit".1 Só o, tem aqllcll" que serve, ou h· ·u
V,t'r de servir de Ct:ntro, e C"I,ital da Monarchia? 
lfe i~lo mio intert'l'Iar pela ordeR) eI~abclecida ~ Serei 
.-JI inimigo da Fó""a de Governo acloptada i Ai!! 
,sIS.! 'rodo. os meus Conci(ladii~. sabem se virilmcnte 
trabalhei em seo fav"r: se fui, ou não Uni dOI 

agenle. fuincip.Jell de lua acelamação, e radicação 
na Provincia da Babia, minha P"tri". Tdlvez que 
IIftn tanfos e tão relevantes -serviços â favor da Causa, 
rue cenmus"cm hoje .. 05 IlIustres Preopinantes, mal 
c. ."rtnosamente inteprctrantio aninhai intenções p •• 
uiotica!l. 

mo 'valillo o l'aetn ~m pura ,,'tr~a d~ um I'Ãto:teliite; 
e' reconhecendc, livre aos Membws de ",na Socieda. 
de t qtle 8C con8litue', o di"'i,,, de a~tar e IInc
cionar , ou 0:10, o Co~ligo t';tnrlamental , que deve 
reg"lar ~ua !oiruaçlÍ<I civil, e politica, quando este 
involve cnndiç6::s contrarias, e \lpponas a~ leu kne 
~'8~ t C princilllos eterno. clt" geral prosperadade; dá 
hcultl.de a c:\da "!"a das Provin~ias do Imper.io 'II..!'-
sancci"narem , ou deu arem ..te uncclunlr a Conatltulçao 
qlle lhe for app. resenlada: de: fa.;to, porque .uim u 
demonlwio a pequlnea de ca la uma em POPUlaçlio, 
a immensa extensão deite nOllso mundo, e tialta dOI 
demlis rc:cun~s necess.rios á III.tentftçã~ de um. 
guerra de lua natureza odiola, c origem das m.ior •• 
calamidades. Fllndad" pois nestes princ ipius, dige, 
que só hçuI de recipruca amiz,ule f' bel. fé, c cum
mum intert:~~e, podcr:ió eternisar a cadeia da ftoaa 
Monarchico-( mperial Integridade. Tlldl' is to, r.pito, 
romeglle.se ptlo additamento dfl Sr. Ft,.,.ei,.a Franftl. 
O ("lIntrario he impolitko, he dc:~organi~ldor. A me
teria DÃn.e.ti t'~gllta.la; mas he que eu nio vim pre
iNrado para ell:a: conr.lnirei ciizendo, que l'ISIC o 
additamenlo do Sr. Fer,.e;rfl Frnnfa • 

.-\ finalmente disse um II1l1stre Deplltallo que era 
:-:I' p'oliltca e perigosa .al pal.svra. O contrArio digo 
~n Sr. Presidente: 'aão lia já um Brasileiro, que 
p I":R inllllir nos _negocios r~,blic.os t (Eu hoje ras~a. 
lei o meo coraçao, e plJhhcarea verdades com a fran. 
queza t qlle me he propria.). Sr .. Presi~cnte, .não há 
ji um Br:t~ikiro .que pona inflUir "?II .negoclolI pu
hlicC)~ que não salb. qU.e r1em de ,hreno. nca, de 
farta p6de presentemente uma P~o~incia sllbjt~gar 011: 

tr •. e uOli<la-la II receber prOPQlllçOeS ~ que nao quer-

O Sr. Hen"iq~8 ti,. B"8~"tk: _. Cl11nO eu Apoiei 
a emend:a do Sr. Frnn(tJ, devo diller n)gmna cou .. 
em minha def~FR. HUI1l lIobre Deputado admirou •• 
de haver quem apcN:\!!ee a emenda, e .. u Dio admi. r. DadA dil80 t pocque D~te mesmo artigo se di,
e Jlor cftnfedcrar,ãu o Estlldo - Que Cllpanto 1'0_ 
p6de causar a pAlavra Confederação, proferida Da 
emeDda do Sr. França? Eu tambem sou .-los tenti. 
menlo, do Sr. Car~t11',o e Mello t DÃe porque ell 
julgue que uma Coafedcraçie Dao faria lambem • 
telidc1.de do Bra.n, quando Da Eornra mesmoha 
Estados ConfederMo8, como o Impeno da Alema
nha; ma. porque com fITei to , tendo.se a pouco \'eI)
cido ,que o Imperio do Bralil . he um, eindivial'
YeJ, tàllllndo do lIeo Governo, aebo t que adoptllldt. 
lIe • emenda do Sr. Fr4JRfG, intfusia.ee uma altm. 
~iio, e &aI qual divisão nesCA unidade do Imperi6. 
MIII Dio lIe para eue •• spanto!!, e essa flcltCéOI. 
Sr. Pr('lidente, ell gosto que aqui appareçfio OI maio.. 
tel paraduxos, 1I maiorel heresia. políticlI, para .. 
Alaelllbléa tcr a gloria de a" eolltlJater, de as pres
Irar; .por q!le . n~o he mettendo . e. ~iltncio, que Ie 
dCl!troem. prmclplos talv~l. receblclos por algoe.; e 
he por ISSO que eu apoiei • emenda; he uma idé. 
digna de esclarecer-ce. Eu vi mesmo, Sr. Presiden
te, papeis publicos, que &!I&everaviio que uma Con. 
fcdcraçiio era o que roflvinha ao Brasil, e t!U me 
!,ã~ adn.~rci, mesmo pi>rque t'P.GaS erão as minh .. 
Ide&l !. e eu eDtendo que. uma CODfederaç-.io he muit. 
proprl:1 a faser a feliCidade do Brasil: mas emfjm 
a NiI~ão tem solemnrmente adoptado uma l\Ionarchi. 
CGnslitucional "em federaçllo; porque tal cousa nio 
declarou. o _ -tue de certo. era necessario. Eu queria 
uma fedcraçuo; mas a mlDha ... onlade I,e lubordina. 
da á vontade NacioDal; e eu não devo qUI~r." De", 
que!" senão ~ qUI! el~a quer. Todavia cumpre q-tlle. 
~Cflll IIPllareçllo_ essas adéaa pa:-a qu. a AlISemblé'a,. 
a fa~e ,Ia Naç.~o, ns combata e prostre; • JOOswe 
a.~aldllde. n .. lhdadc e incompatibilidadc de taes prin
ca~los COIU o systcma que ella tem adoptad'o. Dip 
pOIS, que a emenda do Sr. Franftl n;;o he para 

. tunlos eSpA!'tos;. mas eu voto cnn(ra ella por leI' 
um pouco lnconsll1fcnte com o que vai nncide, • 
com o !IIystema adoptado pela Naçãe. 
_ O Sr .. ferreira Jr·rnnf~. diase que a com~leh.n

SilO .federanela do E.cado Clspl"tino pelo Imperio cJ~ 
Bra81~_ Re t'xcend~ a tod", aa Proyinciu: porqp 
• un~g iecLtral nae repYpay. • DaWrua do Go".· 

, .::"I •• " 
n :lccdt:lr. De Dlreuo ~ porque rungllem Igllvra que 
u Direito Natural, e Public:o não pooeoJo ler çg. 
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lIé ~lM,'C) rf'O 1'PI\il t .ilto que D~O rOTa espliei
Umf'ntc~ regeirada por aeto .'gum Constitutivlt do 
Imperio; p"rliue ft'a eOtltõrme aGI FundamenkJI do 
Projcct.. de Con-lituiçiio, Justiça, e UriUdade, d .. 
quaet oft'ereci. promOfr-io e appli~ moi, f.Jcil • co-. 
doi •• cada um • e pt.rqu' na esteDsão do Impe
rio • aee crncirnento, lIenauma maia que eU., pro
_Ui. unida 'e duradoira. 

. O Sr. SilfllJ Lisboll: - Sr. Preaidente: Sinto nr· 
... 11. necnaidade de levantar-me para inpupar • 
emeada do .. eu amigo de a"nOl, • quem ((-nllo cor
dial "Itima pelo I'''' e1c:ellente calUter, o hoarado 
Deputado Sr. Frrreir. França~ _;aI ,.Ie he o cuo 
de diler - he amigo P'atiio, porém ainda he ",aia. 
amiga. a yerdade. - Depoi~ de &e: trovejado conlra el
la com etoquenci? d. Perielell, o Iilu"r. At~mb,o o 
Sr. Ctrn1allao e Mello, Dacia tl-ria eu de acretlcenllr , 
• 0-10 rlli8e apoiada aquella emC'nda por variol Sn. 
Deputa<fOl • e sustentada pelo mesmo Sr. F,.anf"' No
tna te aO Sr. Mello o ter dito, que ouvira com admi. 
nçãe tal emenda, e foi chamado á ordem, porque • 
arguir. de iaconsíderaçiío.Quaato a mim conrel~ 
que fiquei admiradissimo. e S8 houvell8e superl.civo 
.. aior para exprimir 1& miAha admiração, d~l1e uariL 
E ... tenDo be -uzado no Parlamento de Inglacerra pelOl 
.aia dÍfJCretOl Membros contra U opini6es dOi leOa 
•• ia -intimos , .. igas. . e a palavra inco1l5ideração ao _80 eulender não he injuriosa, e só indica, que não 
.. deo a conãdera~o que o objeeto e~oria. Certamente 
.. pócIe isto dizer da dita emenda, IIllva a honra 
e boa .iatenção do Sr. F,aflcII, a quem não posa0 
attrihair .iMilltro d""IIignio. Enteado todavia, que elie 
.tá elll gravíssimo erro, quando ef'nliiderou que o "a
tema da U nmo federal das Províncias do Br.sil não 
seria contra a felicidade elu Povo. Nãu he de boa ra· 
.io o' censurar.se, sem ilidulgencia, alga lua. palavra, 
Dão se dando a venia e tolerancia, que aliás para ú 
reclam:to os que .ão são menol vebemlnlea em 8uaa 
expressõea~ Sr. Presidente;· elltou persuad.tdo, que a 
palavra federal inserta na Constituição, teria peiOf: 
efFeico que huma. baUa pestifera do Levante, para. dis
IOlução do Imperio do Brasil. 

Não vimos aqui fu~r novo Diccionario J uridico : 
os terrros Federal, Federativo' 9 Federa~ão, se deri
vão do termo latinofa'du." que ligaifi.'a pacto e aDi
ança com inimigos ou amigol indepenrlelltes, para 
paI, ou guerra. A Fundadora de Carthago, que mo
ribunda fe& imprecações contra o Fundador do Jmperio 
BomaDo I leoS d~'scendente8, de:xou o Legad. do odio 
demo recomendando aos propliu8 subditll8, que com 
elle,s nunca fik'S8eln f, deraçiio eu transacção alguma 
- ',,"/la fred,es ,u"to - Os Escriptoret do Direito d .. 
gentes táobem dedar1io o que ~ entende por elJ8U' Fat
tkria Vatel L.o 3.° Capo 6.° pag.!D. He bem conhe
cida 8 confederação lIelvctica, a dos antlgol Estados 
Geraes da Hollanda, quando"8&& se eoastituio em 
Republica, e a COllfed~ração do Corpo Germlnico, 
eompGsta de Estados independelltes.. ainda que asso
dados para r. sistencia a Inimigos eommuas, contri
buindo cada E8tado com o seu contingente de Solda
dos .. e dinheiro para aI! de~pezas gera" de lua associa· 
ção, até sendo cada Estado regido· por . lua .' ,...lieulal' 
fôrma de Governo: o systl'ma Federal lãobem .., .. 
tabeleceo nos Estados Uuidos d' l\merica elo Note.; • 
• estes ultimos tempos se tem praticado .anelbaace. 
eonfederaçóes nas Colonias de Hespanha a" á Tena de 
Foi;'o. He bem aabidn, que no principio da R.eVQl ... 
~ da }<'rança se pertendeo 8litabelecer o ch.aele 

. ralismo, que rei caur.a ·de set"Da~ueDtat. Rei· ''0 !'elo furor dos partidos j o q.. o«asionou'4ecre
:w, ... ler • IIWJDlil 'UI faat41_ ,lilpaWiaa t·.",. 

pertettdee então introduzir) hum. e indivisivel, a litIl 
de De obterem as pertellções dos am&.iciotOl, qlle .,.,in
~aioa 6gur~ Cltda_. hum nas suu Pro,i.ci •• , e monopo
lllarelQ ai respecel VII grandes honru do Eatado. Não 
menos consta, que nate Imperio algual mal inte .... ' 
cionados pertenderão inculcar nas ProYincial • muia 
de taes confedeta ... Õet. NestP.I telD~ d. II'Il1dan~ ele 
Oove",o, eada um dos ambiciOlOI a~fCtaD~O de l,uII
dade, Dão quer ser nc,,' IInw tZ ilIiI, .... 0) upir • 
• .r o principal de sua Provincia e por _ dA &1. 
... esperallças de liberdade e !Oftuna ao .ulgo ~-d. 
let. Como não he de admiração. que o Sr. Fr""ça, 
depois de .. yotar Data A..,.:a AllelDbléa o ~ec-·bi. 
meate do primeiro a'li,ro' da Co .... ituiçno , que df'Cl .. 
rll n Impen.t du Bra.il 11m e indivÍliYel. tendo tão 
eucla I ... tgi(:a, deduaiue buma condUlÕo, que in vali. 
da tal d~lilnu;õo, propondo, nAo a Uaião abeoluta 
( que aliRa hednneccsuria e lohre-entc'ndida) de to. 
d .. ali pal1el Ju TerritOrio do Brasil, mu • Vniá 
Federal dI.» Províncias do mesmo Brasil, e atl co •• 
por semelhança da Federação do Estado Ciaplatino COIll, 

que conelue o §. 2.0 da Constituição? E.tão por .e ... 
tun euas Provln, ias em ~uação po1itica ou parallelo 
com pai... d;lpucadOl? Ea&io n.. metIDII circunatalle 
eia. deal" Ea •• o Cieplatioo' CertamenC8 Dão. .l A .. 
lembléa tendo em Yibta 1 Ju.&i~. Univenal, e 80 ma
mo tempo as Collliderações Poliâcaa, adiou • lua 
Deliberação aobre este Estado, Dão obatanle hUereIIl 
bons titulOl doa DOI'OS antigOl deacobrimcatos .do 
Rio da Prata, flue até se achão oonsianadot ae» Poe. 
ma no Uescobrim, .. to da Bahia., inticufado o Caramu. 
rú. cujo aucor he lauma· das Bom.. da Pro,inCi& 
dc Minu-

S. Vieente • S. Paulo OI lIomel dmío 
.A. estremas Provincial que oecupamOl; 
Bem que ao Rio ela Prata se e1teoderio 
.As que com proprio Marco UlignalalDOI, 
E para prova de que 1l0lllU .rão. 
De Marco o DOme DO lugar deiulDOI. 
Povoação que .. rindoul"Ol significa, 
Onde e Termo HelIpuhol • o Luro lca. 

Porém Dão podia entrar Da menar fluri!a a Uniãca 
das enumeradas Provincias, poil que a VOI Nac'ional 
e~i .. diA .aa CODBtaDte vontade da Consolidaçã. 
do Imperio, tendo por cabeç" o seu Aeelamadolm-. 
perador, impossibilita outra tórma de. Governo, que 
não leja. a lua. jurada Monarchia Constitucional, 
e. jama18 o aystema federal no sentido universalmente 
recebido doa Eatados democraticos ou .ristocraticos. 
que tenho .indicado. De DotoriO, que o Povu desta 
C-vital &ão cordial e unanimemente manifestou a luà 
.on~e a este ~it., e com tanto a.dor, que pura 
reter •• sua impaclencia, o Srnado da Çama"a julgou 
Deces8no requerer-lhe por. Edilal , que relierv", • 
IOlemne Acclamação para o di. J 2 de Outubro utali. 
ão daque11e leu amado. Principe : igual .ontade se os
teDtoa em \odu.. Provincias. Per~nde-.e poil agora 
que aeja COIIlO o Imperador doBa§CO Imperio ,I" 
ainda CGmo o Cbef'e do Corpo Germallico, comlH"le 
federalmente de Reinos, Priacipados e LcadUl li. 
nes ? Não, Dão o soIin6 a benra Brasileira. Por dt''' 
pça Ilão poucoe atbu"tat tem OI olbOl Da F~ 
NÇão doa. EdadOl UJlidos do Norte, que .",NcIerã. 
como IIIOdelIode ~:ao poU&ica: eUil aiDCla ... 
Da infaDda do el&abelecimento, e ... uieo ..... 
'eircuat •• ciM. qae Ialftl quadrem com a ~ 
... 410 .... GOYenIO. Aiacla Ulim. ~ _ .. ~ 
Wi,·w •. ~ .... o .Juiso tle pMa , ~!.~ 
Mfi&ica. 4litMrl".tL • mal mmft"'8ÍMiD" - _. _. ' 
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mo cona o dosp)ti;;·.,~ b~,n tli:.:, que Ito a. cort'l1pcõe. 
cfo Govcrno regular, e que tcm o radical vicio do cos
tume semelhante - Por 18'10 a grande luta da liberdl\de 
dos Povos contr:\ a tirannia militar da França': yio.se 
o o:tioso exemplo de IC confdlmar o Gover .. o de taell 
Estadoll com o Corço despota da Europa e Amcrica 
contra o Governo da Grii.Bretanha, que sU!lt~ntua a 
i:la Indepcndencia, e ai liberdades dos Estados eul
tt)s t e at~ negou a Portugal e Hesp:\nha OI aeos ali
IDc>ntos 8Ob~jos, que estes aliás }l.eiRos comprado a 
pelO de ouro t pnra a Bua salYAção contra o universal 
lftvalor. Os Estados democraticos ainda que federados t 
sempre tomo ephemeros, estando i meree dos grandn 
Potentado!!, e s:, fazem mesquinhos calculos em segui
rem o partido dos lRais. Um dos Sra. Deputados lem
brou·se da h~ptarquia de Inglaterra como uemplo de 
.Reinos Conf't:derados, mas que comparação tem 08 Ter
ritorios, que compunhilo essa heptarquia, com as Pro
'tinci .. 'l do Brasil, que sempre estiver.\o unidas, e o con
tlnuão a estar uh o GO\'cmo de um só Monarcha? Além 
disto he constante que no tempo daqueUa beJltarquia t 

só reinou a anarquia e a continua guerra dos Prin~ipea 
leNpectivos t e o Povo gemia com escravidão pessoal, 
em modo, que até BC falião cnrregações de escravaturaa 
dos naturaesdo Paiz. cujos mercados ."rincipaes eraio 
Livcrpnol t Rris!ol, Lrmdrt/l ,como mostrou com doeu
.entus antigos no ParlAmento W.Jb1jVrce, quando tra
tou da abolição de sangue humano. Ouri com usom
bro dizer que sendo o Brasil de immenlO territono, e 
cada uma das suas Provincias tendo a exten~ão . de gran
olcs Reinos, decorridos annos estas se hãode dividir 
im Reinos separados: seja embora assim; eu direi que 
o Ber:l muito tarrle, havendo bom Governo conciliador. 
Lemhra-me o .dito do Poeta Seqeca sobre o descobri. 
mento da grande Terra da America. 

Venitnl ann;8 /ltlecrtla /ltM.t, 
QlliblU Ocea1lu/I vincula rerum 
Lar" et ingt.nl pakat TeluI. 

J.'~ vimos quc nesta Assemblea bem se disse, ser 
rrodigio 'p!llitico t('lInire ""se em tlio breve tenpo 
t?ths a! Pr,ovincias do Di'asil t reconhecendo qs Povoa 
~ . necessida!le da ccntrnl união para resistir-se ao ini~ 
migo eommum, consolidar a Independencia, e exten
ner :1 felicidade. Isto hc obra feita, que Dão precisa 
.le fedcr.'çãll nova t 011 heterogcnca Perguntou o Sr. 
Frfl."f'1 , se já e:;taviio unidas ai .Provincias do Maranh!\o 
e .'orcl, e se h:\via direito para as fo,\,r a ·seguir n 
nO.vemo e~tahcJ('cido'; e se tendo a Aaembléa recQ
I.hcdlfo o principio de proceder sob os auapiciOl da 
Santissima 'l'rindade, e seguir a Justiça e utiUdade 
~eral, nãG reconheceria a voluntaria federação de 
taes rro~incias? Eu direi, que com toda a ruão 
devenlos .)resumir, que a vontade dOI babitantes das 
mesmas l'rovinci .. será não menos confOrme á honra 
llrasileira t e que desejaráõ fazer parte iDtegrdte do 
Imperie; do IJraliil, acelamando, como OI outroi t .. 

~~ Augusto· Imperador t logo que se poderem liber
tlt'. do j,,(O '!"5 Lusitanas. He facto unico Da histori. 
do mundo. aw;:har-se tlio vasto pais povoado de gen
te da '''ellma religião, lingui\, e lei, o que o cons
,Itue . propri,). para Imperio, e h. pl'ovnel, que 
tí-dO lIC in~ru(J',zind(J o inculcado federali8fllo t se fót'-· 
fne' um -c'Olnpitcto l"orpo politico t irréeistivel, e muito 
Uurnvcl. quanto pmnitte' a incertesa das eousáa hum ... 
ftl8. Hum· dos mcmbro9, que apoiarão a emenda t 
ets~ t que. as Províncias nlo dúridavão éOrltribuil" 
cOm li ·~u. cotizaçlÍo' ~~_ '3S.'d~~ .~ Go~o: 
~!a!, tqa.· ~ ~~\J reb~na.rr..o ~ ~u~~.~oII ~"'ltra;J 
líi"~ ... lI JI ........ _ .~_ ....... ,.al.IW>I:M ••. can. ....... 

prettriç,10 dos nftturnes, e os empregos por (orntti· 
r." &c. Por ventura pertende dcsle modo monop\). 
lilar cada Provincia os empregoR rC8pcltivol, e «li~ 
por de seol redito~ a hom prazer, diminuindo o~ 
meios de concentrar nas miios cio M"narca Constituo 
cional OI meio!! da defesa do Imperio, c da prospe. 
ridade geral t confórme as maiore. exigenciu de alo 
Klolma daa Provincias? Niio poderá UIIl Datural dei 
Rio servir ao Imperio aa Bahia, Pernambuce, ou 
vicl 'vlr,a? He de esperar, que o Governo pat .... 1 
dê a .ste respeito attenção Íls Jocalidadee: .... • 
politica niio menos dicta, que Ie não dei&em cres. 
ccr os pr~iuilol e OI afFêrros locae. contra a liberali· 
dade geaerola, com que se provêm OI emp~ I 
considerandB'se mai8 o. merit08, e intereuee do E.· 
tado, do que os mesquiabos projectdil de eepirit08 a. 
treites, que teDdem a desunir e diaconciüar OI Cio 
dAdlio~ do Imperio, crillndo antipatia e rivalidada 
Provinciae8. Sobre isto teria maia a diler.· po~1I 
discontin"lo a fallar, porque alguns doa Sn. Depu&a. 
dOIl , que apoiarão a emenda t ou fizerão uma "pe
de de retractação explicativa ou (perdoe.se-.. e dizer) 
sú se baterio em retirada. Só concluirei com a oh
~ervaçiio, que no de6Cobrimcnto d' Amcrica, em 
que le acharão 1'ribus solitarias, ou confederadas, 
os Povos enio selvagena e caAnibaes, vivelldo em re. 
ciproca guerra de ext.rminio; mas no Mexico, e 
Perú se achanio doi. «"andes Imperios em couift
ravel grão de populAÇão e civilisação, ainda que e 
GovernQ fosse barbaro por falta de communicação com 
os Povo. cultos da Europa. O Sy8teU'· da Mo
narquia (oi o prinéipio vivifieallte dessa ~stadOl: 
achou. se porém encravada no Mexico a republica 
Tbucala, que por ciume e odio ao Imperador Moa. 
teBuma, foi a traidora que se coDfederou com os· He.
panhots invasores, e mostrou a estrada da Corte. 
ao que resultou por fim a lUa propria ruina e doi 
.aitos Imperios. 

Por ser dada a bbra t flcou adiada a discullÚ. 
e passou-se á leitura dos Pal'e~reJ de Comuliaóel. 

O Sr. Ribeiro de Ruemu leo por parte da Com
miuão de Pod("l'~! c seguinte Parecer. 

A Commissio de Poderes tendo em- IOllsideração, 
o req~erimento do Sat· Deputado J oli Bonifocifl' Ü 
Andradtz e Silva t em que pede trea melei de licença 
para na lU" l~rovincia de S. Paulo t restabcJeter a lua 
Ilude, e que lhe foi remettido para dar o aeo paro
cer; Persuade-se, que neste, e .ut1'Ol seluelbantes 
1&808 a votação em AS8embl~a buta para a decisão, 
.)Ois que nada tem era particular . para ponderar a este 
respeito: - Paço da Auemitléa 1" de Setembro de 
)8~3. - E,tevllo Ribeiro de Rt,end, - Amomo ClJr .. 
lo, Ribeiro de AndrUa MGtMdtJ , Silva - Manoel Ja .. 
ci"to NT'tirll da GaflZ4. 

o Sr. Alencar fallou contra o Parecer da Com
millSão t C8l\cl"indo que devia voltar li mesma Commil
sftO, para dar outta vel o seo Parecer t a 6.. de ~ 
der esclarecer a Alsembléa na decisão daqueUe negocIo; 
e aCCfClieentou, 9Ue a Commissão não comprira o qlle 
mandou a Asseíiibléa. 

O Sr. Nogl4ira da Gama: - Sr. Presidenk. A 
Commiaio. dia ~ue n.50 tem cousa RlguR.a a dizer » 
~te l'e:t~lto; etlaqul. o seo Parecer; niio tem. que 
dizer, DItO tem dados parA isso. 

O ,~r. Al~r replicou no meamo aentido em que 
raUara Ja, aeerescentaudo que A Commil8io dllObede. 
eera mdite 'positivamente á Assembléa. 

O Sr~ Nogue;ra da Gama: - Di. o IUua&r. 
Deputttdo que OA Membros da Commislião de90bed*~ 
nlo:: elles não s~m d .. obert~cer em p"'te nlgunta, , 
IMuCe ,lIlell8a .a_ .. a ÂslemWea. Quanu foi " Co~ 
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lDissão· dOi Poderei este requerimento do Deputado 
em que pede a licença do. 3 melei para ella dar o 
lleo Parecer J a Commiuão Dão se eumio disso; não 
tinba Dada que diJer a ellse respeito: não sabe o que 
ha de dizer: este he e seo Parecer: nem isto tem 
Dada de desobediencia, ~ra se offender um Deputado 
lJuanto mais uma ComlDlssão. 

O Sr. Alencar: - NUBca foi minha intenção of
render a Commissão. O facto he que eUa não deo o 
.eo Parecer Jegue era de esperar que se portasse de 
eutra maneira. Quanto a dizer-se que a Commissão 
pão sabe o que ba de dizer, eUa sempre ha de ~otar 
ou em Commissão ou cá fóra, e o que se exige, Ale 
que diga o seo voto; por i880 he que ~ mandão di
verlOl negociOl á» Commissõcs competentes. 

O Sr. Frllnça: - O que eu dezejo he que não passe 
este exemplo. A ntustre Commissâo deve interpor o 
aeo Parecer, seja elle qual for. A ASdembléa quer 
uber qual he o voto dos· scos lIlustres l\lembrol e 
sobre eUe o que ha de reliolver. Ora eu fui o que pe
di que o requerimento do IlIustre Deputado fosse 
á Com missão , e apontei logo, que JJavia duas cou
AI a Cfatar: 1.° Ie se lhe havia dar l\ licença: 2.0 se 
110 case de se Ih'a conceder, devia l5er o seo lugar 
oecupado pelo Suplente. A Commissão dos Poderes he 
CJue sabe quem são os S.plentes. Tudo se devia to
lDar em conlicleração. Requeiro llOis a V. Ex. que 
lDande outra vel á Illustre Commisião este Parecer 
para o redigir nesta conformidade. 

O Sr. Verglleiro: - Sr. Presidente, di. o hon
rado Membro que a Comm~são não deo o laeo Pa
recer porql .. Julgou que nada tinha a dizer; então 
lambem n não teremos nada que dizer. Se a COIR
missão não está munida das necessarias inform:lC;ães, 
peça-as, poisqnando se manda commttter qualquer ne
gocio á uma COlJuuissio , be para se e\"itarem decisões 
irreBecticlas, precipitadas e liem exame. Por tanto creio 
gue o Requerimento de\"e voltar á Commisaão para in
terpor o seo Parecer. 

Fallario mais alguns Srs. Deputados a bem da 
ordelu , e o Parecer ficou adiaElo. 

O Sr. Costa Barros leo o seguinte Parecer por 
parte da Cotnmi~6ão. de Guerra. . 

A Commi~são de Guerra e Márinha vendo o re
'i\ltrimellt.o incluso do Brigadeiro João Jacomo de Bau
man, de Nação Suissa, que pede a cOlltinuação da 
Pensão que percebia pelo Bolsinho, precisa que o Go
~~n() lhe communique as rasóes porque Ibe foi s~spen
la aquclh. Pensão: - Paço da Assembléa J6 de ~etem
hro de 1823. - José .froude de Toledo Rendam - J.lla
ffOel JQcint.o N0bUeira da Gama - Pcdrli José da Coa
IG Bar,08. 

Ficou tambem . amado depois ~e alguma diICUss<lO. 
O mesmo Sr. DeJlutadoleo ~r parte da meSDla 

. COlllmissão o se~uinte Pr~jecto de Lei. 
A Asscmbléa Geral Constituinte e Legislativa do 

lraperio do Brasil decreta: 
1.0 Fique ~xtinctG o Rf'gimento de Estrangeiros 

ere~o por Dt>creto de 8 de J aAeiro do corrente anno. 
2.° Os Ofliciaes do referido Regimento continua

rão a ... eceber o Soldo simples de SUBS Patentes pOr 
espaço d. seis meses; cessando de então por diante 
este uniColO vencimento, o t1ual se Ibes concede em .t
teuçãb . Ás despezlUI quP. fberiio. 

3.° Os Olticiaes Inferiores serão demittidos; cen
tinuando a receber por mais tres mezes Seol respecli
.,01 soldo!! tio 8Ómente. 

4.- AqueUea dos ditos Inferiores que quiserem con
tinuar a servir, o poderão faa~r DOS Batalhões Naci. 
. ~ com • Praça de Suldadoa.J c TeaPmCJt~ 40t Sol .. 
~. da !façlo. 

5." Os Tamborea e Soldados poderão igaalmtllll 
servir, querendo, nOl Corpos Nacionaest rrr.c:edendd 
a devida lnspecção IObre lO leO estado 6uco; ob~n
do·se OI maiores de 18 aDD08 a servirem lJUr 6 au
noa; e os menores por fj annOl , com o maluo Solde. 
dOi Soldadal dus Batalhõe. a que se unirem: poden. 
do uns. outros eotrar em maior continuação de ser
viço, se wim lhes convier, findos 08 ditos pruos, CI#DL 
ali vantagens Rlarcada» pela Lei. 

u." ÃqucJles que na Inspecção rorem julgado. ia. 
capaz.s de aerviço activo, ou que não qui,er~m con
tinuer no serviço Nacional, serão despedidos; cooc:OOen
dQ..lbcll levar o fardamento que hou\"ereua recebido:
Paço d' ASllembléa 16 de Setembro de 1~~~. - Jod 
J4rOllche tk Tokdo Rendom - .. Vanoel Jacinto Noguct. 
Ta da Gaf1kl- Pedro José daColta Barlu,. 

Fioou para Sl'gullda leitura. 
O Sr. Araujo Li-na l~io a palavra, e r.l1011 

sobre o Parecer dado pela CommiS6ão de l'uder~, já 
adiado lIesta SeS6ãe. }<'allarào nlais algulIs ~rs. Depu .. 
tados, e julgada a mAttrÍA sufficiellteóleule discutida_ 
vence0-se que voltasse li mtsma. Co.u.ü~!lio para dai: 
affecttvamente o fiCO Parecer. 

O Sr. Lopes GUfna leo .)or parte da Com missão 
de Petições 08 Bt'guillt<:s P Ir( ceres. 

A Commiss\o de Peli<;ões; ",'ndo o requerimentd 
de Hmrique .Âiigu~to Ba8tide, de Nação l}russi:1oa 
dirigido á mesma Commit:lao, em que ped~ ser em
pregado no servi\'o do Brasil parauude ,'eio convida
do l)()r Sua Magestade }-'idclissima tm 1 b20, be de 
parecer, que não compete a esta Augusta Asstmbléa 
deferir ao 8upplicaote, não wJ por ter sido a sua sup. 
plica dircétamente encaminhada á C'jmmissüo d~ l'e. 
tições, como porque fie ao Poder Executivo que ller
t~nce prover o SuprJit'ante no cmprc·go, Ilall& que for 
mais apto, c idoneo. - Paço da At's~Ulhlt:'a 11 de 
Setembro de 1823.- Lucio Socma Tciui'fl dt: Gouvea
D. Nuno Eugenio de Lodo - E8~et'ão Ribeil ü de RI .. 
,ende - Caeta1l0 }/afia Lopea GQ,Jlía. 

A Commissão <!c Petições ,'cndo o i'E'querimellto 
de Fdiâmlo JoaCJiI't1!~ de Laccrdc, Escliiáo da ('Oll

tadorita co 'l\'ibullal da BuHa, em que IiC queixa de 
ter liil10 pretl'rÍl!o pelo Commissurio GC1'al llU acccsso 
ao hlgar de C('l~t~dor do lllCSll;O 'fl'iblllW.I, "li ao de 
Provldor, ugo (lor f;d.:-dmclllo do ql.C ti exercia. hc 
de pareccr que :lo e~ta l\tigusta AssemL!~.l não compc. 
le deferir ao Supplic .. r..tc, ,. isto (lue li tlcciltão ,1('!lU 
neJ~o<:io eiit~ 8.fecla ao rl'lil;ull~l, llCrante quem o 8up
phcalite deduzlO, e tem :.;mt( nlado os ErtlS (:Dll'ar~()s, 
('orno COlbta do rcqlicrin:l'nto: - PII'i0 da AS~(fr.bl';a 
1[) de ~ctelllbro de lses. - Jus!: Tâil.'ei,c, da FOllre
(,d Vfllconulloa - Luâo .~OUI(8 Tf'izci,." cle GOl/"CflI

J). Nuno Eu~:e1ti. de Lucia - E:.teviiu Ribeiro d, 
Rcsende- (''aftano Afaria lJl-pes Gama. 
. .Â Commiuão de Peti~~ões vcn,lo n requerimrnto 
de Ant()1lio SlIturnitio, 'rencnte do Batalhüo de Liher
tos, em que, depois de ter no porto os cClllsidera
veis, e relevantes serviços, pn'staooli á Naçiio llrallí_ 
leira, pede como r"muneração destes, 0111. dos st'fluin
tf'8 empregos, fiel da Balança ,'o Arsenal da l\"ari
nha, (lU do Exercito, ou da Moeda, (lU do Uf'ptis
to de Malbia. Barbosa: he. de Jlftret'er que IIjio ,'on'_ 
pete á elta Awgusta Assembl~a deferir ali ~"Pl)li('an
te IlO que rtquer: - Paço da AssemhJ{-a 15 de ~ê
tembro de 182:'1. - J08é. Tei:rrira da Fon.feca "flUO"

celloa - Estevão Ribe.irn de Relundt' - l.lIdo ~oare8 
Tei,reira de GOU'l1ClJ - Cattano Ma,;a LOpt'8 Goma • 

A pprovad08. . 
O Sr. N~íra da Gama por pute da Com. 

ãWsão de Fuenda, leo. os s~uintes Pareceres . 
O raatõ ~.4hWilio Fr.fI{iI,o ~ S. Faia l'i"ocurAil 



( fi) 
dlW ,Geral nesta Corte pela Provin~ do Ceam-Orao- Izidoro dâ ~sta , OJi..,ir/\ lu,aio" Oflieial da 
c1., "llega, que tc!,do. o Governo d.a bu4\ Pro,:inc~a ~le S,ecrctnria tte E,~~o doa ~.&)<:iQ' E8~ r~ilC" eZp'G 
dtlr.)he a ncceuaraa AJuda d. custo, e ~ precIsa assls- em, quo tendo sido eacarregado ~r ~U& MiI.cslade 
t~ncia parll residi,r nesta Corte ~m. qUA~tO 'occupa&se ImperIal para (;re~ &.Ima A~lolde t,ch;papbia pai. 
o alta elll~ego de Proc~r:l(J~r ,~Dlcamelltc despendco o~ traualhos da ASlIé.~bléa, e con~eJ'ltJo pejo ~ 
~r uma ~ vez I!~ \.'Onto ~e reIS, ~m o que o Sup- ze10 e dibYelo o 'proveu .. au:nto . de m~Jtoal, ~_ti. lehaG 
p}lC8nte s~ prom,Ptlfi~u, Vl1IO, , e aquI se .acha promp- t.mprcgadGs DOI trabalhos llchlgraphlcel, ,ao ttlldG 
to a regressar. Conte!,~ndo-sc com & referida soma~. remuller,ação For cale t~ab.lho ~e ler D!'lDplaio 
de, que eUa U.e 8e)1\ abollada na J unha da Fazenda pela AlStlnblb d~ ma.Deua ~u. Julllr conveniente. Â 
do Ce~r.í, como totttl despesa da sua Miss;io. Pelos Commil~fto de Fuenda 'b. de '~reccr. que &eDdo eidG 
tt~1,lme,nlos, que junta, provn, que foi mandado vir o 8upplitante di.penlldo de t~o o aerviço da Secrc. 
com urgencia, e que obedece0 logo na justa esperança taria P"Hl tuer ede fnliDO ?eaceDdo como prnen. 
&fé ser auxiliado pela Provincla com o neceilsario para este Ordcnad. t e emoluml"atol, nio tem direito , s:e· 
u suas viagens. e honesta subsibtencia nesla Corte, munerllçfio pedida: - Paço da Auemblé. 18 do 8.
m~s que não" se achando Icgi"lados Oli Ordcllados dos tembro de J~iS. - Mar';,., J',artcisco Ribti,o de Ara. 
Procuradores recebco a~udla llarcella adianlada .,ara drada - p,tlrQ de Jraujo Li,,", - Nallo"l Jaci,,'O No
responder por elll&. Â Commisllilo de Fazenda entende, gutiro. da Gama - J~ ""OUCM õA Tcle~o BendJm -
que o Supplicantc deixou, sua Casa eIB serviço do JOIIé de R,ltnd, Costa. 
Imperio. na, certea" de ter taes soccurros, e que .a quan,,: }'or haver quem fanlU. contra, adiados. 
tia de um conto de reis, com flue se contenta o !up. O 8r. 8ecretario Mudtl du Co~ta deo c(lnta do 
';licante não hc excesliiiva lJara (luas viagelll, e 08 me- .e~llinte oftido do Milli&tro do. Nesociolf do Imperio, 
~s ql1e Iqui tem estado, e que por conseqllenda se chegado ,depois de pluada a hora do expediente. 
deye Oflici:sr ao Governo p:'ra 'lue raça approvar á 111.111

1» e Ez.mo Sr.: - Sua Malutade o Im))!la. 
JUDta da Fazenda ,do Ceará aqucllll despesa: - Paço dor rel'ebeo com especial .gradu o E~emplar do Pro.. 
ela Assembléa 11 de Setembro de 1~2S. - .JDaé JI,ou- jecto da COD8tituição. para o Imptrio do Hra.i1, que 
ehe de Tolt:dn Reildoln - Jlanoll Jacinto NiJgllt;ra da a ASlembléa Geral, COlIsutuiDte, e Legislativa resol_ 
Gama - Pedro de? ~4rmdo Li1lrtl ~ J~'l: de Re.enJ. veo I:'zer c:hegar aG seu conbocimeflto, não oblitanto 
C08ln - A/arUm Fronri.,co Rih~iro de Alldlmlo.. ler alõen&S o relultdo da. idéa. da reapectiva Com-

A Commissão de }4'nzenda tendu em 'vista o reque- mis~iill '. que se Icba ainda lujeito li deliberaçõe. do 
iimen(o de D. .Anna Josefa de NII,~/1TClh LaccnllJ referido ConKreno; e seria muito maior a aatisração 
yiuva do Sargento mór José Iglwcio de Almeida, nO- de SIlA ~J.,esLade t le em lu~ar daquelle Projec&o. 
'lua I em attenção a quarcntil c seis AllllOS de ~~rvi~'o rOlle ja a Conuitllição do Imperio, por estar inlima:
ao ref~rido sc.:o marido, a a\-an\~:\(la idade. e pobreaa menre connDcido de que deUa d(·FeDdf:m a sua esta
aeUa Supplicantc c • precis.io de educar se08 fi1hos bilidade, e a prosperidade Geral, a que tanto se cliri. 
pede se lhe conceda COIBO relRlIRl'ração dos mesmosgem 011 leos àendol; o que de Ord~m do Mesmo S .. 
servi(;os a metade do Snldo, que vencia aeo marido; nh.,r participo a V. Ex., para ler presente na lBe~ 
he de parecer, que de pois do babililada, COIRO viu- ma Augulta Allembléa: - Dea. Guard~ a V. Es. 
\ta, e de jU'itillcar a (alta de remuneraçiío de taes ler- Palario do IUo, de Jalu~iro em 17 de SeL\!mbro d~ 
viços he digna a Supplil"ante da mercê, que pcde. J8~. - JOIe JOtlqui",& Carneiro de CompOJ: - Sr. 
e que se otlicie ao Oovcmo par" que proceda com el- Juúu Set't'riuno Maciel tlfJ Colta .• 
la lia forma· indicada: - Paco da AssembMa l!l de Se- Ficou inteirada a Auembléa. 
tem!)ro dc IR~g. - ,To.,é de· B(~,~e,.tli! ,Custa - ~'lalloel O Sr. Dia,,: - Sr. Presidente, eu proponho qw 
Jacilllo Nugllrira (/{, Gmna - ..lJarlil1~ Fra"ci.,co RilJeI. se receba com muito especial agrado J pois cumpre no
ro d~ Jlndrada - Jos~ "lTouc1,e tle To/t'do Rt'1Idom - tar que ne5te Officio vem umA ezpretsio !aui a@Di&. 
Pt:dro de "Irazyo Lima. cativa: por eUa lIe .-ê que Sua l\1a~t'!!tade reconbeoa 

A Commi~~ão _ de Fazenda para dar a sna opmuto eAla AI~emb1éa como o. teJltro da feliddade do ImJlfl
sobre., Plano olferecido pelo (;apitão J.Vanoel .. Volllc.i. rio. Ninguem ha de negar que acolhe un1• expeaão 
'''0 (Ie Pi"ho, em que -.:xpõe a del"adenciaem que 58 ta) tom o maior pruer; e porque ae lhe ha a ..... 
acha ~ elllrilcç.io de Diamallteli, e meio. de a rc.·lne- ,;ar o efipecial agrado 1 Aqui, Sr. Prl8idente, Dio á. 
diar; requer sc exija do Governo que pelo "hesouro tra cspirito de adulação. V. Ez. ponha a ~otOl. 
'Publico se remetia a esta AS8erflb1t~1l o requerimento e Deddio'le que Dão ru... recebido com tbpecial 
mais p"peis concernent(·§ aqllellil Admini!<tração com agrado. 
umn relação da quantidade de diamantes exlrahid09 () Sr. iJ'fonteluma requereo que ae du,e Plr. or-
1109 u!timo& ann01'l. e declaração da despesa annual. drln elo dia, o Parecer da Commissio IObre o rtqu ... 
que com os mesmo;; se faz: - Paço da Assembléa 16 rÍlnenLc dos negociantes, que pedem ilenção e leva .. 
de Seteinbro de IS!2S. - Pedro de Araitjo Li"", -1UlIr. t'.mel!LQ de leqMeSLro, fobre geD('ros e I'roductoi que 
tim J'rall,;aco Ribriro ,!,. ..fmlrw/n - 1I11/11Oel Jac·'l1to "fOm de AnRo!la, e propondo o Sr. Pree;dente t se et
Nogueira da Ga",,,, - José de Rt·,u-Ilde ("oslo. - José ta oL.!ecto dt:via preferir a(lS outroa, VCDc:eO-M que aim. 
A1"Ollcl,t de T(Jl~d(J llemlun. - Aplllovados. Deo por tanto c,) Sr. }'rt:aidtute para a ordta 

A Cornmis!ião da FaSl'uda, tom&~do em conside- do dia 1.0 O Parecer acima deiignacJo: 2.· A diacu. 
ração ., r('quel·imento de JUlié Ped~o !-opea de .An~Ta- .ilo do Pr(ljtcto de Censtituição. 
fi, em que t,edc ser nomcado EscrlYão da Declma LeYlntou-se a .el~ão áa 2 horu da tar.e. 
'atrazada. he de parecer, que não tQRl lu~ar a perten
'çiio do St..i!plicAllte. c fi'; sim tem elle direito, a se! 
gratificado lle-Ios serviços, que prestar, ein quanto es
tes furem necc!>sarios, para o CJue ie omeiarã ao Go
""1"no pela Reparlição competente: - Paço da Assem
hléa em 1~ de Setembro de ]813. - Marli'" l"r/J"· 
ci.fro RUJC'lrt) de Âmlradil - J08é de Ruende CPlttl
'Manoel Jul'inlo Nugueira da G,ama - Pedro," :"'4116-
,/o Lima- Ju.i -drou.:'hc de '1'1111. ~. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA .. 

Para JOII Joa!["Vn Carneiro de Camp". 
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presente O Pa~e~r das Commissõcs reun~d.as, de Cons. 
tltui,ão e Pohuca I .. terna, subre o OlllCIO de V. Ex. 

,~e 10 do Corrente relativO a chegada do Bergafltim 
porWl'uez Trcse de Maio, e louvando e ngradecen
.:lo, primeiro que tudo, as. reclas inte~ções dó Gover
no manifestadas pellis providentes medidas que tomou 
10"'0 sobre este assumpto com acertada resolução: 
M~lI\1la participar no mcsluo GQverno que, além do 
que lhe .oi cC)lrtmunicadu, ~a data .. ~e 10 ~eti~. m~. t 
a respeito do Marechal LUIz Paulli10 de Oliveira Pm
to da França, inculcado ConilÓillU'io de Soa Maces
tade Fid"lissima, tem resolvido que se Dio admiltáo 
St>gociaçúes algumas ulteriores do Governo de Ponu
!!al (CtljulI capci830S, e machiavelicos delipiOl aãó as
s;ij conhecidoll) lem a indispelllavel baleprelimin~r 
do aUlhentico, e expresso recotlheClIDcnto t!a Indepen
dericia , . e I.ntegridade dó impcrio do Brasil. O que 
\". Ex. levará ao conhecimento de Sua Magcstade Im
perial: - Deos Gu:ude a v. E~ .. - Paço da Ãlisem
l,l~a em 17 de Setembro de ltJ23. - João SeVerl4M 
Jludel da Coda .. 

Para o mf811l0 

• 111.,.0 e Ex.- Sr.: - A Assembléa Geral Con .. 
tituinte e Legislativa do Imperio do Brasil, Bendo-Ihe 
pU'sente a Indicaçlto do Deputado JOIé Felicla". 
J állande.f Pi,,"eiru, fundada na Carta de João Nfoo
l;íQ da Silva, em que denuncia a entrada de Hcapa
ldlOcs pelo Sul do Rio Aragaia: Manda recommendar 
~o poverno que excite a vigilancia, e atteriÇão das 
.Authoridades, e Emprega401 naquella Fronteira, e 
li' outras deste Imperio, exi~indo aI informações, e 
eumes j que olais pouão elucidar a meoci&iaada de· 

Duneia, a fim de obstar. se qu:mto ante. a que OI Hete 
panhoes, com instrucçôes furtivas, violem, e usurpem 
o Territorio do Imperio. O que V Ex. levará ao 
Conhecimento de Sua Magestade Imperial: - Deoa 
Guarde a V. Ex. - raÇo da Aasembléa em J-. de 
Setembro de 1823. - Joio Se'Deriano Maciel iIa C08lJJ. 

Par/J J o6D Vieira de Ca1"lHl1llo. 

111. e Ex. Sr.: - A Auembléa Geral, Consti. 
tuinte e Legislativa do Imperio do Brasil, iCDdo-lbe 
presente o Parecer da Commissã. de Legislação IObre 
o Ofticio do Miniltro e Secretario de Estado dOI Ne
gocias da Guerra, de 13 do Coarente, em 'Iue parte. 
cipando o estado póliüco da Capital de S. Paulo, Olle 

de se manifeàtara uma Conjuração projeClllCla eiD 0r
posição .. Ordenl de Sua Mageatade Imperial; nip 
tleliberaçõet que auignalem .. medidas ntraordiDarial. 
que &alyn serão prec .... : e agradeceDdo a 8ua Ma. 
gestade Imperial a lua tão louvave. coDducta, e pro. 
movida harmonia entre ella t e o GOVerBO; Manda par_ 
teci par ao mesmo GOVel'llO, que conlidera não lerelll 
necasari.. deliberaçÕCI particulares no CAIO occorren
te, quando o Goyemo, no livre exercicio à. lU" 
competentes attribuições, e conforme 88 Lei, eD.teD~ 
&es t (em a seo alcance, sem que reenrra a medidaa 
extraordÍDari .. , tOOOlOl meios de repellir taea o"ta
culós, e criminol" lDalversações, oppostu ao IOlego 
publico e bem do Imperio .. - O que V Ex. levará 
ao Conhecimento de SUa Mageatade Imperial: - Deoa 
Guarde a V. Ex. - Paço da Alsembléa 1'7 de SeteJllj 
bro ele 18U. -' Jfl4Q SC'IICt"i"no MII"" clG ~ 





(45 ) N.0 4. ----- Vot.2.0 
.. " .... ~ .. 

DIARIO DA ASSEMBLEA 

GERAL, CONSTITUINTE, E LEGI.S_LATITT1 t 

DO 

IMPERIO DO BRASIL 

I 8 2 3. 

SESSAO DE 18 DE SETEMBRO. 

Pre,idmc;n do Sr. BarGo de Santo ÂmartJ. 

REunido.. os Sr.. Deputados pelas 10 horai 
da manh:i, fez-se a chamada, e; acbaráo-sc pre.sentes 
69, faltando com caUlla os Sn. -IlndraJJJ JVaclUJ
do, MartinJI BIJ8to8, Araujo Gondim, Ribeiro. 
BuentU, Frannso Ca7'!ICiro, Carneiro de Catnpo.t; 
Teizeiro de GouviG, Ri6eiro de AndrAda. e Oli .. 
llrira Maciel. 
. O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão, e 
lida a Acta da antecedente pelo Sr. Secretario Cor
lJalho e Mello foi approvada. 

O Sr. Ferrtandes Pin/lriro: - O nobre Depu,; 
tado o Sr. Albuquerque, pedio hontcm que se ex
aminasse nas Actas o que estava flecidido a tes
peito dos Pareceres; mas não he já precjso, por
que isso está até impresso no Diario de S Junbo: 
re801veo-se qu~ pam se adiarem 6S Pareceres das 
Commissóes, bastava querer faUar ~ontra elles qual-
quer Sr. Deputado. . 

O Sr. AlbtuJuerque: - Eu aio entendo: logo 
que haja queín queira fallar, be preciso que. O 
faça: fallar t e propor. se a falIar flão couaas mui 
divenas. 

O S. Fema."de, Pinheiro: - A Assembléa 
interpretará isso: a decisão pertence-Lhe 

O Sr. França: - A interpretação he a pra
tica que se tem seguido. e não ha duvida que a 
pratica foi sempre essa. . 

O Sr. Albuquerque: - Sr. Presidente, eu 
peço que. se tome iato em considetação: p"ometter 
iallar ê fallar são toúsas mui diversas: além do 
que serÍ'a muito estranho t que um Deputado dizen
do simplesmente qlJe quer fallar conin. um Pa,'C!
eer t porque o quer adiar, 6que elle d.esde logd 
adiado. Entretanto póde' ~uito bem dizer, qlle 
quer fallar contra; e amanhã ou nãlJ faUa, ou não 
comparece. 

O Sr. Carnei"o da Cunha disse que não po. 
dia capacitar-~e de que um Deputado pedindo a 
palavra para fallar cflntra, depois o ~ãG fizesse, e 
que Restes termos.achava que se tinha bem decidido. 

O Sr. Araujo Lima: - Requeiro a V. Ex. 
queira dar a Ordena do dia t para depois se dh
emir a materia que agora se pro~J. Entre tanto 
observarei, que não be tão illllifferente filllar ou 
~ei~ar di fallar., para pedir o adiamento. Os p,t. 

blicist&s todos estabelecerão varias regras que obri. 
gão mesmo a se não pedir adiamrnto sem certaS 
formulas. Dentham exige ; que quar.de qualquer 
Membro offerecer uma emenda, c dep"ia não 
compJ.l,ecei' t ae .raça isto puhlico na Sessão em 
qul(se~ltIa discute, para evitar que aJguem com 
o 6'm de demorar a discussão a offer~a,. e de-

'pois queira subtrair-se á \'ergonha da reseiÇ!i9, e 
mesmo dlt discussão; não compalecendo. Bentbam. 
exige issó, e a sua reflexão póde mui bem appli
car·se ao nosso caso. Não ~tá presente o Sr. De. 
putado que pedio e adiamento; e por isso para 
não demorar a ordem dos trabalhos peço a ordem 
do dia; e isto 6que para outra discussão. 

O St. Presidente convidou o Sr. Albuquerque 
para CJue fizesse a sua indicação, a fim de ser Cie
pois discutida, e antes d~ se entrar· na ordem do dia, 

O Sr. Secretario Maciel da Costa 100 o se. 
guinte Omcio do Ministro d~ lUarinba: 

IH. e Ele .. Sr. - De Ordem de Sua Mages. 
tde o Imperador remetto a V. Ex. a parte que 
acabo de receber, as~jgl1ada pelo Capitão de Fra
gata Joaq"im José Pires, relativàmC'ute. a Corveta 
de Guerra PorCuguela ~ . Voadora t ch~ada de 
Lisboa a este Porto; fundeada. debaixo dli~ Forta
lezas .hoje pelas dU~8 horas da. tarde t e ~C(ando 
bandeira parlamentarla pelas qua1ro e lQela·, a 
firmou com tiro de canhão: por Ordem do Mes
mo Augusto Senbor se mandou conduzir.o .leme 
da mesma Corveta para o Ar!'cnal da Mannblõ 
P que V. Ex; leVArá ao Conhecimento da Alisem .. 

. bléa Geral, Constituinte, e Le~islati\'a do Impe
rio: Deos Guarde a V. Ex. Paço 17 de Setem~ 
1"0 de 1823. - Luiz tia Cutfha 1'foreira. - Sr. 
João SeVe,.ia1lo Màciel da Costa. 

Ficou a Assembléa inteirada. 
O mesmo Sr. Secretario disse que se acbava 

na Meza um lfappa de Receita, e Despeza apre
sentado pelos administradorel': do fabrico da Fragata 
Nictêr9hy, ea Assembll!a ficou igualmente inteirada. 

Ordem di> dia. Ent\·ou em di!'cusd'~ o Pare
cer adiado sobre o sequestro dos bcn'l dos nego
ciantes de Angola; mall ponuerando.~e que a de. 
cisão deste ncgocio cra dependcnte das intormaçóes 
que se havia pedido ao Governo t e ainfla não 
tinhão chc,g-ado, rcsoh'~o-sc que ficasse tllperado 
para qu:mrlu viessem 8S. referidas informações .• 

Passou-se ao 2.° o~lecto da ordem do dl/&, 
que "ra a continuaç:io da di!cuçãu dQ S!.," Artigo 



de Titulo 1.° de. Projeeto de ·C ... MiWi~ e dai 
emendl\s resp.etivl& 

O Sr. Carvlllho e J(dlu: - Na Sessão de 
ontem, Sr. l»residente, tralou-se a matcria desto 
2.° ar&i~o, e princIpiou a discussão {}i;pntando.8C 
Ie a parte que' diai. re~peito a Provincia de M<Jb
te Vídeo, deveria ficAr ou não adiada, e pedi. 
rem-se informaçãea 119 G'overno; e pelas ljoJidas rll
sões cJe se dever primeiro indagar a nalulcaa do 
acto fie Federação da referida Provinda. e a'S 
eircunstanclas acluaei deste negocio se decidio, que 
ficlUlsc adiado. e se pedissem .. referidas informa
ç~. Por ~ccazião desta discuSliio, • quaOdo pare. 
ela nada reslar mais a tratar-sc ,porque fora .Pl'ro
vado o artigo, que fazia uma ellumera~iio das 
Pro\'incias pt.rwnc.entl~s a elite IRlperio, veio a 
Emenda do Sr. Ferreira França, que conti"ha • 
palavra - federalmente - para explicar, que eite 
Imperio coDlprehcndc fl'deralml'ntc 81 Provinclas &c., 
e foi eUa, como cumpria, objecto de uma viva, 
e renhida diseussSo, que aermiaaou ficande adiada 
pela hor.. Em tante huuve tambem grlDde dispu
ta lObre comprehenclerem-se ja u Provincias do 
Maranbfto e Pará,. que .h\d. Mo estão uni. 
a de facto e de direito a el&e Imperio.. ·8 que 
peta lua dis8idenci .. , . ou Antes pela tOrça .tie aDi. 
da • Portugal, Os IlltlSlres A u'lNwt!I do Prolecto 
as enum.rll1'ão 3qtlf na justa ponul8ão. f de que 
cllas se h.io de unir, eumo h. de espe... por fa
.. rem uma parte inte~ance do nOlSO T'erritorio; 
po' se cGmlormarem cOln a jUMÍÇ& d. bOIla Cau
h; e porque a COllstitl1ição, que Be ui a .. aca
heleeer digna do Imperiu do Brasil, e 111 Leis re
gulamentaret, qrte ~iio de firlD8r a pmsprridade 
geral, .. convidará • esta felis uDião, razendó Oá 
MOS h1\bit.antetl todOl OI esforço. para delpt,Iak;If
OI ferros que CJI .nptfrimem. Por Cão IOlidol Moti,~ 
he evidente, que Hta erullJlel'8Ção aio pode ser 
nbjecto de reparo, porqut se cUia Dlo vienIW, 
118m por ino dei •• ti de elltabelecer.s~ a nosSA Cons
tituição ; pelo coí.'ftiolt'tia inju«to e at.hé. desai. 
roso, le acaso s, edli&c,.atM llroTiÁci.. do .,0lIl0 
Territorio, e cuju bCre"'as ~c lOc:i n em nll,jkM 
polltol com muiw ~ras dest.., TIl8Co e riro Il'típem. 

roi poréln,' ~o cJeyia fiet, objecto dc. ~ 
8& diacltmlão a rcftM8. EmendA do Sr. Fe1'telra 
França, que qu'ria, a uni:io fectersl de ~ AI 
Provincias, a que Me OppUI COM todas 8S MinhA. 
furças, e com a Tchemeneia, que me inspirou 
o mais ameRle petrtCJtismo. Combati·a cOM .. 
doutrinas des Publici .. tas de maior cousideraç5ó 
accrca do qae ho Governo Federafivo. In8lln
tallcamel\te 'lquci persuadido, de que apenlill Ó 

nosso C(tdi~o f',ontt;tllcioll:\1 aprezcntalise a id~a de 
tal GO'·CrIlO, (j(,:1"3' tolhida pAr. sempre A p""" 
pcric1ade deste I rilty6iu, e de que devondo toda!! 
AS partel dcllc com " mais fhme, e indiviziVE'l 
llnilio furmar um todo rt'speitavcl, Jo~o que se 
a"l'",vasse "referida J4;",encla, que ()m~reci~ A idéa 
de que eat'a uma desta'l Províncias ti)lIse E .. tado 
independente, pnflto . que ligado com lafio, fl-dernes, 
deaappnercri:1 a MUdez c força desta Monnrehia 
COtls.itt1cionlll, aprttÍ!ntando.!iC '. fraqueza de eada 
um Estado, a qUll eoncorreria par. a . sua pouea 
afabilidade, • tal •• para " t\linade tooo o Im. 
perio. Di.se então' o que hti! Governo Federa.itU 
~r todOIl 011 PubHei.tu antigos ~ rnodemOl u
~...;: como Be pode ler DOS fIe:)I escriptol. Co .. -
. ·0 aio _ .uI t8UIa .ail .. qaae a .uiio 

de alI'!" EstMJ.. P' tendo ituJepelldeatel para 
se AjUIlfllD melfl.. IH t.,una, um uro 
todo composto de Representantes de cada um; e 
este CongrelJlO he enlão chamado Federação. Elta 
pode ser d.ftcrente segundo o Paeto, que celebra. 
r., ~dCJ ~e tellt08 e.mplllll nll Naç6n .. iS&! t 
e modernas. Df entre estas além da Feder.çao 
Hermanica, das Cidades AnseaticlI, dai Provin-. 
das da Hollanda, dos Estados da Suiua , he a 
mais celebre a das Provincias unidas da Ameriea 
do Norte. Nestas, além de ter cada um tio. E_ta. 
dos Ina l~onsti'uição panieulal", pela qual ae re
ge ibterierorente t laa o Con"resso geral composto 
de Membros de todas asProvincill, a quem com
pete fuer as Leis Diplomaticas; at de Commereio ; 
e totias as mais concementes a aerranÇ& publica 
em seral; 1'ratados de CommprClo; e Alliançl; 
f.ucr a Paz e a Guerra; regular e distribuir .. 
Contribuições; cuidar das des}N'Zl1s publicas; e aJII
darem-se lodas , para se defeuderem do inimigo 
commum, e .lhé auxiliareM." para a lratMiuillida
de intema. Está deR. ido por todos os UltiJOl E ... 
criptOftt, per MOhfIfJUieu, e qt1ant81 o eopiarlo t 
ou comentarão, e mui clara e juridicamente lNIlo 
eetebre Net:k.r nl lua immortal Obra de Pode. t.
entiYO llOB grandes Eetaddt, e pelo modera0 e 
sabio author da lleirllcÍ'a do PulJliclst.. A m ... 
linguapm teM 08 homenl d' Eetado .~ que 
fallh de F"~o explicalldo a forma de G ... 
!lO CRI cada um EtttdO particular, e referi'lldo os 
Direitos publicos, de que todOI gOlão aa Conf"ede
ra~ geral. Se 'al es.preeeio - Federal- eD'l'ISIeno 
ftOSIO Coctigo Constitueional, ,ae Ta! a In leito 
para . reger um Estado UDrco e IndiviJi vel, sepir. 
.. Jlfllo ÍJJlltllftera~~ males referido. pelos que es
creveM lesca matl'!ria, !lendo da maior eOllteql)~ 
e fUer lIota8 tentatins pera fazer um GoTerno aot'o, 
CJOAnllo tendo ... plaRado mnitas dilleald.des para 
e8&abelecer o que es" c(Jbdituido, leria de liunmo 
peri~ querer erigir.- DOva forma de Go.enao 
.n.d de nevla ditHeuldadee; sendo talTes tam .... 
um" nãG }>equena o que he rebri,o a herança .., 
Trono. Nos nada 'aliemos de nO'8: e'listia ~ui o 
antigu OO1'emo, que era unico e indevidual co..,.. 
posto de Provincias ligadas, e anielas .m um todo: 
mudou-se a Sede da l\fonarchia: ficou o lIUftO 
attual Imperador regendo" Reino do BraBil como 
Principe Regente, que então era: proclamou-.e. 
nossa I nd<'pendeneia e separação: ficou Governa0-
do de 'teto, • de Direito: aegl1b.ee uma <ltela".. 
ção solemne, e unanime das Pr01'illeias e de tocII5 
118 Camlf18 por seos Repre.entante.: mostt.u·se 
que quiterão adherlr a este syateu)". unieo qúe ctIl
Tinha a exlençlÍe, riqueza, e flstidio do Brasil; I! 
89t.beleeeo.lIt por cOMC&tueneia legalmente, que 
fo. ltnpcrio uniro e indiviziyel, e uma MOAar. 
chia Con81jtueional e R~sent.ati"a. Está ~Q 
Í1 .ista de quanto Res referIdo mui longe de pode .. 
rem en'rar neata CODst;tuição idéaa d. FecJ.rsção. 
Não se tralou ja maÍl de examinar qllal era " me
lhor tórma de OlJvt'mo, que eon.inhll ao Brasil, 
Intes fieou anentado e decirlido, que era este Tm
perio Duice e indh-iaiyel. Esla foi e h~ a vontade d. Naç50: .U. nio c1i_ ainda o contrario. Para 
o fuer erão neceseams repmenCc'tÇões Jegacs por .i. das C.fUras, e afoito·me 8 dir.er, que nem o 
quetem nem o podião ja 'aln. Se o P.cfo Snclat 
e&tá eelebrado approTando-se e acclamando-se t) SentlO! 
D. Pedro 1.· COla0 Imperador, c.mo poderá MIá .. 
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lir deUe sem facto" leg:j('" oti por melo de in surrei
çlio? 1~or50 Ja revogadoR o~ nossos p()d('r~s? Po<lião 
no lIer ? Nãu sao ellc8 dirigidos plua fRZermO!! lima 
Cous'itoiçiío aclapta,I3 DO Governu ReprclIelttalivo 
Monllrchieo-COI1Mitlicillnsl ? N,\o repdle esle por l!JUIL 

DI&tureza A do Go,"t=r:lo !<'edc'rsnvo? Tudo isto, !Sr. 
l"reaidcnle, tlZ \'er a toda. as luze". é lte maili claro, 
Que a loz du mt'Ío dia, que 00 tal expressão adoptas
lealOl tão et.tran' •• ;"'8 lIo~!;as Circunstancias, dane.. 
mOI tugar a tri6ti~imas conscquencial; separaria
moi .. e dividiria"los o que convem que seja intei. 
ro e indivlzo. e perturbariamos a ordem, gne es
ti estabelecida de facto e de direito. Tal he a 
DOIsa miulio: sel!undo (18 iiüllSUI poderes he que 
deverpmuI trabalhar JlClite Augusto Recinto por 
eetahele~r a Lei tUlldamt'ntal deste grande Estado, 
e as nUlIsas di!oputas e disl~ullllõen8 de,erão 1'er."r 
e con"illlir em marcar •• limites. e attribuiçõefil 

. dos Ires portere. puliticos, que constituem a Sobe
tan·,a. e cnnrorme m,K1ificarmo~ por maduras deli
berações, qllaCl convem a Legislo.dores, as atribui
çõc" dos r"feridos podere", será mais ou menos li
berai o Govl'rnu instituirlo, o qu,11 para ser Mo.. 
)Jarquico-Co"lotituciellill he compnsfo do Monarqui
co. e Democrntico, e na prop"rç:l0 em que se 
adoptão os principiO! COllstitutivos detltes dous Go.. 
.. mos te estabelece a maior 0,1 mi'nor liberdade. 

Quando fallo, Sr. Pr"irtente, de libcardade , 
.pponho que he a justa, e a que pó,le subsistir unida 
eu. • iegUraDÇIl do Cidadão: fallo dlllueJla, que 
tu • particular felid,lade e firma a d08 Estados: 
&quella que he m.~ada pela. I,il e Re,~nlament08; 
lJue prodOl cOlDmodos, -: fruições sem offeod;r a 
ór4e .. e a segurança publica. F .. tudu o Legtsla
elo" qae une na Lei Fundamental a muima liber
dade eom a maxima II"l!'urança. Sacrifica a falsa 
DeDu, quem adora a illimilada libl'rdade mãi das 
elesordens, e da anarchia. Sr. Presidente 15 a or. 
clero. e a segurauça publica faz a prosperidade 
indirilh.al, e segura a estabilidadl' dos Imptrios. 
Begeitem-se poil a palana - Federalmen.e: -
he incompativel com a natureza do Governo adop
tado; he contrariá ao bem, que anciosamente 
procuramOl estabele(.:er. porqlle 010 quadrão diviaéel 
Federativas á um Impmo grande, vasto, e exten
lisaimo. 

Quando eu disse ontem, que ingeridu &quol
laa pataVI'U te acabava a Cons.ituição, não quiz por 
illO dar a entender que se di&80lvi,io os laçM tiO
a ... , e se Ma a cahir em anarcbiL Disse mui C8n
sideradamen.e, que se aCllbava a presente Consti
tuição, eujo ProJecto sendo coacebido e formado 
para uma Monllrehia Constitucional, não podia qu ... 
ara" ao &ystema Federativo. Disse uma verdade, 
dado que muito contraria aOl meos 8entimentos e de
I~jol, e aiuda aecrescentei. que a prezen'e Assem
bléa não poderia continuar 011 seos trabalhol: e moi 
.. erdadeira era elta proposição, pois que em tal 
Iyatema divena se,ia a 8ua organisação; e outros· 
podere" deveri!i'o então conter as Procurações de 
It"08 mustres Memhros. Um nobre Deputado aSile. 
"e!'ou, que a 8\1a int.lligencill de Federaçiio se re
teria as duall Provincias do Pará e Maranhão, que 
• inda niio estão unidas á Santa Causa desle Impe
rio. Mas que importa que ainda o não eslej:lo, p.ra 
.rem tellUtada!l como Federadas? Por certo qul!t 
estarem ou n:io jlí. unMal, nenhuma relação tem pa
raconsidernrcm-se j.i como Federalmonte unidas; 
pelo contrario a rell'eito dellM inda .rnai. di6cw· 

dade ha em Ulaf de taes expressMs. EliAS está!') poI' 
ora dis$idenles, ou por mÍl inte!liven<'ia, nu obriga
~alJ de força maiur, e h~ de el>Pt'rnr, ql.e venhRO 
!agar-se a ni,s, quando a justiça, e o sco propriu 
llltcrel'\se vencer e IIlIbre}llljar a forç:l que as \)pjI"i. 
me, e entno scguiri,ó o verd:adeiru sY~'cn;a ele unto 
dade, que 11(', conv('!D :lO Brasil, e S:10 por Clm
seguinte estranllas e contraditur;as as palavrlls - F",. 
deraJanenle. - Dado porém o ca·o de qUl' semio 'mão. 
o que de rerto não aconteccr(t, de q\le serve tal 
clausula? Serviria, Sr. Presidellte, par. intror\uzir ano
malia no Iystema Mon~lt·chieo,· que adoptamos e 
proclamamos. 

Outro iIIostre Deputado pnl'eC'f'o foro1alizftr-tl' 
entendendo, que das minhlls expre8lõer. se colllia, 
q~! eu dava po! certo', que ~ora tal hyp<.these Iie 
Inao a erguer dlvcn.s Repubbc-s!I. Eu não ann
' .. rei essa geral proposição. Os EstadoR .... ederado • 
podem compor-se de diversas ti'r..... de GovernOl. 
A Federação Germanica contt:WI1 Cilladc!! livres. 
pequenos Estadol, eujolt Cheres se denomin';u Elei
toree, e até grandes Monarchias. eomo a Prussia, 
Baviera, e até o grande IliJperio da AUlotria. O 
Chefe delta confederação he o lII1peradllr doe R .. 
maoos. e tem r4!Cahido a Eleição no mesmo que 
o fie dos Dominios Austriacos. Seja por{m qual fur 
a diversa Alturel:l de cada um dos Estad\IR Cqn. 
federados, he da ht!encia do Governo l<'erler.ti~o; 
que seja e.da am independcmte e C).m seo Gover
no peculiar. Nisto he que .. sllio Io<fos 08 maJe8, 
que viemo subitamente a minha ilnlljlllll1 ;\9, 'lu.n. 
do Duonito e marayilhado ouvi profcrir I prCljlncl. 
çnQ, que n e propuz combater. Se ulei d(· (',.,r"II. 
~õe8 'ortel e eft~rgi('as; ditou.as o leln ria C 'li M 

publica, a irnportanda da materia, e o hril1i'O amllr 
du .bl'in da minha PaI ria. Ainda hllj., IIn. iL'ual'" 
os mto8 &pntimentos: igual a vt'hemenl·ill e f'nprgia 
das minhas propo"i,ões. pOlque nito PO"l'tfl (I. I"'.r 
de conshlcrar este -ne.:ocio da maior Ítl1flllrtllnC'jll • 
digno de ser pt'zIldo na balánça da 1118;5 ser'a e .. i
,uda circun~cç:ío. Fallei por tllnto 8'; rotn " '!lira 
lio bem pubhco. não tive em vista I,:,tro ol~i('c,to. e 
menos o querer nem levemtante ollcndl'r os m('os 110,
rados Collegu. Se alguma das minhas expreslIi,l" l"llre
ceo mais forte, não tiveráo por fim.!g'tma p"rti, tllar 
inlenção. Parece-me que be d<,sRecelis31'io IIlJUI fa
leI' a minha profissão de fé polilica ,nem d. mi. 
nha ingenit. moderação. Tenho muitos .nhOl' fie 
&!tudos e outros tantol de ser"ic;o. e nem ('"mo 
homem pnrticulnr, nem publico excedi j!l.,.is OI 

jU8'08 limite. da moderaçlio. E~tou port'm intima
mente convencido, de que sempre qUI! se tratar do 
interesse da Causa do Brami. e quanto maior for a 
importancia da materia. tanto mail/r seria o ("alol' " 
e enetgia com que faUarei della. Elite fie, Sr, Pre
sidente , o meu modo de pensar, porque estou pcr-
8uadido de que assim Iatisfaç04 minlm honra; 
80S . d~veres que contrahi com • ?,~nba Pa.triB. li 
RehgtãIJ (lo .Juramento q 'Ie pre'!oltet, e 101 .llIste)S e 
bem cnfenditios delej ... da felidtlade augmento e 
grandeza deste vastill5imo Impcrio. 

O Sr. Ferreira Franfn: - I'eço h pHlavra 
f'M tempo. Ora meus Srs., plt~ce que h~j~ n:" • 
houve tanto e!pailto colno hontem a rCIIJx.'ito (fa 
minha emtnlla. e iRSO não hr. I18niio pore)ne.1" 
se vai ach:1Ddo que fie possinl (,!lber ft iMa de 
fede1'Rçu""'o na de Ohverno Monarquico .. COl'l!ititllcill,,~1 
bellPdit~rio. " O Nobre Deputado eontinuoa a rli • .
eotrer -sa eeloquft1temente, d,i.eado, li'" laD&d 

•• 
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... ID 1"101101. t'ftmO as orporlÇütl. erao re UI ·ct··.1.· C - .. ~ 
pelus !le~bint':1I prin~jl)iOl ele J l&:ili ça - QIIUf tij; 
v .. " al:,', i sli4, - q,l!Jd t;jj n01& w., fllic:J:i ,wli:t -
Q,wcl "lUrá 'ri, t ~ii, iJtJÜI - Qlwd ~·,·i 110" v;" t 

lihi ""tu - Do ,,' deI - FtI&io uI j;~;cu - Du 
'" Jàciu.1 -:-, FlJCio .t tk,. - Que a penençã" 
delligual era lUJUltll elltre humenll e RCiDUI, Que 
uana l'ro~illcia d( um meslDo Reillo DlU dev~ a 
outra, leuãu o DIt;ltIllO que eRa lÁ primeira, da 
me» ... a ~rl. 'lu," IIUU& caII a outr:1 t que um visi
lIho a outao vi.inho. Que a Proviucill maill ri~ 
ou de lnaia fl!!.:lltladcs he tão deveclura á ma .. 
pubre t COOI~ o hOlnelD rico ao pobre, qUt· DlU

auiu ti dinheiro e Oli serviços. maa não ajun&ao 
os talent.,. t:Dl lhesuuro COIDDlum, nem li introlUetCte 
.. guarda ou adlDinistrlÇiiu suberana um da C&4i& 

tio uutro. Que as Provillcias são .juntamen~P$ de 
1l0IU_OII com 18U&18 direitl", Que Desce ea~rcicjo 
de direitua igu&eI e maneira, de maior utilidade 
te 'unda a ullhio lWeral de Homenl , Cuas. Vil
las, Cidades, PruYiDciu e RciDQ8, lugeitaDdo.se 
lodOl ao ImpetiD de. um, a quem tributãu ~.n~eD. 
ça e hunra para I8ha«;50 certa de todos, AJu.utaa
du-se os Ifcoa Procuradores em Concilio .c:.ml"Qum, 
para e~tabelecerem ali regrlts da prol geral, fieao
.lo· a prol d8 cM4la ~~ á indagll~~o Dlai~ pcrlpi:o 
CAI e iD'er~ dua fllhol. Que 80 um Inlit:IlIfQtu 
cÍlam.lr:, os C~lI"IlOItO' para lbe guamarem , segura. 
rem t adm.ini.trarem t e aperfeiçoarem a C48a, des
prt:teridoM ou esbulhados ... filhos do coDllUr.io li", 
e.mprefYos e eura deUa, herança furçada dos Dle&a 
QlOlt "'hos, aegundo a .. 14,lhor distribulçãu de J usÜ
(,'a. Dis~ finalmente o Honrado Orador, que os 
arltUluellto8 e~ que fuUdarA teO p&h-cer quanto li 
·.niãu federal das Provineia ... io rcJrão (lhe pare
r.iil a elle ) sllflicieDleweu&e reapoDdidvl pelos Sn. 
coutra-opinllnl~. " 

O Sr. Vergutiro: - Eu não r.lia tea910 d~ 
fallar, mai vejo-me lia necessidai. de exp~" .. 
minhas id~as sob,., a emenda du Sr. Fel,·ei,,,, F"""ftJ. 
eNio que ,*ta emenda em ,'ta de lei' eDçar • 
.10 modo que muito se: compadece COI1l OI pripci. 
pins mais lIulidol t e mlis luminosos da boa culmi
ni.;trAçlio e utilidade geral, fui olhada fle 0\ltra 
1Ull'lCi .. a, Parece0 que eUa dava wmente idéa .de 
U.tl:& tc!lt'ração lIeltlel~a8te a doi Estadolf Unidos, 
c SC t:61c t08'le o leU uni(.'O seulido, eu lIIe decla. 
,arill altamente contra' ella. Muito respeito a sabe. 
doria fIlos lA"gilJladu1'es Americanos do Norte J que 
ua ,'crdade 67.cr~0 a melbor COlUltituição po~ivel 
para o 800 paiz, mas não convém ao DUNO. NÓI 
não eAtamos nas mC5Ol&8 circuDlitancias em que &e 

ach:mio alJ l'rovincias da America Ingler.a, eada 
11m" da:s quaes linha já a 5ua Camar. de repreaen
tantclS para tratar certos negocina; e' não acudo 
UIII- cenlro ~;nmllm t cor.respolldião-se direct3mcn~ 
çom a l\tetropole; nãu tinMo como DÓS uma pca
soa «rom .. qual Dão podesllle oulra competir; uma 
J)~~soa llio elevada pelo seo CI&IIciraenro t que nin
~1It"tn p"dc=,~ ,lilfputar.lhe a primaziL A Amtrie~ 
I'I!.{'eg;" ptlr con~ucDci3, ('aminhou muito belA 
se:.lundo as suaH l'irrunstlncÍls, e 111;' para irmus 
belD de"ialOo8 lIe::uir f COouu seguimos ditfcrenle C&. 

ml11h .. : tleviamul e8Colh~r um l\loollrclta, l'0rquCf 
ttnh;~IJII)!I UI11 l'ri"dpe; fitller WJl todo unido e 
.imtt1es .»rqur. já tinham". UIII centro comanUID. 

NHO nos con"';'" tederac;õCII parA a.. nouu Pro.
Y;IIt:!'1J porque Lliio blio )4~c:f,"",f)S. Por tanto, Ie. _ 

-..", nute ._ido • paLnra federaçiio da e ..... 

do SI'. F",c;m F'dllr~ f ,;6 di.~e qUI 11M declMalia 
.ltalll\, •• le ~utr. cU .. , plir\(ue o,io nua C.'Onh'n. .. em 
~ick '.II~i. ter lusar U .... frderyo con..o a &101 
i:.Iia..dúII C .. idos. (, ql1t! Ali lu: u,ui&o 11".', ebtrê ta... ACri. ~imo. ~1I0 jm.,u~..,.rei purt'm a ~men
dot CUra0 oppulila .í Motult'a1ua, •• ~ parect' 'tu. 
hujt' mio ~u... maiel (,lIR ú",·ida a pu»RiWJiclllle d. 
Cont~~ler& .. (kl Alodarq";ca~; tli(!o lá, que .. liu nua 
cUDv,~na tiividir o Im",''"''. em E:.tatlOd IlIdept ... 
dentvlS por'ltie ser.. enlraqut.1.'t:. I.". Ue~"loa,ad«. poi! 
toda • 181Jecie de feder~'Üo 'lu., se retira a Lta
d~ jDdqJel1delltes DÜo .. ,u"..ra que exeltÜMllelllCII 
\ama outra e.~1e ct. f"c.:deraIÜln,u, que podemuf 
elaalDar iluenlO (til duroet-cicu, o qual dendo UIII4 
cert. indcpeudt'Dcia, áa ditferellte, ~ c:oo.ervá 
l*via I uuidade do tudo. Cada' (;.dllltiu be iDe 
depclIJente IHIra ",.car d", seos intert::.1P.1f , .. Iv .. 
.. relaçÜls que o uneln á Sueil.uiule. E IJUrqu, 
nAo havenloll de cuncl'ller a lDe.m. intl~pendencia 
~ }l LioicipiolJ e l'rovilldaa P ~Ii~im C0l110 cada 
um be illdel'tudeble para prover l'n& awl illlerett. 
lIeJI, sem .Uppo-nÇ=IO ao inlttrt"~ ~r,,'. Qluitos reu. 
nid~ dt:yem ler a rne~Ula In,IeJ'C1U1,-ncia circum .. 
cripta do mealM mudo, e st'mpre lubordinada , 
illtlptC·;ão geral do 6ovl:tno, a '4Ut~m COlllpete vi • 
giar IOObr'l' OI intel'tllles ptlrlicullArelt. porque da lua 

II()maua re.'Hllta o illterc~.e gerAI, que lhe toca pr .. 
mover. Os he~tlcit.'. 'IH" plrteol.'t·m a todos Mjá. 
dirillidU8 por tudo., DI ü OI! que yett-:ucem a par, 
If , lleJlÍo dirtgidu; por e8t4 parle : ~ L'lsim a Pro, 
vinei. dirUI ,o~ lIeGl!, ~~ IUNIlO mod«;t t) ~Iunioipi.· 
a Puv.~'Il.u, CMd. f.mlha •. e etadM indiVIduo. H. 
neaw tSeU1ido que eu lubDiuiria • palavra fttltrd/. 
~enle: n.em lu: nova ClUI ICcepcplo. porqlle but 
ESÇ'Ãf'Cur~s a &em romadu IIfite .ellLic.:u,. recoDh .... 
celUlo ~ Det'elalidade de orgIU!l'lIf a &(1miDiatr~~ 
~lIqdp este e"lpirite. Não "ppro,·o ponhn u emm. 
'" ,).r~ evi~r ° cqUiV(ICO, eijtelldemlc~" que que. 
r,mes c;livid1f " lmj't:riu em E .. ,udns IUdepeudtDteI, 
o que Dão "uert:Dlos. neQl cou,·cho. • ~r. adopo ",mos P iy.tema d, federaliliroo d01lI~!ltlco Dlt ...... 

tabeleeiment\l dUli poderes locaelt aclwiuiltr.'i ~os ,. 
nÃO preçiaam.'1I .adiantar f"lIta t!xpressão. 

• O Sr, {'t:llIttJ BtJrrw: - Sr. Pre8idl~nte;
~ID pouco podel'l'i ACCl'l:M:entar u que hCIIl"'''' 
disse, quando H (,'Ome<."oll 1& Iratar de.te u~iceco, 
q meo lIlu.ttel:ollega . o ~r. Alefk:",.; Clle: lOe 
preveni o JOui energicamenle t e di8&e mais do qu, 
~~ pvdcl'ia dil.er a respeito deste !.. Art.; IM: UI. 

fora licitu cOlOtudo dar ahltta o meo pafec~r. 
diria que se ,etira.'Isem qUluto autell (111 Curpul 
dI! tropas 'Iue ali leIO" t e ddUllleanos que 
aquella Provlncia dellberaue depoilf com liberda
de IObre a W1iáu, que mais lhe ~",,.iellOe. Quan
w aí rmenda que á mell& rcme&teo o Sr. F,.rT,i,. 
ra Jr'rnnça t devo dizer que muito me uoair"u o' 
.odo lJOrque ontem "" entitdario .Igunl' Sr. I}er,
pa.tadol O alDor da Patri~ foi quem decerr'·lino1J 
• Sr. }'TtJnç" a mandar aquella emenda; e amo, 
da Patria quem obrigou " Sr. CU,·vul/lO e Jlt:l~ 
lu • f.lIar contra "lia: se bem que fltjnm08 ohri
plOl I Dlardillr :\ um m\!~IUU fim; com tudo 
dilterf:ntell lIào OI ca",inhO!i que nos podem levar. 
eUe: verdade be que a palavra fttt'o:-rallRl?nh: to
Iftl\da con.o foi tlita pelo Sr, J.'mnçtl. nãu espt'ci
ficav. IÓ a t'ro"inc.. Cislllatill8, Paria, 11 ara
nhão , e Rio NC'gtu. mAS genrralhll \'a-&e em 
tod.. IS Pruvincias do I,wl,erio. l\lu ltelD par. 
atu .. esma P~ViDI:;" do Nol'l.e se cLtfera ... t 
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.e outro modo que não rOSRe o de qae sé Ber
Yio a Illu,tr. Commilisiío quando. as julgou cumo 
j' entradas no nollO pacto S()cial. Eu prezumo 
.ue mui acintemente assim Q praticou, lembrando
• que quando com ellas não conual~"em, como 
Provincias do Imperio, FodeNe-bilio oftender dá 
ta exclulÍÍo, que de certo. não póde ser volunta
ria: deste modo a IIlu8tre Commisllão fu ver 
que tinha co.. aquellas Provjnciaa toda a con
templa.ão e que contava que eUas não teriio 
menos amor a sua I.,iberdade, e que levadas al6 
por UIII principio de reconhecimenlo pelo alto 
ooaceito que dr.llas haviamoa formado, Be dett'rmi
Darião a fu~r \S ultimos esforços por Be unirem 
quanto antea & grande Familia Independente: es
ta contemplação lida com eU.. até se deixa 
ftr elevando uma a C&tb'J0ria de Princip:ado; 
iIto he convid .. l.. a vir & nos; ealimula-Iu a pro
curar a liua liberdade e não obris .. l.s como Be 
di ... , & acceitar a Constituição ú fQrça. Vamos 
agora & ver se he, no estadoactual admissivel a 
federação Innllneiada pelo Sr. França. Sr. Presi
dente, segundo as IUJes que tenho adquirido, ve
jo que dá-se federJIção em estados i~dependentes 
e monarquicos, e em ('stado. puramente rcpubli
anos. Não estamos no scguod" caso, porque oão 
he o espirito Brasilieo rep'ilJli.-ano; ene bem Be 
deixou ver na unauime Acrl.maçâo ao l'hrono Im
prial do Senhor D. Pedro d' Alcant.ar&: diliSe o 
Brasil que adeptava o Systellla de Guvemo Mo
II&l'quico Represcncat_vo: pu 'tnto, quanto for D
.ir deste principio he u"rapauar a meta daI· DOS
lU PrIJcUraçÕel, que niu no- autorisão a adoptar 
outro: le me fos4e licito demorar sobre este as
eumpto diria que não h,· mesmo o·· Governo que 
mereça maior consideração; & es.Jleriencia o mos
fIoa o ~ai8 epbemef.l.~ um~prova tah'" da lua 
imperteição: seja como fo- nlio 8e trata de saher 
qual genero de governa nos he mais con.enien
te; ia'to Dá., he da nOItA competencia aqui; nem 
'VCID ao caw: vamol li matf·ria. Vemos a tede
ação Alemãa: nlio lei se ella tem durado em 
estados puramente indepelldentes, em ra7.ão de fr~n
gOelA mesmo demuilal partes federadas de q1le 
he ci}mposta: talves que a fraqueza dos peque
aos Estados, que entrão nesta federação, a faça du
radoira pela necessidade de uoilio, que tem para 
oppor-se á violeacia das srandes POlent"ias que 
• I.dêão: e &88im IDes mo l'lIlão como debaixo da 
Protecção da Cua d' Austria que como Pudera
lrissima a respeilO de cua uma das outras Po
tencias federadas, as faz conter em BeUI limites, 
• em respeito com !leOS vizinhos, o !fue nãu pre
sumo mesmo que fOlBe ad-nissivel no Brasil, pela 
I'andesa de cada uma das suas partes compo
aentes, não fiCllndo :~'na que lervisse como de 
P.'otectoÍ'a Ás .outras: esta "alavra federação admit
tida nelta A ssembl,'a seria o mesmo que se dis&elSe
mos ás Provincia~, governai-vos por lei.· proprias: 
escelhei cada uma de Vl'tII o governo que muito 
quizerdes: Cr"ai sobre vós a Autoridade que 
'Vos parecer: sois I!vres eindependentcs, Se es
ta idéa se d!vulgit~s" pelas nlllaafl Provinci~, ~r. 
Presidente, duas grandes quelilõel Be lusell.~rlao 
immediatamentepa, todas;· u-.. & sobre a torma 
do Governo; e outra IiObre o conductor de cada 
ama deU .. ; e estai duas questões,· ah! Nó. o 
"~1Il0l infelillm.Dle por 'experiencia! cUlta!ião 
Mnlue, e qunto lanlue! Remelto·m. IObn Ilto 

ao ailencio , e Dada mais direi. A pouto se le
vantou nas ondas do Mec!it('rraDeo UOl ambicioso, 
que bastante perturbou a paz do Dlundu: e quem 
sabe ~ a e!lt~ hora algum está á. mira par. 
aproveitar-se da nossa seplir:u;ão, e mlus faaciiolen. 
te fllZ~r.nos em ~daços!! Di,. o. Sr. F'onça 
que nao lem necclisldadc 8S JlrovlllclUS de hir de 
(jra quem as goveroe, el porque ° 61ho de uma 
m~lna. Provincia, be naharal que tome !'Or eUa. 
mall Interesse do que outro que vai de for" e 
que desta delermin&çãonascerão taiv('z lili SU:1S 

riv~idade~ e filesaveD~'as: eu, pençando pelo con
Ira riO , tilgo que este mesino meio que elle con
"emn. me parece o maill efIicaz pala cimentar es
ta desejada uniio , . que eUe luppot'm pcrder-1iC com 
a adopção d' aqul·lle Dlethodo; Sr. Presidente, lon
je de nÓlI o espirito de Pro\'incialisnlo; tflllos OI 
Brasileiros devem ser collsld.-rados como filhos de 
todas as Previncias do Brasil: (apoiado) o Bra
sil lIe a sua Patria commum, e devem ter lo
dos os Draliileirol um vivo ir.lerease pela fe:icida
de de todas as Provincias t que compõe o 1I0SSO 

Impelio como p"r sua unica Patria: quando os 
Brasileiros se derramarem geralmente I,or to-Ias 

d 1-· , e em lo aI conlra mem novas rclaçõe!4 de parentes-
co e amizade, hão-de por fI)rça interessar-se maia 
l1csca união, que coocorrerá sem du.ida a formar 
um só espirito Dacioual. Governarem-se as Pro. 
lincias s~ por pessoas tiradas do seo seio, he des
liga-lu, he f..zer a todos estrangeirus no mesmo 
&ent'oo; lU' lirar.lhes os meios de se amarem 
mais, e mais se coadjuvarem: cada um:, quererá 
sobresahir a outra; as mais pequenas ficoaroio. 
menos <'Oflsideradas; na,ccf'cÍ uo: ciume ho.rivel 
entre e!las, que pixl~ fieI o principio' da sua sepa
ração e da rlesgrtiça de todas. 

O Sr. Carneiro da CU',ha: - Peço a pata
vra (o Sr. P.eliictcnte. Já faUou) FIliei uma só 
ve.. (O Sr. 1"re"idellle. Não p'tele maia fallar.) 
Eu nio sou daquelles que cltlltumio call1llr a As
IClDbl6a com 10ng08 discursos: quero 8(l/Uente ex
plicar o motivo porque apoiei • emenda de· Sr_ 
J'erre;,a F,onra (Or.it'm, ordem, ordem) O Sr. 
Pre'iidellte. A Auembl(.a o chama á ordem) Eu 
pf>f8nado-me que devo fallar, e não se me COll. 
ced.ndu isso, tembelU nã.. se ha de cooceder a 
oulro. O Sr. Franfll f.llou hontelU duas vezes t 

e uma hoje, aio tret!. Admirão-me muilo leme. 
lhallles iDJu8Ii~·as. (Ordem, ordem.) 

O Sr. Lo?, Gama: - Se fosse compativel 
com 8S circunl'tancial do Brosil, dr.sligando'le 
da Sociedade Portugueza, odnptar outra t(;rma 
de governo que não seja a Monarchica ConstitUe 
etonal, uniea que AlUis parece convir á flua si
tuaçiio politica; se o Bral'il , digo, tiv~!le pro
clamada, e pert~ndesle organiloillr mn syRtema de 
Governo RE'publieano; uma Constituição federa
tiva leria indiRp~nflavel para a duração de tal 
Governo em um tão vasto terrãtorio. Foi Rssim, 
que as Republicas' Gregas por longo tempo .e 
conservarão, e que OI Romanos chpA'n~üo ao cu
mulo de !rua grandeza, de que decahlmo peJas 
federações dOI pÓVOI barbaro.; e he assim que 
a Holanda, e ultimamente OI Estados-Unido. da 
America Septentrional pertendem permaneerr. A: 
rasão, e experiencia fAzem conh~er a tripli~Dd. 
vaotagem , qu ... 's Republicas r"ulta do syltema 
federativo: • primeira he a unidade da aC\'io 
de todOl 08 r_moi da coafedençio, tu. CODSei. 

••• 



toe uma (orça ~xteriOl" igual 4 das Monarehiaa : 
a Re~anda he a Jifliculdade que encontrão os 
cfMp~r('bt'ndcdores para conseguirem O!l 'fins de 
tentatins ambiciosas, a qu~ IIS Rcpublicas são 
f;Obrcmancil'il expostas: a terceirllvantogem 
consiste em conservar-se por este modo a natureza, 
e indole das Republicas, em qUIUltO cada· um dos 
estados he pequeno para a flua boa administra
~o, e regimen intedor; e colligados, tornito-se 
UUla Potenci4 respeitavel. Mas, SI'. Presitlente : 
O Brasil já se· decidio pel.. fi)rma Monarchico
Representativa; e para e~t;tbelt"Cer uDla Cons
tituiç:io adaptada á elltc Ilystema de Governo, 
hc que esta AKscmbléa foi convocada. Vejamos 
pois se uma Conslituiçiio ferJerativa he a que 
nos convem. Antes de entrar no desenvolvil1lento 
dCl'Sta matel'ia, cunlpre que eu ditrd, o que en
tendo pOr federação; visto que um IIlustre Depu
tado, que me prec~deo na disr.u8~ão, deriyou da pa
lavra: latina fredu6 a significação do allverbio - fe
deralmente - propo"to na emenda do Sr. Fran
ça, dizendo que federalmente denota o Amor, 
e amizade, que den'! reillar entre as Provincias; 
aecepção, que, se ti\esse lugar" tornava ociosR, 
e mesmo e.xquisita R emen,ta, porque ficaria 
o artigo concebido nos Rcguintes fermos- O 
Imperio do Brasil comprchende amOr()!l8men
te as Provincias do Paul, MaranMo, &c. -
Pela palavra - federaçiio - exprimem todos 08 
publicistas ,que eu tenho podido ler, uma 
convenção, pela qual corpol! politicos consentem 
em se tornarem cidadãos de um melhor E'jtado 
para melhor obterem uma commum segurança; 
e para que um systcma federativo seja perfeito, 
e du'ravel, devem os El:tndos confederados ter 
uma fôrma de Governo bomogenea.Pal;'i,.Dl()S 
agora a fazer applicação d~8te syAtema 80 estado 
9UO do Brasil. Esta grande porção da Amcrica, 
(".om quanto s~ja favorecida pela Natureza, não 
apre!;enta m<.i,i do que uma população de 
8,800,000 hCinens,. e destes apenas poder-se-laa 
dt>dtlzir ~,OOO,(J()O livre!!: por tonsequencia 50-

moa ainda uma Nação pequena, e tanto mais 
~uando a mesma \'8stidã.o de territorio, e8pa
lhando a população, diminue a !lua força. Sen
do incontesta,-el que o Brasil he- lima Naçãe 
pequf>na, e .. m sua infancia, o que será cada 
uma das Pr<n'incias que o compõe? ÂI~um3A não 
tem mesmo 06 elementos para ser Provincial; 
como então já serão Estados? Sim, eu digo Es
tod08, porque só a colligaçãe destes be que coos
titue lima federaÇiio: a idéa de reunião de E.~ 
tados he de tal sortc 8asociadR, e connexa com 
B palavra federação, que desde que esta he 
pronunciada logo se subentende a e1listencia da. 
guella reunião. Para que cada Provinda do 
Brasil 8eja um Estado não basta ter muitas le
guas, he preciso ter mais uma. força l·elativa á 
Bua grandl'za, e os meios de existir por li. Con
'Yem advertir mait;, que para uma federação ter 
eBtabilidade, e dUi·ação, deve cada qm Estado 
confederado ter um Governo analogo ao Ge
,,·erno Supremo, Chefe da fedcra9'0. Ora sendo 
o no,,~o Oo\'erno Monarchico-Con!ltituciooal, 
cada Estado deveria conservar e8ta forma, do 
que retlultaria vermos no Br8~il ai pequenas e 
dcsgraçadaR Mona rchiAI dos CanAft601: Goyaz 1 

Malto O rol'8O, Santa Catharina" Sr .~pe , te
dão lambem .. P.riacipet. Sr. P.(eij4.le : 

Não eonruRdolllOIl o Brasil, para qUIm se est' 
fazendo a presente C.onstituição, com o Brasil 
que hade ser com o Andor doa teml)()s, por ora 
be uma pequena, MOllarchi8; e nóio he da .... 
tureza das pequenas Multa rela ias , como ad,'erte 
Montesquieu, o tlysteIB8 federativu. Antes d. 
concluir o meu discurso for-me. hei cargo do rc .. 
ponder á um 1I1ustre Preopinante que dillSe, 
que as Provincias do Maranhão, e Porá podilio, 
quando Aacudissem o jugo Lusitano, não que. 
rer união com nosco lIe não por meio de fede.
ração; e que nós nito tinhnmos direito para ... 
obrigar á outra união; e sem dar rasão que .. 
eonvencellse, disse, que isto d,.via It:r a~8im. 
pOI-que elle he, e tem lIido 8em~re muito libe.. 
ralo Eu tambem digo, qlle sou laberal., mo. ou. 
tro he o meo naodo de peosar ú e.te rel'peito.
Quando Portugal com o Brasil faziiio a mel'lma 
Sociedade, ·as Provincias do Maranhão, e Pará, 
entrA,'ão nesta ('ommunhiio politica: circunst .. a
cios imperiORas determinarão a spparação do Dr .. 
si), e os Brasileiros proclamar<io a Rua Indepen~ 
deRcia, isto be, de todo o territorio cotnp .. eben
dido neste nome; como pois considerar segre
gada, e como familill á parte, uma porçã_o in .. 
tegrante do n08130 Imperio! Como eneafar Ma
ranbio, e ParÍl duas Potencius existindo sobra 
si, lIem que perigue a nossa segurança, e a 
daquellas mel mas flrc"'incius! Pal'eee-me, _que 
he fazer injuria aos Br3llil.iros do Piará, e Ma
ranhio, o suppormos que ellea não quereráQ 
'ser n081101 concidad.i08; e que flão tão polJCOi 
instruidos tio que Ih~ conv('m, ,uc ,Je!lpreseDl 
as garantia8 de uma CODlitituição iberal, fa~eft .. 
do parte do nosso Imperio, para se arriscare .. 
a ser a preza de alguma Potencia ambiciosa. 
Conheço, ~r, President(', que o Brasil pod. 
ser dividido em muitos Estados, e Estadótt eran
des, mas actualment~ elle só póde ser um, • 
indivish-el; façamos pois uma Constituição para 
o Brasil tal qual se nos apresenta, e a fede. 
l'BÇl10 proposta . seja regeitada: este he o meo 
voto. 

O Sr. llod,igue, de Caroo'"o: - Opponh .. 
me a que passe a emenda, ou a palura - fede
ração - se tome no primeil'O sentido, em que. 
tOIOOU um IUustre Deputado, ou 00 segundo I 
No primeiro seRtido aebo-a contradictoria ao 
nosso aetual ayfltema; no segundo eecusada, • 
perigosa. Nós tínhamos ullJa -Monarchia verda. 
deiralDellte ConstitucloDal, proclamada pela Na
ção, de que o BUII;l fa~ia pa.rte. AbQ801 d .... 
Cortes tle Lisboa ateariio A dilcordia, e n68. 
parte dessa famiJ ia, separamo8-no&, estabelecemo. 
a nossa Indepeodencia, DCclamando um Chefe .. 
qQe presidjsse á Nação, contifluando o. mesgJG 
plano de Geveroo anterior, a mesma unidade, 
a mes .... a adminilltr.o, finalmente puzeDlos. 
nossa mira em DOS emanciparmos, e tNRlOS UIIl 
Mooarcha de notIl!a livre af.cl~lIla9\o. Um Go. 
verno fedentivo tem uma fórma mui diversa 
da nOSAa, _li exceJleutemellte a descreveo o Il .. 
lustre Deputado o Sr. l,'aroolllO e Me/lo, e a Na.. 
ção niio mostrou no momento. da acclamQÇlia 
do nosso GoverDo, que renuociav. a primqiJ'. 
fórma, par.· abraçar a -selunda; Aem um só la.;. 
tq se pódeproduzir era prova da doutrina coa. 
traria, e nelJl f) documeoto, que temo" .se pos-
8ft JQCleI'e, lusçita Blpma .o)ltra i«léa H 11M. 
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• de lIma . Monarehia Cooltitoeional, ctlla1. qne 
tUI , .. UII"'S, e que a Nação julgou con\'ellicnte 

t
' '. , 

e a u neceslIilna a nOsl5a umao no momento em 
C · , 

~ue t;e 8;parou~ omo p01l1 agora apparece e!Õ8a, 
Idéol. de.~ellera\'&o 1 lIe hvre, he mesmo de 1108. 
.~ lIut()r~dade lIahir d~ lin\ia qUfI nos marcarão? 
Sr. Pr~~HJente, .esta Idéa de ledec8ç-dO, Hãtf he 
.OU; Jd. Da llallla appareceo vinda de Portu,yal· 

U" " , 
OI cUVui a OUVirãO COlO ex.ecração; nesta meti-
ma. ASiemblea há um .honrado l\bmbro,. que 
entao : c~c:reveo .em ~ubhco cont~a ella, e. o au. 
tor da I~anovaçao fOI reprehendldo, e como hoje 
yem reviver 1 

Di,~c-Ie ~ue cSlta fórma seria mais perfeita: 
!te o que. re·;taria provar-se; que di. convinha 
68 nossas clrcunstancialt. Não se queira julgar assilD 
pf'loR nOS!lOR visillhul do Norte mui diWt>t'el1te era 
• I la pos~çlio. quando Me COlIstiluirão independen. 
tel, e' n,~s nem allld~ f'Ht:lIn08!I.o estado em que 
elles entao le achnao. Elles .Jll gOlliaviin de 11m 
Governo Represt"ntativo: algum .. !! Provincias ti
nhão jli .SUd" Confltituiç(;," pluticulareR, que ain
da depol!! da Indepl'lIdeucia', e fl'dt"rRçno con!ler
'V8r;lo, .. n/;!I tillh'l'no'i o U\cslllis~illtO regimen, 
e ~120 conhecíamos t:·,rmas particulares. Se~ue-~e 
pOIS, q Ile n,,~ to/) não t~lnl)~ podl'res da N ~ç;io 
para .?utra f,rma de Governo se não aql4ella, 
que.l" adoptall1()l, ma" que nem fiOS COI~VCID 
outra. O ar~umento de analo~ia do Govprno dI'. 
mp-tico ela ca!lll de carla UM" parecendo q',e 
prova alguma coisa, nada prova; alia~ cada Ci
Clod.e, cildll. Villa, ('"da Po!oa~-Ro o apl,liiará 
• '1, e ahl tp!em08 tantoR F ... stado~, qualltalj tb. 
rem c!!rta~ agreg: .. çõe'i de f:llnilin; e a anaio~ia q~n 
tal calto I'pria maiIJ frisante. de Cidade pua Ci
dade, de Vllla para ViII .. , nl admini!\traç in Pl,l
bliro, do q'le a analo:{ia d. re~itnen domestiro, 
para o de uala Naç:ilJ. Nin;'ll"·" d!z que o Go-' 

. 'Verno de uma Plovillcia ha de in~prir·~e no 
Governo da outr"; nin~npm (II~, II '10 O" J 'Ii
ze" de Ur:ia Villll despacharífi pHU cl" mf)rl\:Ior~!I 
de outra, e nem que 0" Cidadão" dI! um Ter· 
mo v:io !ler vereudoreA em a Camaca d'Qutra 
VilIa: <'iit:io marcada!! as divi",ip~, e. ,,·!h(li\·i~i;QS , 
e nÃo se rlã a confu,;:to de q\le Me fatlu\I. O !le
rnnrfo ~pntido em q .... e te tomou a palavra f~
tleraç'to he ec;rtlllU,lo: h~ es~e ramo pertencente 
a administração: esta mil!! ""ntil::tndo a Contit!'i
çii'o; q\lan(lo cheg"rmo~ a e~!!e I~l!pr, uccre~cel1te
.e, O~l 'diminl1a-se o que 41e Re',a .. jU"ito, o meil· 
mo mais convaniente a~ Provin"i;Is ",:Ji .. di~tan
tt"R, o que até n;!o he nnvo, porqll(~ ainda no 
antigo GO\'prno !lE' aUendia ll1:ai!!, 011 m~IlO!! as. 
distantiac;: por exemph: uni Governadnre~ COR
cedião. haixa aOR :mlc1adml, olltro" não. Or3 
.e na Cen'\lituição !le trnta de ad'uinistraç:to, se 
Jl';C; não estalnos inhibido!l de ncr.resccntar o q'le 
convi~I', pw:. q'l~ he t1!ooarmo! (ta pabvra f(~dcr:J
Çãf •• applicada ri administraçfio , !I:(" file", tal "'11;t~n 
eXiste, e s(>'·.prp ('xi_tio R..I'nini~tração? Nan
,uC'm tem ohrig'llr;H'o d~ e!lt~ncler Oi t!'>rmoi !I~ 
mio no s<,nticto ob,·io, e naturAl; a ... i'l1 tArJOS 

q\lRn(lo I!~ (liz - f(·dl'rltçãe - E'nhnd~m E .. hd8 C , 

t" Ciri:ltl('~ livrl!'s, e indefll"ndcnhoco, e oql!i ~ernos 
flue apparccf'ndo e!ltft palavra na COI)c;tltUIÇ:io, 
todos, fi cada 11m lhe· uniriiio a8 iMa!l que 
1 h .. co-rrpJ:llOndp.. sopm fI(I! lf'mbra.rf'm, ql,e Ben
jnn'ln n f'xt"'ndpo á atfmrniRhRção, e "iriamos 
dar lagar a interpretações lIiBilitras, e armas aGI 

detl~rpoisadore9 , e ~e 1'01" hiso que 8C\0 mui 
perlgoia lIelllelhante Innouçío. Voto por lanto 
que se exclua a paiana le~erétção. 

O Sr. Silva Li.rboo -: Sr. P,e.i I~nt(". hoje 
vinha C(lrtl t;n ·ão ,te: ucdir ao l1Iell alllitJo Se. Fer-. F • r " 
"e&~G rAnçA iOlitclllte e in~t.t .. tl,irn.!:lIenr.e. q'le 
rer.uasSt~ a sua e~enJ.. ou ild llt .. an~nl •• , que fvi 
obJcct" de tão torte inIHlgn.'çib (li! SI!~)i'J ct~ 
hontc;:m, per,u:ul,d" que te;miL niio he \'i,lU le , 
e que "5U' opinili<l hc Insu'lent.ave!. l)C:PUI •• Ias 
n .• v,. rasiu tã.. pon.lerous. que cllntr. dll Ctt'
I,ultcnin v .. rIU. Su. l>cPUt .. dOi. n.d .. lenh t a .. c
crescent.r p"ra maior duei lação. LeVitntei ,me. 
P'" que u Sr. fer,.,j," F'unçlJ insislio e rcf .. rç'.u 
cn~ ugllmenrtls a lua mfclr~ theae. que I tor,,) 
a dizer ('u." vcnia, ja fui ab.nli.naJa pur a'gll:u 
honrattos ~ellltJrus, q"e a b.avião a,>oi .. rl", e 'Ide 
depUl8 só se bJh:ráo tan reli. a la. To, no i .fi"pllti 
porque 8 Sr. FerrflrQ FrançA me ch .... 'ti á jui. 
zu pelu aneo proj,..ictnOlnt', e alé f.tt:ndo me 
pt'r~untal a .ore ·a lua c m·nh.l cal.. Sr. PU:fl

denle, a .uteria he tão ~r~ve, q'lc tiecl.rn n(),la 
As~e:mll'lea estar Icsulvid" a ini·nlSar.rn~ CtJln OS 

.lDells maiore' ;ynignlõ, qlle !iC oD~tillJre," na dita 
thC:8e I e a e'mgraçar. me c m (.$ rMeu' Rl,i .res 
ini~nigo5 (que 86 terei gratuito!';), ~e me ;,ju·{:a .. 
rem a combater uI .,pinii •• , que erusn"" Cdl:&a_ 
fi ... "e t(l~se a,lolua,ia cum g. nC:I.tI,da,le •• r .. inl 
ti,. Imp .. rau .to ftra .. il. Aquelll "ala u - l,deral
",,.,,te - he uma clanha, que rnmperla ns I"çll. a 
Ullii,), 'lue telilmcnte sub~i$te em tu,fa~ as Pru
vinddl . ntllte lmpcrio. que l;"m lIecl3ma,fu ao 
n,'sso I mpt:r.tri.'r Cunstiluciun.l. N ãn ltespehliia
rei o ten~pn nesta AU~lIlla ASlIemblea p.u~ prô. 
VJr, que tllJO quanto ti Sr. Frr'rira f ,. .. nçll dlSle 

rll ulli:io lederal dc cal.a a Cala. .Ie Provincia a 
ProvIRei., niu he ap~"lc .. vel em ,ã Polllic4 a,. 
E'I" los. Rem ... s, e 11Il1,erios. con\t illa1,I'IS co ... 
Gm;unu eSlclbc:L-ci,td. e que .6 se intenu argl • 
nrsa.lo com institui~õ~s c: Id. melh'·rt:s. E'ila ap
plicação cnnclutiria jiC'S D.ais preju.ticiaes . resulta. 
d IS. Tarnbe.n nãn g.'i:itarei uprt\sôt's "ara :acla. 
rar ° seOli:lo d.\ pal3vra - r dtra/. - Nno ha flUtl1l 
i~n~,r~. tple um tl05 prin.opiuv c,'n'lillli:lIes do 
ESl'irito H,.""nu he 3 a8-0Cr] ~ão d .. ~ iiôoIl, pl!l. 
qu II um... que ho a prineiplI, dc~ptru • lem. 
brança 11 u/nil serie ele muitas outrAS, ctlm I(;);'"a· 
proces':1o fie ('nns~qll(,llci;u. Auian, qtiln,lc) liO 

f .. lia e'll fc:,teracoiu, exclt_-se o trt'm de: f .. etol 
histllrieus, aft,i.~o!i e ano,!trnos, e os ~y!lle'n~s po_ 
li.jc.,. Ctt'n elle. coanelloOS. do Es,.J". in'.lepen. 
dentetl. d.: ig'll':s ou diiferente!i fortn.. de G te 

'crnn, "'''s li~.cI, .. cnm pactus e ãj'lSte!i de: re. 
cip~oc. dct"'.a Cunlr. i.itnigo commuln. P,.r c~ta 
rJs:1'l, ouvin In·le 'ai taflno, I,.g, se r~c.,r!;io 
a, c nf~d ra~ões dOI [(II·Iul e Princhtt'l '" Gre
oia conIn o I mp':rio de Tria; • IiJla d '. Achá-
011; a liq.a Amp'lie.iollica d.'. Inli,:). Itlnpo"'; 
a II<,ta Anseatica .• i. í'lacl. média; a cuoCc:.t.racaiu 
dOI Estados da S .. ic.a, H.,II .. n.t.a, Amer,cl &c. 
Quem em !lCUS senli.los ro.lerá dizer, quo ' .. 
JSrovin.:illil do Br •• il ter.hão ,Iireiro á ,,"meJh .. n'~1 
c"nte,fc:rações n.ts actuac!I circllnslancial? P"der. 
Ae.hijl c·.n~tntir I que cada Provincia, Ci.f.I~. 
Vllla ou Altêa, usa'se 3gora de seu parti.: .. I" 
juito, se lhe convinh •• ou nlio, qr.ebrar a uni',. 
aalama:la. e se c!t"svj:111e de unÍll31tr central dll 
Jmperio. fazendo en.re 8i C'onfedcr.çõel parci.Cf 
contra as outra.. ou ,f,.('\ ~r.tntto·1IC adbcrclltcI .. 

•••• 



Governo de Portugal, 811 de qualfJuer Gutre Es
.,fo? Perrniua-se-me f,,~er um quadro ilIultrati
vo dos argllmentos do Sr. ltrrnrlJ F,ufG como 
pai de farnilia. Supponha.sr ter clle arr.njado 
um systema de Governo economico da .ua cua, 
e até com auxiho e conselho de amigos ,te fora 
delta, mas que fossa desagradavel ao pequeno 
PO\'O dl sua mesma casa, isto be, a aeos filbos 
emancipados, famulos e libertos, e CItes' nãu ad
miuissem tal plano. Se o Sr. Ferrti,,, Fr.nfa. 
como cabeça da familia t interpozesse o seu rtt, t 

mas contra elle clamassem oa que antel lhe erio 
lubordinadus. dil.endo. com as doutrinas da mo
da t que I/tlO he despotismo t e que bouveráo povos 
antes de haverem Reis; se replicasse o Sr. Fe,.. 
reira Fr"Rfll t dizendo ser absurdo haverem fi
lhos antes de Pais, e insistindo que o se<> plano 
era á beneficio geral da f .. milia, e que a~slm o 
enrendião 0'1 amigos de fora da can, com qtirm 
.e havia aconselha,lo; recalcitrilSse a familia, 
dj~endo não se dever admiuir pessoas de fóra 
da e37.3 para arbítrios e servi~os deUa. que isto 
era injustiça t e o mesmo que autoriaar a .1";,,,. 
craCltJ, e S~gU,"JII C,."",rtJ; niip ficaria o Sr. 
Fer,~r" Fra"ça admirado de tal politica domes_ 
lic~ , que rfe!'lruiri:a toda a sua autoridade? O 
Author (~e Natureza· d.:o á cada pai uma mo
narquia 3hC(lIlIId sobre seus fi~hos, ~ ~Iomelticos. 
Nenhum Chefe tJc cua soffrefl:l di""M de pode
res. Todàvia he admi"ivel e justa el\ta divhão 
nos Estados. Logo nada viAle o paralle)o entre 
Cazas, Provincias, e Nações. 

A Bahia. minha Parria, cahio no erro. de 
apostasia politica. quando se d~clarou Provineia 
de Poltugal. e se separou do Governo central do 
Rio de Janeiro: ella foi vietima do seu erro, e 
depois reparou o mal com o reconhecimento da 
necessidade de sua união com as Provinciasque 
accl~marão ~o Imper:ldor t e_ isto pura e simples
meet.:, sem alguma condição federal. Nio póde 
por til~!O PrO\'incia alguma do Brasil ter agora 
a liberdade de querer, ou não. adherir. á Colusa 
commllm , nem p.lctear condi~6es de - fed,r.çio.
Do cOOlrario, enaria no arbilrio de cada uma t 

deslrUlr e impossihilítar os cffeilOl do nosso es· 
{orço politico t para sultcntar a Independeneia 
e I ntegridadc: do Imperio. 

Ouvi dizer. que pelos principios da Justiça, 
que he propria da ConSlitui;ão Liberal, a qual 
não sofrre o direito da força. que he a arma do 
despotismo, nenhuma pessoa ou Provincia póde 
ser obrigaJa :! ac~eitar a Constituição, que esta 
ASlemblt'a fiur, se lhe parecer não convir aos 
se08 interesses. Na,la pôde haver de milis ab
$ur,lo. Se ~c autorisaue tal duutrina. seria vio 
o noss~ uabalho e zelo pelo bcmgeral. Suppo
nha-se t por exemplo, que esta Assemblea de
cretava a aboliç'io tio tr .. uco da escravatura de 
Afriea. Poderia a Bahia t ou qualquer oulra Pro
yinei. , rebellar-se contra a decisão. e Rio ser 
e~ta executad2 com a força da Lei, pelos pre
texto!!, que infelizmente aquella Praça a"egou, 
:atroando a Europa com a opposiçío 'abolição 
r~negro trau,:o. aliás reclamada pela Justiça, 
c causa da Humanidade. (lue a lnblaterra e ou
tras Potencia' tanto promovião? 

Concluo pois, votando contrs a emenda OH 

additamento de que se trata, (lois de maneira 
alguma póde passar. 

I 

O Sr. Alftlellr: Não se OBvio: porl1ft mUldOll 
á mesa o seguinte 

ADDITAMENTO. 

"A preset!te Constituiçãe não obrigará .. 
Previncias do Par", Rio Negro e l\laranbão t 
em quuto estas não en •. rarem ('ara· a ne. com. 
munhio. AleJIClJr. " - Foi apoIado. 

O Sr. FrGnflJ: - Eu apoiei o additameoto 
do Sr. .Alencar, mas peço que fique adiado. Aaa
boi nós concordamos em Cloe deye ler respeitado • 
direito daqueJlas PróviDaall, que aiuda ae •• 
não unirão. como são, Pará, Maranhio e Rio 
Negro. Isto b.e incontestavel, • nto póde entnr 
em dll.vida; mas como • noBSa Con.ôtuição, ba 
de levar seu tempo a diecutir« t e talftl quaa~ 
do estiver concluida, já ~ meacieDadu PIOYi~ 
eias achem..,e reuDidas ao res~ do Brasil; quero 
que fique adiado a additamento "o Sr AleitCllJ', 
para quando se conhecer que eUe já nio he ne
cessario, Dão ser pJeCiso alterar I o Artigo. P .. 
ço por tanto que fique adiado até esse tempo, e 
mando á )fesa BlDa indicaçã~ a esse respeito. 

I N D I C A <; A O. 

" Requeiro o adiamento do additamento do 
Sr. Ã/encar até a 2.a ctiscosaão do ~Dte Pro.. 
jecto de Conatituição. O Deputado FrGIlF'- ,t 
Apoiada. 

O Sr. Sillla LiJ6a.: - Sr. Prasidente ,he 
do maior espanto semelhante additamento, ain
da ~ue parece plausivel o pretexto de ab.tracta 
justiça, e do exemplo daR bases da Constitui. 
ção de Lisboa, que se diz baver muito conci
liado o Brasil pela declaração de que eUa aão 
obrigaria a &eos babitantes, em quanto pe). 
respectivos Deputados não se manifestasse ser 
essa a \'ontade gerol. Mas quem não conhece 
!lual foi a \'!sta machiavelica, e a final inuti
lidade de semelhante declaração l Se tal se fi
zesse, dar-se-hia ansa, e tentação aol cabalista 
daquellas Provindas para considerarem ter di. 
reito de se separarem das mais Provinclas do 
Imperio, ou eDtrarem em intrigas, e federaÇlÕel 
com o Goyel11o de Portugal, e outros Paizet. 
Se isto lhe fosse liv re, e podcsscm etfeituar, se
ria ta\vez inteiramente baldado tudo quant9 o 
·Brasil tem fpito para a Indcp('nd('neia, e inte
gridade do Imperio, attcnla a importaneia d8 
taes Provineias, e os meios de faz .. r mal ás ou
has Partes Integrantes do Impcl'io, vistos os 
seus grande!', Rios interiores, que a!l cercão. Exci
tando-se-Ihes fantasias deflsa talsa liberdade, po
dião os intrigantes entrar em emprezas temer~
rias, pretextando di"tancia da Séde do Govel no 
Imperial, situação Geogra6ca, contrariedades de 
correntes, e monçócs das viagens maritimas, &c. 
Se tal acontecesse, só não tendo o Imperio força., 
deixaria o Governo de os trazer, CÚRlO t'I fra
no, á rasão, e á união. Não corre de plano 
o exemplo das Cortes de Portugal, pela enorme 
difFerença dos casos. O B lasil ach:n'a-se el(>\"3-
do ao predicamento de Reino: por tanto na eon
yulsão politica _podia seguir outro rumo de Por~ 
tuga); ma! as Provinçias de que se trata, não 
fezião Reino á parte do Brasil, e depois de 
cer.I ardente voto da maior parte das outra, 
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Pnvincia deste Grtfmf, 7'od,,', 'oão lIé ó Patrio
tismo, mas e J uraml'nto dado, obstavão á mu
lllaçio de qualquer lIas suas parte, integrantes. 
Âl~m d~ _'Iue .,~re('fl··me prejulgada esta CRlIlla 
pela .declBao proxlma d<l.A5S'~Hlblca, onde, quasi 
uoammemeote, se.'. CIOI1 ao Governo de S. 
M. J. para que Dã":~mi:tí~\se Negociação al p 

guIO. COlO os Co:·",:: c;~r. "i".r .. io com 
.... deira Pariame., 1 ::'~) i .,c'. I: u, 
pl, lem que apr' .'": .. r 
prim,'!iramente se r~, ~tC" , 

~ Integridade do I d' I. 

bndo do ~Iappa ('";,,,.'!r) L :, •. mk: iL', .. lil\.' 

t!ida-, pelas Potencil1. i • ;l',,; a\~L, f o ,; ,.;\\. 
f(tI li" .~f·grantet as 1 . ~,.. n'ir;~) n.i(~ }",. 
~i'(' ~ a: Maranhão:, f' I.' 'p.~1 
C~lIa,-trão cerrado ,(.);i ''1\ I. ;.·i,)S '·;;~\I,li')\I'·';' 

!:'it~:~,e :o;r~!;!~( ,!\ ,HIi\' ",,:':. ';1:" I; ',: .•.. 

eom RS SI)as eonhec;,j ,j (·';Ü'.liúh, ~ ~\;/;.':';;'., • 

das por Tratados, .';\ ;':~::Ci";\ '::,,' ~" •. LI'"";: ;~' ... 
lEer-se, ~ue ás treS.:i·' ·,' .... jw·'·;·~ ",·"r:~ IC;: .. ·.i· 

vado o direito de s:. .:k .;., .. ü";ur, ~I; ':;'1:' 

~ra a integral unit. j\'h ~ (,' . ~"!iO nao 1;"Ü" 

e"istir. Occorrem-me.qui .1. ,.l" "'i,:rlllJ de direito 
civil: quando se trata (to COIKVNt>t(,) do vostbumo , 
ja se prcsume nascido; e o que h.:: contra os bons 
costumes, deve-se cnr, que nell. o pudemos fa
zer. A libertação do Pará, e Manmtd::s, e flua 
união ao Imperio, t;C;'O, por aSSil"il dizer, JX.rtol 
2roxi"lOs; jálupponlOü terem na:'J.:ido C:itc:s filhos 
aa Patria regenerada, e restaurada do jugo Lu~ 
aitano. ne impossivel, nem por sombras, imagi
nar que OI Daturaes dp.8sa. Proyincias r;~jãG (leser
lores da Honra Brasileira. Póde-se apoatur, qU(~, 
de mil talv~z um 6Ó uão haverei que nio queira 
a sua união ao Impc~rio: por isso, poucos dissi
dentes se podem considerar como quantidades in
jniltsimtU, ou injnUmnt'nle pt'qufllas, que se Ih:-
nm despresal no calculo politico. 

O Sr. Souza 1lJd{o: - O additanu.'nto flue o 
Sr. Al~ncar acaba dt: offerecer, e o adtlit.amcilto 
accumulado do Sr. Souza Fmnçl', he quelu ilJ0 
,tbama á campo. Eu não pertendia fallar nà ma .. 
lt.'ria que se acha em discussão, por dever COIl~ 
1iar tudo dos nobre", Membros que a tem dcscn
\ ~~1.., idü, e meFmo r'~'" não deslustrar tanta enl
di •. ;:ao com meus fracús argumentos; entretante 
que Ine levantei, ~on obrig'cldo á tocar os pon-

. t08. Com etfeito, Sr. Presidente, duas s.~o a. 
materius delicadas, á meu vêr, que tem appa
recido nesta AU~8ta Assembléa a 'Iuasi cinco 
mezes que se acha in14talada: a Plimeira foi so
bre o destino qHe na~ circunstancia'l ad1l3CS do 
Rrasil se devia dar ás Tropas Lusital.as apre
sadas em Pernambuco, e Bahia, a cujo respt'i
to eu expuz os meus sentimentos na Sessão de 
30 de Agosto pr6:-timo pas§ado; t»orque quan
dI) fW vencesse conh'a a minha opmião (o que 
não tll1ccedeo) que Oq dito! prcsionciros fossem 
rcmC'!tidos segregadr'I"r!lIte para 011 Pc.rtO!l d'Afri
ca , ~omo se inflicol..\, e não paul Li~boa, como 
eu sl;l!;ui, e se decidin, eu não qut"lia que me 
fOSR(~ 'imputado, fie Purtug'cll disposto á todo o 
,cn~I'O de attaques U~I Hwsil remeltefise tambem 
pala Argel, e outro" Pfti~('11 ba.buos 08 Dra
Ilileiros que lá tives~(! retid~s. A segunda mah'
Tia delicada a que. 1:;,... l"C'~fl ro r.lr:. a preMó. '!Il'i: ~~_) 
·~rt, 9.° lia Confltlf·;".;O il~ ~i'.:- dto G;<~; ... h·, 

mo ela. Provinda, que lIe qut'r introdadr. 0.. 
.i .qui dizer que tederllç.ío he uma mera aUiaa. 
ça, e amisade propria ,50 etltado actual li.
nOSMS Pl'ovincias, do UJ:,k!lO Imperio; mas " 
sem entrar na cscolh,~ do ;! .. ha~l'IIo, .lem na at
tilude que o Brasil l)Rl:tlI () futnl"o ba de tomar, 

lI . .".... . o 10 o nl'j;oclo pe'r :"\.\~i';' l~M_,O. r""'L,UlUrU~l A von-
tade gera I dOâ p;:; H':. t' do ;:. '.' " i 1 ~ e ;\ daqueUE'3 
por onde particulanm:;ate ,\!1:' lwmcado, e achei 
.qw, leJo1l adoptaràc.., jm'õ;"3;;" e estabelecerio a 
F""n!l •. le Oo\'erniJ n.L:'T 1,,~::,)··Co-r;,stitudon!l1 ~ 
,::'" II;w,j mai:l {) jll( t;i'oc.;;( •. :, >" nfJ~:'~ f'f'.fl~t!lruoo 
:;' :'" 11O~ in!ltu.h\ii'.'}\ , ,;,; I.<':ii":' ueH~, (,9 M13 

tu> ':.\'1:0'<110,' a c:.h):\'~~;·>,·;;' :.':~;;t ': . ... ... 3,·-';~1, :·~·t:k'!lito 
tu; .; .:,'; nçr laço ~i .' 
i1,(: ~'i;:; '. l.>" &,: ..... 

Ji{',{;,:.~ "if UI} Ii'·~.·i( .";'. 
.J.if,) .' ••. ".1" • r i,,' • n( .... ' ~I.'· 
T '.l ,', ,''- ...... , 

:.":1' .;, :." (' t:or !',;. 

~,t,. •• '.,. '. " ., ,. (' • ; ,', l' '''' : '.} \ 1. ~'." .. t ,. "" I' .,. ,. I.' 

;~:.J:~.il\:·~l '.F;:~;. 
". tL &1 Ii.-,t~ b' ",~ 

mH~,:\ Ille.100 lao 
. ..• ':; ')3 l mas imk, 

, ,.,:~·,l: \Ilm!il Lí)1it!H~\ 
;L.ó,;".:;iaciroa tere! 

a·:~I:II'\;"k. e qU(~ 1. 1 , :.'. :i\'ü.;';;, como eeol!> 
df1C'Il.d'h. (O H,· )1 ...... ::,;,~\:,., ~'Jr"ibíl; o nobre 
Ol:a,t", l~,~aa ti,iia;'l'tph, o', ~.,Ú:"h"~I;;I)' .In "ddi.;. 
tamento , pC1\" !'cc o I)l~if:d(: em d;~;(;tl!;sa:o.) Pois 
bem, ml me "dito sobre .i' ~\dditi!lucnto, e 8ua 
muteria, e á este resp<,ih, dil;l) que por ora 
tl'at::mos de dCSC1CH"" o h!i\'\'rw do Brasil; • 
organísac a sua Constitui~\':IJ'F';)lji;c:~, a qual SÓ 
ha ih) obri~r depois tllH: fOI' 1l<HICáohilda, e ju
rada pelasProvincias; em conseclucncia Dão sei 
como possa ter IUftar o additamt:nto do Sr. Âlm
car 80bre Pará, e Maranhão, cuja!! Províncias, não 
tendo ainda aqui seos Representantes, não fir.ão 
Imgeitas ao pacto Social só por estarem nelte m~D. 
donarias corno territorio do Brasil, ma8 sim ~ 
la adherencia que manifestarem ao meSlDO pact~ 
e á Constituição; por e~tes moti..-os o adia .. 
mento he inutil, e conpeguintemente o adia
mCllt{. !equerido, e sem emhargo dell~ den·mos 
conduir n discussão do A rligo 2. ~ com as P,o
Vii"j;\S 1l,,',He descl'iptas. 

Ü' tk .t'rmu;(J: - O Sr. Alrnral' apresentou 
lima 1'\\11'1111<\ ~ 'lue foi apoiada, ~ que por iS80 
nH~S"'IO .r.:lncril!. emtrar em di'icus:.tão, até rorquQ 
ia !::zer fazer uma aheraÇ"do. Quc fiz eu Pro. 
puz o a<liam('nto da emenda para cortar a dis
cusSlío, e para flue se tratasse della só quando 
chega!;se a sua vez, em oc:casião opportuna ; pois 
agora, que !Je não sabe ao certo qual he a von
tade dos Póvos daqucllas Provinclas, nio tera 
lugar; e até lIl('smo por economisar tempo, pois 
não me parece tão preciso tratar tambem du .. 
vezes da tal emenda, como sucCJederia sendo di,
cutida agora, e ttntrando Da !IIt>gunda discussão 
do Projecto de Constituição. PU!lse por tAnto e 
artigo tal C91DO está, porque pttde a emenda ser 
ociosa, ou Muperflua; e eis aqui porque pedi \) 
adiamento. 

O Sr. Jllrncar insistio t:ll que 1'osse ja di~z", 
tida a sua emenda par. ver se era approvadt "'~ 
reg.eitada ~ por i580 que ser sdi.rl!p, 01.1 repro,,~;t"!'-~~ 
yaha n.lq\leUe ca..qg uma e 11 .~~:., >.:, e.: <:,~!;,Y;I'), ~~":'.:\'.'; 
bUOU fallando CCH'ltr. a icl6\!· .," :-'"': . ':-'.':. 
'Vindas, que ai!,da 1'10 .!':;fT'·' .>. .,.'. ." \ "r,:-r'" ", 
que no~, e dl~~. 'oi .',' 'c .. :." , ., 

~ ,HiI h,,;?wm; ~Ui': ."';'. :c' . ,'. 

r.H?~~ (X'J.':U .p.&l. ~,~n .. a:. {}~~f~' 

i~ir t",:;,:; ,,': .. ç .. .' , Iol>l' ;'~ :" : " ••. 



( a .. ) 
ftatsata 1't!eftnbt'Cft' certos InaRjamentos, plm tlm. 
hem não gozar dos bellS Tt'llultautes daquillo mesmo 
que el4e reprf*va, co~ muill} ml&i8 rucio., não se 
devia, nem pensar em obrj~ar Povus inteiros a 
fner cauza l'o~mum cum nusco; e qlle reconhe. 
cendo se em 8'-'S o direito qu. tinhamo. e (te que 
UliaffiUS. quando nos separamo:, dv POI tllgal , devia. 
.e reconhecer eS9:! mesmo direilo nAI menc:if')nada. 
Pr"villciu, para unirem.se a nós, ou deixarem 
de o fazer, segundo lhes pareceslie maia vanl_Joso; 
e concluiu abilD U O que t'u despjo, ~r. "'res~ 
"enh~, he que approvando-se ou reproY8ndo-se • 
nlinha emenda, !te tàça cnnhe«er ao( Povos, t!ue 
se teve em ,'ista re"pe.tar se08 dir~itos; quandt' pelo 
cóntlar:o fic~ndo isso adiado, sn nó. (e mais 
ninguem) l!~hcri'J(lS a causa de lIemelha~ adiamen. 
to, e OI Povoa taluz creiam que n.te Augusto 
Recinto h8 tjllo cm pouca mlln~1& ou deacunhecido 
aquillo (Iue (Ie direito Ibcl cODlF..ete. " 

O Sr. ,JI:m:r 1',,'Caf'~.~: - \l"anc1o outras ri. 

sões m. não· 111 .\t'SSelO a v. lar pelo ad 'iti,l1Jento 
do Sr. Alt'ncar. b.j~h' a 11 e,empln q!~e sl'8re 
c-te: !IlSSO'(l I.hjt' 'I'. no. ·~erã., ali Cortes de Por. 
, .. ~al. e que I' IIIultre Pre"I·ioon!e aponta: ve· 
j.m"8 o q'·e f terão a e'lte' r(,8p~it(j: D('p"is de 
te:rem tolO' do um3 resoluçÁ.) .obre a~ bases da 
C"~stit"i~Ütt PU""gIlCU, diue.lo, SllIcnunca 
(~rJ~"riáll . o Bras.l. ptlrqu~ nio e.taváo ain,ta 
alt tul!lJS os lõelJl l~e;>re~C:lltdI)I(:8. O prirnoiro pa8~0 
foi e l~. e nã" nos IITI ,I' llitll 1'.' ,r agl/ra ns ~ell. 
proce,!I;lIcntos p(,sIltrior8' •. tirt:.r'OIi I,do orli!ulho 
dcs mó, pdftt! d"8 Mel.oro' daqll~lla.; C(lne~. Ora. 
t<" c:\lt:'I hZt'ri" ilto ",an-Io C nt:nã'l com .. Bra
sil. qllOlnllo nó, cumpunl1drno 8 uma ~c'J fimilia. 
~u.n '<I não h 'Vi. &USpC:ltAS de que: r·ã" adheris
lemus, Cutr o he que havemol nós .~ora querer 
que. :llÔ Províncias ac:j!o ,.bll!;Jdal? (t~lIC) daquel. 
Já, que ainda não adheririio). Se o no»so pruce. 
de:r sempre tranco e direito não for b,Ht~ntc: 
p~ra as traz~r á conc(lrctia. nÃo quero apuar 
(~ISSO qUI:! at'J3 B força (,uem as obrigue e a. tiU;" 
)'~ar: antes c1tsejo que: ~e o/fereça ao Pará e 
Ma~anhã() lod:JS as proporç6rs vara .1: libertOlrcl11 
.to Jugo PortllgU'Z, e e113~ arfherirlÍo i nO~8a UU. 

lá. Obrigul-mO-~8 pela f"rça JlIIoral, e Ain pda 
força physica. e Ihe~ fdfemllS Vl'r que nem a. 
queremos forçar, e nem me~mo dt'II01s dcscolll\amol 
( apoi.IlIo). O leMitamenlll pois deste modo, tem 
t~~o o lugar, porque dizendo n6s a Rossa opi. 
nIBU •••• 

O Sr. Rsdri;ut.f df. CarvQ/Ilo: - Sr. Presi. 
dente !iC tU C(lA~ltllai~ct !'ó o q110C entencfo diria, 
qUI: nenhll:'nll Provincb devia ser constrangida 
a.unir.-e a nós; fall8 das que ainrla não ontrarllo 
"" .,o~·o plEtO .. aeial, celehndll no mnmcOlO da 
Jnriepencft'ncia. mas estou liga:lo a deci~~i() dest3 
ASlemblea_ -Q'lan lo formamos o no"o juramento 
aisentou. IiC, que se não ahriria mio ria mais pe. 
ClBena 'rorçlo .te terrt'no Bra~ileiro. Os H"nrarlos 
Metnbrn. elltarâo m)ro lembra los, e de qtle se 
aueverou que antt'6 se riaria até a uhin,a ~C'ltii 
de un~ue, do que ceder deste juramento. Sei 
bem qU8 crcsa lI.seYera~lio f.,i lI''n impulso cio 
fKaso f'nthus''''''1J pelei causa da Patria. mas h. 
·fteces.ario hirm". cohert'alrs cnm a reslllllçl'l d' A~· 
"mhlea ( Fui interrompi,to por nm Sr. Deputado) 
I:ltoll. na nr.tem, nit·, ~.toU. en~anl:to. rec~rde. 
" o Sr. DelloLta,lo. Totn!) • diler; nio sou de 
• piniScJ, 'f'I',1C ..brigue a flueoa não C:OlKrahio-, 

mas lembro a relotuçlo dO AI!iemblra. A'~" df,. 
to, ad~ fJlte a d~c1ara\ãtl nÃ" he plca;l~a: es
tou pcnuaduio. que t"d .. ~ u Provinn.ls l/llerl:l1\ 
a união du ImperlO. S.bc:mo~ quu o P,auhl t:ltá 

r(unicto, que C) Maranhão. até C. X~I, j.. \ cn<:cu o 
(I oltllacI'ln que rl:!lardava a e"prt:~5iu du .t:UlI de~tj05. 
e espero. que cecto veremos t"da a Pruvinclit crQ 
lerlnos de Ic reunir a, m~is Provin~iu dtl J mpe
riu. Pur taFlIO "40 ponhamoi uma cl.ul.ula que 
pelo nu'nos parrce por en\ duvida a5 int~n'i6e. de 
nl,I~OS Irmãus; filo taça mos eSI' injuri.. a Pro. 
vinciu. qu~ 'Into pugnãu pc" apertar com nos. 
co o mesmo laço; cunlemplemol lnda. a. Pro.. 
vincias ja li~adas. porque lal be de terto a sua 
"onlade. 

O Sr. Lttl"' Gumn: - Eu nio lei qnl h. 
a .oaeçito que se impõe ás Prt'vineiaa d~ Mara. 
nhfto, e Pará, q'.ando Dl'ste Projt'cto se diz, 
que lõão PI'o\lindal do I mperie do 8rabil; seria 
n~enoseabar aquf'lIaft tlec\ões inlportantel do JlOillõO 

tl'rriforio, fie as iegrf'gaSI'E'nIU8 de 1I01i88 ossocia
ção politira pt'lo vão t'licrupulo, e de0l8iõiado me
lindre, de lião aUacarmo& o dirt'ito, que, le· 
gundo o lilutltre autor do aditamento, aquele 
las Pl'ovincias t('1n a fie consenarem separadas , 
ou unidas ao Brasil. Supponbamos que eHa. 
(lf.'rtt'ndE'm tE'r 4?sse dirf'ito; eu .ligo que ainda 
"Asim não bá rll .. iio sufficit'nte pala entrarmo. 
aguru ne~ta (Iuestão, visto que n:io se trata d. 
t'mpr9gar força alguma para obrigar aquelJa. 
Provincias a se incorporarew ao noFtlo Imperio, 
mas tao 5~mente de dt"clArar qURt8 fião ns parte", 
fIO que e!lfe Re diyiclf'. Se por fatalidade aquel. 
1118 dual Provincias d('~~cm oeca"ião a Ber e .. ta 
q\le"t:io distutida, o que nÃo espero, então de
\('riamo" procurar Pldo" Rlt"iofi que a prudencia 
IIfonsel/!a, • sua rf'união, f' armonia. Tem-fie fale 
lal!o aqlli nos direitos das Provincial do Pará, 
e l\hréilihão, cumo de dm,,; Potf'nciai, do 'lu. 
re~ullll confu<õ.ão du icl~all. Quando se diz Pro. 
vinciltll, C'lItendc-st' fracçiio, ou port~ de lima 
Nllçiio; l(l~() rClllllidprando nÓI o Pará, e 1\Ia. 
rar.hão, dUaIi Pro\inciafi, como considero e 11. 
lu~ tr'e autor do additanumto, poill não l!'.es tiro" 
f'~te nome; if>gu~.se t,ue ou hão de fazer parte 
de Portugal, 011 do Bra.il; 110 p-rimeiro C380 
conl'em (Ine as tornt>mOR no~~a" no que não acha. 
rf'mos r.pugnancia da parte dos Bra~ilei"o!1 , que 
ali habitão; no segundo temos feito o nOl50 de
ver compreht>ndendo-aA na Constituição B rMi .. 
leira. O argumento que deduzio um 1Il.t;tre Preo
pinante do proct'dimt>nto que o Con,;rellso de 
Po rtupl teve para com o Bra"il, antes deste 
adherir 80 lIyRtema ali proclamado, não Rerva 
para 'o nOllso ("aso, porque o P"r~ , • Maranhão, 
não ho o rnE'Smo a rellpeito do Br~lIil, que f'ste 
e,'a a re.peito de Portugal. Portanto opponho. 
me não .ó ao additamento ~ como á 8ua materia. 

O Sr. Montes"",": - Como 50 traia tlu Iclia. 
",rnto, direi o meu vuto. Di~s'!-~Ir a pouco e 
com voz ba~tantemente t"xclamatoria. que a A,. 
sembLe. pHlf~.tara por hma acclaOlação geral; 
que 811HentuiOl a rlignit.la.fe do [mperifl. 3 ft", 
de ·qne· lima s6 das parte~ que o compõe, ain,.I. 
clita mais pequonu. não se separasse, 011 n .. ixasst 
de cntr.r na linlaa d. GUPlducta pelas outra~ Ap. 
proY;a,la. Sr. Preaiolente. c', quero intel r>re-Iu as 
hitenções dOI HtOltres Préopinar.Jtel cicuta Assem • 
blca .uc ,ntiW asai. ud~arãl.. j,u OItoU. ,ue 



., mtenções de todos não (orlo nem l'Odil9 ser, 
qtJenó. tem.>s direito de fofçar uma Provincia a 
cnt,.r no pJct t ) sut:i.11 por: outrail contrahido. Se. 
ria (Mu pasmar, se ainda no lI~culo 19 se pro
dama88rm principie,. tão subversivos e 0l'pOSlOS 
'Jultiça uni versa' , e'l!la Lei sagrada, que CURS

, .. ntemente adverte o homem da igualdade com 
que s Natu,esa creu, a especie humana. Assim 
di8c:orr~ tOlf. a g~nle, que tem dous dedos cle 
direito publico, 011 mesmo que tem coração. 
Por tan.fo, nós devemos suppor quP. quando os 
Srs. ()~uracios :u~im fallarão, foi no caso da 
desuniao forçaria de uma Provincia, que então 
devoramos proteler; foi no cas" de guerra C'om 
Portugal. e de querer este 3po~sar se de uma par. 
te do J 'ftperio, recolonisa.la, escravi1!a.la; e nun
ca no (aiO de querer uma P-rovincia seguir ou
tro Norte, e adoptar principios difTerentes dOI 
~ ba!e50 as imtituições daa outras (claro he, 
que eu fallo das Provincia, q'Je ainda se não 
unirlo ). Aquellal forio certamente as vistas dos 
IlIumel lJeputatlol, quando disserã., que darilo 
• viII. e o sdngue para se porem em defesa da 
integridade do J mperio contra os inimigos com. 
muns. 

Por ventura nós hiremos com ferro e fogo 
tlenst:.r uma ou mais Provincias dilSidentes? Fora 
de mim tal enlender; tremi de o ouvir! Abrir 
guerra com aqllelle~ com quem fomos nascidos 
110 mesmo terntorio! Não passem, Sr. PresiJen
te. propC)si~ões tão sedicios 18: cumpria que V. 
Ex. logo e lo~o ch3ma8~e á ordem. 

Disse-se que um3 Provincia não he Naç(o: 
M parte d. N ação. Nós devemos consiJerar duas 
~ousa~. 1. O cOleI) de estar a Nação constituida. 
2. U O invers", isto he, o de estar se constitu
in«lo. Naquelle caso, alguns direitos mais tem a 
maioria sobre a p Irte: neste p'lrém, nenhuns. To. 
tlOI aomos i~lIlel" e até devemos suppor-nol no 
estado da Nclturl!sa t revestidos da plenitude de 
n,ISSClS direitos Ainda não temo, pacto de socia
hilidade; ain-ia não somus Nação no lentido po_ 
Jitico e do Direito das Gentes. Eu, que ten,ho 
direito p.ra me desAaturalisar, se a Constituição 
do I mperio for tal que me não agrarie, como 
lei de nega lo suma Proyineia ou Provincias ~ 
Como negarei a um povo • faculdade de pro. 
curar OI maios da sua felicidade, sendo eate o 
MO mail': 8agf'a~0 dever I 

Sr. Presidente ~ he negocio da maior politi
a, be nece~sario que olhemos para aquell:'~ Pro. 
vinciu. Pará e Maranhão, como chave d" I m
pcrio t e que nio vamos com proposições eXlge
,.dali e tif'Bnnius. qtlebru os laços que nO$ de-
1Iem unir • todas as Provincial do I mperio. 
Queremo. ( Saibio eUas; saiba n 8rasil; saiblG 
81 Povoa dG MMndo), queremos formar do BFa
ail todo um fiÓ I mperio, nlH por vontade, e 
.lo por força. Eu .ou de parecer que nem mais 
• ma palav,. se diga a e~t.e respeito. Nada ele fer
ro, e fogo: por i6~,ap(.io .. elueAda do Sr. A/elt
{(lf'. Reata-me agora fàl\:af' 40 adiamento pedido 
pelo Sr. Franf". 

Não polSO ser <Ia -opiniüo .4If: que te adie e 
NditameAlo do Sr. AJ",tvl,.; antes sigo a opiôiãô 
IIOntrari. : l'Qte.ae hoje me~mo. A'Iui 1embrou um 
w. Deputado, ctUe a Con~itllijlo oSoffr.e (lual ,dis
.cusl6es. e Jev." por ilso ~ cCrRfl8 ~ .o .4i. 
. am"CntD prapC~"8 Ile '.... um molivo ...... g. 

,a. Ena .ttimo '~r dige, 41lfe clcvendn eI\e 
Artigo vagar por teda o 8r4sil, deve Ser j. dct
cidtdo. para que QS PQYOS vejÁo as (lusaaa iDlen,
çóes. tanto mai8. qll"CJ~U Qesl.e AUgUllC> Recln'~ 
se disse que calJl ferro e tQgo hirelRol obrigt.f 
• essa. Pruvincias, 'I: não q\Ji~erem as 11I8'itui .. 
ç0es que adt;ptarmos. Se: a matuia he poi. do 
J '-lsliça ap?-rovémo .. la; e te f·io he, rejeitemo-Ia. 
Permuta se mo dize.-Io; niio be ~iro," á Asse~_ 
blea o demorar r~a~hadol filie qão a fa;,er " nosso 
'ystema, 

O Sr. Moni3 T(Jv(J~e8:..- Eu peço, Sr. P .... 
sidente. que () Sr.. Deputado declare qual he 
esse pl'ineipio que lhe parece0 cavitoso, e ODd., 
per tendemos nbs que se levasse aquellas Provinda. 
a lerr" e togo. . 

O Sr. MunlntJ.m4. Eu não falIo c:om inteR
fão de atacar Din~uem. 

O Sr. COlta Barrn.,: - Sr. Presidente: Eu fui 
ele parecer qpe se admitlisse o adiamento da uhim~ 
parte d.ste. }\n. mas não posso consentir em lIulra 
quslq1ler alteração feita Belle; para que he deinrplul 
i.co para o futuro?- Porque não ha de ticar uecllliug 
já? Como he q1Je poderão algllns dos ~r., lJe~ 
putados conceber que 18 fal CQ&cção ás l'ro'\liu· 
c:i .. do Norte quan(·'o se conta com eUas para o 
nosso Paoto Social? Eu p~nso d' outra maneira: 
a Commi!lsão fIuando assim obroa foi st"m dUVida 
ema as 'Vistas de convidilr estas Provincias a 'iue·· 
brar mais depressa 9S seos ferros ,_ e dezejar <tue 
ella~ entraseem igualmente logo no gozo da nus
ea felicidade, e que vies~em ajudar. nos a dtffeo· 
der os DQSBOS direitos: He o mell~o que se dis-
8c!88elBes " Contamos com vosco porque vlls não 
IIOÍs menos briosas que nós; vós não prezaes m .. nol 
• vossa liberdade; vós sois ~lmB partl' de nós, 
Dão dei~areis de querer ver·vos desatadas dl'ssa 
cadêa vergonhosa da dependeneis Europêa " Se 
" não tivet;se feito menção dessas Provincias neste 
Artigo teriãQ, eJl!1S. ao que me _ ~~rece , ~ razão 8~
tes pua 1uelxar-se de nos e dlrlao entao " NilO 

fl!l8sles caS() de RÓIl: excluíste·no. de vosso .eio; 
julgustes-nos indiga~r; Je vós, injurillstes-Aos com 
stlpposição ele que abr,çavamos "oIuRtanamentp. o 
captiveiro, ~lte tinhamos menos amor que vós a 
liberdade; c por ,faolo nada queremos comvosco, 
nús '.remes uma ~mi1ia separada e independ~nte 
igualmente de l'és; ide.vos, nós não vos pertencemos, 
nada tendes comnosco t não queremos saber do vos
M paclo social, não IlOmos vOIô\W8 jrmiios, na· 
da queremos COInYOSCO; porque .ós nada comnos.;. 
eo quizestes " A vista peia do que tenho dito 
.oto, Sr_ PreSidente, que passe o Art. com o 
addita .. en~o de Sr. ÂIe"ca~ propesto ns ultima 
parte. 

O Sr. S'UlJ Mtllfl r - Sr. Pre-idente, levas. 
to-me 'para conrinuar 'fallar contra o addit3men. 
te; e começa.ei deelilPando que do modo com que 
aqui se entort,io .~dillcus~ues 'he que na~cem itlias 
perigosas "ara as Prnvincids, e para a n(J~SJ situa • 
ç'ão.Elf náo sei qual he a rasãl' porfJue se hade 
89ul ~Iamar CJu. queremos obrigar a8 PIO~inciits , 
uni(o , ferro, e fogo, eu Ntta lei ()nd~ e!tt~ 1S
h>; quem tal disse aq~, Sra. i Qua' 'he o arei. 
SO em di~'JSSlo, qual he ;, lua epigrafe i Tra~ 
h se meramente do territorio rll') IOlperio do Bra
IM. CItamos de~~ev(>ndo 'tuaes ~io as o;U3$ Poro
IIinciu; poiahper' quem duv~de que o ParlÍ, e 
K.abio ... aç"'o iaduida. Ae ccrr"eriu do Bra • 



( M) ) 

'~;t? De C~j;~(; "ningm'" . ::~ ,lois eBle territorio he 
innega\'c\. se esta d~~'.;t,~;k''l não he uma ohri. 
gaçãn á ferro e fogo. pr:lo que SLO (;~te.aideas 
tfiu contrarias á tod •• s os nO!lsos desejos? Conti
nuemos em boa ord<::I~ S, discutir a nOSS2 Consti
tuição. ,e na sua cond,,'sr;c !liberemos a quem de
ve dia jllst3'nente (lLr:~~i'.:. 

O Sr. NOfY'ueirq, d,i 6',~r.1t1: - Não F ;de en
'trar em duvid~ se &::. PnJ'.l~tciiS do Maranhão, 
Pará, e Rio Negro se COülpi~lieDdem no terri
'to rio do Brasil: & ::'l!::-StiO if~rS3 sobre dever-se 
radiar este artigo. \)~ ndio declulN"-se que taes 
Provindns ~.ão ncão s,' :.;·t.~itas itO D(P580 Pacto So
ICial, B.;mlo pare. iSSG ; .: ~:(!ss~!'i& .~ t1:i., expre"oSa,. e 
"'.~spont81~{)B, adhesio :'; 71;:::' io h'1~1,;tio do l~.a.
d! I p(lr ser princjri\~ :!6 '::,úeito Publico' c uni-

. .., ;,~ro.1'l.1 que nenhuma r. :~, ;'o'~.,.:~' ,: ,- :~:é; â(f 'i'iolt-ulada 
& fuer parte de ('U:'S sc-cicdt.àe. Não estaUlos 
'DO 'C;.jSO de adoptal'Ult>5 scmel,hanle pl"incipio! se
.parou-se a Nação Brasileira, e se fel indepen
dente da outra parte do velho lIundo, a que 
.d~ antes pertencia: o Br:\sil proclamou a sua indepen
dE'ncia , e declarou a fórma de Governo, que queria 
-adoptar, nomeaAdoseos represen~ntes para fazerem 
R Constiluição do Imperiu: e sendo esta a vonta-· 
de geral da Nação Brasileira, deverem.os esque
cer-nos na formação do nosso Pacto SocaI de al
guma porção do territorio do Brasil que iReidente
mente se a('be occupade pelas armas Lusitanas? 
,DevemoS" abandonar os nossos Patrícios ao furor t 
-e ás vinganças do psrtido Europeo, que sem du
vida terá sufFocado o grilo da sua tão desejada 
lib"rd-de, independeaeia, e união ao Imperio Bra
.Beiro? Não sem du\'ida. Com que horror não 
dcvia scr olhada a Nação Brasileira, se quando 
estava a Bahia opprimida pelas 'l'rapas inimigas, 
não corressemos a socC\lrre-la por mar. e terra? 
Dir-se-ha que nio estamos no mesmo caso, .isto 
~lIe a mabr p::rte da Provinda da Bahia, já 
,tinha adhcrido ao Imper:o do Brasil, e estava 
.em Juta com o partido t: uropeo existente na Ci
dade; e qll~ por isso fomos soccorrer com Tropas 
desta, e de outras Provindas, e com a Esqua
drA Brasileira. Mas isto pur Vl·ntlJr. não he o 
mesmo. que acontece no l\'laranhãu, e no Pa
rá ! Niio temos já certeza, de que uma muito 
cOMideravel parte da Provinda do Maranhão de 
c1arou sua. indcpu~,",·n.-í:ia do: Port'Jgat, e upilio 
ao Imperio do llrllsil, acl1al'!do-se a braços COIH 
.as Trupas Lusitanas, que estã.o de posse da 
Cidade? Não slll:emos, que' mesmo na Cidade, 
de 8. Luiz; do Maranhão, e avista das baione
~<; Lusitanas havia um ~rande partido de Brasi
leiros. que atrozmente foi. exterminado para Por
tugal? N.io vic'r<10 aqui ter Emis ;arios do Pará 
I&ltcitllndo soeoorro para 08 opprimidos Brasildros ? 
Seremos surQc'8 aos grit08 dos DI>~OS Patrjcio~ ( 
~iio o de\'p,mos ser, nem wrá possivd. Lem
bremo-nos destas Pro"inciRs como partes do IrA
perio do Brasil: digamo-lhes que estamos com 
qs braços auertos para as recel>ermos como Ir
mãas: voernus em !IOccorro dos Brasileiros ~ que RG 

.Par.i, e no Maranhão estão curvados debaixo tio 
pe-o das armas Lusitanas: isto não só he de ri
goroza jllt\tiça, mas até de maximo intereslle para 
o Imperio do Brasil: 10D~e de n(is a iséa de 
um ,liflerente Impcrio nas Provincias do Maranhão 
.. Par.,: a riqueza destas duas Provincias, a 
,'arú:dade .dos leos producto., e a multiplicidade 

de Rios na"'6gaveis t que iL:~, facil ae~8rO ás Pro
vincias centrues do -Imperi;.: do Brasil, DOS de
vem decidir, a que façam;.' todos 03 sacrifícios 

d 
. . , 

e voe~os em. 8?CCOrro o~ no~~os ~atnl'lo8, que 
se acha0 opprlmldos para (:"~~ Ja mais possa acon
tecer, que ven h~o tacS~r' . ,. vindas a não fazer 
parte do Imperio Brasilcü·\.;: e se muito nos con
vem assim pensar, e pür t:lJ1 p"atica, como dei
l:,t\remos de !àzer na D~SSI\, Constituição UIM par
ticular mençlto destas tao ImportAntes Províncias, 
contentando-fios com õ.i~er-lh€':;. qne as recebcrcmol'l 
como partl'l intt'grsntcf> do L:perio Brasileiro, nUll!!

do ellas declararem, que querem unir se ' '-'Df(; 

nasco? N,io BC'ria 'isto mOf.:'"ur-lhes toda 'a I1i.lS';'1, 

h,ditrefen~~a, e o pouco pr,V) edl q"e as l'L'}mL" 
mos? Não dariamoscom este ~yst ma gralli> 
força ao partido Europeo, om prejuizo do rôo; • 
~ido Bra!tileiro, que sem duvida ha nas ditai 
Provincias? Voto por tant.G pelo Jo\.rtigo como es
tá redigido • 

O Sr. França. A emenda do Sr. Alencs,. não 
exclue o P3r:. e l\1aranb.io de fazer~m parte do 
Impe.io do Brilsil, nem nos priva de acudirmos 
aos nossos Irmãos. O que quer o sco Author, he 
que mio passe o Artigo tal como está. 

O Sr. Nogueira da Gama: - O ~ue eu dis
se foi que se declarasse o Pará, Marallbão e 
Rio ~cl!ro como parte do Imperio do Brasil. 

O Sr. Almrtlr: - Nüo se ouvio. 
O Sr. lUontc;;uma: - O obje~lo he de gran

de consideração '. e deve ficar ndi~do. Nilo importa 
que gastemos m~lS tempo. Atltl'S ISSO, do que di
zer-se depois que fomos dem:l~iadamcnte precipitados. 

. P',?pon,l? o Sr .. P,eiideme 0_ acliame!lto, pe_ 
dio o Sr. LlIzz I!!,lacw a prorogaçao da discussão, 
e "encco-se que fosse prorogada. 

O Sr. JlI(}nl,,;UfflQ: - Srs. A minha optnião 
Dão seroi a mais certa: t'u deu'java bem quc o fos
se; por~m 'arei a analise de duas das proposiçúcs 
do I1:ustre Deputado, que acabou de f"Uar: 1.° 
he injuriOso deixar de tiOccorrer á nossos Irmãos 
Brasileiros ~ i.o A minoridade deve ceder a maio
ridade; e façamos com o Maranhão () que fizemos 
eum a Babia. Em quanto a 1.a quizera eu que o 
iIlustre Deputacio declarasse qual de n:;s disse nes
te A ngu ,to Recinto, que não soccorre88emos °a09 nos 
80S irmãos B/leiteiros; pdo que posso lembrar- me- de
claro 9 que nenhum de nós a\'ançou um tal absur
do. Logo como tanto se C3nçi)U o l11ustre De.)u
tado em mostrar ser injurioso o que ninguem ~()n
trariou? Para que assim nos ha\"emos aÍTedar da 
ordem" e fio das discussões, emittindo opiniÕt,s 
alhl'as da questãe coutroveria? Senhores, diO"o com 
o digno Deputado o Sr. AleRcar - vamos °soccor. 
t:er ~s nossos Irmão~; .vamo", • vamos j:í,; "e he 
de mister algttm sacnficlo ; fa~:amo..lo: eu serei o 
p.imeiro. Mas que tem BOccorros dados para a ex
pul~:to dos inimigos da liuerdade daqueUa porção 
consideravel do Brasil com a Constituição que esta 
Auc·mbléa decretar? Ali desempenhamos Um dever 
de philamtropia, e fraternidade; com aquelle acto 
àeclaramos, que a familia dos liberaes lie uma SÓ, 
ql1c a Independcncia de uma Nação está ligada 
com a Independencia de cada uma das suas partes: 
o mais que tle assim obrarmos pode resultar, be 
incitarmos a gratidão daqul!Ues nossos Innãos á 
fazerem com DOSCO u ma só familia; mostrando..lhes 
pelo facto que da união provem a força; c da delunião 
a fr"'lueaa, e mil VCi:es a desordem, e a mibila. 
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ç:'i'o do ,('orpo Bociltl, falto da essencial rllbutez 
l'ilra .a;ustentar.se, Nuneá por~m le podcrá di1.cr qUê 
por Irmo" d:u loécurrós S~ ;(!gue, uu posaa dedu..; 
lir~ III q~te vamoll ,FI tlt:t:h\~iLr áqll«!llà'J Prllvincias; 
que fitá., obr!~fttl:'8 are. d.lt.'r u Pal'tu ~odal p .. r. 
o qual nito concc.trr~r.lo cum, cu Imo! llél'rl:!s~lltan. 
tC!;; o quê et'l\ tlio C!S\t!llct:tl par:1" "Illidad~ dd 
mesmo. lJ IH 1'0\'0 ~ ~ellhorcs. ni10 h~ ~;(lrvil, l! es
lupido pel~lllhi1r. (tue lit'gue áM cegaiS o dl:slino, 
que se lhe qúer dar, ToorJII nlis tt;mos o direil" 
dt" accéi!ar, ou deilUlr de a-:tilÍlal' 11 Constltui,ão, 
que a A~scmhléa decretar; Nó" Rlesmos, ql1ê nus 
ac}ulIllOl reptczentatlutI devida; c le~ .. li\lcr.te; qUáll
to mal~ Ilquellas Provindlll! que M! til\O Ilch~,o re:.. 
prezentadas! ti o t'ul,damcnto d" que avan'.;o hl: qUIl 

UI lCeprclcr.&nnte' de 1II~la ~IlÇii() n~() tem arbítrio • 
• em ra.l1o; t'ldo b l'oàer Publi" .. o arbitrariu ll~ mil
lo; he deip"tiéo; he il1egidmo. Conrluo , que soecot
laUlOl o :\larllnháo, e !'ar:. l e que he ihjuriosc:t 
pão o f.ier~ 

~A\ ql1antn l\ ~.' 'luest.io: eu ja e~ out..., 
IDe" diat'Hrso mOGtrei que· de,eramos t zer tliffcl('n
ça d. um~SJçliu l'OnHcituida, t~ de uma que se 
eat.:í con!!titl1indo .( o Otadur aquitlllou Cf)m muita 
tapi(lei e vehemeneiA ~ por isso dão se pude BCI :m. 
panhnr; IlOr~l1l f.ll.tU em axioma:;; pod('hdo !le enten" 
"er o l't'glllllle. ) Nao he titei! cltu1baler U1.l a:;io
.lna e de improviso. COlhO qdt fazer o lIIuI'tre J)e. 
Jantado; a p~zar de flUI&I hltt'8 furàe bcol p;lt,,·.~I(S 
,. .ophismas de qu~ lançou mão, bem qltc o:aa" 
dos do pompozo t:CIllllo declamltllrio s·:mpre pe"l;o. 

'Jo em 8S AaaembM ... , nuas illt'ructm.so e irris(,rio 
.. CDI08 ideQti~os; qUllndo a verdcde apIHuecc em 
Ioda & lllt. 
. . 'l·rdute o lllultre Deplltatlo o ex~mpio da 
Babla: ~e~horea, se he pa:& m!ll1darmo$ ISbCc~orlos 
,Ilio ne,'esshl& d~ eJlemplos, lIe he para d(:finir lã qt!es. 
t:io. Ie I Conltituiçáu obri;.a tltsde ja au l'.ról t t 
Maranb;(), ant.tIS de lIet'dl1 est!tll Prov!tlcias aqui 
tepre~D!adaa, cumpre nul.I' que os c4!Sos 0':0 Slld 
OI . mellMns; pgr qUI.to o Gó\'emo IÍI:!fidou locrot· 
lOS á Bahia; quando a maioriliadc da Provillcia ti. 
a' .. fiteIamado a União com 3S do Sul, adoptulldo 
em tudo t e }l\lr tuJb os principj(l~ n st:lS adopta~ 
.dos, e reccl>hlos í o nh:smo n.lo tem I1Cc.JàIleddu· no 
l\laranh;iQ. Puder.me.hão dizer; e como volall que 
mandemos sOCearios? Respondo que be '>rade 
wd. a dUlida, constitl!C • chamada )lr,8Umpc,ão 
~Uri8 et ~ure, q~e a:luelle:5 Po~os q\aercm to!'r 
l .. deptnd(!nleS t e hnto!; que annuao por IMHc;:1r fo
la Oli Setl8 crucntos inimigoll; mas lUta h" o me ... 
blO gr:~u dê cetlt.'za actrca dos al'li~s (;olllltitilóo
nat.'<;. E' 3~sitn que ('u p~IIS0, Senhore's; e mUItO 
Ine hODro de al!sim (1cnsar. SUpp:lIlhllnlU8 (caso ~11I .. 
pre ne~ftdu) que depois de I nd~pt:udt~ntes declara. 
v.lu fiuniJiu ápafle: pnra erltllo me rStieI'O para 
.tar .. híiuba qpiniiio. }4"inalmentf!, S~t1hoi'ell. ti file. 

. to d" soc«!u!'r't>r um PUVlI ilara a c~pu.lsã., de seUs 
inimigos, ereiatcgrac,:lio de seus d:rdllls inault-ti
"eis mio impõe ohrigllç:io de obt',It"cer ao que pre:t
tOIl o soccorro l'Jol' wntura 8 rfBilça socc'ori't~lI"O 
a America Iu{;leza na SOl" qucstlio com a ln~I". 
."na podia di'l('r·s~ com direito de vhrigal' (l .t\me
rica a &dolrtar as !luas instit:lições Fü}iticIlS? ~,ill: 
Jngn ellt{. dtmonr-trnda a minll'" opin,iiio. Ddmais. 
~cuhores , }cmu:cr.lo.n<>s. qtle o Brasil dccI:mll1 tct 
sido ullIa dali cauzàS ju!'!ifi,j'llti\·as de sIIa separlt';!ã() 
tia l\Ietropole, o ter e.ita lCl!lshulo para el1ll sem 
autlieucia de IiCOS Reprcsent&llte,;. htg corre iwpn:s .. 

~ no ~aDitélfo de 6 (1e Agosfd do labó ~ 
Como Iremos ellCQntrnr de frente uma tal deel\fA" 
ção t deeretalldo O Colltrario aceft.'1 d., Maranhão. 
" Pará? Sejamo!!, S~hhore:; • circunlipectos b,esta m •• 
teria.'. (J lIatá; e l\Jaranhilo pl>l.to comptthtzutido. 
bo detalhe, que ffZtlhc'S do Imrerill; são. nOS<;Js 
l~mà08; ~l,cramd8 que se uoio queir~o dt.,,;Hp;f&r de 
bos t tkJn:m ~ quanw ÍI c'on:-;tituil,iô , hh& se 'bes 
fará wmtnultl; tllta 05 , obrigarã; ogo que Issim d 
declareart pelOll 8t.'Ôs ltgitimos Uepteselllantel. Esta 
a miubli opinião. 

~ Sr: lI"gtitito: - A tri:ehdii propbsla pe. 
lo Sr. AlI"cár ht: uma medida, de ptudr:ncia, em 
que a politic:a · .. ai a par da JU5ti~.. Dilferentea 
~i" o~, Onvlrn'" Reprt;sentativoli; I)u N"dgn:lcs. 
c os O(~~ern"1 dt!~V"~ic(l5: ntStcs cinpr~g".,c 11 

forp fi~lt. para oi IIlluIu i e obediertcia; tiaquellc. 
a. turça IIlor"l. Se nós fi:crm"8 á~ fSro\'ihtias, que 
amdà Je hl'l dedar:trnu Ul1idaS á riós t a intimaçid 
lIe que Se haib de unir; queidio, ou nio qu~irlto, 
he linea<j".lal c"m iI força; he d;&tmo& id~a de 
um O,.vd·n~) dtspolico; e deste mudti tnfrae&ue
Ce:nos I UOIC3 arma dt que detemos IIsar. t em 
que p'!deln,.j confiar q~c: he • opiniló •. nu f..rça mu
raI. Eu IIcnhllftl rectlo tenho que til ... erh Ilber. 
.Iade: Ilebu;iil (~t u·r1ir se , fiÓ.: rit:lt.s ha a hl~~ln* 
f oIça .de re~lIlsão ;a respeito de Portugal pU:l se~ 
p;sr, .• las. a~51O'i cumli scpii;ou ás qu~ já e'lio hni. 
dei), i~ualtl1tnte riali podemos, ,'escunht'ccr à gran. 
de f c iça !i'affiniJillfe, qllf' as irill,elle a lIrti,em.~e 
tl/dl dOlltu: "'U;} Itlcalidac!e; .,, mf'Sln .. , h"biI05' 
o,. m~sm()$ sntfrim«:ntos anteriorcs. e teJaçõts de 
r.mHla; tudo Cftl1c:nre a unl .. la. tom nu,l:o; dei
xem". obrn cIt,,1 to ... ,. Sem pt"rtllrha.I .. ! c\Jm 1à 
a dec1ar~ J'ufha inju)ti~a m4nifcsll. Se nói 
lhe iteg,lDtos o ditdto de éldherlrdTi, OU ui/) li 
lançamus por terra CI direltu. com que de da
ratnús ~ DOb' Indept'licknci;&, Alliár dta q"t:~táo 
i~ria dst • tôteltdcr. UU fá7er Sl,~peil.1r tl"e • 
rdcrtan,os pata a decidlrm' I nlo confoi'nle ;as re
gr... de. jmtiçâ f rJI." cumu nos fizet m.i~ c,lnfa. 
.e~\lnr1o os ilctmkcim·:ntOls; que occ. rrerem, .istô 
hc, ~uc decHiltmns com jusli~ ... oUitlj(lsti~iI, .. e. 
~undll nos convier uma, bU uUtra (oUsa. Remo. 
vamoC c1é nóS eata Ullil'tilil i pllf i!.o \luto contra 
o a,hlila'"tnt.). 

l>ee:dindd-sc Q~l.â materis est3vá súbidf'ntt~ 
meDt~ discutida, o Sr, l're:.idc:rte propoz; se o Art'. 
~() passa9a tom a ~menda d<>Sr . ..41f.ncar, e, \i'en. 
Cf'O-1t: que SiID. (irupo"to,l'eld SI', Presidente ti addi. 
tamenlo do Sr. Fernittl FranfIJ; j.ão paSIiOU ; e igual .. 
mente nãu palJSOu d additime'lto do ~,r; .rIlencur. 

O St. Ct~11J /JfIrNJ,C: -= St; PteStd, .. nte; ho 
ehegada á hurs das indiêll<;õcs é eu ff'h:JO • f ... 
ler uma pUta qll" " A!lsdnhl~'. a toine etn eun. 
Bideração: hê geral o c1l!fhlO'r em 'orlá est:e Ci,I;." 
de pelo Bem tlllmefO rlc e5Crl\Vdii t'bgidbB: bé 
igualmelne ci11hfanlt qÚtl t!xidf'm ajon'lImento's à 
que chstn:l0 qUllOmhos, flelldcf um deilttà illls im
lBeclIaçóe8 de CaUlinhi, 8egnndô mê rlil>s~tãQ: Nüo 
conliêt;ti-;-oma sú N'S3 dr.~ dR tnÍllhà tUttf!ifté que 
não fenhs e,;davo$ fà~,ido'l" e ('OO!ltll-mc ClU~ há 
qnilodfbos de' 1 ao. c até IIsseterio de WV(j es
eravOl fugidos: he uirta torça qnc Qstá tn~rM;~an. 
do 80 pé da Cidade, e 'lU:: pode vir ~ iJat éui· 
dadu: e hc nN'esr,d .. io' Ibinar i~lo el'tl' êonlJÍckrllr;üo: 
quando eu C!ltl\\';1 pU"", nllUlrlóll.hC t::na p,útrtJl1~'" 
contra um llesll'lJ qUllomhos; e ou tl'IiSC llllper,." 
cia de q.uem a diril&io; ou aCIU&lif{·m. CQmo fre;'; 
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"",nó mn3 forl'a MIR que não eonta.ão, o tcrto 
il~ que cIlta p~trlllha voltuu enxovalhada com aI
gUll~ fi'ridoli &c. Bem SUppUII ou cnlaO, CJue toman
tio maill liC, ia~ lnE'didas. o Mini81crio mand""Re lu· 
go gente suflidcnte, que com extlcto conheelmrntu 
destes cJuilomlJus acabas·e ele unIa \PCI com ('llu: 
I)or~m .. :~dl\ disto s'lccNh.'O : contentou ·se (~om 
aquclla l,'ntativa, .. ('OU mal a Patrulha t c niio Fe 

c:uidou mais ni~lo; isto he ill:u'reditavel, Sr. Pre
sidente. V:\O engros~ando cstes c\}nloiol todoll os 
dias c lliio se ai t:nde RS (~ollsequcncias quo elel
les podem rl·sultar. Pe\'o por tl\nlo que sc omei. 
ao Governo para que fllçn promptllmen1e diligen
cia de ntingllir estes <jllilombus nos quaes cons
m-me atr 'lue f>C achiio nlguns de~rtort.~ armndos t 

o que parece Sel' verdade, porque recchcriío aqut'l
la Patrulha com umn guerra aberta: por tamto 
r,~qucire que o GOVCnlO mnndc uma (orça tal, 
quc' 11:\0 fiCJ'lC ,le 00\'0 maltratada t e consiga a 
total cxtineçiio ,laqm:!lcs ajuntamentos. 

O Sr. Co~la Rc..rrU8 mandou para a Meu a 
lIeguinte 

INDICAq1iO. 

.. Proponho que sc officie ao Governo a fim 
deste tomar medidas promptas e 'energiclls t já t .iá, 
para a eXlineção do quilombo denominado Guandll , 
nu immedi:lI;ões de Catumbi. - Co.fta Barr08. tt 

Foi apoiada, c vencendo-se la1Dbem a urgeneia , 
fez-ae a segunda leitura. 

O Sr. Verg'Utiro: - Parece que o Governo 
ha de estar ao facto deste caIO t em que j~ se 
tem fallado, e he de 8Uppor que lhe dt'ue a de. 
'Vida consideração. Assim, lem tt'le primeiro te
nhamos alguma illr~rma<,~o, por qualquer canal que 
aja, sou de l,arecer que não Illarquemol ao 00. 
"erno o que elle deve faaer. N:io acho bom deli· 
berar sobre lima cousa, sem ae saber ao certo o 
estado dfl8a cousa. Se me não engano, appareceo 
DO Diario do Governo um:a Portaria R esse res
peito. Por talltO eu entendo que não deve aer 
admittida a Indicaç.io. 

O Sr. França disse,. que lende) isto um arti
«o de poliein t devia·se suppor CJne pela compe. 
tente Repartição se ha"ião dado as providencias t 

e !\ue achande-sc na Assembléa o Minit;tro da 
Pohcia t .rião lIabia porque ralão se biria pedir in
(orma~õe!l ao Governo. Não acho bom (eoncJuio 
e nobre Dcput"do) estarmos a importunar o Go· 
no por qualquer cousa t e torno a dizer, que he 
de presumir que já .enhio sido dadas as provi. 
delicias t pois ncsta Cidade ha Policia. 

O Sr. Co.~/a Ba,ro.,: - Contra (Iletns não 
.e argumenta: ningllem du\'ida da existencia des
tes quilolObos; e o GoyelDo nlio póde ignora
los : elle nõo póde infonuar tia ti,rça del/es: piKle sa
ber sim c deve. que jií os mandou explorar, que os 
Suldlldos que forão vol.arão maltratadus, Q que não 
se cuidou em \'in~ar esta injuria: viio-se augmen
tanel" tudos os dlll, e os Srs. perdeudo 0:1 seos 
eticravolI. 

O ~r r.,rnlf'lrirn da Gamn: - Supponho que 
o ilIustre Preupillante estíl en!;anado. O lIítio hc 
nu vertentes da Carioca. Qu:mto porém no fI~;ecto. 
achu-o digne de tOlla 8 cUIl!';ideração. Nao ha 
dia em que nito dCf:l3ppart'ç:l0 ncr,roll t e alguns 
at4! levado3 (:Ollt,. fllla vont:\de. O ca!;o na vcr~ll
.te «:xige prnmplM Jlrovidene~iM. 

O 8r. Di(llI: - Sr8., fujamos C.lm o maior 

cuid"do de nos metermo. no que não he da nO!!!h co,... 
pctcndn. J ~to he um objecto de J'olki,,; n~;o ". 
mlltcri" l<.·ghlatit4. nasta o que le tem dite, hetit 
Itqui. para estimulllf o Go\"crno a ctridar lia. 
ouu~as de Pulida; e se elle ti\'cr alguma (lilt. t 

que ntlli collhe~'amos, ent;10 t e s.l então d/ltCI:lO'J 
118 providencias. Quanto a isto OIto 1105 pertence. 

O Sr. lÀ).,la B"no,.,: - Isto ho ohi~ct:. 
de tiUlnllla imporlllnda: he preciao I,,;r eeta tict/l .. 
de em pacitica(.'Jio porquE'! de taes conloios l'úde 
vir atlí o 8CO tle!lassocego. Nlio sei que 6e V06:;a 
oftcnder o Governo recebendo este officio - cum
que eUa indllgue e curnine excrupllJOIamcnte o 
IUg3f, e a for~a destell ajuntamento~. porque 
}XKle até aco .. te(~cr .que ellct ignore a exillteneia 
de Algo .. s; isto he instrui-lo; e ellc dl~\'e man. 
eta' uma força qne srj. capaz de os acabar de 
todo. 

. FaUafÜo IAnis nlgnns Srs. Deputados, e jDI~ 
gando-se a materia 811fficil'ntemenle di"cutid3, pro;. 
poz o Sr. Presidente, te pastlua a.lndicaçHo. Pal8Ou. 

O Sr. Montfzuma: - Eu já clis~e aqui em 
(Iutra (lccuião que totlos nós eramUI fiscacs da Fa
lenll:. Publica: repito-o hi'je, e peço a '''em.:ii~ 
da Assemblea. Senhore. t par.ecia.me que 11m Ih~ 
hnço era mandado publicar pua que a Na:' 
ção I'ollbesse quanro tem, e o em que ~asra: 
aimplices declara~õc:s de parccllas em grusso, nie 
'disfazem o fim dos Balanços; por t;Anto ci'n,e. 
que c!otel Sra. do Thcsouro Puhlico tcnhã, mai. 
tr:lnqucta, niio lejão tão laconic'J5; guudem i .. 
'0 para outros dOI le05 trabalhllll t lIt'Ilte poli", te. 
nhlo a maior cJarua. e espcci6c.~I,. t nll) .. 
poupem ao trabalho. Ora de que ICrv~ apparecet 
ne~te Balanço duas veles Bibliuteca Publica ela 
dual ordens de dcspe:.. lem &e declararem OI oh. 
jectol de\1as? Partce misterio •. Eu cuido que nh 
h': mas he bom que toei". cuide", o mesmo; e 
para il\o convem mais clareza; nada de delpt'F'1 
avulsas. I sto porém he nada a vilta das famos~t, 
e extraordinarias desplSu '- CreadUl df\ Senhor D. 
Jatio V I. - Creada. da Senhora Rainha dto P r. 
tugal - Oi:ariaa para .. mesma. - Caulheriça. 
Reaes - e tudo qllanelo ahi ui "e "al lem ".1 
de' Portugal: antel em guerra. Quem, Sr. Pre. 
liltente • MO se encherá ele jmta indignação ao lêr 
.us parcella.! NÓI a pagarrn"l os creadol cio Rti 
de uma Nação t com que cltaln(" cm guerra I 
}:" penuva, que todos eramo. Impe,i.e'; mas 
nã\l: uma parte he real! N:tu he iltll 10m. 
bu d. nOl'ol votos t dOI protestol do Brasil 
inteiro; dOI atOl juramento. P Ainda mai" cresce 
a minha admiraçlo quando "ejo que n Minhtre 
da respectiva Repartição nlo deo cont:a disto , 
ASlembléa; nãu consultou aua vontade t e cunti;. 
DlHlU nl) vergonhoso abuso dc d:ar I~ll.rio. , e SIIS_ 
tentar os criaelol de D. João VI., .UII cavalhe
riça,. e tudo o mais 'tue ahi .I'parece. Quemail . 
f3lta pua continuarmol á ser Portuguezel! Não 
hc debalde que muilO te nota na administração 
de nOlisas finanças; e em todas ;u suas paTl~s, 
(h~baldt: esperava a Nação qlle a J.·ucncia· Publica 
nilu fosBe gasta senl que IIc aoube~~e em filie. to
m:mdoase c"ntall á lotlu Reputisô""; mas naia 
disto se fu; ahi está () Huspital Militar nnrte!\e 
gastão Õ contos de reis mensaes , c Inai, de vel 
f'm qlJandtJ uma divida passiu, que appart'~e rara 
ler ~"Ig,l, ,;em CJue jamai! dem CHl1tas. j~t() de~
de o tempo de um celebre Mamcdc até hoje;:. 



já te lhe dirigirão neste anno algumal Portaria., 
ma. tão frialm.nte que tudu ficou no meSlDo el
tado; e li imlt.~io deate hetudo (J mais. 
Contarei uma antuoct. ri" Hospit .. 1 -'esta Corte; 
• pOUCOA diall fui para tlle um 30ldallu de certo 
Batalhão; não urdou muito, e sahio cum uma no
", que a sua doen~a niio era das (uravda. O 
C.pilAo di Companh.. do Soldado mui judiciosa
mente pedio que o Adminisu~dof, ou I!:nh:rmei. 
ro do HOlpitill nle mandatlse uma Tabella d:as mo-
1e"i •• cUfneia. Par. um Soldado I Sr. PIt:si.lf'nte, 

. he melhor a mcute, que ser manda,lo para o HII8.,i-
tal, lu\lo pelo d~.leixo, ml.tria, e porcaria, cClm 
que 110 tralidol: tnlletlnl" que o ,Iinh,iro des .. p
parece. Sr. Pr~idc:nte I cumpre .igiarmu. a F.· 
send .. Publica; talvez fOlle este o primeiro. fim 
de noa reumio aqui, A Naçlo já "atá can~ada 
de dil:apldaçõel. ,. ""li verlaç6cl. MdnllU a mmha 
indicaçio liobre (l B.alanço. (O Sr. P,elidente. Es
tá daria a hMa) O Sr. lllontt':uma: QuandO eu 
principiei a fallar. ainel. não tinha daclu i hura, 
e em quanto falia uw Deputado não dá a h· 'ra ; 
vai a minha indicaçao para a Mesa. e fique 
adiada. 

INDICAÇÃO. 

• e Proponho qne le pcçãG E'8darecimentol ao 
GOTerno sobrl'! algumas parcellaa da Despeza do 
Balanço do Thesouro, do mez de Julho de 18!e8, 
que lão: 1.0 TodÓls ai parcpllae a celca dQS crea
dos e creadas de D. João VI. Rei de Portugal e 
da Ramha daquelle Remo: 2.0 ~obre as Itenes 
Cavalheri\'as: 8.° Sobre a l:iihliolec,l: 4.° ~ohre AI 

Diarilll ao Deputado ás Cortes de Portugal por 
Aa,olla. O Dt'putado Monlezuma. " 

O Sr . .4lencar repre,entou, que lJavendo tantos 
Pareceres adiados t e de tltRtoS dias, nunca che
pva la oecasião de serem lidos, e para n.medlar 
11&0 oftereceo a seguinte 

INDICAÇAO. 

U Proponho que não se leão nOTOI Parecerei 
d~ Com missões , excepto nlgum muito urgeA~e, 
em 9.uanto não se aCAbar de decidir os qu~ estão 
já adiados, tratando.se destes por 6ualli antlguld ... 
de&. Alencar. " 

Tanto esta, como a IDllicaç.io d" Sr . .. 1/0ft,. 
t.e:umIJ, 6camo adiadas, por ter dado a hora. 

O Sr. Presidente deo l,arA a nrClem do (lia 
1.° A Proclamação da Asscmbléa aos povos d.'ste 
Imperio. 2.° DisC1iSS;io do Projecto de Constituição. 

Levantou.se a ~eti6ão iÍs d\lu horas e um 
'tuano. 

Luu JOI~ de Car'lJalT&o t! Mello I Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para J o.é Joafuim CaNteiro de Campol. 

In.- e Ex.- Sr. - A Assembléa. Geral COUI

tituinte e Legislativa do Imperio do !lrasil, IR~~
ela participar ao Governo, qne neceslllta ,Ih~ seJllo 
tran'lmitti<1o" todos O!ll eflclarecimentAs poSS1Vt'1S 10-

bre a Federação do Es.tado Cisplatin?,. de que tora
ta o artigo 2.0 do ProJccto ele Constltlnçle. O que 

V. Er;. fe .. rá .. eonheclIReato de Sua Mageafade 
Imperial. Df'OI Guard ... a V. EI. Paço da .tUiIliCIll

bléa elD 18 de Setembro de J8ltS. tI()QO ~t'l)eriano 
Mwl da COItG • 

Para Ma"oel Jacinto Nogueira diJ GamIJ. 

Ill. e Ex. Sr. - A Assembléa Gt>ral Conaâ. 
tuinte e Le~islatiYl de Imperio do Brasil; appro. 
vando o Parecer da CommisSiÍo tle .. uenda, 80-

bre o requerimento do Padre Anfonlo FritllcÍ»co 
de S. Paie, Procurador Gcr .. l nesta Corte pela 
Pro,incia de Ceará Grande, em que supplica Ih. 
seja abonada na Junta da .'uenda daqudla Pro
vincia a quantia de J:OOOUOCO reis I que rt'cebera 
par. 18 del1pt'z~s das via~1I8 ~e vinda, e volta, 
bem COIRO para alia subslstellCJa nesta (. oite, a 
cuja quantia ainda se acha obri@ado, Tcm reliOl. 
vido que a referida J unta da }'azenda approve, a 
... ,ncionada deltpeza. O que V. EI. levará ao c0-

nhecimento de Sua Mage~tade Imperial: - Df OI 

Guaruo: a V. Eit.: - l'aço da Aa~elllbléa em 18 
de Setenabro de 182j. João SC'lJerümo .Maciel dIJ 
Coata. 

'Para f) rnenno • 

111. e Ex. Sr. - A Assrll1blra CE'ral Cons
tituhue e J egislativa do Imperio do nr:Lsil 1l1)pro
vaodo o Parecer da (;()mrllissito de F:lZt'ncla, su
bre o Requprimento de n. Anna JOEicfa Nazarfth 
e Lacerda, viuva de Jo.'~ Igllacio de ..1J,n";da 
~argento mór reforn;ado do RE'glmento de JUra0-
taria de Li.lJa da Provioda de ~8nta ('8tharina t 
no 't"al, em attenção 8 46 allnos de ~E'f\'i\'o ,lo 
rtft'rldo seo marido, avançada idade, e pobreza da 
8upplicunte, pede se lhe conceda remo Jl'mUllC'ra
çiio cios mesmos 5:iervi,:os, melade do ~oldll que 
vrneia seo marido. Tem re~olvido, que dfpois ele 
babililada, como viu\a, e de ju~ti6(,3r a falta d. 
remuneração de taes serviços, se ronreda a esta 
viuva o meio ~ohJo, na forma que supplira. O que 
V. Ex. levAr;'1 ao cunhecimento de l"lla l\~nlll's!"de 
Impl1rial: - n,:os CUlII'de a V. F.x. - Paco da 
A5semblên em 18 cle ~etcm"ro de lb~3. Juúo Se
I'er;atlO .Maciel da COlla. 

Para o nlf$fl7(). 

;11. e Ex. Sr. - A Al!l;emblt~A Geral Consti
tuinte e Le~islntiva do I mperio do Rrasil, Ten
do.lhe !lido preliente um l'lall(l Oflerccido pelo Ca
pitão Manoel Monteiro de ]'inho, em que (']troem 
a decadenci" C'm que se al'ha a extra('\';io "t' dia. 
manles, e meios de a remeq;ar, Manrla participar 
ao Governo, que necessita, que pel, Rf'partição 
do '1~IIC'80uro Publico, lhe srja tran~mittido o Re
querimento e mais papt'is r.or.cernentes úq~ella Ad
mini8~ração, com uma reln~'iin da quantldade d. 
diamantes utrahido8 nw ultimos annos, e decla
ração da despeza ann\lã1. que com os mf'Sm08 se 
ra.; " fim de que a Commi!i~fío ele Fazenda, a 
villta denas J nforma{õe!I, I,ns~:\ elAr ° ~eo rare
cer sobre o referido Plano, como lhe fOl ordf'na
do. O que V. Ex, levará ao oonherimenlo df' !ftua 
Magestade Imperial Deos Guarde a V. Ex. Paço 
da A58<,mblc~a em 18 de Setembro de 18iS. João 
Sewtf';alKi Maciel da (oata. 

nlo DE JANEIUO. NA IMPRENSA. NACIONAL. 
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SESSAO DE 20 DE 8E1'EMBRO. 

Prelidencia do Sr. Barão de Santo Âmaro. 

R Eunidos os Srs. Deputados pelas 10 boras da 
manhãa, fez-se a chamada f c achllrão-se presentes 
63, faltando com causa 08 Sra. .Andrada b/Q,Cha
do, Rodrigue' Vel/oso, Pereira da Cunha, Mar
tins Bastos, GomJ.in, Ribei rO de Resende, Fran. 
c:i.rco Carne'iro, .Andrada c Silua, Pedreira Fer .. 
raz, Nogueira diJ Gam(J, Ribeiro de .A.ndradq., e 
sem causa os Srs. Navarro de Abreu, Bi8po Ca
pellão Jl1ór, Pinheiro de Olh'eira, Carneiro da 
Cunha. 

O Sr. Presidente declarou aberta • Sessão, e 
liia a acta da antecedente pelo Sr . .secretario D. 
Nuno Eugenio, foi approvada. 

Forão á Mesa as seguintes declarações de voto. 

1.-

" Declaro que na Scssão ultima votei pelo ad. 
ditamento do Sr. AleNcar (ao artigo 2.° do Pro
jecto de Constituiçilo), salva a 8ua rcdacçd:o. " 
Paula e S.usa, e Dia8. 

~.-

" Declaro 'tue na ultima Sessão 'fotei peto ad
ditamcnto do 8r. Alencar que - A presente Cons
tituição não obriga ao Marallhãe e Pará, em 
quanto por seos Deputados não declararem que que
rem adhcrir IW systema do Imperio do Brasil. Hen
riqu,e8 de Re8ende. " - Subscrevo salva a redac
ção, que deve ser a mesma da letra do ae)dita
mento. Vergueiro, França, Cltldas, F'erre;ra NQ
bre, XSt1it:r ele Carval1ío, .Albu.querque, Monteau
",a, D. Nuno E~'enio de Lodo. 

3.-

" Declaro que Da ultima Sessão votei pelo ad
ditamento ogerecldo pelo Sr. .Alencar, que diz -
A presente COl1stit~ição não obrigará as Provincills 
do Pará c Maranhã., - Salla àa Assembléa ~o de 
Setembro de 18~t " O Deputado Fortullá. 

O Sr. Aralfi. Lfma: - Sr. }')reaidente: De 
iier rejeitado o addit"mtmto, objecto agora d~s 
declaraçics de votos, não se conelua que a €oa8-

tituição obriga 83 Provincia de que eUe 'all.: SOe 
bre isto ba direito partiC\Alar, que maJada observar 
o Artigo das Bases da Coostituição de Portugal, 
que declara IÓ obr;gar Iquellas Provinei., que de. 
clararem sua vont-ade; e se me nio engano, he a 
lei das eleições ou oulra que a explicou; 'e ceme 
esta não foi revogada, está em pé a sua dis~i
ção: não se entenda pois, que a regeição aaquelle 
additamento involve uma obrigação ri,orosa. 

O Sr. Prelidente: Queira o illustre Deputado 
mandar á :Meia • lua declaração, para birmos con
Cormes. 

O Sr. Ãraujo Lif1UJ: Dispense-me V. Ex. de 
o fazer: não he preciso; aquella be a minha opi
nião, e basta que o. Tachigrafos a escrevão. 

O Sr. C08ta Al{'Uiar Remetto para á Mesa um 
requerimento de JOlé Baptilta da Silva, cidadão 
Paraense, em que expondo as razões que o trou
xerdoa esta Cidade, pede ao mesmo tempo o ser 
soccorrido com algum dinheiro a 6m de poder oe
correr ás suas precizões: (reio que de\"e ser remet
tido para a competente COlumissão rle F'azenda, 
para dar o seo Parecer, e entiio direi a este 
respeito o que julgar conveniente, o que agora 
não fIlÇO, para não perder tempo. 

Rem~ttido á Com missão de Fazenda. 
O ~r Secretario Maciel da Costa deo conta 

de uma Felicitação de José de S;i Betencourt, 
que a faz por si e pelo RegimeBto de segunrla 
Linha de Infantaria da Comarca do Sabara, do 
qual he chefe. 

Foi recebida com particular agrado. 
O mesmo Sr. Secretario deo conta das Repre

sentações das Camaras das VilIas de Quehlz , 
~. João d' EIRei, e Barbttcena para a fundnçllo 
de uma Universidade DA ProviRcia de Minas Geraes. 
Remettidas á C.mmi8são de Instrucção pubiica. 

J..eo-se a participação de mole.ttia do Sr. De. 
putado Rodriguls JteUOIO, e • Asscmbléa ficou 
inteirada. 

O Sr. Ferreira Franp, Sr. Presidente, pc:ço 
licença. Eu tra~ e8te papel, que me entregou um 
meo companheiro, onde se CGntetD os seos penFa· 
mentos sobre a Escol. Medico-Cirurgica da Ci
dade da Bahia. Se V. Ex. quizer, pode manda-lo 
buscar. 

O Sr. COJta .Aguiar A A!lsembl~a deye rece
ber esta Memoria ou Apontamentos com etlp«ial 
agrado, por i~so que t\li apre:'t'III:,~a por um 



~r. n~ll"t:lJ(1 ~ IH) fúrma do qlJe se tem. pr~tica. 
do Ctll outr:ts iJu:1cS ,:il'cunstancias. 

U Sr. França.. J\ norma he a qlJe tru oRe
gimellto :l rc:>pdtu das lflcmor;av. 

O Sr. s~gulldo ~errcta!"io foi rncarregado de 
iD6mTl~r tOl·:-c·3 direeção que dcvja dar·se :íquelJa 
Metnori:\. 

Onlem cIo dia. Entrou em discu!õsão o Projc. 
,-to de l'roclam6ljiio da ASHemb!éa aos Povos do 
llrasil. 

O Sr. Pr.7-rc'rtt França. En era de parecer 
que be mandasse a ProclamAção a ou&ra Commissão 
para a redigi .. e erpcndar. 

(J Sr. CtJstll Agúittr: - 1Ie para 'mim nova 
semelhante Proposta, com a qual {Imais me con· 
ff>rmnrei, até por ~er injuriosa á Commissiio, á qlle 
tenho a honra de J!)cl'tellcer; porqlle se a Proala. 
maçiio he boa, deve ser approvada, e se nito está 
bem feita, (leve então ser reprovada, ou emendA· 
da aqui pela Assembl~a, apresclltanc10 o~. Srs. 
Deputados as "uas emendas, 'as quaes d('pOls de 
apo:a'las, entrarão em discussão, para atinai ~erem 
app:ovadas ou regeitadas. - .Hcisto o que o UelJ:i
.III:oto manda, e hG isto o que constantemente se 
tcm ob$Crvado; e· seria em ,'erdade a cousa a mais 
elttraordinaria possivel, se a As&embléa deixando 
de l)ralicar o que sempre ·tem cumprido, lSegui~6e 
agora tau:, '"c"Tc<la diversa acerca desta Proclama
t;ào, rcmcttt'lIdo-a á uma Commillsão para ser p,~!' 
rlla emelldad~, c revista como tão eclebrcmt'Ilte 
pertcndQ ('I Sr. Fe1"reira FrlJnça. Nem se· diga que 
cu ues<'j,) inculcar a bondade Ela Prodamaçãe por 
JUl\'cr sido nssignada por. m!m_, e pelos roees li; 
lustres Collegas ~a ConstltUlçao; porque nem 'f, I 
f·~if:l 110r mim, nem por toda a Commissão, rh11S 

sim pori 1\r.l honrado Membro, a quem roi encar
r"gado ~cmelhante traballIo, attenta a qllalidade da 
ohra, que n50 poJi:l ser ao mesmo tempo fe.ta 
po." todo'i os l\{emlm,ls tia Commissão; por'Jue de 
cuLra mar:eirl'. npl"'.arct!eria um todo pouco h~ado, 
c até er.~.mc;;:dll co:u divcrsas dicções: não he por 
talllo por csle lad,., que tOlllei a defoza da Cem
missfi'o, mas sim pela psrticlllaricla(le da propo~ta 
tlo iiilustre D~pl1tatlo o Sr. Furtira Franfa, com 
8 (lISa) não posso conformar· me. 

O Sr. Ill'llriqul',f (le R~8ende. Acho que em 
lllg'ar de se diz,!r na Proclamação, - a Assembléa 
tie. persuade, - diga-se - a Commissão, - por
quc aquella palavra parece que di a entender que 
Q ,Asscmhl(~a ,já dera o se9 voto, ou que s8Dccio-
110U este Projl'cto ~ por isso acho que se deve pôr -
CommissiÍo - em lugar de - Assembléa - pro
~ll;lO por tanto a emenda que mando ú Mesa. 

EMENDA 

" Proronhu, quc em lugar de se dizer - a 
Asscmbléa se persuade ter satisfeito a vossa expe
ctaç;io com o presente Projecto - se diga - a Com
mis~!io se l~er5uade &c. e a Assembléa fará nelle as 
rcform:u que julgar appropriudas. Henriqut8 fie Rc
selllk. 

Niío foi apoiada. 
O Sr. ""ergudro: - Sou de parece!' que o 

Pl'Ojccto de Proclamnç.io volte á mésma Commissão, 
para que esta, aproveitando alguma9 idéas lemhra. 
dõlS na. discussão, tit,ça as necessarias mudanças; 
llGis na verdade tem algumas expressões, que não 
dovem pa;;sar. Tal .he o ílffirmar queDá, DOS per-

( 6~ )' 

8uathmos rati.j:'l:.:er .1\ c:'\pC'ctnç.i.o ·do 'PO\"O com o 
Prujecto da CODstituiçifo , . quando Dl~m n/)s nos per
suadimos (le tal, nl'mll eJipt>ct.ar.ão ·di> Povo se 
satista? com Pr'1jectos. JUuitas expressões llareccm 
mais d'l um Ol'ador (la Cí)Jnmis~:io, do que da As-
5erohl,~a; cluanc10 f O se deve proclamar em nome 
de~1a. 'Da-se dcmnsiadB imporlllNcia ao Projccto de 
Con!l;tilui~ão, como s; ja e;;th'('~sc appro\'lldo, nlio 
sendo clle ulltra eousa mais do qn(' a opinião de 
rilgun!! l\·lembr:>s ela Commissito, "isto que a):!cIDs 
declllrárólo Ft'r ele parecer contrario. (~ando trata 
do }'oderlcgislllti,'o, .limita.se . a fallar das Elci. 
ções, ·ineulcando o pl3no elo Proj('c1u, que ainda 
nlio :ahcmos I'e h:t\le ra';;lónr. A vista destas e ou
tras OUSP.f\'3':'ÓCS, que se tem fi.'ito JJarece melhor 
que o Projccto volte ti COlnmissLi~ p,ra redigi-lo 
do 1\0'"0' 

O Sr. A rmvo Lim.a: - Todaq 89 ·vez·'s que 
a Assemhl,:a se declara a favor de mna opinião 
~.nda nle.~mo que nóio SE'j:\ por meio de vo!ação: 
he ousadia em um Deputauo , ·fIlUar·em sentido 
con~~ari(). Eu qlliç[t cst,Hei l1c~te callO. () JlOnrado 
Membro que primeiro fal!ou llesta materia, foi de 
,·oto se manda!!sc este Projccto 1\ outra Commissilo: 
C()lltraesta opiniflo foi o Sr. Deputado que o se
guio, c este merecfro todos os applausos da Asst>m
bléa ,que pode"sc já antever COrA0 . deeididt. Isto 
niio obuantc, não posso deixar deemittir ·a minha 
opinião em .. ma materia ;tiio delicada ,como esta. 
que tenho om'ido, e que vai inf.uir na opinião dos 
1'OI'OS. Derbl'O pois que adopto a idéa do Sr. De
put[.do Ferreira F1auça: be justa, ,ta.erasoavel , 
he fund .. ua na Ilat,ireza das c"is;,s': o PrQjecto de
ve ir ti o .. tra Comlllissiio. Sr. Presiflente; a Assem
bléa encam'gou á Commissão de que'sou Membro 
o Pr~jecto que agora ehtá em discu~são: ella esco
Il1eo d' entre 09 seos Membros um, cujas 'luzes e 
talentos abonavão o bom exilO uellte trabalho, o 
qual sendo aprcsentado, fui adoptado pela Com .. 
missão. Isto he um systClD6: conceberão-se 3S idéas 
geraes, e entron·S8 no seo desenvolvimento: a Cem
missão está possllida destas idéas, já não pode ter 
outras, e por isso já niio pode offerecer outro 
Prc,iecto. Querer emendar o que ella appresentou, 
tambcm não pode ser. Este Projecto he um 8yS

tema, e de tal natureza, que" ou deve ser rt>gei
tado todo, ou abraçado: querer introduzir lhe as 
idéas do Sr. Deputado, he q1Jerer alterar o fio das 
idéas e mu~ar o elitylo em cada linha: c eis a ra
zão, porque disseques opinião que defende, he 
fu~d~da nll. Datur~z~ . das coisas. Estando pois a Com .. 
mlssao na lHlpoSslblhdade de fazer outro Pretjel to , 
e sentlo desarrasoado intreduair emendas, sustento 
a opinião daquclle Sr. q"e lembrou-se de mandar 
cite negocio para outra Commissão. Ora eu vou 
lembtaruma idéa, que nâohe para perder-se: 
muitos Srs. tem feito suas .emendas, e realmente 
eu tenho gostado de os ouvir, já pelo de.icnvolvi_ 
mento de suas id{oas, já prlo estylo e boa cnun. 
dação delJas: pois bem: crie-se uma Commissão 
especial, Commissão ad 7toe, enclmegada deste 
trabalho : proponho que esta Commissão seja com. 
posta daquellcs Sra., que offerecenlo emendas. 

O Sr. Rod,.igues 'Te Carvalho. Agora que já 
appareceo o Projecto da Constituiç;io, que vai fa • 
.zer, Sr. Presidente, a Proclamação? Creio que ell. 
nem preenche os fins que no principio se teve em 
vista: além de que, fazer-se 'uma Proclamação 
qualldo a Allsembléa apresenta UIll Projecto, acb~ 
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que não h! coat'o!me t e ~~11\8 que a maior 
parte do, Sra. estao neeta uléL Para que havemos 
atar gastando tempo com a discussão de um obe. 
jecto, que parece efcusado? Por tanto, eu vou 
ml&Ddar a Meza uma emenda suppressiva. 

EMEN DA. 

• "Proponho ,que se sl1}!prima A Proclamação, 
~sto ter appareCldo o ProJ8cto de Constituição, 
O Deputado Rodrigu~I de Ca""lIalh". " 

Apoiada. 
O Sr. Henriques de Reltnde. Quando app.'\re

ero a Proclama'ião, eu logo disse que era ellCU8&
da, porc!Dl resolv-,o.Je então o contrario. 

". \) S~. (;ollfl ~gUi(lT: Sr. Preside~te: o q .. e 
elt:l ven~ltln, verlp.d~ est:1;. e he po.r 18S0 que não 
pode pusir a opullao do er. llodriguel de Car
fJtllM, P lrque o conlnrio !jfI decitlio, ae bem me 
lembr" CID :;e" .. "i:J .1e ~~ de Agosto, onde 'oi re
geltaJa u ua Pro?wa fel\~ no mesmo lentido do 
fie eledsar i \Jr.J.:l~~aç"to, Vll1cendo.sé ao contt&
rio qUI le de oi. pr"!lla "CIU a08 Povoa: por tanto 
para reselver-tll' 1l~(Jr3 o cO'ltrario dttlta decisão, 
deve ser iSL" p,"~!n~ tD~i.)s competentes, e não pelo 
simplel en'andado de u'o !:ir. Deputado. Em vista 
do elposto, devendo subsistir a deliberação de pro
clamar.se aos Povos do Brasil, p.rece.me que Ie. 

ria melhor, que todos esles Sra., cujas luzel eu 
muito respeito. tiv.ssem autes o Irabalho de apre. 
Benlar Uma Preclsmaç'Ío, concebida á seo modo 
e conforme luas ídé'!I, do que gastarem o tempo 
em emendas. que lendo todas muito divenas do 
eapirito, senti,le e 6as que teve em viata o Illu
lre Membro, que a redigiu, aio podem deixar 11-
IOth,ntel emeodas de embrulhar, e confundir a 
materia. Este meio que e1l lembro he decididamen. 
te muito mais conforme e até racionavel; porque 
poupavamos tanto tempo perdido, e a Asatmblt!a á 
viata de taotos modelos, lançava mão do que jalI'" melhor; de outro mod~, Sr. Presidente, só 
poderemos ter a tal Proclama~io daqui á doul.n-
110S, menos se 08 honrados Membro8 se limitarem 
llimpleameoteá .Igumas emendas, que não 8' .... 'ando 
• todo u complexo da Proelamação, só sirvão. de 
;iA esclarecer, ou accrescentar algum. cousa que Dão 
destrua o leo lOtlo e uL~if.)fmidade. 

O Sr. Alençar; N.to le ouvio. 
O Sr. COI'. Igr';tlT: - Sr. PresiJente, o que 

acaba de dizer o hl.nr~\lo Deputado o Sr. Aknc.tr 
nio desune pnr modo algum o que eu ponderti; 
e IC a ASlcrnblea duvida de' que deixei ex pendi. 
do, consulte a Actl de 22 de Ag,'lto , onde acha
rá decidido o que apontei: Sei que nada he tãu 
fedi como o esquecer-mo-nos d'aquillo, que: nii~ 
recoramendamoa á memoria, e uiveI lejl csta a 
nsão porque o nobre Preopinante nio eatf. certo 
do vencillo: entretanto eu o estou t e felizmente 
aindoa conserVo um pouco a memOrla, e quem 
du.ida, deve primeiro cerrificar-ae do factn. 

O Sr. Carneiro de Cr.mp'8: - Eu não acho 
qlte se deva supprimir absolutamente a Pr.uc\allla. 
~âo; náo direi com tll.do que,.á d~ maneIra. com 
que eUa le acha redigIda. N um Governo lavre, 
e repr~,entativo he sempre ntllito convenie:nt; f~l
lar aós Póvos, e muitas Vezes até isto ~e mdl'
renlavel. Um s~lRelhante Governo, he o Go·:!'r. 
1\0 da tasão, e não o dll cega vontade do Dca .. 
pot.· a opinião publica lhe deve Servir de bUlsu) •• 
mal be prccllo 1ue elta aeja .. , nio contamina-

da de errGS: N. grande falta em qfte nos ech .. 
m08 de Escriptorea, que tenhão tomado sobre: ai 
a importante tarefa de inatruir u 1)ovo. .n~arre" 
guem\ls-nol delta aha empreu. Nó. que eltatnot. 
aqui pela lua li"re escolha i possuimOl a lua cun· 
fiauça; mostremos· lhe pois quaes 550 os ICoS di. 
reitos, até omje e\lel chegio 2 demo~lhe idias 
clara" e ellactal a este respeito; f_çlln09-lhe Vcf 
quc não só tem direitrs. mal tambera ubriga')6c.; 
indiquemo~.lhe aI principies. inapirelnollhe uma 
ju'ta, e bem fundada elperança do bom exilO 
dOI nO~IOI traoalhos. Sr. Presidente, na tpocha 
actual he isto de lumma urgencia: Quando se tra
tOIl do Projecto dos Govern08 Provliuriol das Pro. 
vindas, eu me oppu. i nova organl~açlo deitei 
Guvernoa, então mostrei que as delordens dai 
Provinci~s, nio procedião da fôrma dos Gover. 
nos que as região, mas sim das opiniõea erronc .. 
dOI Póvos ; bem que hoje já elteja pnsuldido quo 
~rande parte desta. delordens tambem nasce d. 
maneira informe com que se organisarão aquellea 
Governos, e por isso hei de vot .. r a fnor do Pro. 
jccto , quando le tratar da sua aancçlío; com tu. 
do • experiencia quo tenho tido depoil que en. 
trei no Ministerio caJa . ez mail me convence da 
necenillade de extirpar certos enol com que se 
acha imbuido o Povo. E~t. idéa da ~beral~ia do 
)'ovo, alia. verdadeira, quando se toma () Povo pela 
Nação, que desvario. nã!) tem produzido pel. ~u. 
má intelligencia, c applicação! Ha poucos dias 
recebi hum Officio da Camara da Cidade do Na. 
tal, dando parte de haver reprehendàdo o Goycrno 
da Provineia do Rio Grlnde do Norte, pedindo
lhe conta de algumal prilões feit.. por ordem do 
Governo ~ e porque .sai", praticou cSla Camara? 
Porque IC penuade que representa o Povo d'.· 
'Iuclla Cidade; e leu termo, e que este POYO 
he Soberano. Exprt.~ament. o dislC outra Caml. 
ra, querendo lançar for. o Vigario da sua Frr.. 
J(ueJia, nio obstante A Sentença que nella o man
dava conserur. Tudo isto mOltra milito bem a 
necelsidadc de instruir o Povo, e o fluAnto ser' 
proficlla huma Prochmllç:ío desta Augusta AI!em" 
1,lea. P,'r~m a -tuc aca".m"l de ouvir, pnlto que 
ncUa se achem nbiamente e:xpen tidoa oa buns prin. 
cipio. que ,,('rvirão de base :lO Pruje(tu da Cons. 
tituiç'o, não preenche OI fins a 'lhe nOI propo. 
mos, ncm he conveniente que a Assemblea j lI~ti. 
fique já um Projecto que ha de ler di&cutirlo r 
pois desta maneira virt~ ele certo modo a pro. 
ferir uma re.olução que não pude tumar se nã" 
depois do mais scrio eume: SerIa um bom Dis
Cur~o para a Commiasão da Constiruiçio jmtificaf 
a sabedoriA com que plenamente correspomleo • 
conGan):! da Aaaemblea, mas niio uma Proclama. 
ção dirigida ao P.WCl em nome da Assemblu I 

Tambcm nio approYo I lembtilnça de lU a Pro. 
clamaçiiu dirigida pela Commisslu de Conctirlliçio. 
porque nio he a Commissiio que deve proclamar. h. 
a A8IclI\blea flue deve r.l1.r aos lIeU8 COnl.tituinte!l. 
I'ortanto sou de parecer que a Proclamação deve 
voltar a Commilllo. para lhe dar "'113 nova fórm:o. 

O Sr. eOlta Barro-: - Creio que ba mai. 
uma ramo além d. que apontou o Sr. Car"rirn d~ 
Cam"ol, e he que G Projecto DOO falia aos Po
vos: a Proc1amaçáo be que vai mostrar.lhes qna" 
Ile 08 se08 direitos, e recnmmendar·lbes 'Jue de. 
vem coa.servar.se e,!, tranquillidade. e por 1810 j 111. 
10-. mUlto aecesun .. 

•• 
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o Sr. LlJpu Gal1la: - Quando pela primeira 
vez ouvi ler nesta Assembléa a presente Procla. 
mação, eu p('-li a palavra para me oppôr a que 
eJli se imprimis~e tal qual seo Illustre Autor a 
eltereceo; c tendo então expendido as observa~ões 
que por lima simples leitura me occorrerão. 
consegui que: fica~sc adiada, e posta sobre a me
sa, para que cada um dos llIustres Deputados a 
podesse Icr com attençiio, e assim dar o seo voto 
quando se tratal~e de sua admissão. Hoje que ea. 
pirou o termo daquclle adiamento, e que esta 
Assemblta tem de fazcr lua a Proclamaçiio. ex. 
porei com mais preci~ão o que nella me p.uece. 
que deVe! de ser altera"'o, 011 omA1iuido. A~siOl 
entrarei na analyse da seguinte proposição, que 
primeiro se me apresenta como digna de reparo 
&, est:lvb di'vidiJos os Poderes antes da nossa reu
niào. .. Náo he 35s;m ,antes da nossa reunião tan. 
to o Poder Executivo, comu o Legislativo roi 
exercidu por uma só pessoa desde o momento, 
em que o Brasil se desligou de Portugal, e IIn
nullou o Pacto Social para que havia foncorrioo 
pur motivos qllC não nos são estranhos. He cerro 
que o:, Brasileiros quando proclamarão a sua In. 
dependctnt:i;I, fd na hypothesf, de que haviiío de 
gti.)iIr d.1 fôrma de GOH':nU Monuchico-Consti. 
lucional. mas daqui mio se segue que 011 Poderes 
ficassem logo dividid08. p"rque fsta divisão só po
de existir depois que a N~~ão deleg<l em mais. 
do que em uma pessoa, o exercio dos Podercs 
Soberanos. o que cClm effl:ito se "criCicoo quando 
seos Representantes reunidos formariio esta Assem. 
blea • 'CUji pessol1 moral exerce o Poder Legisla. 
tivo, que até o dia da sua imtallação exercia o 
Chefe da Nação; e tanto he verdade que ~1Ite Po
der era por eHe exercido, que em virtude de um 
seo Decleto foi esta Asscmblea convocada. He 
destituído de principios o argumento relo qual se 
pertende mustrar que antes da nossa reunião o 
Ch.:fe da Na~lio não tinha o Poder Legislativo, 
mas só o exercicio delle, porque he tambem só 
,:;,te exercicio que compete actualmente á esta As
~emblea, visto que o Povo não aliena, e nem se 
de~poja dos Poderes Soberallos, mas sim do seo 
C1:e~cieio, porque assim uige a conservação rta 
SocIedade Civil. He por tanto manifesta a in~xacti
dã" da all<erção que me propuz reflltar. 

Pa~lIarei agora á outra não menos incxacta, 
aegumlo mI.'o rntender: diz a proclarnaljilo .• , A or
ganislção do Poder Exccutivu, o Poder aClivo J>or 
ellstncia. "Aq'Ji temos marcada uma quali,lade 
especifica. COm qee o IlIulltre autor da procla_, 
mação parece querer distinguir eOfre os olltr,·s este 
Poder, quando de lodos elles se pode affirmar o 
nlesmo. EII tStoU persuadido, de que cada um 
dos Potl\!rcs Politicos tem uma esphcra de acti,i
dade. ou um espaço dentro do qu,,1 eleve de tn. 
cerrar-se a faculdade de obrar. e fora do qual 
não ha acção. Todos estes Poderes são activo8 
por essencia, porque o adjectivo - activo - quer 
dizer u que ot,ra, ou tem a \lirtude de obrar; 
e se emprega em oppo~ição ã pa'.>siv'o; ora nin
guem dirá que o Pode·i' Legislat;vo he passivo. 
'S"gunoo o alto conceito que formo do lIIustre 
autor da pr(Jclamação, maxime em materias po
liticas • supponho que a sua intenção seria affir. 
mar. que ao Poder executivo convem maior ce
It:rjdadc em SUilS funcçórs. do que aos outros, 
m:u. não h:: istu que 50 deduz de suas -palinai, 

que sendo nesta' parte omittidas, em nada se alte. 
ra o effeito da Proclamação. 

Resta.me ainda fdllar de um artiio que de 
necessidade deve ~er emendado, tal he o que tra. 
ta das eleições. Que esta Aiemblea prometta, O 

assegure dC!sde já aos Póv\,s O diretto- de eleger 
os seos Representantes, concedI): mas antecipada. 
mente designar o modo· porque as eleições' se hlio 
de fazer, he no que nio concordo, mio porque 
eu não siga a opinião do llIustre autor da Pro. 
c1amação nesta parte, mas porque não he a sua. e 
nem a minha opinião que deve ~er desenvolvida na 
Proc:lamação. Como pOIS a AlSemblea ainda não 
está certa d() que se ha de vencer a respeitu do 
systema de eleiç6es, bilsla prometttr elci~õel, sem 
dizermos que cllas hão de ser directas, O" indire. 
ctu, desta sorte a Assemblea desempcnhótr.l () 
que promette. 

A' vj~ta do que tenho ponderado mando , 
mesa ai emendas que julgo convenientes. 

E :\IEN DA 

"Proponho que voltando a Proclamação , 
CommislMio se fação as seguintes suppressõe .. 

1.-

Que não se diga. que os Poderes puliticolt se 
aclmváo divididos antes da reunião da Assembléa. 

2.-

Que se cmittão as palavras - Poder activo por 
essencia - quando se trasa do Poder Executivo. 

S.a 

Que não se prometta qual ba de ser o modo 
das }~Jt>ições. O Deputado Lopes Gama. " 

Forão apoiadas a primeira e terceira parte, e 
rejteitou-se a segou mIa. 

... O Sr. Rod,;~rtJe8 de Car'Dalho. Acabemos com 
isto', Sr. Presidente V. Ex. propoHha a qual Com. 
missão deve ir a Proclamação, e essa Com. P'E 
en~o que aproveite as differentes reflexões p. • 
tem feito. O mais he estarmos a gastat tempd .... 
tilmente. Eu creio que deve ir á mesma de Consti .. 
tuição. 

O Sr. Vergueiro. Se os Poderes estavão divi. 
(lidos, he isso questão em qUI se não deve entrar_ 
Em summa podemos dizer, que deixamos tudo á 
discrição da Commiss;io. 

. O Sr. Lopes Gama. O IlIustre Deptttado disse 
que os Puderes elltavão divididos de direito, mas 
eu assevero que nem de direito nem de faclo:, he 
precisa uma lei para se l~gislar. Se fosse aqui adopta
da a Constituição de Portugal, ent<io entendia eu 
que estavão di"ididos; mas proclamando o Brasil 
a sua Independencia , 8(:be que só pelo simples fa
cto da insfallação da AssembMa, he que ficarão os 
Poderes divididos. 

Julgando,,:se a materia Buflicientemente discuti· 
da, o Sr. Presidente JK:Iz á yotat;ão, se passava a 
Proclalllação tal qual. Não passou. 

Se teria lugar ser supprimida na conformidade 
da emenda do Sr. Rodrigue, tU Carvalho: vence0-
se flue não. • 

Se deveria passar a QJaa Commisúo, plfra 
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ti. j'l'(ligir de Ilfo\,(, • 1l1'rov:~itant1,),sc das idéas emit
\ida~ nR /Pl~t'mhl.".a. ,. Cllceo- 'IPI'1 lI'io. 

PWPOt mais I' l?r, Presidente, 1o,p. pasc;na n 1.8 
pnrte da t'ix1t!uda do ;.o r, Lôpcs Grllltn: foi regcitada. 

Pr0)lilr, 1} 3,a partc da. mCbllUl emenda, e foi 
:tpprovod~. 

() Sr. "eegueiro mallduü para. l! Mesa a se
~llinte-

" Que nio pareça qiW tilH.l a Comll)í~;;::.: d. 
Constituição I mas bim a. As'cOIbléa. 1'e't":'lIeilfl . lt 

Foi apai~(h e· apPw\·ad,'. 
O Sr. Sih··u l.isl-oa Illandcu outra effiNlr.i" .(',. 

sim conce~ida. 
EMENDA 

" Proponho que ('111 a 1I0l'a ProclamaÇ<\o se 
omitta .. qualquer expressãu que denote, ou de que 
se colhJa, que a Asscmbléa approvti proposiçõ(;,:; da 
Proclamação, que se referem a A rtigos do Proje
eto, sobre que ainda mio Louve discussão. 

Proponho que lambem lie óinittão "s termos
fazer - ter feito muito - e faltar no Povo instruc
ção e espirito publico. "'f108é d8 Si/vII Lisboa. 

Apoiada. e posta á votação, foi approvada. 
. Propoz.o Sr. Prellidente 9 S8 a Assembléa de

feria ao requerimento de excusa que fazião os Mem
bros da Commillsão. Não foi deferido, e venceo-sc 
que a Proclamação vultasse á meslDa Commissãa 
de Constituição, para a redigir de novo, á vista 
das emendas. 

!!.a Parte da ordem do dia. Discussão do Ar
tigo 3.° do Titulo 1.0 do Projecto de ConstiLuiçito. 

O Sr. AbTU;f/a e Alhuquerque: - Pruponho 
que se 5upprima est: terceiro artigo: trel são as 
ra$6es. que para isto tcn~l(): prianeiro porque elle 
he dc:sneces~ario: a renuncia de dircitcs mLo he 
cousa, que se supponha: ainda me~mo de um 
mentecapto não hC pude premmir que queira re
nunciar os seus .direitos. Se isto hc assim a res
peito de um p .. mculJr; qll:mto mclis :1 respeito 
de uma Naç.ão. principalmente quando se trata 
(te direitos futuros? Não he preciso pois diter 
que a Nação não rCllunci:l aos !lCO'i direitus: isto 
está entendido sem que se diga. Sef.u '1;1", pçr. 
que d'este protesto tão positilo de qllc a Na~ã" 
mio renllncia ao direito I qlle possa lcr a alg1llllas 
outras pOSSC~Ü(,8. al,5m d.u (;m"IH.i;I.!!.:-; no "'l.tigo 
antecedente. se pode argumentar que rl"Tlunçl& ;I 

quacs (lutros direitos; pur isso que julgan.\n-J'! 
na Constituição necessarios os pr\"("!It(lS pua ('on
servação ele direitos, mio se 'i"i"r, I'-tr fie';I:' r/~m'!
dio, se não em hum cas\.!" 1 erCI'lfO, finalmcnt(> 
porque de uma prevenit'o trio singular 8C pódc 
suspeitar que lia vistas m:n,lr:ts sobl.! al~~llmas ou
tras posse~)ões • que agora se não rt:conhecem como 
parte do territorio do Imperio: o que não ~e 
parece decente; embora em alguma outra ConstI
tuição se h:nha usado "'esta cautela por motivo •• 
que nto são os nossos. Eu manJo iI minha emeo.b, 

EMENDA 

" PropontJo que se supprima o Artigo 3,0 Alo
bu.qtterque. ., 

Não (oi apoiada. 
O Sr. Lopel Gama. Sr. Presidente; ni" Im 

~Ilte na sala. 

o ~,~. CO~I(! A!~!lit". Bc llr.cl::';$;:rlo (!ClII'llr 'ia
ra ver 5:e !~sti\r; M! •. (,em G mi.( "ao i")(!'!{: taver Sei-
.- ., t', " .. " d'" ~ ',., ,.:"" , .. ;. . '4. 'd' saO n,. ,ll. .. ,t." 'i"~' lt.tmL:, ... ",,:: ~! '-"Cl 10. 

O ~k. /fh '. :: e Alhl/fjllu,p: Hr .. Pre.iden. 
te: peço 'lU'! ~i.'\·'~:)(}nh:t OUI", "i' '!))!:lha emen-
d · . , . 
,u, Visto que r. Frlill':';!r:1 '-I(l~'l'~':\O P:""} pôde ser YS-

hosl\ por ";lO sc"rhuf ~;r~ir~l cO:.'lpk~ .1:\ Ass~UlLl~,: 
e as 3 razões qUi: ,pi1l1tci siío mui 'o;J~;'s, e djgn~ 
(le toda 9. Cü!lsi(~~,';dio. 

Lida • .'!llra ';;'i,',~ cl1l~~da '~:l ?~, .1Jhuljuerque , 
e )Jllfll;} á vllt"y' miO tul &.I>OtniU. 

OS.... . . ,- Eu tamn;,.,; ~rop.onho .~ 
~l!r,",,·Lo~.·.·'''.-t,.) 1.1 .. ",' ,., 'J . •. tlVO nu - """ ,. .. . .' tm \: r."' \'\!lO ) I 
djli.~n'nte, f:i,u'''" ',{"' "" .•. : •. le concisão, 
\'1,18 f ;;('1 ;::··t:!. ! . ,fi ,H.:d; ;;!i nect:l!sa-
I'I~" etH \i~,!,,: "rç-,..); f':'''>' ;{lil:ro q~e 

a materia d(Alü '." '"":;'.:'v,1' ~'i;.'. Ilrtl(:':ü anteceden
te. A absuluta '"lli'i'IV::':"sO, ~\ : .. ,~ pl~OpOZ (I IlJlll\'
tre Preopinante ~ ,üio me pllretc jll!'tlt. He mlli. 
to possivel, t}tU' li. Nil~io Brasileira tenha di
reito a alguma p(1';;~l?ssiio, aqui não designada; 
e he preciso dodal'at' neHi1 este direito, quê ja 
reconhece0 esta A5semhlc:l quando nio admittio 
a segunda parte do artil-\'o l.1) em que se fixa
,'ão os limite!'! do IlT'perio, al1('gnr '~8e, que 
tinhamos ainda pondencias a respt>ito dclles, 
que dependião de Tratados. No artigo àntece
dente declara-se o flue ag_ll'a se comprehende 
no territorio do Brasil; nHli como nós podemos 
tpr direito a mais alguma CO\1za, e (!!lte direito 
se não deve perder; por i!lRO lo~o que aqui se 
faz expressa menção das Provincial! do Pará, 
Rio Negro, das IlIme de Ft>rnando d(! Noronha, 
e Trindade, e outras adjacentes, he preci:to, 
para que se não entenda orna rtmuncia taeita, 
declarar tambem expressamente, q.ue o Brasil 
não renuncia aOI direitos que tf'lU, porque 
aliás poderemos ficar prejudicados. Por tanto a 
minha Sllppl't'~!iio he do artigo, inas não da mate
ria, pois quero que concisamente !!Ieja mencio
nada no artigo antecedente, da Dlanei ra que pro .. 
ponho na emenda, que mandb á meta. 

EMBNDA 

.;, Proponho a s\lpprcssãQ... do Artigo tcrcei· 
ro, e que a sua materia resumid:m.cnte se ",I. 
didonc ao Artigo anteccd(.'iltr deste modo. De .. 
j. ;".!:; c1:1S jl!1lavras . c outros adjacent !s '.' a::; maiq 
possessüe,; a que IL Nação Biasilei ~8 tenha di
I'j:~f(). - 1~ldga. " 

O Sr. HenriqueJ Df: Re::etule; _ .. Opponho. 
me á supprl'sllão por doue moti~os: l.CI Porque 
tcnJo-!ie vencido o Attigo 2.0 como (ctã, .,6 t;.;tn 

o adiamento da aegunda p8rf~ relatIva a Monte
vi,leo, nada Rlais SC' lhe xód~ tir~r Ol'm :\C":ft'r:

cüntar: 2.0 Porque já a l'>.cr.lhh.:a .qHovolI ft 

primeira emenda (Iue fiUppriftlia, POI' lauto llolU 

lIe pode já ad.uittir a élrH~lldl\ .t.,!'\, M',;/i qUI! dt! 
f .. .:to supritoe o Artigu 3.°, aUPFosto l4ãu supprim<l 
a lua materia. 

O Sr. FrlJnça: - Esta rasão n;o condue 
( apeiado ): eu não dei:.tnrcí P,\SS81' este priuci
pio, porque a .emenda do Sr. Mo,,/" he de re
dacç~o, e não prejudica a doutrina do Artigo: 
diz HJmentc que deve fazer partE' do Artigo an
tecedente. Por conscquencia ~ como aqu~lla rasiio 
de modo QIgum nlt> parece justa, e se "enceo 
quI' " "rtí~" Il;io tosse supprimir!o: eu ,"oto 

•• 
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~- ,.. tal 41-1 esti. • ..... 1'0 41- aio 
.. ,.. •• - ... o Sr. H~fIU. Ra4n.e I." 
Iae eoetra- o ._ tine ser. 

O Sr. eo.t. .fK"': - Sr. Preshleate. Dio 
tàalarei 80bre a eaaeoda ... Sr. ~ c .f .... 
,.,."., porque Dão ........ ; direi ..... 
• Iga .... COUIa lIObte a de tH-. M.~, ._ ... 
sendo sappr.eni .. q .... to á doutri"M dO Arti-
1'0, o Iae s~t ....... to á ordem, • eol1oaçãe , 
pot' IM'rteader ~ ~ o I. do Art~ 
~DCIo • proposiçio .uaciacla aeste Art!8'O ter
ceiro, ... .118 apra tratUlOS. E. jalp' que o 
Arti~ -de .. e passar tal qual atá, e._ •• _ 
da sua doutri... ao ...... , seria _ CC) ....... 

rio tialta de ....... e.~ eoaNão de .. teriu. 
po~_ ... eo..a ....... a deacripçio do 1 __ 
peno, e outra ......... qae a Nação Bra-
&ilell. ale reta.... ao direito ~ q_ possa ter , 
~1p"'1lfI oatns poslellales aio eo.preheedidas 
DO Artip 1epIMIo; "nçio ......... to..u. 
MCe8SU'.; quato &ela eU. talv4S 88 podeMe 
.~entar, .... o I.peno do Brasil ___ te 
eolllpreheacli. as ProyiMiu "alICiadas no re
ferido Arti30 'epndo. AlétD diMo .. ela "_às 
.. tural , c coofonoe á boa eJete., • que .ppa .. 
recer esta mesma declaração Iop depoi!'l d'aquel
le Arti~, e nio ~"'o ... ve..a.de nÃ. • ... 
IDa para fiaRf'lDOS da doutrina de ambos aRl sc; ar
ti(o, que cooteria' então coasas diversas .mas 
elas outra~, po~oe não ~ ~ftioida4e alP." 
eotre a descnpçao elas ProvanClas do Impcno, 
e a d~laração que 88 fiaz: em vista· do CJue 
deiso espeodido, voto .ue ~ ate Artsp 
terceiro tal qual se .cha· red~ido. 

-O Sr. V~"ft,..: - ERta emeaela .e de re
àcção: pa8~ o A.rtip como está, e depois se 
redigirá. Quanele se red~r este Prejf'do, di • 
pse, que pesco •• i" oa menos se accommode 
esta doUtriaa 110 AJ1ip antecedente. A eRaeDda 

Dão se oppõe , .. teria., e he só 4e J"eClacção. .Já 
se diase '~ue aãe fesse iMlppriruido, e 4rpois se 
coll~rã tio ... lbOl' lDOdo post;ivel. 

O Sr . .Alm,ida e .A16.'''"frte: - Eu apoio 
• emenda do Sr • • VtlY", que lae a minha mes
.... Ea &lIei unicamente pelo protesto, e di~o 
que" deiRf'.lCelisar.io. Não retIIuncio .0 meo cli. 
leito, - Mal he preci!lO dir.e-Io: pvl' isso d~ 
que ~nCOC'da eu! tudn • \!~-..r.lld.do Sr. MtJ94 
~ • minha: por tanto, apoio.. 

O Sr. JlIIi4, eo.o poderá puar o .&~ 
tal OIJ11tO está, teuho que fuer aIgu ..... Gbwi, .. 
çõeL Parece-me que a:io está bem oprimido ~ ia. 
he, para o fUturo. o direito que podeIDes ta, llio 
o podemos reaUDc:iar: .para isIo .ão he pnciso prote;1o. 

O Sr. FrtMftl. Isto be infinito, .... to pa'" 
o fUtulO. COIDO para o pramlie: pai' iao aão ba 
DeCeSÜdacle de ........ 

Ju1pDclcHe • Artigo sailicif'Utemeate diaeati· 
d., perguntou o ~r. Preeidente , A&&embléa, fie 

o approv... tal qui, e ct.cidio.se que sim. r ..... 
rio por c:on~en('ia preju<ijc:.du IOÜI as aaea
.... • eU" relittivas. 

Eatroa em diiCUssão o Artigo 4.0 

O S,. SOIl:;4 Mell.; -_. Eu ad", neik A rtign 
t .• elo meado p'"rqlle • acha t"ounciad<t uma con.. 
tndic:,lo autnlfe~1.. 'dfluuioa du 9.° artigo já 
"cncid". e .. ma f.lta, , que eu po4er!a chamar 
imI"01it:,.. ~2Un-to o e.1ado actllal cio Brasil i a 
ClUIltradicctW 'te dnc:obrc .oando nca artip .. 

eseingue. e te Mp () tiu.I". e atqftri. • 
Prowinc:iaa ás panes compontDtCl do l_paio. ele. 
pau de atateal cU .. cumu tact teConhC('id .. , • 
declarada .. tcg1IacJo ànip que di& - comp.re..oIc ... Províncias ale •• -. i ... roJitica que eu con. 
8IdcfO como tal he a ('itada .boliçÃo, e extiac • 
çie do tit..... de Pro-iDe... que .. Otan '~m. 
c quc pódeaa e dnad C'Oftlervar qualquer flue 
lej. • diwisiQ de te"s ~crictas ,.,. boa •• !mi .. 
aistração 40s negocios PublicGi. O Br .. il de Rei. 
DO .... t'lcwaclo • fmperi" , e ae. elna~ foi 
dcceno fu ........ em alr.::.. inOuenei. Po-aia. 
e Dão iav(,lwe mero C'Ip' nomilWll. por con
q.eacia he lteC."aIiIrio guaNanaOl • -.a 
pcwporçio , rapei.o claI PrõviDcill. coaae .... n .. 
lhes seos Tit .. I... e Categoriu flue não sin-
8ueaa 1ftCII(II, e cuja abolição w Po .. ot r.1o olha-
110 ... desar. P. tanto partioclo destea pri ... 
cipios .. raoI.., a tnand.r , aaesa uma cecnda 
.uc miha ,. fi... c.scrvar DO artigo o ti .... o. 
e a cmen da Categeria de Prow.nc:iaI, e hc a 
eeguiDle -

EMENDA 

cc FaNe." nas Pio .... cio la.perio aIIlft-
aieate di ... em eo.ua., ... eID Des&riceua. 
e o mais ... .... ...: • 6aa. Soa. • Mello. " 

ApoiMa. 

O Sr. Verr.triro: - Neste AIt. di.;ae.. e 
ten'iClOrio cio Brasil ('.10 Comaas, o cp: ... a,. 
provo; ou te quer dar o DOme de Coawca 110 ... 
hoje be Prorincia, e aeohuma ruio ftICIOIItro pa
ra esta tI'oea de DOme. de que Dão I'elQlta alplll 
po'*elto: ou sc quer adnptar a cfiYisãe _emal de 
Ccnnarc:as para que eada uma tfJlba o ao Goftr. 
no, no Cl,.uc eaeoafro grade mCOllYe!lÜftaee, por 

. ler a awor pufe ~11as .. uite pouca populaÇão 
para 511itentaf esse Govemc. Por taDto lIe - O IIK'O 

pareeft' que se coaserve a deliomiDação de Provia
tias susteutando-ee • sua divisão com a modifira· 
çõe& elc ql1e logo rallarei. No mmno Ar:. Ie di
videm .. ComaI.'U em Destric:tos e esRs em Ter. 
mos. Eu acIoptaodo a divisão primeira em PteYiD
ciu aubdi,idiria estas em Comarcas, Muniripios, e 
POYOltçóes. A JMlavra Coma1'Ca ja _ cfe lago 
te_po adoptada; a pa1aY1'a Municipio tambem Dão 
parecerá impropria, e até fie CIeJIdOrme com OI 

A~ deste Projec:t.o, em flue ae fàUa ela 
J( aoicipalidadt'. 

Nio qui~ porém que as Pro\'incias foaea 
demasiadatnealie grandes lIeID demasiadamente peca __ 
.... ; porque ... 1.° caso nã.l te govet'não bem, e 
pide a .... f01'ça dar meias de opposição á tu", 
Naa-J; 1102.· eue augmeut.se CIOIlsideravebaea
te a despesa da Administração, e tambem o IIU. 

aaero ÔOI Empn-gados, • que he muito digno do 
eoallideraçio. Por isso ~ que deveado tirar 
a população. bate ela divisão da Proviacias .. 
n- bem ela adeptar um termo muimo, e «Ma-
ho ",inino, mete.do .... calculo 08 eKTaVOl pela 
Ier • .l parte cio aeo ... mero; porqlle aiDcIa que eI. 
Iet Dão mereção 'aota eoostderação a gente Ii.re, 
porqae Dão podem occupar Elllpres- Ciria, ai
gama aaerec:na pow-quc se occupão f'Ia ~. 
que ... sua f'aka ~ feil.ol por homens tines. 

.., Sr. y."pàrot lDaDdoa para • Mesa ..... 
mbstitaiçID e .. additamea.. .. c:m.. ,...... ..... 
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Sdditl4ipi#1 ao crtip 4-

~.~ Territorio do Impeno será dividido PID 
Pav.'''CIaI, (;Glllarcas, ~hlllieipiOl e PuvOlÇÕeL 

.JdditnJM"to ao ....... .,frti&Oo 
A Pro,·iDcia qne 'iuer ac:tualmeate, oa DO 

fature te ele~u a -lQ':0Q8 alma, lerá_ .... 
la 4liriclida em dau. 

A flUO tiver 100:000 a1_, ou mais, Dio 
cIaep- • .wo:OOO, póde se!' dividida. 

A. ~ ti," meaOI de 100:000 .:ma, Dão 
J6I1e 1ft dhiclida. 

o. elelaVOll adrio DeIte ea!eulo pela tIrça par_ 
te do 110 III111MJ'O. 

.... Rparar pafe de uma Provineia, sem 
ItaeaçH _ lI1I1DerG de IG& popu'açio, para te u&air 
• oatra, • __ coarier. Yerguei,.o. 

Foi .-. • Substit"içlD e igualmmte o 
Addita ...... 

O Sr. Rn"',,,,: - Sr. PrC!'idf'ntp, eu tinha 
~do • palura para oft"e:f>C~l' tI'na ('menda a 
este Art., porque ..... realidade ('stantio o Im
'peno dividido em Prol-ineias, estas Ml Comar
eatl, Dão me .g-r.Ja .. gora fie mudp nome o de 
Pruviac.ia para COllntca: 1I',~s o IlIn~tre De
p\ltado ,o Sr. Y""gtJ('iro, 'poa acaba de tàtlar, 
.. 'U RI)'~ pre"~iu c·)!n n 'Jlle tem dito, e COI1l 

L .. elUN.Jas !lae tem 0!f'recl t40, ma" m~'TIo I .... 
~!)·I m,i~ a:liante ." lua .. iMas t que tod.s me 
• ,:r .. lar;in; e poris~o e&l·.~ apoiei: Em cajOlJ 
tt"(llIai ~kl lendo deRnecC'Ssario q'le eu otrereça 
• min"a .. ,.,.p.n.I., ·q'.e he menos estE'eliva que 
a .11l Sr. f/f'rgu~iro, e he igualIDeate laperfh\o 
q·t~ eu reritta os fundan1~:ttos qlle elle 8t.,l1,1 
,:e "fl.iulir com muita dkreza. Doa por tanto 
l..:~ r a qut" fallem outr"s Srs. Depatadol. 

O Sr. Hn,'iqlU. de Raencle. Este Arâp W. 
dt'loomante'ar &odo o edificio elas Provindas ..... 
um Q Esplendor, Grandeza e M~ .. Im
JK'rio. ReduY.inJu-as a peqlleuOl Goveruil:la ,h 
s.:ndo r, ~:; edo do Bralil um apontoado de 1'OCIin... 
Sr. p. ;:'Id~nte, he nec,'SSU'i~ Dão noa m ..... 
r· : .• ta vasta eneosio cID lmpn'io, CJ1H: li c:aataf
milhares de a.gaas, ~'o as PronDCiu eparada 
'Imas das outras por mataS illlla.ea&at e ilitn.ita
ftis, !;e de al)SI'.UU lI~sidade para. ~ 'do 
Im~o. que • ProV.IIC:ia~, IlOl Iaprn ..se a
tio euUocadat, furmelll C01IlO cmtros, • P te 1i
guem ai tah.tiri9Õel ad"&e'I, p .u. JIa, e ,_ 
ates centros intetramtnte ligadM _ «alta era.a. , 
fonaeza ...... eaonDe e a r.ç. do '_perio. P..,. 
que veaa.; ~ .... __ ~_ tetaIhes de c-r. 
e&I a que te ... reduir a Pro'riaeiat p V.. • 
lU pait.et poqa' , •• ~_~, _ .. ~&!:taI ~ 
das _Cl'a9. e JM": 180 .. leia .,a e .... 
puet ele resisIv (priDcipelr • !t . a .. ç.a) • 
qualquer in~ 011 ataque ~; ... _ 111 
...... ~ ... _~ .... CIIII. 

ror., ... e ....... eoopençio .. aaInI t ... --
cio iadepeIacIea_, ... de ...... ~ .se. 
h~, e ... ' ___ ....... tes; e el!1io -
... di.u"eia cio ft'IIlnt .,.,.~u& v. ... pela 
___ ~"Sr. V., g.lf;rO.. ..... _ .. cIia l'IIIpà-
.. a CIIMlar-ae a M.\va&ttt'& pea., ~ do .. ali
__ • nio (lI_ ciddàus, .... .,... braças, que 
rue. • arigem da _ m:üor riq"eII!''' , .. lIe 
ptet.ito t'D'" e. Im!!. ele CIINl&a. pr.n.to ... 
.aeDS e .. Je -c4asu. . 

o Sr. Fl'f7Illnt!t" Pin"ri,.o: - Era pua IlÜna 
um axioma, que a dil'Crda diviFão do terrlto
rio he coadO O fecho da abobada do edificio so
ci.l: della pende r:ão &Ó a mantt>nça da or
dt>m publica, mas ainda o intel'e'Pe dos admi
nishados: firlOe neste principio, ."aliareis, Srl., 
com quanta admiração não \'os ouviria cl ..... r 
, ~.'JCO pela escrupuloq ~mern~'ão cios li.i
tes actuaes das nossas Protincias, extremando. 
que nem Inf'imo se altere·e \'arie o .ppellido 
de - ~rovincias - porque semelhante passo in
fluiria sem duvida na tranquillidade dos Powos, 
e .briria cam~ a descQnfianc;as e cium.... Te
nho pesar de divergir intciramtonte de tão res
peitavei~ Opin •• tel, mas persuado-nle que ~ 
rect. jnfl1iça .0 bom senso dos n1eO!l conte ...... 
aeos suppoado, que não estribaráõ as eoper .... 
ç.s de flua prosperidade fUtura na sabtil "..ae
ração e idol.tria por confiaA, alpn. cios qn_ 
são cont~ados, mal conhecidol, e .. I difiti-. 
tOl', e que .ind. quando pela 80ft di"Ülio ai. 
dev~e subrepujar • tudo a eoa!li"~o de 
um. melhor e mais' bet. eatendida mnv ... iencia 
n, adminiRtração, bastaria rara ineltar-nN· á 
uma 110ft orsaaisação o exta ....... ilWOA por tI,te 
modo 08 Vest~OI ele moaameatO!l ptllÍClOl ele 
feudalismo, cIei. 4lesipa1 partilha, co.- o ti
h.lo ele c.,Rlaia, ,ae cio at.......... litoral 
do Brasil 6zerão OI Rei ... Portqal ,... "a.
rios donatarios ROI validos; pla.ta e&otica • 
que ... ,,~a e-. • ..,.. terreao. P'opu«
•• ·.e pela coaflefftÇio da deDo .... çio de-Ploo 
v;nei .. -: O 'IH qaer 4iur Pro"illCi.' sic
niSca radical..-te - pàs ~ -, aTIDo 
U ut1lral~te M idéata _ 5~ .. ,ae 
M RocaaROS ti.1ão IaS Prom.a. .......... 
aia, da Hespa •• ! ... Gallias, e .. ele ..... 
.ia. E. aotire Opiuate ._ ae Pleee4e0, • 
Sr. FrwIIpI _ ftdo modo ClODC:O.M, 'I ..... 
• ~ .. - • BI_l .. _I .... ecera 'I ..... 
.u .... 41- Port" • , •• ia tonal' o re..ar ,_ Prwillei. _., ft'eOItMtwdo .... 
..... ~ eMIR ele odiNo: E. ti. ~ .... 
• __ .. Nitic:o •• .,........ M lIOS8M diaa 
• Coa. La •. i.... ... qu rUl_ Pelüwt 
-re • eoa.itaiçio .te H~." 'IDe P, .... 
til era ~Iavra 'IH _I abia aa a.. Coasti
t.i~ II~re: Por tuto "","to, e .... o • 
IUastre Co1lllDissão ._ aportllpeaM e ,rete
rio o 1~.illlO c..MmI ~ra ct.s~r o cã .... 
calo .. tliritllio ~rritorial .te ,ri.eid 0"-'; 
e.... se otjecte ~ue esse .... Wdo tras co .. 
.ip aoção .C8IIhadã, porque -Co.aJa tão cc.-
IoIsat ~1aeci eu, .inda afé ... ~ t...r:-
po, ,_ abraacia coajanct.mer.te ... Proriaci •• 
ae s. Pedro, e ele S. Catnrina. Po~. o It. 
principal para q1le eu pedi a pala".ra, IM .,.ra 
e ....... r a .ttE'B~O da A __ bls com aIp ... 
..... rat;&s aobre as duas bases em qUE' a .. -
Iai. eo..issio ..... ta • divisão telritnri.al, .... 
~ ti_ por ora não devtoR eatrar e. 
...... pl.çio - •. ~.de. ~ popalaçlo. -
Pr~ as .r~tos fOrtiflS'''-' ... que 
me ilDpapario j .. 41_ Publici .... ~ ... -
..... .té dão a pl'eléreeeia , 1Ja. da "'11'-
cio, pela ru6es de.ae as Coastihliçliel tio 
Stníadas para os Iao~l e Dã~ para u~ .. 
as, e de '1ft .... 80 eIMS ~o .. Leis, __ .... _110 ... __ -. aepIu 
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:lI divi SÕt-~. do Impt'rio; i'd fIne a ('lIsn ba~c ajulI' 
tão Os (-lemelltos da l"i~m-za, e da indu!ltria. 
IDas alêll'l de (Iue (>sl~s c.elllt'utos sito pl'ccctrios, 
e s~geitos, á vi~issitud~~", pelas. qllOW. ~ popa
uu;ao varia, a mduAlcm UUFrD'Wf" : ~.~ ,)e.lIuBll!(,' \' 
.~, el1lt tlra prospera nu dC~~;lh':!,.T1 t .. ';;,:H~:.t;i(, f0 

txh~U(h:: ou courctiJ: r.t1c- tll.tl'T:;":: '~':"'~:, .~ 
paI;:!.:;;, ),1. !t.~allçlldos em h('!.\Iit .. ml.t!~.' I. ",,, .;,".; 

<fiio, {~'não llt:' BI'a~1i\ tucan<loü ~: i}t:ii:.-:~ 1.\ ';"~" 
filid~d(:~ sem populil'ção 11!(l'.\:"ii:Ít:H)".: \i'.':~ '.' 

!\dbdr!, pela ~U~ V8stU. 8ul,~;':\':ir;: ." \" 
1 '.; I,: n (.,r' f:,.::.:haraçog., qUl! p!.::hm l,}!" ':, ','~: 

"':\: "o: ;;':t':,',; i,:\;;:f~~~Ji(~~':l :)';~;:~~ír,::,?:~;,~:':' ~k;~\(~rri~',':' 
:;. '~~· .. I ;"l'~~tl~1 s;.n,u,it.:~~·!~.~kJn~f.~:·, r(', :;,1; ~'l~i·r. 
; •. 1': ~ .. ;..,"'.' • 1.:. r··:r, f.t.,~:·;;J .ih i\t i,.: ~,,{~.},.~ .'. ~.; dt:.~ ., ~: ct~'.\L 

,,':- ... ~>\ ',~\l.it:"O ,,, .. '" PtHF\",II~lO ':rlW ,J\f>r;:'i;~ l;: 

\ '1,,1.,' í,;,.~U\~do, fiOln 'f\':; rr~':'.f) Im m"3 ,qn 

I, \1 ~I'·'. ,' . .1. i'J":n.t,~ dei kiHH~ '.n'il Ul\ü',,",:ao GÚ () 

I:,,: ::h'" " Hí,'. l~ll mais fl·\cil dt~ reOliE1):i' I unien 
'-(\"','J I':' '.\ :'';;' c". HO!iEf\;:; circu'1stnl1~',f(iS, c hiopo ~ G 

mi\~l'·:I,>·~~;.i;;:J ,(t;Sdtl ju ;w'H)m~'J~.'tl!\R fl<lr llmih~;~ 
t\\~.'y, ;. i'li .• ::'~:;:'wii'i9 .r-sc-hãu ~·nt:h(md~), (! gn\ .. 
dualm';');~· ~!,~~~m~mtandC) em povoação, t;em que 
,O~. Gdmi,tii!')trQil<)~ pOl' cauza da8 ~istan~la~ ~e~. 
proporelol1udau escapem como ate aquI a ,agI-
13 11 ci'4 e aos beneficlo9 do Gcn·erno. 

f) :;l,,'tr(:y(~: - Eu proponho a suppreas.io 
,h'h~,l) tWhg,'l) i: tl~~ pela rado df'duRlida d.mle m~. 
ti,'" ~"f:)jC\:J\) ~ h:h> he, PO\'. não ser l\ sua ma
'f-t., 'i:' <:';;"·~I~.i~.ücio;al, BegU\1de o que está ex
\ h'\'!:~J,'l'.'"lo ~'t\.:b 15. artigo 267, onde 1ie diz 
,'lu(', :,\e ~ii Gv,I,.'·)titacional o que diz reap!ito nos 
'lmitó'\l, ú .,~~,';'bni.çõf'9 rcspeeCivns doo PodereI) 
i'dlHit'.Os, a aDS direitos Politito9, e lndivi~ 
dUBes. Porqui~, não sendo a maleria df:ste Ir
t;!l'\' .de suo. natureza Constitueions.', egtá ellll 
soOgt.:ita 'li ser alterada pelas Legislatu 1'88 ordi
na rias, COl\IO 8e decla ra DO B rtitzo ~8; e pa~ 
reee-me que esta Atmrm'blea de'''c ter toda a ec0-
nomia êm não multiplicH artigos Da Constitui
ç'o, que pO!lsão 80trrer alteraç&., como he es· 
te, em que se propõe uma materia lugeita 'fie· 
cessariameate a variação d6!4 drCUftstancÍa8 da 
povoação, e riqoev,8, f;UfiJ!o ~i.w"rl!Q'l esperar 'do 
progressivo augmento do rJ,.)!'rr!i! 

Por isso acho, quo se dov~ suppl'imir o ar
·tigo, reservandoftse a em~. mat81ia para se trll~ 
tar em uma J ... ei ItegulaPJentar. De certo que 
pall8oao 2.0 artigo, t,ujn UlAh:ria de sua natu· 
reza ná'o he Constitucia"!"l, e podia omittir .. se; 
pO.l'éil'i 'há grand~ d;~r.'. ~~nÇti entre ~nc ~ e este 
Rrt.igo 4." O q"" fk; d?:~·:,na ~'':' :t.'\} I.H~;~I) nun
'\~a !f!.!lis Sê:' voderá aiul·(l. f em l,JJ!:Hmll 1.,{~K;81&f.,-
t "1 <~ ~, ., ,: , ." - ntL r" e· . ."" ... :., . ... r; ", drL ~ •••• , i r .. i ~or!i"~' co ~.õ'.~ f,';. h ç~ t':.~ .. L::,:h.,!~~'·~;'t.,,\ . ., ~i""l\) 

.,ehl,,,hllt::,te Ilf:' t';.ltr,'.f\ ,~,; .:i:~,:,-; ':.' ".' tr.!I'· ;;(~ti~ '~" 
Rr2~~1 t 'tão h~mi?{.; '''~i qu.c ~,r ':;';i/!Üli.ii;. '; I'eh\ 
'{~(j~\J'"~),, 10 p.t:~;::~.~·/~. \:. ~:.lv~~;;o F,;~~~!i~r:.~:t '~J~ ,'.:~ ~~~·:\ .. :,·u 

mo~! agof':l'i, tl-e.:.tl,;. t> .. ,' : : <"!I':I , lunE;:; que frelf.~ ... ;,~:,;'m\,~ 
• ~ ." 'f ,;., r'''li r'\"V~ l .. "~O :",., : '·"',;·~:o!""e p,"; I" fi '." dI' ''(-'t 

~',::~:;:',:(~:," ;~,~:~\~~I.~;::":::~':'~·~"'~:;:';'::':; ~ r,;o"t;;.:'i'!:~~~ i' O',;:"',:;;;' ~.;>': . 
.';."~·f} ',;~" _.: : '. .... o~ .: \" . .:; .... r.l. :':' 

~:.tt,~,(~tL -.r!'~.;': ;,", i'l;:'!'.' ~:.<.~ ~i;:' : .. !~:. :.: ~ ~ ~.:.,~"" '~"'.. ' .• "! .. ,.:. 

i1.'~-g,,,t:::,~~,(:'>.~!:: ;;~ a;':14": ~i r.~<~~(;'<:ké;: , 
'I·' 
~! • 

... ~ ~.;;., l~eVlli'(~;d(. j,~it!,.,,":'., tP;::-:"''r!~ pó;:' 
~1:t~ :;i • .;';ur' h~'f:·.: '~':~{~~.r it';l:,;t~'~·~'~·(t '. ~~·r~ .. L~·~·.· .... ~. 

gundll hUfie da divietío,. 'de que r"l1a o Artigo, 
e foi Dpoillclu. 

Sr. Alllitida Alb"querque: - Eu plJ'H!n !t!. 
nbo que dizel', por~u~ UH lI1inbA!; idt!lt~ j:i. to; 
riio qmur, 1 todo!; l'uutflcla'J, E:,t(~ ~rt;~·" ~ ~",~ÀIII 
CQIllO e!'ti'\, niio me pnrl'ce (I'U! involva IMIiIIl 

~\i.Üi~,a!lb(h.·, O l\rtigo 2.v const',\'\;I);l ~J. lih+;àl) 
.1.., teH;tt'r!\' (lo Imper((;~ em Pr,.IviMcill~: B';OIIl. 

~ I' , - t • 
"':"." :' 'W\'llióiO em comnr·:.i\i!i t f.c:'tihrd{I:; i 
.. , ,lo,'" '~. no tudo ',1,or8 qlle Ilio p:!rp-ça, qllt:~ 

'I .' t • " d".· p,'~!.' ".~ '. ': 1',11''\\ f,(,' 1U<'1' l~\;.é:~ , .... , I' ii '\tIsne 
"',,'" .".' ..... ' " """'1111-' Uit(} nu.: 'li'f ," ,:.', i,o-. '. " , '~."'" li'~ .1::.... .~ ~ , ' • 

. ; ,;~r: l:mtorcn I\v l·r,.:}~h'>."! ) ,w.\'a: 
'.qr d~ ft:e (t.;!t~:'l· 1\'\" ~\r.::·"··::;~,,.·h;~' \L~' 
.; rjo ChO'->.. se .b

t
; :.;' ':··i;·. \~' ~ t:~ c t~: 

!' i:· ·:h~ :·:.1t:~aJ ~~::C. ~ 
:3:11' ~,;ri', fiO ndditamcuto oH\,.r~d,.,o pfll<r 

'.1.1 f·f. i .. ·':...."'-, o ju!go rllsoBvC't Nós sub,;, 
)ih;!,,;';,: -tI l:·,';\,·,,/to da população núo depcll" 
d8 fh\ cl;'n:Ú..; ~.,,:)'Horio: da fllcitidade do~,. 
m"L',;! " iC':-." :: da bon,lml,,, d(ll'i di mas ; fl 

él'f) t";1;q'~,':;"":'<'.' ,4imdlt:mte:~ }\é) (jl;C dIa r~ce
he (,' G"f; >\\\'>"'. ni:i'. Ora fie ,I..: uma Provinda, 
pUql1::'\l:., ~.'.':; ê',:·~:itcrio, 0111.3 Sh\Cllptível de gran
de nuglm~~iil", . h~ população 'cm ra<;;ín du Rua fer. 
tilidade., do 1;(' .. ,: commercio, d\\ Slii~ polida &e. 
se for fiumndo A.\OVllS divi"ões, kg'o que chegar 
a 2O():OOO ahm~l; tcrenaos ulna infinidtlde de 
ProvinciasinlilnlJ, qnu niio merece rio o nome, 
Por conse,ueilcia digo que he mt:lhor ntb:nder 
nntett aos imih);; naturaes, e â outras circuns
tanciu'J JoCa(~fl, dn que li população. 

O Sl', Araujo l.ima. Não se ouvio. ·0 iUustre 
Deputado &('l'effentou a seguinte 

EMENDA 

Propoi\bo J." a 8uppressiio da. palavras- dr,s" 
tas em l~&trietos - por diante: e em 2.0 lugar
A divisá" d"iJ l~i'o,incias sem regulada por uma 
,Lei, Aral/jo Li)i.d 

Al:\Oiada. 
Por ser chegaeb. a IIOra dos Pareceres, ficou 

adiada a di8CU1.1~;io clo Artige. . 
'0 SI', RiI'c'ho de Camp().y, 81'. Presidenfe. 

mando á lIle3~ dOU3 Diplomas de dQUS Srs. De
putados da l'';'J\i;::';,ii.3 .1", C~'alá, .roai5 JQQljUitn 
Xavier $olJrâlo J ~Mm1{},f! NibdTO BI~.f9t! de OIa'Tl
da tà'lltllcfIlfte que &~ nchrão ncata ('orte prolnptoli 
para virem tomar assinto nesta Asserubléa; e co
mo nãu tiveuem "indo hoje ntutauns dos MembrOl 
da CommiB~iio dos Poderes pit'a onde devem Sel 

rcm~tidu:J (1& ditos Diplomas. rcquetro a V. Ex .. 
hrJa de boru(:~~f ~\"-~'~ CO~'!lIi8aãO iutt-nna para to
muconhedmcílto dos UICUelClUlld()l; l)il'lomaa. para 
que qu,."lo IPt!tll '/{'!lflãe 08 dif",~ Sld, J>t'lputados 
hi':nl:lJ.' parte rw,~ !i"-"'C,.;o:; trl'l;QHl!mi 

n.cD"leí:~idol)". t~ (:Or;'mi~8íiG ill' p("~Ii'~s. 
{) 8t. 11 !ti~,\'; 1, '.'L?\.;::::;. .'; 1.: .. ~tt'i:iario 

d ,~, .~'. ...... 1-.1 agvltl C'Ci\l\í" 'Oll J, ~ãI.~[,:'~: a.~ <t!:n> ~,.'. ~";~ . :'.·'.'(!MIe "t 

ll'li\jCji mKl 'W;, ::'/.J..: ~!f/\1~li.' i.;.li:~ t\~\· :;"';i(;(~er be 
ii,;ó ~.db';~···1 ',:, .'" .;,;)tiio, Ill1";;..·· .. ,"! :le falia 

.1'1 • ., 
~ .• '~.J\." 

O g .• ,~ l::tr: .,.' ... \.:'.' >~(~'if;~~i t: . :~:~b\é~ se St': 

.,:;~. ~~v lrl' C~, Pú',> ,: . ' l:1t~0:";:' h,i:é~ h.,,'cl' 
'." ,: . .'" tÕé"!l~;:':";" ,!,.; .;'::,;, lii~.i ~ : ,,". "'1'~, Ai> mli5 

:.:" l~í':!!~~ •• :'1(:' ~:''í., '. ) da ~;ij.'~.; .. ~(, in df.' Eala, 
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1.' Que o Jutp10 de CabroM, pelo eatado 
ela.ua PG9oaÇIo. etti DII ~jrcuD»taDci.. de ler 
_i&ido elD Viii .. 
. t.- Que nutu ClfCulUtaacill Dão "" o outro 

Julpdo ele Tacaratú. 
S.- Que aio .aeha inconveDiente em H declarar 

Jalgado a Povoa'fão de Exu. 
•• - Que a ereação de Command&D&e Militar, 

• de UID .1 ui. de F ora lia ViUa de Flores pode 
.er reservada para a época da publicaçlo da COIlloo 

&itui'(io. 
O Sr. Ri6t;ro de CQ1hpol: - Conformo-me 

em parte enm o Parecer Ma IlIm,tre COIRmi.ão, 
e o~ponho.JDe em parte. Sr. Presidente, eu já 
aquI expttz' o e,tado aetual de 4elgraça em que 
se acha a minha Comarca) e fiz ver que o uni
co meio que havia prezentemeate para obstar 
ali talltal barbaridades, era crearem.se naquelles· 
Sertões alldmatl Autoridade., • por illO re· 
querí que le crCU5e", algumas ViU aI , e apontei' 
para i8so aqoellea lugares de que ti.1ra mais 
conhecimento, e 01 que achava capazes tanto pela 
lualoaliliade, como pela lua população .101 
qUIle8 um delles foi o Julgado Tacaratú, o q"al 
cliE ~. fllustl'e Commis5it' que por ora não deve 
tter Vil!n em rftzão de ter parte de lua popu'a. 
ção na Pl'ovineia dai Alagoas. Sr. Presidente 
hecertA que o J ul~o de Taca,rat~ tem uma 
parte de sua Fr~t;uezla na ProvlDc,a das Ala· 
goas, e que elta p1lrt~ deve por ~ece8Sidade 8-
ear para, e ter,me de T~caratn em rado de fi· 
car em distanCia de mais de sessentá le,ou da 
Capitãl daI Alagoas', e por isliO he ali o foco 
de quantos máos fazejos ha naquelles Seltões t 
porém Sr. Presidente Isto lIão he o~ftante para 
Cleix:ar de se erear presentemente V Illa oaquelle 
Julgado PlEr ue eUe "'ó 8em aqueHa parte de 
Freguezia. . e ler ViUa que ,para isso tem ~ 
pulação 8U ciente, e ao depoll entio que se fi. 
zerem as Lei. ReplAmentares. unir-se-Ihe-ha 
aquelle pedaço; por tanto eonbecendo eu • ne. 
eessidade que exi~e quanto antes uma Villa na· 
q.elle lagar por "lilO voto nesta parte contra ,,
parecer da CORUISão. Em (JI!anto ao que diZ 
respeito ao. COID~andaate M.'htar .!lIda tenho a 
dizer porque deiXO • eon~ldetaçl\o da Ai8'elfa· 
blea 'VistO estar eu ~rsuadiclo que aq.tella Co
mar~a tleve IPf umaProvinr.ili separada t e pa· 
Ta ilS., trabalharei (nlanto for possível. Ora ,em 
quanto ao Juiz de Fora que pede .,ara a VllIa 
de Flores não tem nzão alguma a Illqlftre C .. 
mislão em dizt'r que a Constituição dará nova 
fõrma a etse respeitQ, Sr. Presidente, tOf!lo a 
dizer que aquetla Villa tem grande ~essld~de 
de um Jlliz de For. Letrado, e por lISO JU'. 
P este negocio de muita 11 rgeneia, embora dê 
• Constituição nova iõrma npsta ordem ~e co~ .. 
saí, as Póvos querem antes urn~ .. provlde~c.a 
provisaria, do que loffrerem Um mal p'OVII~ 
rio j por tanto voto tambem .esta. pa,!le contra 
o parecer da Commillsão, e approvo, tao Remente 
a ,arto em que eoncêde fà~e .... se Vllla ,!O Ju(. 
~ao de Cabrobó, e Julgado no Arraial do 
Eri, ~_~ 

O S~. F,.fJftftl. Desejava sabt'r se pTeccUetJ 
Informação do (HVft'D() para se dar este Parecer. 

O Sr. Seu:tado FtrnaMta PinI"irD NãQ 
CODatL 

o Sr. FlfJ11çn. Pela ft qu'lan _ • .., ... 
luformtção .. Govemo, porque, eon.o hatemut .. 
fUer uma lei que Crata de C!rP&r uma VIlIa, leal ter OI 

dadOI neceuarios' Digo por &auto que ., reM". 
ao Governo a Indica'iào _ do Sr. 'al-:putado, e ~ ... 
H Ule peçio ai IDformaçoea Deceaaan.. ~ra poder
• falft uma lei que ~email alguma. "illa:a aH 
lugares onde cOD"enieilte b. Eu maudo' Meta 
'.una emenda a esse ..... 

EMENDA 

Proponho ~u~ 18 peçlb .nfor ..... çües lo Cor.l 

verno 80bre a 11l"lcaçãO, • im'de .e poder creat 
a Villa, 0';1 ViUa. que tor ·tonveolenle por meio ' 
de uma Lei de ereaçáo, que e.,pre .liaver DO 
caso. - O Deputado F,.tmçn. - Nao . foi apeia" 

O Sr. Sou .. e Mello o~~ tambem a .. 
piDte emeDda. 

EMENDA 

Proponho 'Ide. oProjeeto eut~ COID~té& 
mente em distusMÓe8 para U emebda., e alt~ 
raÇÕE!:5 .çopv~nientes, visto CJue ~lle j'foi ~I ... 
rado u.-gente t e a. Comllliuao 010 o _troe .... 
SOllsa Mello. - Apoiada. 

O ir. lt/OfltezurntJ: - Eu eu.ldo; 8i'. Prea 
.idente, que 88 Aão de,eria éi'igit qualquer Po
voação em ViUa, sem que te coa"". te ... 
ta,a em eireun8tllneia8 Cli8lO porque eca .~ 
geral lempre ele taetl desmemliraÇÕ88 .... alta ." 
car prejudicad~ &. Territorio d' onde .. tiro. 
a nova YiIla. Achava por isso colltéaiéilte a 
Indicação .do Sr. FrG;iÇG: co~o porém' não .( 
aipoiáda, aeho 'que Dão -póde haver inCÓbveniente 
algum em deéretar • Àssemblea,. que. Viii •• 
ou Cidade a qde )J!r.teneia. esta 'Povoação, q'!e 
quer pauar a .. Vai", Intbnne á See;·eta ... 
.obr. o e!õtado deUa:" ele oútra ~~ma t aio •. 
como se bade decidir·, atéporgue aio pos.o 114 
eança.', qual teja a utilidade pro,.lIi~t. ele .. 
'at;er uma Viii. de lemel1tante POY"o~o, 
. O Sr. SO.JtI Mrllo .. - O que." de ..... pof 

o nobre Preopinante hecoiltradiet ... i~, e. ~ . .PU U. 
cnte aOI fin.. para 'lu. n .. aebabaoa aqUI .~DICIGI:' 

08 convocados .. ra tratarmO. dOI IDtere ... 
daI Proyineial, e todos temos deU~ inltrucçl5el, 
e noticiaI I por eonsequeneia. todo o 8t, D .... 
tado tem direito á propor ~ bem de .. ti.. ~ 
pec:tivasProyincia. o que eatendet beeessttio t 
taeR popostas devem entrar.. em diaeu.sid pa~ 
08 PropoMntea emittirem .• t .~.noçiie8, e a 
Assemblea altera .. l.. COaDo foi' jU8tO:' ._ ~'Q 
sei pa!a, que fim se deve lobnletter u ..... ,~ 
posta a IDformaÇêJes, e rE'splUlta. daI Catpatu. 
e ,dOI GovernOR,t eom~ quei' o St.MOIIH'.",., 
quan~o eU ... fOI lII,tlY!lda, ~ a~~ .. pa~hada ~e 
notlculs, e nao te~ naa.s do qlle ,nttar em di" 
cussão , . visto .~tai ". mesma re4uzida a,~j .. 
eto de Lei. Entretanto devo lIot,r que a Co .. 
m~ssão de Esta(i!!tic~ .. 8 'quem o··projectc. fõr P't 
meU ida se d~i. ile :cíiverao modo em dó. ~ 
IUic:optOl . jg08e~, ~ com . o~ inHmOI ~OR t ietq 
he ~ a~senta 9ue.!J Cabrobó deve, ser V~la, .~ 
qUéTacaratu Qãó o '~eT! ser, porqúe ~e ... ,.~ 
do teO tel'mo na Provanclo elas AI~~., e pIIrte 
na dePernambueo ~ a Conui\iss50 .. ada de,eter. 
com estàS cJuaspartei, O quC' dt!vera .• ~ 
mi'alo Cor .... ,istlUl l éfá" 41..... .. -la! 



('O) 

tr.'l'eS, e popnlaçlo; eM quante • população, 
tanto lia suGiciente naquelle. Sertõe.. que na 
diltcu8ltio fiO manifestar .. , e a Commijijio tanto 
Babi. da população de Cabrobó, como da de 
'r.caratú; em quaoto poréol ,. distaocias a Com· 
missão teve a8 neceS!'Rrias detluipçoÕe8, e ati um . 
],\foppa tepografico da Pro,ineia das Alagoas, 
tt,ue eu apresentei de ordem . da me. ma Provin· 
ela, o qual eomprehen·je todos aquellee lugares, 
porque aqueila P.roviucia ji de a.Htetl ptocura re
mediar 011 seos males pu.blicos. Tacarlltú' per
tence á Pernambuco, e dista dali maia de cem 
Jegons; tem parte que pertence ás Ala,oas, co. 
mo Pau Grande, e A~lta branea. cujos lugares 
distio da Cidade Capital daR AlagolAs ruais de 
lIessenta Jeguas. e da Villa do Penedo, á cujo 
Municipio pertencem, quarenta e tanta~ leguas j 
é . tanto as Alago.e, como Penedo sotrrem no
tarei, ineoO\'enientes pelo desamparo em que se 
achãn os ditos lugarel servindo Cle covil, e de
posito de malfeitores, por se não poder sem mui
to tUlto polieiar. Portanto fotO. contra o Pare
cer da Commiisão. 

o Sr. Frmtçn: - Pergunto eu: A ereaçio 
de uma ViUa lIe objecto de uma Lei, OU não 1 
Se o he, como enleDdo, então naio he. pelo pa. 
reeer da Commissão a esse rés~ito qlle se deve 
decretar a creação da mesma Villa he por um 
Projecto de Lei que de.e entrar nas Discussões 
~~lale9 da A88emblea, com precedenei" de 
pitlDeira • legunda leitura na forma do Regi
mento, para se poder deliberar com conhecimento 
d~ caUlla: I~to posto ~rece que se não deve 
approvar o Parecer da Commissão, que induzi
xia, um Juizo preventivo, ou antecipado da 
AS!lemMft que prejudicaria pelo menos a pri
me;ra disculI~o porctue o projecto respeeti.o 
deverá passar. D~mau para semelhantes crea
~ cuido que pede a prudeneia que sempre se 
hajão inforinaçóes do Governo, que be quem 
mp.lbor conhece aI necessidades de crear novai 
Justiças territoriaes. 

O Sr. "ergll~iro: - Este negoeio principiou 
como um ProjPcto de Lei: par~ce que o que con
,.iria agora era analisar o Projecto, e susten
ta.10, ou ,·edig.-Io de novo. JulgC) C)ue e!ltes llio 
os termos. Se com eleito he isto objecto de Lei, 
11ão póde ser discutido sem que venha redigido: 
por tanto deve ir á Commi!l!liio para ser por eUa 
reformado, e depois fazer-se uma Lei sobre. este 
_bjccto. 

O Sr. Áraujo Lim,,: - Nós temos marcha 
nrdinaria para os nO!il!'lOli trabalhos, marcada no 
Regimento. Este dl autoridade :I qualquer De
putado para apresentar Projectos sobre qual. 
tJut'r mater;a: a AIi"elRhl~a ou manda impri.· 
mir, jult;ando-os dignoR de delibcraçãe, ou quer 
Rntes de delib~r a r, ou\'i r uma CommiAsão. N es. 
te negocio fle~liio-lIe o RPgundo methodo. Antes 
.1e mandar imprimir, qUlz a Assemhlea ouvi r a 
CommiRllão, e ~te h! .0 juizo que a Commissão 
fo rma sobre A s:ua ubhdade: está por tanto nos 
termos do Re2ime,.to. Conformp.-se o Parecer 
f'!m paTte, e a Com missão diz q'le compete uma 
~o~';a, e que a outra não tem lugar: eis o 6eo 
jui~o. Não SP. trata agora do Parecer da Com
miado, que niio he da naturesa cJaquelles, que 
ae p6Jem pôr la votação, mas unicamente aerve 

para , vista den~ se deliberar, se o Projedo 
(leVE' ser impresso, para cada um dos Sr&. Dp.
putados poder em sua casa Oleditar lobre· o De
~OCiD. O juizo da Commi!lsão não be peil' para 
8e diYteutit; he uma informação sobre a mater" 
",ara cada um pensar na !lua cala; e DeIO &. 
Comn\'is~ão pôde alterar o Projecto •• Quando um 
Sr. D~putado pede que seja re..,r.tbdo (, Com
ftli,aio então sim c IDas neste caso a Commis
são Dio dá o seo Parecer IObre o Projeeto, 
malt orgàni,a-o. Nós pbr';m não estamOl Deste 
caso. O Sr. Deputado dêo um Projecto, • tem 
direito p •• ra pedir a discuaÃo: a Commisslo 
nio foi "fi não para dar e seo Parecer; po.r 
tanto a votação que de,e ter Jugar, he - lIe 
á vista da Informação, deve bater dilculslo ou 
não.-

O Sr. Presidente. - Perpnto .. se apoiL 
- Foi apoiado. 

O Sr. França: - Isto nlo he Projeeto, lia 
uma Indicaçio •.•• Vamos vendo a.gora.e a erea
çiio de uma Vllla he obieto de Lei. Uma Viii. 
eomp6e.se de J uins Fi.c~et, e de lRil outrol 
empregados •• ..., Ora, Sr. Preaidente, como ba
yelOOS ,de estar a fazer uma coula lem r~pa 1 
O Sr. DeputRdo diz só que .e crie uma Villa, 
e em outra ~rte um Corpo Militar I deite DlO
do nio he' possiYel baver di.c:UI8Io. 

O lir. Jlrlll4lo L;"'a: - Eu dirjio .m ell~m
pIo. O autor doProjecto IObre u Vni,erddades 
contentou-Ie em dizer - Hueli um!, Vniyerli. 
dade em S. Paulo, e outra em Olinda. - Per
gunto: lato .6 basta' ·Nlo , be preciso org.tai .. -
lu. Poil he justamente o mesmo que fez o 
Sr. Deputado· no Projecto de mandar para tal 
ViIla um Commandante de Ârmas: depois dino 
enearregou-se , Commiss5o que desle inrorma
ções. A COIDmi9aão diz que isto nio he proprio •. 
mas em fim não deatroe o direito que tem o De
putado de apresentar uma Proposta para man. 
Clar imprimia _ aeo Projeeto. Depoil dillto feito 
he que 8e verá le 5e de"e mandar a outra Co .... 
mhsiio para organisar uma Lei que satisfaça & 
todos os pontOl, porque ni&t'o 10U muito elCl1l
puloso. 

J ulgando.se a materi. discutida, pergunto1l 
o ·Sr. Presidente, se a approyavão, e deeiclio. 
le que sim. 

O Sr. Araujo Limn: - A vota~o Le, "e a 
villta da informação deve ler ilUprosso o Pro
jeocto. Este Parecer não Ile, aomo já disle. para 
se votar Bobre elle, enio póde ser o19ecto de 
votação •. 

O Sr. Presidente: - Os Sra. que aasim o 
enteDdel'em, queirão levantar-se. . 

LeYAntou-s9 a maior parte. 
O Sr. PreRidente propoz se se de,ia mandai 

imprimi I' o Projecto e decidio-5p. que sim. 
O Sr. AlontnumlJ c - Sr. Presidente. Ha 

dia~ que fiz uma Indica~o sobre tres Offieiael 
LU!litanos que rorão admlttidos na nossa Tropa. 
A Ass<lmhlea decidio-!ole pela urgencia do nelfo· 
cio, e (} remetteo 8, Comft1iseão de Guerra. Os 
Srs. Membros da Commissão diAserão-me hoje 
que o negocio tinba Jã apparecido, mal que ie 
nio tratan deUe por tàlta de Membros. Não 
só por iR8o, ma" porque . v~jo que a Commiao 
est1\ ~hea de trabalho; proponho a V. 2xe. que 
con,ide • Allemlllea para Domear doUI Me.-
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bros mais para a Commi~lIlo de Guerra; por 
i~so que um dos lI.ue ha, hc l\I:nistro da }'a
zenda, e como tem muito que fazer, algumas 
vezes falta, d~ maneira. que vmn a ficar a 
ComAlills.io Stl com dous Membros, e conseguin
temente inhahelitBda. para Jar Parece: sobre 
objecto algum. bte he o ·cont.rario do que nós 
queremos: flOl' i!O!'Ilo e pc1lt folha que tem havi
do, acho da Plaior ul'gencia o que acabo de 
propôr. 

O Sr, Preolidente poz á votação a proposi
ção. do Sr. Jlfontc:umll, ~ foi decidido que se 
augmentas'Ie o numero dos Membros da Cem
missão de Guerra. 

O Sr. Secretario Maciel da COJta. Partic:ipou 
á Assemblca qt& acaba\'. de che~r a Meza 
um omeio do Ministro da Fazenda, e que vi
nha inclusa a copia authentica da Portaria ex
pedida ao Desembargador do Paço Juiz d' AI
fandega desta Corte, em data de 23 dt> Janeiro 
dede anno pua ficarem ce3sando os spquf>stros, 
que se etreltuaviun em mercadorias importadas 
dos portos de Arriea I!ituados ao Sul do E<pa .. 
dor excepto as do Reino de Anro!a, que in
diaeretamente adherira á causa d~ POrtu!t.3l, e 
como nesta disposiçiio se comprehenda S. Felipe 
de Benguela, vinha a ser esta a reliolução que 
.e precisava saber. 

O mesmo Sr. Secretario leo outro Offieio 
do Ministro da Guerra, no qual partieipan, que 
acndo . da maior urgeneia a mudança ae unifor
mes que devem fazer algumas (lassep do Exer
cito, por serem aqueUes de que usam ainda os 

mesmos do Es:er~ito de Portu~al, e tendo o 
Governo mandado formar um Pa'ojedo para eKte 
fim, submctte o conhecimento deste negocio á 
deliberação da Assemblea. 

Rcmettido "te á Commissiio de Guerra, e 
o primeiro a de LegilÕlaç'do. 

O Sr. Presídente deo para Ordem do Dia, 
1." A continuat..io da discussão da Tabella das 
Lei R que deve ser anDexa á Lei sobre a ob
servaneia das antigas. 

2.° A continuação da discusaãodol ArtigoS 
da Constituição. 

Levantou-se a.essão ás i heras da tarie. 

Lui:: JOlé tU CanJa11w e ... Vello, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para Caetano PintO de ... VirandIJ Monkntgro. 

A Asscmblea Geral Constituinte, e Legis
lativa do Imperio do Brasil, sendo-lhe presente 
'1ue naí ir.lmediaçóes de Catumbí existe um Qui
lombo denominaclo Guandú, e convindo a hem 
do P.blico a sua prompta extincção: Manda re. 
commendar ao Governo a maior eftiêacia, e ener
gia na expedição das medidas necessarias para 
8e e1.tingulf o mencionado Quilombo, o que V. 
Exc. levará ao conheCimento de S. M. ,1. Dees 
Guarde a V. Exe. Paço da AStlemblea em 20 
de Setembro de 1823. - J oãe St"I1erialfo ltlaciel 
da Costa. 

E R R .A. T A. 

No N.o antecedente, pago 50, linha 3i na primeira coi., deve ler. se em IOgAr de melhor .:8-
tido - maior Estado. 

RIO DE JANEIRO. NA IMPI\ENSA NACIONA;L 1818. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 
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OER.IlL, CONl,TITUINTE, E LEG1SL.IlTlrJl 
DO 

IMPERIO DO BRASIL. 

, 823 • 

SESSAO DE ti DE SETEMBRO. 

Pre,i«nc;a do Sr. Barão. Stmlo A",.ro. 

R Euaiclos OI Sn. Deputados pela 10 bora da 
Ib_laie, fel.te a cbamada, "achariio-se pt'ellelltel 
89 t faltadelO' com' causa OI Sn. .Andrada MM.'" 
4., Rodr;glH6 r~lI()/to, Pernra tis eMnla" t M4,.. 
t.m. Ba8108, GmJi.I, , .Andrada e Silva, Uatalt_
~., L.cerda, RiJ,eifo ele And,.ada,. e COIt& Barrw. 

O Sr. Preside" declareu a_ta e leseão t 
., 1.- a Ade da anteced~.te pelo Sr. Secretario 
.r,,.IttMtk, P,"wo, fui- approvada. 

O Sr. secretario Jlacid eM CoMa de. eoaca 
al. 11m. participação de _estia do Sr. c..e. 
-""'0." C fico.. a Auc:nbléa iMeir.da. 

Leu o mesmo Sr. o eepinte Ofticio do Mi. 
_ru dos Negocios do Imperio e Estranseil'Ol. 

IlI. e ~x. Sr. Desejautlo Su Mageatade 1 .. -
Jerial, que ae "16nsrntttilo 110 conbeeimente ela IA-. 
IeQ1IJ1í-. Geral Constituinte, e Legisla&iva AI parti. 
oularidadc8 da ch~da a este Porto da Corveta 
Portu';UCIa V Gadora, e a cerrespondeacia. que ~ 
osta Rcpaftiçiio tivera lugar com o Conde do Rio 
llaior" vindt) de Lisboa no mencionado navio em 
CotnmilfS1io de Sua Mageshde f'idelissima; umpre
me participar s V. Ex. para o fazer presente n. 
mesma A s!lCmbléa Geral; que te",do constado a Sua 
lhjc8taue Imperial hayer a referida Corveta entr.· 
"lo nest~ Porto com ool1lleira di, sua Nac;-.io, e sem 
aI~ll'l ~ignal parlamcntario ,. Houve por hem diri. 
Mir'he á Fortlllcz:a de) Registo de Villegaignon on
de fez logo laHar o 'l'erout N.o 1.· e ~ransterindo
:te depois ia de Santa Cru,;. tambem ah teve lugar 
o Termc) S.o 2.0

, donJe resUItOD. qut n Gover
naddr desta ultima Fortalcza enviou a ordem ceD8-

1ante da Portaris N:' ~.o para que a Corveta.· ar. 
riasse a bandeira inimiga, com que havia entrado, 
e tirasse o leme; ao que obedecendo • mesma C~r
't'eta pa~sou .nulo a i~'&r bandeira parlamentan&, 
que firtnou COAI um ti~o, e aintAa conserva. Vol. 
tando Sua MIgc-stAde Imperial para terra, ~beo a 
Carta N.o ..... que. Iltr.' Coi entl'~e. pelo ~fIN:~.t do
negi~to da. pane do Conde dO RIO MatOr; a qual 
Sua l\Iagestade I mperi~ m.adou responder J?Cla 
noll, Otlieial N.o 5.°: e tendo .... ftSpostamotl~ 
do e conleslaç;lo do dito Cunde 6ub· N.o ~' •. '. DIA'
DOU-file ~ua ~bgestafle Imperial mandar dlngn·.lhe 
~nal .. eaec a Nota S.O 7.°, Clue cl;:ye fecharcocl. 

. -
estaecmespondencia. O t'Gatbeudo dest.. difFereRtIIa 
tlocumeDtos, incl8lOS todos per aopia, tlebaiu ... 
numeres cicades t iateirará perfei_en~ a V. h 
da coada.a, que lIte Ministcri.. tem ..,ndo., ao 
IOIIpftdo.lI4ã por esta eecniio de ter 1UIIeIt.... . 
Digaidade ela Nação Brasileira, cora0 lhe eanape , 
e owch.do de..-d. com OI &eIllimeofol i' ... 
rr-~" pele Aesembléa Geral Coutitainte, • 
Legislativa. DeOl Suante e V. Ex. - P-;ô da A .. 
aemblh 21- de Setembro de J8U-J. ~ 
CarM.;ro • CafJIpol- Sr. JOÍÍII Sewritute -. • 
M tM CoIf • 

Foi oa'lide co.. muite especial agncJ.. 
O Sr. ~lenmr aprellent.ou u.. erma ele 

lIu.oel Felipe .. FOMeC&, laabitante _ p., 
.....buco , con&ra • Relação ela mesma Ciàde 
per lhe ter ne~ado Provimento em UIIl ~Y. 
IIIt«p08to ao Ouridor do Crime ela mesma Relaçia 

Remettida á Commildo de Legislação. . 
O mesmo Sr. ~o apretefttou outra quel. 

se doa habitantes de Campoe e Goilacues, elO 
..ue ac:cosão o procedil':.!'IOto elCaDclal080 do Briga
deiro J 08é M.noel de Moraes que fora Cem ..... 
dante daquelJe destrioto, e npondo muitos faetoa 
de arbitrariedades e despotismo, peclelQ que .. uel. 
Ie Olficial Dão 't'olte mais a eommaod .. lOl ·1leIIl 
ali vá com qualquer" autoridade, e que continue a 
ter o commando o Tenunte Coronel José Eloi 
Pessoa da Silva. 

Depois de .lguma diecul8ã. sobre eIe".se eu 
não ler a sobredita quein, decidio se qne Coae lida. 

O Sr. V,rgue;ro. He \'laveI que esta. "'1ft
aentação não compete á Al8eIftblé., e eu ~ que 
se remetta ao Gevemo. 

O Sr. CosIa Aguiar. Sr. Pre.idente: Eu Dão te
nho relações OOID esce hOmem. e ainda que as tivesse 
diria se:ft!'re o que eafendC'Se com a frm~ 
que be prepria do meo CAracter: entretanto o • 
vando ilnparcialmente os motivos de accusaeãO 
coatra slle feitos, nada encontro prevado, e • 
que he celebre, Dão appal'f'Ce o menor Decu.ento, 
p« onde se cenclua ser \'erdadeiro o que se lIae 
IIBPUta. Ois·se geralmc.nte 'Iue he desllOla, e o 
que he até lIingular, 4Iue p~teodt"ra in('uka, .. 
UM jantar onde se achou. o absolutismo Ulligo; 
ora isto be per lOa nature. IÍtQ fUlil, que não 
III~ em venlade eheD~ .1gum~,. muho ,nD. 
~lDeftte etta~~ lodos ~. intimamente ~ven. 

C!.. princ...... Co.stiCO~Oft.e9 .. S •. M. o 
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Imperallor; , ~nc1a 'luand9 me OlJidat tivesse 
'aell de!'cjo:J t o que cu I não creio. de cer'" ach:u-
se.laia Sf'. 110 campo, e RIO adherentes, Km vista 
cio exposto creio 'lue scmelhlUlte negocio nos Dlio 
pertem:e, nfilo. Si, por flcr da c:ompetcncia do Go. 
~emo., '-'aVO _esmo . sejão "erdadei,us f.!ISeS fa.tos, 
qu'e se a!eg:tu:' ma 'principahnente' porque ná" 
.pp3re(~endo duc:umentos sobre que se f\:lnde a 
Commissáo fi que fesse remcttido t vinlla a ser 
por is~ inuHl e ociosa esta reme~s t pontue a 
tal Commis.~tio nada accresccnt3ria á este ~peito 
pela tialta cle proV3s ~ 4otwneqlos, 

J ul,~r:lndo se a ... teria sufficientement. discu. 
tida, dccidio-se que a Ueprest'utaÇ".io fosse remetti. 
da 30 (.ovt'rno, 

PaSSOIHlC li Ordem do dia, Entrou em (lis
tussão o Artigo 3,'" da 'l'abclla das Leis e suu 
Emcndas. 

() Sr, Carneiro de Cam/108. Eu acho que a 
Lei deve passar infallivc'lmeme, porque as circnns
tanci'lB em qlle bos achamos assim o exigt"m, e 
accrescento que por agora lIem as habelitaçãell de 
.infor'tr.1liões se devem exi:.,"r. A leitura, na Mesa 
.do Desembargo do Paço he uma formalidade bem 
_.escusada, e são por via de regra bem falh'eis os 
juizos fund",los nellas para qualificação do mereci
.m,nJo dt> Bachltrel. As curtas que elle apresenta são 
:()s ,v~rdadeir08 Titulos que o babelihio para pode
_~em: ser empregados na Magistratura; as cartas siio 
,..,assr.das em ctlnsequencia . das approYaçóes obtidas 
~~,._ A~tos Ac~emlcos; eslas approvaçéCf! Dá? re
sultao do conceito que os Lentes d .. UnlfersuJade 
Corm;i:o da capacidade do Estudante sómente pelo 
exame, mas tambem e muito principalmente pela 
maneira conl que clle desempenhou as funções Ar .... 
oemicas, c este juizo he o mais seguro; . pois Din. 
gucm igno.ra. que um milo Elitullante pode fazer um 
exame sotfi-ivel, quandu este não he vago, mas 
límitatlo. a um certo ponto, qlle se estuda em 
vinte e quatro horas: de:.ta qualidade são as Jeitu
ras da 1\fesa do Descmbargo do Paço, e como os 
DczeiJIhargiJ{furt's que Mude apprevar 08 lIachareis, 
delles mio tem mais conhl'eimento; de certo se hãode 
ell!:;allllr muitas ve~es nos juizos que fOTDulIen, d!l 
SI1& capacidade. Se n.io ~e dillpensa a leitura, tara. 
bL.U ella nãu poderá ter IU!r1r nos Bllchan:is que 
lWt:s~'ntel1l~:lte vicrt'1U de CUlmbra, porque estes não 
ti azelD a8 iat~,ranl\<;ót'~ , upenas eram uma (;t"rlid;'io 
de 411e podiào ser acllRiLtido!l a habelitaçéács ,ara 
a 1\Itlgi~tratl1ra, mal! isto Mão basla para a nossa 
~ le'~" tio l)ezembar~o do Paç6 admiti-los á Lcitu
ra, pois csõa (;ert.dilo sl)ment~ .,oderá dizer que 
o Bacharel obteve intOrmllC;õcs, mas quaes ellas se
jão, n~io se sube, e a llcza :&11 deve ter para coo
~der a Leitura. Não pcnsetnus que nessas Certidões 
t;e referem aI! inforallaliõesdosl1achareis.elJa..illfio 
8cffilue secrefÍl>simas, vem directalDt'lltCl da Univer. 
lihlade p.ua a S.'crelaria de Estado, e drsta se rc'. 
lPellem lambem etn scgredo para o Tribullal: ora 
'agt:ra RllO 11011 vem est:lS informações e ,porlanto 
&all.beln niu a~ p ',de ter a Meu do ))ezembargu 
do Palia: 'J'lullht'rtl " i!iecretaria de ~stado lhe nao 
pHE' (li,,!r q"e I&d",it~a u ll~cl.llue~ a Le~t\lla, selll 
inform~coc8, porque 11,80 sfrla a Secretaria dispeo
,nr na (';:i. Pelo que admitlalRos por ora como laa. 
bt·lit,ldo'l .,s Baclaareis que vierem vindo, lem • 
Leilura, .porqlle Uii .. he precisa. quando lrazem 
aI; SU:1i C!&rta8 e t\p.stas se marca se a approvação 
foi ClU uão limpa de - R - pelaa declarllÇÕC' de 

approv.dos -:- tIIm;,,! diltrepantt - ~ -:- li'"l'ncã. 
Itr, - leM IDrorm.çoes, porque as nao podem apre. 
sentar e esSls Certidões ~Ida \'alem •• ~sta pro~ide&l. 
eia he muito precisa, alias ficarcmolf litm Mugist.a. 
dos ou os. te~m~s l!igo8. ~~tão muitos ~uçare~ va
gos, I'rnvlnclas Inteiras e.tlio sem um 50 !\fagUlt~a
do, e disto vão Oll Povos rxperimeutando nào pe. 
quenos m.It'II: Q:J Alie lie achiio servindo lugarea 
tamporarios devem ser promuv~dos. r>r111le as Ue!a. 
çóes de Pernamhuco e Babla estilO, para assIm 
dizer, sem })ez~lDbargadort.'8 t a me~ma Cala da 
Supplicaçiio uúe» os tem sufficientes. e se ('ntrarmo. 
11 exigir fetmalÍdades mio DOS livraremos do emh •• 
raço em qUI nos achamos. 

O Sr. Carvalho e A-Jello Sr. J'rl·8iti~.te: Quan. 
do a Commissi'to encarregada de ajuntar 8S leis, 
e de formar a Tabt'Ua das que sendo da8 Cortes 
da Portugal, deviãG com tudo ter obsenaucia t 
por bcr a sua determinação conf,;rme a08 princi. 
pios ronstitucionaes, escolheu a de que lie trata. 
por COlHer doutrina mui justa e util nas prcsen. 
tes cin:unatancias, como Membro deUa, :l primei. 
ra vista conheci que no §. 2.0 e 3.0 desta Lei 
lie diz, que os Bacbarri& po&iio seguir OI lu .. -
res de Magistratura sem (aserem leitura no Deet-Io
bargo do PA~O, regulando-se porém o lIeO me
recimento pelas Infurmações da Univenidade. Eni 
logo claro que não pctlendo vir ta. {nfórma
ções nas actuaes circuDstaDcias terão as dÚlpesi
çõcs dos referidos ~. ~. inatendivei. c ioexecuta
veis, porque b~ uma regra de iateprelaçíáo, não 
se fazer caso do que be em uma lei imposaivel 
de ser praticado. - blão devia pois baver duvitla em 
inserir·se . na 'l'abeUa esta lei IItm mais outra decla
ração: por si Mesmo estava claro, que estes pa
ragrafos de 8ua natuleIa eroio inlxequiveis;' um 
versava sobre a necessidade das iDformações para 
serem admittidos UI &chareia aos Lugar" de 
l\lagistratura, teBdo-se altençiio ao merecim,nto 
qualificado nellas, e o oulro sobre a coutinuação 
da remessa dclias, e fôrma, porque de\'.rião fa
ler-BC CW$tar ao Dn;'mbargo do Paço. A vilit.'\ do 
q'}e elles contem, he e,ident~, que não potlião ter 
applicação DO essadu preseDt(:, e IleW dizer-se que 
se não adopt:io, he claro que uiio podião ter lu. 
gor- 8S auas dispoaiçõel, porque seNdo im}JOSsivel 
que vibSem informações a vista da nossa separa
çeio e independeneia, IIt'ri. absurdo crer que ha
~ia ele executar-se aquilto qUt! por sua n:\turt'za l1:i" 
p{,de ter exccução, c.tmo he principiod" primei •• 
evidencia em regras de inwrprctaç;io. Mas se pa
ra tirar' totla • duvida he "ecell8ario alguma dc
claração, dizcntlu-se que se adolJte esta Lei aw 
o §. 1.° &,)mt>nte exceptuadll:J os ~.o fi! ~ .. se 
acaba toda a du"j,la, e lIçuburua dilliculcla,le !ta. 
e!I' se fuer -:sta dC'c!ati~«,:ãu l~ mesma 'l'ilbeHa. 
'V oltando ao obJecto prulclpal, . flue he n etit..bclc
cer I!m regra, que }tara serem. .dmiuidlls os IJI1' 
citareis ba .. tãu .. Carlas de Forroaturll scm fre
Çlzao de! iluforauaçóes nem· leitura bo Ue7:f'mblir
go do Paçu t direi 'Iue .lIas sã" o es~cn('jül !('li

temunho da .. um Formatula, e com~lem('ntl) do 
curso Juridico, qualidade necn.saria }llUa A Il(l,ni~· 
&ão .os 111gar cft de Letras Desde temp"s nol igo" 9 

q'le 08 ll.&Cl.uucis Formados para entrat'l'm na 
M"I-.PÍstratura deviiiu tu illfurm:açóes da (J Jliver
.idade, e habditilr.!oe na Mesa do DcsE'mbar. 
g\) do_Paço co~ inquiriç"Cti e leitul'3. Julgava
•.. entao DeC~ltSimO que este: Aclo decidisse· cW 

• 
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Iftereeimento lifc;rario dnpertendcnte, alem da 
preocup~çiil). em,. d' aquelle. tempo'!, que fazi" 
.":e5s.ma. lampcu do sangue, e qu.lincada nobre
... D~pOlS da rc;forma • que ilhs8truu a opinião 
publica, e eltaooleceo 110.. e w-elhor fijrma· dus 
estudos. determinou-se que t.~scm de,ultcellurios elf-

1e8 Acto. previOl, e que ai CirtaR de' Forrnlttura 
erio butallttl· p;arA &orll., qualquer lJacbarel h.
bil para exercer 08 Lugllr~. da Magistratura. Al
gum tempo dUNu esla ~=islaçiio, mas pouco 
clel!Ois H tornou a pi.r em pratica a l.egililação 
ant • .,.. uu porque 110 Qntendcfte, que se de,·ião 
parda, este. tltatutol anÜ!!OI. ou pnrque COIl
vieae auim diminuir o nume", dOI pertendentes, ou 
finalmente porq!Je o UC3cl1lb:argo do Paço quisesse mais 
atu preroga,ivac; ou se persuadisse, de que pur 
aquelles .tetos conhecia 1113is o ~ráo de m~reci. 
lI'Ieato dos Bach:lrcilt, e por e!lte modo lIe iIIus
tra .. " para fiJflnar o jUlIO ac(~. da di8lim:çãe 
40 merecimento d" (Onda U91 , o que era •. ecessa
rio para bem lIe R~"UI:\f J1!l,i ConsultaI; e Propos
. &n. que fazia. Comu ~lembro (le~tI'!ne Tribu
Dal, e que argumentei a :l1guns vim no conhe. 
éimento ele qQe clItes AclOs lien-ião "parac.'Onhect'f, 
que alguns desenvelvendo princípios ~etae8 mos
·travão os ICOS talentos e conhecimentos" e que 
outros n:'io tendo tanta aptid6:o niio erão com tu
·do inhabcis t conllP.Cendo-ae muitas Yezea qUllndo 
· era seo o csbedal que apresentado, e out.rns 
~eles que era alhcio e adquirido sl)mente par., a, 
eceazião do Acto. Este IÓ porém não deve· deci
dir, porque alguna nnotem tanto dezcmbAraç,o 
e mais lcaguro be o juizo, que se: deve formar 
do testemunho das sua'! C"ft.:t!l t que aprezeatão 
o titulo justificado de que neUe aproveitariio, e 

"de q~e aio forão reprovados. ~ta idéa I!'eral de
-'Rlef bastaate para a admissão aos Empregos 
tem" mais habditação previa t. qlle I.e impropria 
das lu~s do Seculo, e sem a leitura que he 
· desncensari" e IIuperflua, e não prova ao certo 
• sua aptidão. He verdade que talvcl 08, Lente. 
.pprovassem alguns de quem não forms\"ÜCt taftto 
eoaeeifo na espt'rança ele que não lhes dando in
formações não serião admiUidosa l\lagi"uatu,ra, 
IDas alean de ':'i ilito aupoaiÇÕCI, mie duer.ia ter 
i&to lugar porque o Juizo I)ublico email seguro 

· he e deveria ser li ~pprovAçiio das Cart.. Acres
ce que muitos que pal'eCE'fiio grandes e!!lndantes na 
Universidade, tal vel por terem 81) memori., niio fI). 
rio depois o mesmo nos Empregos e adlDinistra
~ãn dos nr.gocios, c pelo contrariB outros, q~e 
pareten'io não ter c.'llenl~, ou ti,rio ID~"OS apph .. 
cados elltrando nns Lu!!'ll'C'i e com o andar do 
aempo se mostranlo hab"js. lIe por tantel necessa-· 
rio tine se ,firme esta ftgra ~rat e até porque 
sendo c.'lnta a 1WCelOSidade que ~ra temos de Ua

"c:hareis Form:.do, para 0" Lugares, ctlmpre I'f'mover 
:obst:lculos e d;fliC\lldftd~ I1epois o meo parecer" 
qne de~endo Rer a zegra gc'r:ll, que Plra entrar 
DOlI Lugares de l\1a;!i~lracurab:uta o ser Haelaarel 
Formado, o que detem p1'O'far peJ. apreJCRtação' 
das Carcas, e$Cando etlta rt"g"a delerminada .... 
Loi de que tratamos deve -esta aeradoptada.co,,! 
a t1ec:laraçiio de que lê ~xduem 08 §. §. j. 

e 3.- . 
O Sr. Yergueiro. "rr"'l'equilitM se exigião. a· 

_na Bacharel 'p:lTll ser d~achado, Leitura DO De-
· .... batgo do Paço; ,Habehtaç.io d. Nob~; ~J,~ 
6ttmac;éet 44 tininrsiJ:tde. O ~.. feli .abolIdo pela, 

lei cm qncstãn, toOú oeiMo, pcw le acha,"",,~. 
lido a leitura a mero fermulariu. O 2.. fui igual
mente Ilbolido, como ''Gntrario ao ~O"O Ij·Sí4tIl1.lo 
Ro"co"1I o 3.° que ~o aslllloi'mlÇún., li qtié peia 
IIU~Mma l.ri se fico noYa forma. Se não ádtilitlllr.úS à 
lei tic.io em vigllr ai anttriore.; e ~a adoptamos 
lubfliste a nf'.ce6~idad~ da' loformaç3es, que nlIo 
se llC'Klr.m h:l":f'f: em 11m, e ootro taso lubsiafte li 

necessid=nlf> de lJ07a L~, que corte todas li diftitld. 
dnd~, ou a que resta, adoptalll. a da q"nt''io. 
l'dn que parc·r.r. melhor nit"allopta..la t e faler ja 
uma nova Lei (;,onforme • Emenda proposca t • que 
Diio p".de ~r custo1.o. porque fieabuma dift1culda .. 
de otterere. 

O Sr. Franftt r .!la Jftsm& tRtO tu voto }):
lo addilamento do Sr . .A7l(I(a~o t Sfl'l'a: âUPI,rí. 
m8-se a I.ei e faça . .e lU1\' ljrojeclo, que C'ôJIlptrbe~ 
da em" todo ou em parte a diipMiçllo d~ta i e en. 
tre em discussiío scgundo. a untem que temos ti 
guardar para fazer uma I.d. , ' 

O Sr. Áral!;tJ Dm" ( S:ãô Sé' ou'"io'.) , . 
O Sr~ França. Não bé ~e abaolut&'oe'ct>s!iidà'" 

dade p!lssor es~ lei de dispettsng t àii.d~·. iné5ànõ' 
para o caso de se bávcr-ent de' cmprcg"3f j'a RO\'()â 
Ulfcharei. em Lugarel de lttr48. O. liitliDOs Lci,P'is-" 
ladores q~e M'o de, faler' Id nôva t ~d~m di:s're~'"' 
&ar' na leI. velha. Quando se der' a, b)·pOthtle' dp' 
tael despachOl', o Governo. pirtecipaní o émbar~:.j' 
e nÓl' o NClIOVeremos· ~ asSIm' como' batem08\ COlltl-' 
nua r a remover' em' outras díspéns8&; até que" w 
fação toda. as, leis regulameôtarC$congTUlDtea aê 
novo sy8tema de Go,.emo CoolitifuciÔJlu. Uepiftell'é' 
tati,o que temos adoptado., _ , 

O Sr. Corvalho e Mtllo Sr. Presi'dente o DO
bre Preopinante, que acabou de' lembrar uma el-' 
pede de que haveriiio aind. nàS~c.retatiaS' _de E~-, 
tado ou 1110 Dezembargo do Paço IDfolmaçoea de 
alSUR5 llachareis. que lie Formario antes dá, nossa 
separação e Indcpendenci~. achou por illSO diflieul
datl~ em que se incluisse na '1'~ibcJla a Lei., de 
que tratamos., E~tà difficuldade IlOrém assa a· vlstà' 
de que he claro, que deatéS Sê. não ~ra.ta De. lu: 
embaraço Algum, por:que se er.io adm.atudos' os que 
a não tinhão. muilo .JTIaia devião ser eàtes, porém' 
para e,itar .toda, a duyida se 11Ócle remediar' o i~ 
collveniente lembrado com o additamentn de poucas 
palavra!'I. dizendo· se, que se adopta a dita Lei alé 
o· §. 1.° incluzive. com a tleclamç.iio - quer' tenhão 
1nf~rmaçõe8, quer não - Assim cessão tod~8 as 
duvidas: removem-se tatlos os embaraços e dafticuL, 
..Iades; e fica a materia reguJàda; e decididâ8f'lJf 
ser neces!\8rio esperar que Iie: f"rm'e .tIO". Lei • 
este respeito, a qual leurá tcropo G faler:.se, pe-
las: diseUll!lÕeS, que dctennj'n~ " Uêgi lUel' tp. ;' ,e peJà' 
multiplicidtlde dOs negócios. 

O Sr. ClJrt'a/hó' e JUdio ofl"c:rtce'O ô' segui'nte., 

. . T' " ,~' E"~' "I' " ,-,' A n D' I ,."1 -~ , .• ,,; '. v~, 

Proponlle q~~ q' Appr9.e' .~.Lci~ a!c; O'§~' 
~;.o .omellte: CODl o .ddiC:\l'iumt(»'.- q'lt'~' . teJibão' ili'-' 
.formações" quer não - CIJ'rtH1l1t(i , J1.Jtlló'.." 

Apoiad~ 
O Sr~ G'alvão (Não\ IC' ouvi(i ): 
.J ulgando-se' a macer:ia, lufJiCi~.ntf!liiIen_t~' d~ 

,cda, o Sr~ PN!sidente' propol" a' AI1S(!mblh, , 
I.CI Se. o Artigo' passa.. t.l qual esta:vao, V êll~ 

.('ti';.ae: q:ae ~~o'.. 
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!LV Sepanan a ell'lenüa IUppreaiva elo Sr. 
~adradG e Silfla. Nilo palIOU. 

S. e Se • eMenda do Sr. RoclriKu" de Car
w4lio IR ou não .pprovada. Não fói" approvadL 

4. " Se Ie adoptava • d. Sr. LiIIJoa. Decidin
• que Dão. 

5. U Se tinha lugar, a do ir. CtJN1tIlIto , 
MeJIo. Decicno-se que sim. 

ED&toU em disculSIlo o Artigo t.· e foi a,. 
,rOva4o &ai qual. Igualmente o Artigo 5.0 , e 
aucceaaivameate furão approyadas tedas as Leia con
teudu na Tabella" tleq o A nigo 6.0 até o fim 
da mesma rr.bel1& 

O Sr. Maia. PtÇO a palavra para requerer, 
que nelita Tabella se lDelua o Decreto deill de 
),faio de 1821, que eatabeleee uma nova marcha 
para OI recursos interposto. do Juilo Eceleaiaatico, 
porque tendo-se esquecido ~te 'Decreto, elleme 
parece aeceasariQ, e de 'muito interesse no Brasil, pa
J'a se evitarem os abulos liaS JuizOs Ecelesiasticoa 
facilitando os recul'S08, e para V0tlparem-ae as gran
des despezaa, que se fut"lIft com taes, recursos. Is
lOte, cODtem no additamento que mando' Meu. 

ADIlITAMENTO. 

PropoRho que se inclua na Tabella o Decreto 
de 21 de maio de 1821, estabelecendo nova mar· 
cha para OI rctul'60s ittterpostos das J lIatiças Eccle
.wticas para o Juilo tia COroL ,Maia. 

Apenado. 
O Sr._ CarVIIII", ,. Mel/o: - Sr. Prelidente, 

quando a Comminão. que tO,i encarrrgada d. fa. 
aer a Tabelt.. dai Leis das Curte. de Portugal. 
que devião executar-se pela blmdade intrinseca. e 
Jü.tiça com que furão- estabelecidal, enio erao 
contrariai aos nÔllOI prinei pios,' e actullI ,y .. tema. 
apromptou tste trabalho. e MO lhe e.capou nem 
podia clcapar a Lei.cfe q ':e fallou o J Ilustre Preo
pinante, que tr:ua de uma nova fôrma de: rocur. 
80S Eccle~iasticot. Eu mesmo a ti~e em viata,· e 
se não foi compilada -. ' deve attribuir-se a esque. 
cim\!nto, ou engano de quem fez a ultima cOPO 

pia, ou dOI Editore~ da Imprensa. Ella he uma 
elas"que merecia a nOlSa contemplaçllCJ por encer
,ar doutrina mui justa. c mui conforme a08sa.'1 
principi". de DireÍlo Publico Universal. e Ecele
,ialtico. 

O Sabio Jurisconsuh~. Pascoal José de Mel. 
lo. mui versado nesta acicncia jà tinha, quando 
fallou desta RJ3tcria. mostrado quanto erio dic_ 
conformes da si dOl,"rina, ,muito morosol • e por 
conseguinte injusros, e iOlMeia us m~ios pratices, 
flue as L.is existentes adoptarlo, quando lIe in. 
tenravão, e decidiáu 0..' recurllOl EcclesiasticoI, 
jnculcantfo. que as decisões do Juizo da Coroa 
deviio ler imJlcrativas, e nao rogatorias. He cun_ 
trario ans principios da Soberania. que um Sub. 
dito recorren,lo do abilso de jurisdicçAo. força. 
ou violenci. notoria feita peJo J uia t:ccleaiaslico 
111(0 f"lse prurnpta, e decisivamente soccorrido. 
Verdaele he' que estcs recursos erao aceit~, e 
dt'feridoa, no J uilO d:t Corôa, on4e he ouvi4o O 
J tliz recorrido, e o PrlJCll rador da Cora., mas 
as decisões são morosa., e diffiaeil de ex~cutar • 
e indecurosa! na f6rma com que são ezpedidu. 
P ... aii'o-sc nlo Sentençaa, como ~uR1pria -" mar. 
Cart:ss Rogaturias, em que se cocommen.I_a -ás 
JUiric;.as Eccle.iastkas c;umprio IS Dctcrmina~6es 

So~rln,tt. EBtn f'Ol!em deiliCar de cumprit. pri
melr', ~~lInda. e tercllr. ,\lUZ , npedindo-~e CIq 
consequencia da lU. recuyção outras .antas Car~ 
tas ro,atorlll" e Cluand~ peta teret:ira \let nio ba 
cumpnda. C'tla, prõccda.se a Alf.eI1l.Ct no DelC~~ 
bilrgo fk) Paço. tna' que cum ."diencia,do Jui~ • 
e Pruc\lrador d. Corô., e do Juia rec.,rririo,-te 
imp6e a penll ,411 lelllponliditdQ, nu 'CaiO 'de .• le. 
cidir-ae ahi, que as l'.,l.. foriio bem p •••• d .... 
Quem, nio \lê nClte procetlimc,*, ~ dtmoras inu. 
leil. e p,e,iudiciaca as 'Partc., e faha dc decoro 
cla Suberania? Contra ell .. lie tem clam .. d.o ','-c. 

, pois que foi v"lgumcnle conhecido, que I J uf'it. 
dic~ãu Eccle.ialtica, l1ãu ua propria da Igreja. 
mas permissio doa Soberano. t qu~ o Eccl,elilllli. 
co he subdilo como qualquer outro; que a 18rc
jill e!'tá no Estado t que a protecçiio do Soberano 
.e estende a todo. OI lubclilOl i e -que o remedio 
do rtcurso devé ser tio prompto como d~cili~o; 
e que finalmente as pruvidenclIS i cerca delle ee. 
tabelecidas nia enchem c&lel finl. além de lerem 
o reiabio de indecurOlas quando &c vê o Sobera
no rC'l:tando ao seo ,,,belito que cumpra u -uaa 
Determinações Supl"r_iorcI. Quem nio" vê, Sr. Pro. 
si.lenle, quanto,' bc illCompt'tente, que 11m I",bota 
dito recorrendo a. Superior Atathurid.de par. o 
desagra~ar, e desopprimir dCl abuso. violencia. e 
força notoria. reconheci"a elta, .inda, .e . rOJ{ue" 
e ~ncommende ao opprcsaor. que dtlilta della. e 
~e lhe permitia que primeira, segunda. e tercei • 
ra vez se deixem ele cumprir Scnte_n~a$ extrahidu 
dos AcordlOl proferido. na Mesa da C(lrÔl, CID 
que forão ouvidos os J uiaes recorrido',? T.od.1l 
csta, tarifa~, e cstilos. forão dNlIzicoJoI dOi pria
cipiol, e doutrinas, que vtlgavão peuc. tempos 
escurOI, ~ .... 'que se ignAr.\lftO o. prin.cipills aplf. 
rados da Soberania. e se cunfundião cum materiH 
religioHs ai que eriu m~ranleDle civis, e se ig
norava a naturez.a da Juri!o,!icçio Ecclt'aiutica;_e 
jámais se dcvilio pruvalecer deU. o~ que a cxct. 
dáo par .. de~obcdt'cer, e tergiversar as ' dccia6es 
de' Superior AUlltoridade, m3mlild,as, cumprir elll 
-nome do Chefe d~ Poder ElLeeutivo, e que' de
verino IC,r executadas , lillCa, e COIII a· maior 
promptidão. Eliel' procedimentos pr,oduzir'o mui
tOl bar .. lhos e (.\esordem, c a propClr~io que erlo 
mon\ts instrüidOl n(l8 principios d. DlreMo' P.ibli. 
co 01.J uizes Ecclesiasticol, mais pnrfills()$ erio 
em CXlClltar estas DetcrminA-iõcs no, Juizo d3 Co
rôa. OCI.-nimados muilaavuea OI .. vexados peJa 
demOli. e ,litficuld:llle de conseguirem a t'ZeclI~'o 
"e laea deci8Õe". dcixavão os ,per~efl(lC:nle. de: pro
curar inlehtilr recursos, os qu. se julga\ã" c'pprimi. 
du!!, ainda á cerca de Juristlicçio cm· ntgocios 
c:ivís. que competem aos. Eccle~ia!>tic08 pur .rra
dos principios. que vogarão, e furlu conseguidos 
dOI SoberanOll Portugllezes ,por de!otreza ,IIIA Ec. 
c\esiasticos. A· toda!! csta. e-rra·laa, doutrinas, d 

abusQs, occurn:u á Lei, de que Iratamos. ell&
bt:lecen.lo a lioliel" Jurispruclt'ncia de d&:verem ea
tCI Recursos ~ ler CGnsidtraefOl como· rnt'rol agra
vos de Petição, e ter ror isto .' mesma regula
ridade, fôrma. e execução,. encarrc~ando e.ta 
808 Corregedor.1I -elas Comarcas. a quem pcla. Or
denação du Liv. 1.0 Tit. 56. §. 18 competia já 
,cehibir, e, refrear os excessos nos Ec~lesi.tfic('s. 
Quem , \Oi". do e:o:posto poderá duvidar ,da ,u
ren. de pr.incipios,,' e da ",lideI Ja Juri.prafde~ 
cia cODtheud,a ncate Alvará i Quero, :nio, aQIN.Iá 
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_\,. ~ lorrectiv? di. demo ... , e tergi'UI:lçÕel 
~ J UI&C~ l~c~rrldal 1 Quem nãe vná lA coherc:n. 
Cla de prlnClplOS J uu ridlcos , cerCa do prompto 
aoccorro dado" Panes ,recorrentes; e qll~" ii. 
nalmente. nlo IC Convencerá de q~e e~tando j' 
Htabelccld'l e.tas providencias t convém arloptol
I •• poupan\Jo.le o tempo em discuti.las' T<xIOI 
por ccrto •. Sr. Prcaiclcnte, t pelas ra.Õc. que aca~ 
bo de. referir, e por. outra. qlle são obvias, e 
4uO deIxo de expôr por brevidaclc: se persuIldiriõ 
de "tiO cUI~I)fe inserir nesta Tabella t para se esc. 
~tar, a Lei dOI rr.curlul t c(lmp lembrou _ illuI. .rc Deputado que me precedeo. . 

O Sr. Teixeira dt Gouvt" : - Sr. Presidente, 
eu. concordo .saie he mais util, c até necel~ 
ano que .e melua na Tabella o Decreto de Clue 
~ trata, ml' .,qnizcra qUI! I' SUaI di8posições' se 
fizeltlem exten~tval a tOdas a. JURta. de J ultiça 
c;reldal pelo Alvar' de J" de Janeiro de 1765 
• por i.o offereço uma ampliaçao. Eu cstpu c(;n~ 
'lcncido .que c e.pirjlo do Decreto comprehend~ 
com tff'CllCJ cate. Juizos, mas cOlne da sua letr", 
I,C poderá formar .rgumento cm contrario, prin. 
cipalmente em matc:ria delta orclern. e ep em 1.
.islação desejo sempre toda a clarclla, por isao 
1(OU manda, á )lesa uma emenda, 

~ M E N:P A. 

Que Ii providencial estabelccida, no Decreto 
prOp.SlO, scjão ampliada. a lodos os Juizos da 
CerÔft eatabclecidos no Alvará de 1765. - Tt;uirq 
• Gouve.a. - Apoiada. 

O Sr. Carvalho Mello: - O Alurá ~e que 
• e lembrou G nobre Preopinante he o de 18 de 
Janeiro de 1765, que deo providencias par. o. 
lteeu rsOIll do Bruil, e nelle se deo uma pec:u~ 
Jior, não só pare se cl"iarem J UJ'ltas chamadas 
~e Ju&tiça, em que se decidissem os recursos, 
'iue se illtf'utassem dos J uiz~!I; Ecclesias~ir.lls, 
,mas tambem que p1ilra se e,ecutarem os Provimen.~ 
'01 dlldo9 nellas não f .. sse n~essario esperar 
pela deci~io do Assento da 1\1e~a do Dezembar-
8 0 do Paço; devendo ellas lo~o Pfoced~r .; IlC
cupar os tn'poralid;Jdell, e ficando s~lfO aos 
""uizes ~ecor,idos o direito d~ procurarem n re
forma dos sobreditos Provimentos ou na ·~la .. 
.çalo do Territorio, QU na 1\1ez" do Dezembargo 
do Paço. ~á neste PleSmo Alurá se pertcndeo 
abreviar e encurtar a lenta e tortuosa marchR des
te negocio, decidindo-se, que logo depois da 
-primeira Carta Roga~oria se executasse o Pro,. 
·vimento. Teve.se pm vi!!ta ncauCela~' os abusos. 
e porfias dos Juizes Ecclt.>!liasticol, que nestas 
dilltancias, ~ por ~ai8 ignorantes erão elllprf'h~D. 
~edores mSlsoh!õtmado!õ e porfio~os. A doutrma 
pois que se estabelt>ce no Aba rá . qUEl de",~m08 
adoptar, he transcendente aOI· Pal7.cs do ~nte
rior, por se verificarem as melmas ra,zóes, que 
me induzirio a crer, que tle,iiio seI abJ'8çad,s 
•• suas deci~. . 

He certo além disto, que as decis&. d? 
~rerido AI~8rá não tem sido bastantes à tOhl
bir o ('!Kce8SO da. Juizes Eec1esillstieos, pois 
flue me lembro, de qlle ha poucos annos ? Bis
po do finá reeu8.OU obedecer as temporalufadee 
1" impostas pela Junta da Justiça da rne~ma 
Pr(Wineia, e dwicindo eoDtra f!Ua aQlar~s qUelzas 
.0 'fb,:ono, ~ue em ~e&~luçio d. ÇOlllulU. ~ 

)f~ZI!' do ~ezembargo. Q. -.ço decidio, que .. 
r!fer.ldo BlIpo cumprisse ..I Rogatoria, se q.e. 
ria. 18entar-se d!l" temporalidades, e Ulaste ·d~ 
pOIS. dOI r~,,:,edio&,. que a mes.... Lei lhe meul, 
tna. D"t.ldido POI" que se adopte a Lei da. 
çortell d~ Pottugal, como ella be gel·al, parece 
&ubeDten.der~se que abrange todo o 'l'erfitorio 
do BUII!1 sem s~r nec.sari. e~presla dec,;jaraçã~ 

. O Sr. Htnnqut'1 de Rezende: - Eu peço o 
adlllmen~o d,:, J~ei a que 8e refere •• ta discu!U'lo. 

~ Sr. LtlrValho e ~Jdlo : -:o Sr. rre~idente, 
oonvld.e V. J4~xc.. ao S~·. Deputado Araujo Limo 
~ue ~IZ f'e lembra de outro Alvará, que se deve 
IOserlr na Tabelln, e que contem previdenciu 
a cf'~:ca ~a segurança e inviolabilidllde da cas.., 
do Cldatla~, para que opresente a sobredita Lei, 
e se exomlne se a sua doutrinil he conlOrme aOIl 
solidos principios de di reito COllsHtucional; • 
~~optavel ás n08Sll8 cir('unt;lancias . 

O Sr. Presidente poz ã votação o adiamen
to. proposto pelo 13r. llc.nri'lutl de ltezt"nde, • 
f"" approyado. 

O Sr .. Araujo I:im~ z - Sr. Presidente, E .. 
tenho aqUi uma Lei feita pelas eOltes de Lis
boa, e julgo-a J>oa. E!;ta Lei t6l,e a sua ori"!' 
g~~ em 18~, e IIÓR n~1) temO!!! inteirllP'ente uma 
Lei ~Ilbre esta maten3; por tanto, peço a V. 
Exc. que sej-. lida, paru ficarem todos 08 Srl. 
Deputados certoll das prol'iden~ias qu!, nella .. 
~ontem. A' adopç~fJ dt>!:ta l,ri, til) se t*le op
PÔ" que ella tõra publicada 11'" dia 14 de Ou. 
tubro, quando a IJO!'i!'ia lndependencia j. eltava 
prodamada:. mas advirta-se.que eUa sabio da. 
~ortes pO dia 11; alé.. de que a emenda, em 
~Irtud~ da qual se fez a Tahella das Leis, nã • 
tiaz d.lft"erença d~ terinpo8. O~ereço por con ... 
quencla um a~dltamenlo á 'l·,.bella, e o .5" 
Jl~r á ~le~a. 

A D DITAM E NTO. 

Proponho "t:ia recebida a Carta de Lei d. 
14 de Outuhro de 1822, lia qual .e canhioa o 
ref;peito de,"ido á raza do Cidadão ,com a ad. 
ministração da JUEtiça. - Foi 8poi~ldô. 

O Sr. Carneiro d,. Calnpos: - Sr. Pre8iden~ 
te, eu não IDe ·opponho á Lei, . antei pelo· con
'rario ~ho-~ boa c rnuito justa, fi tu40 que 
ror fazer da ('a~a do Cid~dã() um nzilo i~gra· 
do, ningu~m dt'ixa rtt de appW\'llr. hto ,"~"Rda
me muito ,por 8sscu:cl!'.ar-"e ao Go\'C"rno ~ livre 
dos Romanos, que nem rne!llMO pt>l"Iuittia entra
r.4Pm Ofticiae8 de J u~tiça na ca~;l do Cidadão, e 
quando estps quel·ião fltzer alguma dili;encia 
ficavão na rua a e"pel"il que clle Ilahiss(', ou che
,ruse á janl"lla( O nobre Df'putado continuou 
ctizendo, que athun IftlQl fUQr-se ula artilto 
CcnstÍluciOllal que contiv .. "se a doutiina dA Lei, 
visto serem umito boas as Jit!1I11 haf-r.R; mas vo
tou cnntra a liUU adopção na Ta~lla, por ispo 
que era d •• tJl ~erior ai Accl~lD~ça:o de S • 
M. I.) 

O Sr. Frartça, _ Sr. Presidente, pe>ço n V. 
EKC. queira mandar I", a cJ,,'a da lant(Õo d("8sa 
Lei ( 1.80 o Sr .. Mn(';~1 da Colta, e ,"ontinuon o 
Orador) Sr. Presiden.te; para que "e hadt" tirar 
808 povoa ,um direito, que elles ja tinltio qd,. 
1.uirido a esta Lei 1 Uma vez que cU. foi f.II.n~:, 
~I~.a. em 11 d. o.t.bro, '0 r." •. ai Cor1ps ... 
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tlaN ação Portucueza, de que .fizemos parte, 
tillhão decbrado que ai Leis que •• hissem da
quella Alilemblea, serião publicada. independe0-
teuleote da nncção do Rei, 8egU8-Se que eata 
foi decretada e saoccionada em tempo, e estÍl na 
condiÇlio dai anteriores para ser adoptada; mas 
• duvida he sc eUa deve ser datada de 14 de 
Outubro: sejll embora indicada com elsa data 
da lua publicação: o que eu digo bc que os 
povos tem direito a adoptar-se edta Lei, que 
sl)ra feita téllDbem ·para clles por auturidade 
competeute então, por quanto nós fizemos caus. 
cowlDum COOl Portugal at~ o dia 12 de Outu. 
bro: a Lei tem a data de 11; logo foi Hnteriof 
lá epoea da nossa ieparaç:io e citá na raslio das 
outras anteriores. Alêm de que, nem. todas as 
outras Proyillein proclamarão Himultaneamente 
,om o Rio de Janeiro a lua ludependeneia no 
dia 12 de Outubro, e iSlu basta para o CIlSP 

Â primeira que a proclamou, foi o Rio de J a
Beiro: logo, como le trata das outras Provin
cias que ainda u não tinbão feito 1 CORJO be 
ilue a. vamol prinr do direito que ellas tem 
• essa Lei? Voto por taoto pela adopção da 
Lei: 1.0 porque foi liancciooada a J 1 de Outu
bro, época anterior á proelamação da Iodepeo. 
deneia: 2.0 porque quando ile proclamou ames. 
ma Independeneia nO dia 12 de Outubro, foi 
em parte, e nio em Iodp o territorio do Brallil. 

O Sr. S01484 Mello! - Sr. Presidente, • ma .. 
leria do Decreto da. Cortes de Portugal, de que 
ora se lIata, promulgado em J4 de Outubro do 
anno paSlado 1822, be justa, e att.endivel par. 
,er objcecto de uma Lei que dt:vlmot faler para 
garanur a immunidA'ie da Caaa tio Cidadão. maa 
niu para admittir.mos aquella que ora .e no. ap
,reseota; por quanto o Brasil renuncil)u .0 Ui. 
rello que tinha ás Legi~aturas de Portu«al Dá. 
erA JI de Outubro daquelle anno, como tliz o 
. Sr. França, m31 em.:J de Junho, lUJl que se de
cretou :a existencia de uma As~emblea Legislativa 
no Brasil; nestal ci rcunsuncias pois paree.: inde. 
coro~u que tlnd<we ji negado o reconhecimento. 
e obedieacia ás Curte. d. Portugal. ainda le 
queira eUar ('Ior Lei. ali fcitas poatcriorment~ ç 
muito mais ná" ICDdo o calio de tanta urgencia, 
que não poslamos aqui fazer uma Lei f:obre o 
meamo '$Iumpto. Portanto Voto que a Lei de qUI 
ae trara nlo seja inch.ida na Tabclla das .doptadas. 

O Sr. Ca",eiro IÚ Ca"'pIJI: - Sr. Presidem. 
te. quanto tem expendido o lIJultre Preopinlnte 
he cDaira principiOl de J urisprudcncia ~ O Ilhls
Ire Pr.opinante .abe muito bem que a promul
gação he eqencial a Lei i que importa .que a Lei 
esteja unccionada • ,e eUa não for publicada i Ora 
a Qrdenaçlo marca mui expresaamente o tempo 
pleei.o par ... Lei. obrigarem. i.to he para se .. 
rem Leis t p"rqlle Lei. sem obrigaçlo, Rio en. 
cendo: N. Corte. depois cie oito dial da sua pu .. 
blica~lo na Chancellaria M6r t e fóra ela Corte, 
rre. m.e7.el ~ Por tanto. que nos importa .. ue foa
lIe a Ley Iznr.cionada a n, ou • It de Outnbro. 
te quando eU. veio •• r puhlica no Bralil t já 
tinhamo,· p~oc:lamlldo • no.s. Independeneia I Que 
.quer diler OI PÓVG' dnhio direito á Lei, para di ... 
to .e cORclllir «iue uista a Lei' De.ce princi. 
,io concluirei eu. que faç.mo. um. Lei leme
Jh:lllte. ou melhor 'o for preci... mil Di(, '1_. ,_ .'1' 16,... IclmiU11D9I UI' J"ei .oanpi .... 

o Sr. ~tmftl t - Sr. Presideate. lU ranel 
do direito Clue OI I)OVO~ tinhão • adop910 . desta 
J .. t:i, e o .J Ilustre Prcopanantc: fallou da obnga,i~ 
dos ... esmo. povos. Eu bem conheço que u!l" !;Ai 
nio obriga SI não depois de pubhcada : .el multo 
bem o que diz a Ordenaçlo a ! •• peito do templo! 
em que ella obriga I mas nó. nao tntllDOS a,ul 
de fuer eKten~iva • Lei a algum aClO ante.nor 
á sua publiclÇlo t hy·pothele em que procederiA o 
.r&UmeKto do IlIu.tre Preopinante c o que ~ trae 
ta he do dir.ilQ com que se fez. • •• nCC.linou 
a meema Lei. isto he, .c ella foi feita. e lanc. 
clonada pela Authoridacle Legillativa do Pov~ Bra. 
~Ieiro t 'l5im como o forlo as outral anterior •• 
que se tom colligid. na Tabella eVl que ata .. 
quer contemplar. Este he o lado por onde le de. 
ve encarar a -tuestlo; e h. o mesmo ppr onde 
concluo I f.vor da adopçl0 da Lei. p~l. mesmu 
idt!nticas rasóe. que conelui a re.peito dai outras. 
iHO he, porque nlo he contraria á neva ordera 
de cousa. con.ecutiva. ao di. )g de Outubro. 
em que proclamamol • Independenei. do Bruil. 
Se a. outras passarão. deve ccta lambem p •• r. 
pcrque está dentro du mesmo per iodo t e tem OI 

me.mol requilite. du outra. que formão a T.beJla., 
O Sr. CarfJQI"o e MIl/o: - ir. Pre.idente. 

quando pedi a palavra, foi para faler ver .•. ~ta 
ASlemblea, que eu tenho os mesmos prtnClplOl 
em que o nobre Deputado fundou uma parte 40 
seo n('iociftio. Quando eata Commii.lo de.se a 
Tabella cias Lei., devia forma.la cemo le tinha 
vencido. ou para m.lhor dizer, o que estava nas 
luas forças t e alçada por as.im dizer, era regue 
ltr-se qua.lo podesle pelo q!Je fora d.eçidido a 
este respeito. No exame appareceo esta Lei t e a 
COlDmissão levada dos .eo.8 bon. pril)cipios. acbo" 
que leria muito açertado faze-Ia entrar na Tabella. 
lJ1as começou a duvidar, por causa da .ua d.ala , 
vwto estar já neslr tempo acelamacio o J mper.dor • 
e ter ella vil)do já quando elte Impcrio era In • 
dependente, e Bel,arado de I'ortugal. Quisemol in. 
.eri.la, ma. rtflectil)do depois sobre este ponto, 
e fIado que muito bem DOS pareeea.e • lua .dop. 
ção, pelos luminosos princlpios que continha. 
com' tudo hesitamos, porque cumpria marcar uma 
. ~poca em que findaue a adopçio das Leis ,Ie Por .. 
lugal. c mui justa e ckcor08a parece0 a d. Ac. 
~Iamação do J mperador. A Commi"io 'eslava au
lOrisada para o faser. Nio era liDlitada a .ua al. 
çada .í. ajuntar e col/i~ir as Leis em 'IDe se 
bouvease pOlto o Imperial - Cumpr,.se - como 
.e escrevera no Projcct&l de Lei para a obaenan .. 
eia da legislação e~istenU t que nesta parte não 
se vence.o. Maia larga era a «fera do 'Iue se lhe 
havia facultado. Tinha-se vencido segundo a emen. 
da do Sr. Andrtldtl J[achad,. em .. ue IC apeei. 
tica .. e mui claramen.e '8 diz. que BC bio de 
obHrv.r ai Leis das Cortes de Portu«al. que fu.. 
rem conformes -aos nossus priocipiol, formando .• o 
uRla Ta~lIa, que .e aj"n~aria á Lei. Creou ••• 
para .0 arranjamento della e'la Cemmiuão. 'lU. 
tm virtude deste. poderes podia. e devia adoptar 
toda. as que lhe parecessem ju •• u. e coherente. 
lOS principies ConstitucionaCl. A de. que se trata 
OI contém muito dignOl 4e .erel}) observados, e 
sendó o embaraço que • Commi.slo' encontrou • 
p que já expul, • Asserr.blea o deve tom.r elD 
&:oD.ideraçio para faolver o ,ue for jUlIo, • 
,"".dp, 
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o Sr •. C",.ritl,., ,~ CllffrfHJl: - Sr. Pnliclca

te, requeiro ·1 V. Exe. que mande k. • c,nenda, 
• toda. a Lci. COlOU Cu nãu .. 11I1.ti a c •• a aller .. 
çi() df.ej~ l.be.ll. Eu viu me upponbo, IkIID 
wu cctntra' Lei; md qui.era anlelque se ti. 
ICUC' uma Lei nova. 

Q ~r .. Fra"tiscD CIJ,,,nro: - Sr, P'cti,lcn.le, 
eu fui Membro da CORlmi,eãu encarregad. dc lur. 
lItIn' !·aT:ahella da Leis dai Cur~ de Lilbua, 
tine .dove acompanhllr I nuva Lei c a de.ta As. 
temb1e. , o meu v"to foi quc se incluine'm na da
ta TécUa tortas 8S teia daquellal Corte. eviden. 
temente p'rov"i,o"" e eonLrmes au 'flteml .do. 
ptado , até I 'puca da. pruc.:j~iln.~lÃu ~. "~I.a f n. 
dependenei., , do IlnperiCl, ou mcsmu Ité • 
épaca d. melm. re:fac.;ão da Tabella i porque a 
emenda do ~r. Dc:pl/t .. du /JnArlld". Mtl(ltatAJ não 
~ limitOIt ,á fórlllll do ,. E~te di.ia. que iA Cum. 
misaio admittiria na T:lbdla Iqllella~ L~j. das Cor. 
tel que houves~em .utu Ilneei"na(ias I'0r Sua Ma
gesta,le; poré,n a emenLl" do Sr. n,."r~ri4. M .. 
duo, que foi substituida 110 §., pal'cce admiuir 
todas ;u quc' I)flo juilo ,Ia CutnlS'lÜO nao fOI:klll 
cunulfiel ao ~y.tfma acloptadfl : P"rhnto julgueI que 
"'lva"UA autClri.ldus a Incluir n .. T~b.:lI. est. Lei 
Igbr. a lIegllrança, e ciU~ do Clcla·lão d~qllc ae 
trlta: oJlpnz •• r.me que era uana irreiularwde 
per ser cita' Lci flublicsd.. em 1.. lle· Ou.n
bm: .!c. UI!!. posteriormente , pNclama~õo, .10 
J mpCI'in, devcndo por illso julgar-se, hum., .Lei
.rangeir,; por'm lal rado me parece in."f. 
ficirnle. por~'ae e.trangeiras se pod~rii(, cntio 
con8iderar tO":'1 as OU'ras dai mcsnJ.ls C"rt81 tlt. 
pois que ("rlOalDoI Naçãn scparada ,. .• e ,muhas 
Nàç6es .e "lo .tera injurl:fdo dea:tn,ittir . I.ei~ c: •• 
tranhas quan ie rIJ:JI sio de r~cunh~ci:lJ IlriliJ.dc t 
qu •• no mai~ ,que erota ~i fui ~ccr(l~' rdu 
Cones em Jt de Outubro ,um cha ante. da Ac • 
• Ian,.çâo do Senhllr D. Pedro I. 

O, Sr. A"(J'!jo Lir1UJ: - Não lIe pcn:ebeo. 
Por ler· dada a hora ficou adiado • este ohJ&o 

dO, 'e o Sr; Preside.te ,declarou que .e hia eotrar 
.a hora da Indicaçõei., 

O Sr. MonuulRtJ: - Sr, P,e~i,'cnte t eq te. 
nhu ouvido fallar muito millda ól it"ini~traçáo 
da S.nt-a C.,. d~ Mi-l"ricorc1ia; Ir ctlm, a m~o 
~er, icho que nada. Ite mai.. nem tr,.~onft· 'tão 
hunroso cum('· IOccorre,. e cu .. ar de inf~li·z~s que 
nãn tem pai "em mál, ao Inc8111" tl"mpll qlle o 
Gc.,erno tem tnma!in lIohre Ai e~!a adlUinistraçiio 
pejo dc.vcr de stlpteml in.p~ção; j'II~IIt'i confllf~ 
Inc~ fu,u unIa J nd!4.'açãn .• obre i~to ('Lêo), f.:ti, 
Sr •. PreNdeute, falia rei· alguma CUU.l· lic.bre "In
dica,çio p;tf'a. estabtilecl,r. "P,im"';r"mc:nte 'acho 
cuntormc norriCK uma,' Commi~5io ·,fe 'pellou de 
("cJllhecida nrobidade ,:e' I .. ~r.. parao.aminar o 
citado, da Cus ,tomarc()nt.~ , 'c' IIpreAtntílr o que 
CÓR·uem reformar. olnaHicionu; "TC'r'lho OtlviJo !li
sor. que; .&. rel1lJa,,: ,'e~u· Casa mbntlio para·''Cillll 
de 'ltlOtOCKl'OOO rs,; ninguem .• 1ItH: 'o que se t.z 
d., •• e dinheiro. e 'ba jusfO qne lotlda· tlt;t)ão ,"C nio 
,adeçlo elfHl ·infc:Mn em uidó matt,~ra~t,'s·;·t ma1 
• · ..... njades, dClluie ,te~~lu iA ;horrl.rlls" ,"i,ttanllá(te' ,:,oi 
expQ5M', emli. ; in FeJÍRI, 'que 'rro~",Só ~ .. b,,~o 
daquelle, liftllbele('im"nm dtf' Ca;ida!le: ~'i~ .qui .·0. 

fita l" ·eommiSdn.;' 4t.';tehtot;o, qu_ ',lerabro dev,e 
etla ' Alftde.ntat. Poéte-iIe ·"I~i'·· q"e: a n1e~m .. Mc~ 
8,rts.e'nte dUs cant.'~· êo relatn;,,, ,,~ 5\11_ p~ 
cãóes.o M .. a 4iutnfl 'D*poil ;1'6 ~ h't r-c.,: 

I!' Illq. hou,er quem e".mine, esporli o ca'le \~ 
acr, e pedirá ° que lhe J'arc:c~r, c nldo bCillá 
cuRlO .d'antel. Nacs ... : lIa~; eC/nt .. , c .u.,ouwu,. 
li ..... .Pcç-, ~ urgenela· • .)r. ~rc;.ldclI'C. 

INDICAÇÃO. 

proponho que ~ iDdique ao GonrDo que DO. 
mêe um. (;ommauiu de ~ CULl')#l\:W&8 e lDIoo 
.rui" para conhecer do auadu da ::lauta Uaaa d4 
Milectcordia, par. o.,q~ee~iril. .. urueUi6 c:o .... 
pe~nlu lÍ i\1eu ~ di'.. (,;.u. • tiw do q~ wa.
utUtUque e k~ ,pubi,,:o li t:OlnDlllII»W ti que . por 
ell. t", ~idu par. IlelU meelra • .- e J*<1cr ae.:AQ,o 
pellluu ti DtO da IlIla nowea<;Bu: dttveauu oUlro lun. 
expclldcr • (;omDllllllUo um relawrio dAlI rewrul .. 
que devem ter. teilal .... quell" ~fj ... u.leelmento, 
para.ecipaudo tudo aí .Aaeeaull!t:a. - U JJt:pu'*'o 
M uII4;;uma. 

,li'oi .apoiada e .Acelerada urgente. 
O S,. <':~rneiT.(J de l.amp'08 : - ::ir. Pre$idente. 

requ~iro'quc: le ":le a an,u,,,\ão ( O Sr. Maclf/ 
ri,; C""(I, leu) C\invc:nhJ" niú me: "Pl'ollhQ a illLU : 
sÓIO.:ntc: me: upporei á unu a!lllerção que tenbo 
ou,id., .. e r,C:spc:,r., ,da: S~nta C;na (Ia . .Mbrricordla. 
O Governo n"d;l &em. cum UI be.u da Mls~ricor!' 
di.: a .lIa aôlTliOl:;uaÇlliu. elli iugeit .. a ser fi.c;~ 
liu\J., cona" a~ das otltraaCóntran"s. A. MilC
rj.: •• :li .... só 'CID de singular .u c:Shreu\ del;aixu di 
elllpt!cl.1 prolec"ão cio Govetno: P"rÓD) , não m. 
opponho a indica~io, anltl "'Il dc,..rc:cor qu~ 
•. ·ia;1O . tI~ tleva ,!:Ir uma :lucação muil" píI~liculiA.r. 

IJ Sr. Altllcida Albuqufr'lue: - .Levantu-latt 
pVa (aUar contra a urgeucia, 

Este negocio mio he da competência da A ... 
sei .. bl,à':; portanto está claro que, a respeito dOel,. 
Je. II~O, se dá • ur§encia, tie que falia o D0810 
aegunente. 

, A. Adluinistração das Miserieordias citá pro. 
"hf'e nêiia da , e mui ben. providenciada em Lei 
ft"ita· em .J8(}(j': eJla ~e r:efet;- " ~utra, que In:' 
corpot't\ ns bens das Masencorrllllfl na Corôa· 
e dá todalll ali provi.l1ciaw d.sejlJVelR não ~ 
para· o bom tratamento de tOdOR 0& doente., I"al 
(tOI' t>XpOlltoR, . .; pessbas miscrAV1'!iw: estou tio 
certo na Lei ,"que até me lcmbro que he reféreni. 
dada pelo Cuode de Villa Verfit'. 

Se na 8dmini"traç:io d:'l Misericordia Itá abu. 
SQI, he 'o Geverno que se deve recorrer. Ain
da a poucos dias ~q.ui 8e dillHe, que pertençi. 
ao ,GoH"rn? o negocao d~ .que ~el.o encarr'gado 
Lu,z . PftUhn8; sendo o1&as nC"'OClO que aind2 • dO', .,. 
.Jló~c~ C"'a marca Q palil attribuições du POder:Exe. 
('-:,:,.tl.~().: egol'. ,:pert~nde-8e que pertença. á "
ta,: A~f\em~le8 angerlr-5e !IR ,Adn!,inist roçio da 
Ml!'lf>rtco~d:n, quando . ~a Lei) que regula 88-
88 • AdmlOlfltração ,. e Antbofldndç Cf)1D(Jetoote 
.),a1'8 razea' execut~f aaLeis. Voto ooi. contra , . 
a IIrgt'nc.,., 

~ S!. ,Úlflell ~amll. Sr: Prelideate, n apoj~ 
•. la.d,c:aç!,o, e foJ,l'ft :.u!1' additamento para que .. 
l!!'ovl~e~clu8 Della cXlgulas lICutendão • Iodu .. 
~~VHlCl8' 1'Ie .leia -cal EstabeleeillleDto. 

A D D IT AME NT O. 

PRsporihO' iiu,e 'Is .provid~a indica_ J'êlo 
Sr. N'onla«ma se raçate exteila.la. IÍI ~"inc:ia 
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.... ..... houverem iguaes E'Jtabelecime1ltos d. cari. 

.... O Deputsdo 'Apt' (J(Ima. 
Apoi~o, e dtclara~o urgente. 
Depollf de breye dilleUlístlU , o Sr. Presiclet'lte 

poz á 'fo&a1'iu a Indicaç-Jo do Sr. ~.lorale:",ntJ e fhi 
approvada Jt\ntameDte com o Additamenlo do Sr. 
Lo~. &sma. 

O Sr. Ile"";fUeJ de Rn'.'".: - Sr. Presi. 
-dente, msndo á Mesa um additamento 'indica. 
çilo- do 8r. Monttluma, e bc, que e!lta Com
miMio seja permanente, 4 -elltenda-ee - lambem 
.. Cadês!. Quem nunca roi • Cadê., não pode 
dar importanci •• este additamento: eu.im, 
,ue passei ~r ino, ~e que sei o flue isto be, 
• o que na pelas prlMieS. 

ADDITAMENTO. 

Proponho que eua Commissão seja pcrmllDt'Ilte 
e ae elt&enda i. Cadêas. HtflritpCf' de Raende. 

Apoiado. 
O Sr~ ,lltJr;tJJIO de Alóu!JM'lJue. Parece-me 

que a Commiuão para -ioipecclooar as cadels deve 
ter especial. 

O Sr. F,tJ"f.: - Sr. Presidente, opponho. 
me ao ad,lit:tmcnl(), por ,er estranbu , mate ria 
li. I ndic,,~ão, a qual ae· limita s6mente a pedir 
"nfurma,:6~s aI) G..,vernn eobre a Administraçio 
da Santa C;"a da Misericordia; a q .. al supposto 
.e exten,t. a presol,· he IÓmente n. parte respec
tiv& aos aClos de caridMe que com eltcl maneia 
pralicar o leG Institutu. O que aponta o lllustre 
Pre.:pinance autflr d" a.:Mitamen'", he materia de ~ 
\'-a indicaçãll: e que não pode •• ti.fazer-se pelo 
'Cur~o que e.ta em debate de"e seguir. Além do que 
tudo qU4nlo pertence a protccção de prcaos he obje
'Cto peculiar do Gonlno, que det'e,faer praticar com 
cllet ai Leis cxi,":ntes • e apontar .1 que r.hem 
para .e preencher o fim d. elles lerem· guardados 
em cuslodia sem vexamee, e opprCllÕel. Os Mi
ni.tros. e mais Atlminhtradorc. da J .. sti~a, de
'fem responder pelas falt.. que ni8lO baJa, &c~ 
Voto por l_Dt.., contra o addit.mento. 

O Sr. wrnti,. dI Cllmpol: - Nós nã. po~ 
demos ter Cadé.ll boas te .. 10 (uer um edificio 
prnprio para cite fim. Muitas veze. se tem man. 
dado f .. zer obrali na CaLdéa, maR ,lcUal jamais po
cleln resultar grandol' benc6cit>1I t porque o Edificio 
!llo permitt. os melhuramentoS enenciae •• Foi o 
Aljubc, he- pequeno, enio admitle os reparti. 
mentelS precisos. Todas· as IJOssas Cadêla Cltão 
nc'te. termOI, e .~sim se conservará6 em qu;anto 
olio podermos conllruir um Editicio com as pro. 
porç6e. preci.as. Que desgraça não he a faha da 
classificação do. Presos! Aquel1e que nem ainda 
CItá pronunciado vê.se misettrado CQm o facin~ 
ro.o reconhecido, quanJo entre os mesmos cri
ine. por muitos motivOl deye haver .epar.lç~o; 
e ~e alguma há com efreito depende isso dos Cilr .. 
cereiroa. que nc.te ca.o tirão pelle, e cal,ello. 
Portunto repetirei, em quanlo não houver um Edi-
1icio capaz, jamais con.eguirtmOl uma refótma 
".dicóll. 

O Sr. H'lIrtfuel dt &1lentk-: - Nio me 
importa t qlle CI additamento que propuz passe comu 
tal, ou como nova indicaçi..l: o que digu he, 
1ue não entendo que haja algum inconveniente. 
p.ra qu. Cita Co~mi5Nio. 41uC deve inlp'cc:io
'W' ~ Casa doA Milcricordia, inepcotionc 'am~11;I 

II C.cI~''1. Digo. Mai,: que r~ta -Commiu5o he f.a 
m_ior "rroda. Se ella cxistÍttle na 8~hia, Cl:, 

e outrul aerianlo, tratados COIIIO tumu. ~ra Li.bol. 
onde elt~ existia. Cheg:uvo8 de Pernllmbuco 10 eas. 
tello de LisbOa: o Carcereiro Hancuu· una na 
chamada la.lla nova. que nito deixava de .er bem 
immunda; a O\ltros deixou rm ~ilill. e q uartoll 
abdrtos, e coanmudos:. já ,abe t houve ni.to .ua 
convf'niencia:. uni dtrão um. peça, outrul duas, 
c tr~, e maia. Dahi a pouco cheg...u. a . Com
miui,o dai Cadê:a. t mand..,u .brir tu,lo. meQOla 
ltorta da rtia; "eo ordem p.,a entrar tudo, e 
todol; ma",l"u ir ~Im.s, Icnçncs. cuberta., e 
totlo o nece~l.lfio, porque nCilOS baú' ficarafl , 
bordo, porclue era preciso pa~.ar. "3 Alfan.ieg •• 
Outra cousa por~m foi na B.hia· onde não havia 
esta CommiSllio: chegamoe ali, (\ C:arccreiro ele 
illa f'ropria devoção,· se", que ninguem lho re. 
commendlsse, mctleo U". e .. u" .egrtdo, que 
nunca .e. hn·i. alimpadu, e a,é p.,eu que lO 
bnia .ujado de propGlho, nÚI, deit.do. I ... chio 
puro, em. tempo de inverno; e quando at'abo de 
vimo dias sahi doente. achei em outra nUa im
mcnsa gente acor~ntatla. e prt"""a no chio. 
m.hratael. t c coberta de ilDlDunda.:e; e q.c nã" 
lahia d. correate Ie nio a troco de muire» di. 
nheiro tendo por mnc. eofFrido estel tratos. So 
então hOllveue uma Commis~ão &elO18 que .ra. 
tasle do bom tratamellto dOI infeliJeI. que ali CItIó 
em Rgurança, e Dão comO attir, porque· IUI 
.. te dependia de uma Devllta, que a Alçada 
CIta,. tirando em Pernambuco, n01l1l IOrte lC.ia 
um pouco maia lua'fiudl. Digo pou que _ crie e... (Ã,mmiJsão. ou que a mesma d. Santa Ca. 
sa -cb Misericordia tnt~ disso. e que leja pu" 
mancnte. . 

JÚlpodo.. a mataria mfRcientemeate ..... ida, 
o ir. Preaideote poa a 'fOtlçaio ).0 te a Co ..... i .. 
são encarregada doa NegociOl da Milel'icordia' d~ 
'fi. ser a m... para .1 C.d ... t e decidio-se que 
Dão. 2.0 Se IC denria recommendar 10 GovaDO 
qúe nomêe u.a Commiaio separada pana.'" • 
dando depoil conta á Assembléa du relultAdo. VeDe 
ceo-IC que &imo 

• A requt'rimento do Sr. JlTtJujO LimtJ t pNpoI 
.ais o Sr. Preai.ente t ae 'anlo esta. proyideoei .. 
como-li outra. maaiyas á Miaericordia t deyerião 
ser eJ.tenlliyu a todo o Imperio, e aueqto\We qUI 
(oaem. 

O Sr. Monltlu",,,: - Sr. Preaidente, T.-.r
uira vez declaro que 10U Fiscal da Fazenda 
Publica. Da militar, que está \'encendo· .oldos , 
que não htão na Lei: iAto he positiva dilapi
dação e malveflação dos dinheirOtl, e rendas na. 
cionaes. U. caso por tanto de importaneia; cha. 
mo a attellção da AMllembléa, e mOlhemos á 
este Ministro eorrom,-ido; que .. sim zomba da 
Lei, que ba quem vicie por ella.· He CI ca. 
O De.;reto de 12 ele J-lInho de 1806 mareou ppr 
'Uma Tabella a. grati6ca~ de Commi ... ·, 
que vencerião oa .,fficiaesEn~enhei ro-, le&undo 
• qualidade doa .eJ'viço9 t que ali ~tmt eI~" 
ficadoa: dilltinguio .81 COlDJlnsllúes em Commil'
sões em tempo de guerra, e em tempo de pai; 
f'fItaA furãolubdi8tinguidal em actifBl, e de • 
.idencia; équellas deo gratificaç5u de meio Itl
do, e outfll que chama de transporte matea4. 
em uma etcaUa: A. de resideoc:8ll, deo tio ,,
.mente • IraüfiGtl~o clt· .eio eolao. Ora O~h 
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",iço de Inlll'ector do Anenal de Guerra, ..,rao 
direeçio de obra militar, e IGrfíço para o qual 
.e faz preCU50 conlparocr:r diariamente ~m lugar 
destinado; uegundo ~e exprime o~. 8 .... daquel. 

}l
1oi d.clarada urglDt. , e- 6epoi.. de elguma 

tliscu.slo, toá approvah e mandou.se Rnletter " 
tiaa Commi.sõe. de: Guerra e de Conltituição. 

1e Decreto, he eVlllente, ser CommllMu de 
l'elidencia; e como tal nio tem de vencilDeoto 
• e aiio metade do 1I0ldo; O Coronel, porém, 
Salvador JOlé Maciel ac:t nll I Inspectol do Ar
.enol de Guerra, vence 48. reis menlaes de ~ra
tificaçãu de transporte; alem de metade do teu 
toldo: . Que be i8to, Senhores? Até quando le 
dillliparão len1 p~io OI fundai l1acionaes 1 A" 
quando a Lei lIem um Ente deflprcsivel f e Bem 
conlidetaçio 1 Pôde dar-lIe por "entura igno
nneia da Lei-nellte CRMOl O Ministro, que mio 
.. be . a Lei nio he digno de !ler Ministro. Se 
• lIabe, e posterga; cumpre faze-lo responlla
",el. Não há dia, Senbores, que nilo la.lime-
mOI aqui o elltado mitterave' do The!JUuro; e 
consentaremos tael abus0!4 1 Requeiro por tanto 
que el-ta minha Indicação vá a Commil4Qo de 
Guerra e de Constituição para dar o leo pa
recer, e co&n urgeneia ~.. á (~oHllnilttão de Guer
ra; pois que o object~ be militar peculiumen
te: á de Conlltitulção; por versar sobre in. 
fi'aeção de Lei. Parece que eu de"era propôr 
te pedissem eaelarecimentoll 80 Governo para 
obrarmCJ9 com toda a circunspecção: porém não 
opino- auim, attendendo .,rimeiro 'que a in. 
&acção he clarissima: • Lei ellpressamente ne-
la aqqella gl'atificação: 2.~ Eu mostro que el
)e a vente; lo.!rO que há para que o Oover. 
110 esclareça? Que .ha de dizer o Ministro 1 Que 
lIão faz caIO da Lei; i •• o já nn. o .abemos; 
e espero lhe darem08 remedlo. Entretanto le a 
Commifilio entender que deve pedir esclareci
mf!ntos eu niolhe tiro elsa liberdade: que OI 

peça: prudencia, e eircunspecção constituem ai 
primeira. bases de minhaa ob.enaçóel, e votO!l. 
Peço a urgencia; por ser o objecto de muita 
importancia. A Nação precisa destas, e Outrul 
'migalhRs, e peço à palavra já para outra lo-

die"o. INDICAÇAO. 

o actttal Inspecfor do Arsenal do E".i&o, 
Coronel de EngeoheirOl, percebe além do lIeO 1101. 
do e grati6eaÇão de Commi"são &cli v. , mais 
.... ~OOO rei. de gratific~o. de tran8porte t t quAn. 
do aquelle IIervjço -pelo Decreto de 12 de Junho 
ele 1806 §. 5 ,6, 7 t 8, he cOllsidera-fo Cemmi88lio 
de retoille'ncia t a que não podem competit Caes nn· 
cim~nw.. l~or tanto proponho á AssembMa que 
remetIa este negocio (, Com missão de Gner.ra uni~ 
d" li da Constituiçüo, para dar o aeo parecer. O 
Depu&aclo lJ-JOlltt;;U",". 

O Sr. Secre&ario JfltKid da toda leo uma In. 
dicação adiida do Sr. MontetllflllJ acerc·a de .. 
pedirem eacln ... cimenloll ao Governo sobre uri .. 
despesa. menciunadas em certo balunço;. e Ai ar-
provada. I 

O Sr. MDntetuma medoa para a Mes. a 
aepinae, 

JNDICAÇ'~. 

ptefo na Província d. Bahia, DOI fins de Maio 
dnte 0110 (I Briga<lciro Pedro Labatut, deixan •. 
este de Cer o commando do Exercito e Tropa ela • 
,\uella Província, e por &anfo devendo cessar a gra
tificação que ánha c»mo Com.landanlc; e porque 
a mulher daquelle Brigadeiro percebe0 até o m .. 
pauado aqueUa ratificação; propoaho que se peção· 
ao Govemo .. necelsarias informaçi)ea sobre este 
eaao. O Deputado Montemma-. 

Por ter dado a bora t ficou adiada. 
O Sr. Almeida Albrlqu"que Sr PresideDte, 

eu creio fI'-!e () iIIultre Relater da Commissão de 
POtlercl tem um Pilrecer para apresentar. Queira 
V. Ex. dar.lhe a paJavra. 

O Sr. Ribeiro de Re,mde 180 por parte ala 
CommÍJ8ão de Poderei o aeguinte 

PAR EC E R. 

A Commi.eão dOlPederesexaminanc1o OI Di
pl.m.. dOI Srl. Jo.é Joaquim XtrDier So/J"i,a • 
.Manoel Rilleiro B,.8.a de Rola'" CtnJtJklmte, De.. 
p~tadol pela Provinda do Ceará, e doa 8n. 1_ 
E'Oang,lilCQ de FarÜJ Lobato e ..4nltmio Triz",. 
dII COIta, DeputadOl pela Provineia de Mina Ge. 
nes, OI acha conforme com a Acta Geral de .. 
uma das reCeridas -Provincias, e com o Decreto. 
e Inltrucçóea de 3, e 19 tle Junho de J823.H. 
por·· tanto de pare~ t que OI meamOl Sn. Depu
iadOl yenbão tomar aaaeoto Delta -A_mltléa tendo 
de I8IItir a privação das luza do Sr. Jolé de 
Jl6,eu Silva,. que na qualidade de Supp1ente peJa 
Proyincia de Minai Geraes com a entrada dOi dou. 
Dobres Depu&ados proprif'tariOl cte.e ser e8CU1O do 
exercicio. - Paço da Auembléa ft de SetelD~ 
de 182'. &tevão Ribeiro de Ruentle. Manoel J .. 
cinto Nog.,irIJ dtJ Gama • 

Approvado. • 
O Sr. Presidente 4eo Pllra a ordem do ctia 

a discus!IÜo do Projec:&o de Conatituição. 
I.ev&nlou-se a Sebaão áa I boru e 10 mID .... 

da tarde. 

Luü J oft til: CarwJllo c JleIkJ J SeaeCario. 

RIO DE- JANEIRO. ~A Il\IPltENS~~ NACI0S.i\.L. 181& 
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DO 

l.ltlPERI·O DO BRASIL. 
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SESSAO DE 2S DE SETEMBRO. 

Preaidencia do Sr. BartÍQ de S • .Amaro. 

REunidos os Srs. Deputados pelas 10 horas 
da manhãa, fez-se a chumada, e a\!harão-se pre
lentes 6S, faltando com causa os Sr~. Arm'jo 
Gondim, Martiu Ballo$, Xu,vier de Carvalho • 
.Ànd,ada e Silva, e sem causa os Sra. Rodr;gutl 
rellos9, Silve:ra Menrlonça, e Costa BarrOl. 

O Sr. Presidente declarou aberta a Sesuão, e 
lida • Acta da ant\!~lente pelo Sr. ~ecretario 
Car'lJlJlho e Mrllo foi .pprovada. 

O Sr. Secretario Maciel da Costa leo os acguin
UI OIHeios. 

IIt~. e Ex- Sr.: - SeO(to prcseRte a Sua 
llases:tacle o Imperador o Omcio que V. EI. me 
clirigio QIt data. ae :3 dlt corrente mez, exigindo 
da par,te da Assembléa Geral, Constituinte, e 
Legislativa do Imperio do Brasil varias Informa
~ões sebre a Repartição da Guerra, me Ordena 
o Mesmo Augusto Senhor, que p3ra melhor c~ 
nbecimento ela referida AssembMa eu resp'~nda a 
V.Elt.a sobre os diyersos quesitos clara t e ~x: 
plicitamente u. maneira seguinte. Que _ os Olli
eiaes actualmenie empregados na Repartição da 
Guerra são li excluslve o Omcial maior. - Que 
este numero he s~fficiente para os seos trabalhos. 
Dão tan!D porque ell,,!, deixem 4e ser ~ffectivam~n
te coDllderavei., pOIS be bem notorlo e· sabido 
que o expediente desta Repartição he extrAor
c1inario, e de naturesa a mie soffrcr delongas. 
Das porque lendo os Oliiciaes assidu08 t e pela 
.. ior parte ba."tante expeditos, e intell.igentes, 
ee· tem felizmente cOllaeguido trazer em dia t~dos 
OI seos trabalbos, como tanto he para deseJar, 
em beneficio dai partes, e melbor regularidade do 
Seniço. . 

Que todos OI referidos Omciaes tem o Orde
:nado de 400~ réis á excepção de um que tendo 
"ido Omeial Supranumerario em Portugal, .. u~
do para aqui vcio, foi nomeado Oflieial etrecuyo 
eem o Ordenado c1e 700. réis, tledulKla deste a 
c1eama: que o Offieial maior tem o Orde~ado 
cle 830. réis, e tIue I;) Porteiro Guarda LIVros 
tcm (\ de 700. réis por estes dous lugares, que 
.,ne aimwtaneam.nte. . . 

Que 011 é1nGt\1mentbs . qne percebem, IIttldG 
tontill/lrntes e incertos não he por islO possivel 
calcular com eltactidão a quanto po~são montar 
annualmente. Ve-se porém da contll . quc vai jun. 
t. dos dois ultimos, e do que actualmEPnte corre. 
que o rendimento naque1lt'S l,rimeirolJ nã" tora 
extraordinnio, e que se neste app:treee um maior 
rendimento do que nos outros ~ be pelas ubvias 
razões que a isso denie lugar t e que cumpre re
ferir aqui para q\le se conheça, que ft diUe. 
rença para m:1is .teve Set' de pouca duração, por 
isso mesmo que .tendo ce8sado 8S causas que 1'&
ra isso concorrerão, neretlsariamente devem c:essar 
os seos efff!Ít08. Uma promoç!io geral bastante .. 
mente cr~scidA enl toelos es Corpo li de l\lilieias 
desta Corte e Provinda t onde al~m de hum 
grande numero de Offidaes estrepiadoll que furão 
reformados, e substituidos por outros, havião 
muitas vagas que forão ealão precnehidl1s, e 
além disto todas AS' Patentes que tinhão bido 
para Port"ga\ nos anaol de 1821 a 22 t e que 
turão aqui reformadas e nssignadas qUàsi rela 
mesmo tempo, produ.iroio nos primeiros meses 
deste ftnno 9 maIor rendimento que se nota da 
conta, mas que pelos motivos expcndidol deva 
em breve relisar. 

Que a respeito do Diarie do Gov.r:ao 
sentlo um Periodico em que 9 Goyerno não teM 
outra ingcrencia mais do que a de manlllar pu
blicar neUe a sua c~orresp08dencia, sem -tue para 
isso lhe preste aUllilios, nem dispellds conu 
alguma, pois que os lleo& pr0l'riel.rio8 &ão 
os que concorrem com todas as despesas t e que 
tem disso a administração particular como qual
quer outro periodista; nada pôde sobre isso dizer 
álem do que se vê da cClnta junta que apresen. 
tarIo os periodistas, donde se collige que RitO 
he faeil calcular com exatidão a quanto poua 
montar annualmente o seo rendimento pelaa alterna
tins a que estão 5ugeitCls. 

Que fillalmente inclusos por copia o Dccrelo 
e Pauta que etltabeleceo os emolumentos nesta Re
partição; e sendo bem sabido qlle taes Emolu. 
mentos forão primitivamente concedidos com o 
justo 6m de dar ao EmprelP'do, como fructo do 
seo trabalho mt::lhores meIOS de 8ubsistencia e 
de um deeente tratamento parn es toraar indepen
dentes, ,rincipalmente em Repartições de tama. 
importall~l" e trutcedepçia eome as Secretari .. 
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à Estado; deyo e.dnia obsernr que o Sr. D. 
J r)iio 6.° quando mlndom regalar aqueUa Pauta. te
ve eon cousideraçio minorar quanto foi pouivel08 
emolumentos á classe l\lilitar da 1.· Linha, con
templando-a co IDO na· realidade he, de poucas pos
:-ibitadades, não acontecendo nasim a respeito des 
da ~ .• e S.a Linhó\ pela obTi:a razio de que, exi· 
6iudo ai Lei como requisito iudi~peDsavel que llles 
Offlciat's tcnhão pos:sibilidades baslantes para se 
mllllterem independentcs e com decencia nos seoa 
Postos ~ nllda sen~ivel lhes devi", str por seme
lhante principio contribuir com aquelles emolulllcn
to~, quando sào agraciados; e muito mais prescn. 
temen:e que goziio do bcReficio que lhes forll ou
torgado de nào fazerem tranaitar suas Patentes 
pelos Re~istos da Chan('c1\aria, e Mercez. e Se
cret,ria do GO"erne das ArlUas, em cujas Esta
çúesant-eriormente pagaviio .Emolumentos. 

AltUl disto cumille tambem observar que na 
referida Pauta ui~tem muitos artigos de perfeita 
llullidade, como são OI que vão mencionados na 
relação junta, procedendo 18&0 de haverem .ido abo. 
lidt\s alguns Empregos, porque se pagavão emo
Jumentos, e de haverem outros que jámais Corão 
providos. 

Não devo por fim omittir que esta Reparti
ção ai oda que separada hoje 1108 IeOS trabalhOl 
da dos Negocios E~trangeirol, OI IeUI rendimen
tos são isualmente repartidOl pelai Ofliciaes de 
uma e outra, na confurmidade do Decreto de 11 
de Maio do anno proximo passado, que mandou 
Da occuião da lua eeparaçio que Ie continuassem 
a dividir cumulativamente OI rendimen&ol de am
b .. , para Dio 6carem de melhor condição uni, 
qoe outros, quando aliás todOl tinhlo adqmirid. 
igual direiLO aos rendimentOl ptovellientel de am
bas as Repartiçõel, quando unid .. : Deo. Guarde 
a V. Ex.. Paço em 20 de Setembro de 182d: -
João V;eira de CarfJal!w: - Sr. João Sewrianno 
Maciel da Co8l1l. 

Jlemeuid. a Commislão de r.lenda. 

Do J.Vini8tro do Imperio. 

tU." e Es.- Sr.: - De Ordem de Sua 
Mageatftde o Imperador remetto • V. Ex.& para 
ter preleDte na A8lIemblea Geral, Constitainte e 
LegiSlativa do Imperio do Brasil, o Officio in
c:la80 de 21 de Agosto prollimo paasadG, em 
que o GOTerDO Provi60rio da Provincia de Per
nambuco, em cumprimento das Ordens, que lhe 
forão e1..pedidas pela Secretaria de Estado d08 Ne
."cios do Impen~ t por Pol'taria de 11 de Julho, 
dá conta du cadeiras de En~ino publico, c'Stabele
cida! naquella Provinda: Deos Guarde a V. Ex.· 
Palacio do Rio de Janeiro em !2 de Setembro 
tie 1823: -JoJé Joaquim Carneiro de CGf1&pOl -
Sr. João Severinnno Maciel dll Coda. 

&mettido á Commiasão de Insttucçio Publica. 

Do Me,rno. 

111.- e ExlllO Sr.: - Tendo o Governo . Tem
pM"ar.io ultimamente install .. do na Provinda de 
Piauhi dirigido á Augulta Presença de Sua Ma
gestade o IlIIperador o IN Ofticio de 15 de Mar
çe do corrente anno, elD que partidpa ac:har-18 
aquelJa Provineia liyre da o~preaaão de _OI ini
migos, flQe forá. ba&.i"', jumacJ.e, e pene· 

pidos até o inferior da Pro,ineia ele M.flnhi., 
e ter-se alli logo proclamado a l~de,.ndenc:ia do 
Imperio, e a união ás maia Pro'lnc1u para COD· 

solidação da su~ integridade. .ticf:Ddo tinalmm .. 
dissolvida a antiga Junta Provl80na, e coroando 
esta serie de gloriGsos acontecimentos, o pompolo 
Acto da Acch,mação do ~ua Magestade Imperi.l, 
q"e foi unanimemenle ·seguido em todal IS mai. 
Villase Povoações daquella Provincia: o Melmo 
Sr. me Ordena que assim o participe a V. EL. 
para ser presentQ na Augusta Assemblé. Geral. 
Constituinte e Legisllltiva deIte Imperio, em 
c8n6rma<;iio do que lobre. este melmo objecto l~. 
foi communicado cnl Officlo de 30 do mel prou. 
mo pn!l~ado dil"igido ao Antecedor de V. Ex .• 
Pa~o 22 de Setembro de 1828. - JOIé Jooquin 
Carneiro de Campol - Sr. João St'DtritJllfto J.VIl
t;el da Costa. 

Recebido com muito especial agrado. 
O Sr. AralfiG l,;ma. Sr. Presidente: He pre

ci80 declarar-se o que he que se recebe com e .. 
peclal agrado. 

O Sr. Carneiro de Campol. - Está. flttCeDclid. 
que a noticia de se achar unida aqucUa Prema
da, e de se ter feito ali a Aeclamação de SenJu.. 
D. Pedro, he o que se recebe c:om apecial 
a"ado, e não o ()ftfcio do Ministro. 

O Sr. ArQlyo Lima. Pois islO b. o que .. 
pedia que se declarll!SC ( Apoiado) 

Sendo aIlnunciado lO 5r. Prnideate que .. 
aebava na SIUa immediata o Sr. João E~eli8III 
de Faria DeputHo pela Provincia de Miou a.. 
r&eI, Coi este introduzido com .. fOnD,liclada de 
costume, e depois de preatar juramento, tomcn& 
assento entre seos illusues Collegu. 

PalIOu-se a Ordem do dia: Entrou em cn.. 
cussão o Arto 4.° elo Titulo 1.- do Projec&o .. 
Con8tituição, e as emendas adiada. 

O Sr. RoeM Franco. O mi,. em dilcu'" 
comprehende duas pertee, a 1.& respeita , di.!'" 
do Territorio do Imperio. a i.a 'lua deaaarcaçio. 
Quanto á I .• , não sei quo rllão haja para q_ 
nos OCCUpelDOS com ret'orm.. d. DOIDeI, quando. 
qbe cle nós perlende a Naçlo f 110 reforma de c:oa-
8&1: reformemos pois eat .. , e guardemOl aquel" 
n"menclatura, á que já estamOl hibiluad08. A odio
sidade, que um ilIostre Deplltado IUppos ao Yo
cabulo, ou nome de Provincia, remOnt&Ddo-H ao. 
tempos dos Romanos, e suas coDquistas, e ... odio
sidade deaappareceo desde que as DOU&8 celllUlclCI 
de ler Provindas coloniaes Cle Portugal, paaaarãG 
á ser Provindas lUas, quero diFa, independe0.; 
e livres. Além de que, Sr. Pre~dente, nó. já eu
thenticamos a divisão, e nome. de Provin,iaa, Dão 
IÓ quando passou o!.o artigo deste Projecto, mas 
tamlJem quaude tratamos do no,'o systema 110. Go
vernos Provinciaes. V t:iamos agora o que he que a 
iIIustre . Commissão nos propie nelte ar.tip. QUAD
te , mim f da forma que· eUe está lançado, .ão n:. 
prime muito obviamente o que Ylvez foi da snea
te e intenção da mesma Commismo. No~." artigo 
ella enumerou &I Provincias do Imperio, &eflndo 
que se achão ar.tualmente divididas. Neste 4. art. 
reconhece a inexactidáo, e inconvenieneia daqueUa 
divisão, e pr&põe para ao diante uma outra divi
são, quemail conveBiente seja para a boa umi ... 
nistraçãf), e l"Iiime das melmas ProriDcias, que 
b. justa~nte o mesmo que exprime o art. 11 da 
Coaaütuiçú BespMhola, tIo1l4. cuid. f.i adoptade. 
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• pre8ellte. QlI&Ilto á 2.- parte, reeOll"~ a diRcuL 
. d~Ue qlle 'em t~o tempo haverá de iguala, a povoa.. 
910 daa P.r()V"lClI~, conforme o que Já pUAderoa 
um ~urado Melll.br,,; ~ .. como essa Igualdade _ 
relltrmge ao -que tor p~lIivel, nãe Impugno a que 
passe ~Ita pArt~ do artIgo, que segundo as idéas 
ezpostas eu redl~lr. desta t9rma - art. 4. CI Far-se
lia das. ~r_üvincjas do Imperiu uma mais conveui
ente dlVllillU &c" comca vai na emeada que otff.
zeço 

EMENDA 

. F'T-se-~. das. .P_rovincill do Imperio uma 
malS co"yemente dIvisa0, logo 1ue as cirCllnstan
.aas o permilt<l0: eutão .s ae08 liPlites serão re
JUlaclos por balisu materiaea, e qU/.Ulto ser poaa 
19uslada 1\ !lua população. Hoc/UI Franco. 

ApoiAda. 
O Sr. ~OUI(l M,.llo: - Na ultima Sessão em 

que se tratou deste artigo 4.°, dillsc eu o que me 
parece0 justo contra elle, na parte que parece ex
tinguir o n.me e calheg/'ria de ProYincia, de '1\1e 
goziio as partes componentes dt,!<tc Imperio: olfe
reci uma emenda ao artigo só nessa parte, a 
quol, e outras que se acaWo de lêr ofierecidas 
pelo Sr. JTt'rgu.eiro derão lll!!ar á algtlm debale. 
Um Sr. Deputado defende0 o .rtigo, e enlre suas 
judicio!i1l8 razões ponderou que o nome - Prcn ineia -
Dão devia ter entre ntMi tantA preponderaneis por
gue era uma idéa de conqui~ta praticada entre 08 

Romanos. Eu porém continúo á penlar no sentido 
opposto; por quanto le bem que esse nome- Provia
cia - (OfIse usado entre OI Romanos como simbolo de 
jurisdição COrll que eUcs sellavão os territorios que 
eonsquist8Yão, não tem a mesma etymologia, nem 
mIre outras muitos nações, Bonete Província he 
simplesmenle • parle de um Reino. O Brasil be 
um Imperlo Da"C4 nte, unido, e indivisivel, não 
se compõe de pllrtes conquistadas por alguem, e en
trou na lista daI!! ações com certas nomenclaturas 
m31s csthegoricas, 110 que conquilitatoriAs; e quan
do quizessemos attt'nder á es:tes pre.iuizos d. Domes 
não deixavamos de encontra-los nos tituloá - Comar
cas - que báo lambem 11m certo c,t8(lo ue J !ari,,(l~ç;io. 
O Br3sil está possuido das idéas de que Provillcia be 
mais alguma CO\1118 que Conlarea 3ssim· csmu Im
perio he mais alguma cousa rlo (Iue· Ileino, ~ há 
uisto alguma cousa de sonoro sejamos conscquenw, 
e se' há inf1uenci:~, devemos cOllscrv:ll'a. TalYcz que 
as Provincias lIe perslladão que se pertende dl'strlliT 
a sua prel'0ntlera:lci:t por m~·ios apparenfas. entre
tanto conVellcamo-nos que debalde ctlmlnhalemo9 
por eS:ie lado'. porque as Provineias não deixar.io 
de rr''lssllmir se'os direitos qllando S~ v~j:io locadas 
no ponto de sua grandeza. lir. Presidl!nte, haja 
frnnquez&. s~ião as Provincills como tllel4 igualadas. 
e rCC'(lnheci,las. l'ej(l' Provinc;a tambem a Metropo
Je. de!'::tp:m~cer;to todas as idéa!!, e iml?-ge'm de 
conqltislns. Se porém a boa adlllinistração depende 
da di\'i~ão e cemmndidadc dos termos, dividão-se em
bora nas Provincias a8 Comar.-::as nt.'Ccc;~al'ias. Por 
Ullto voto p('la emenda que apresentd, e não du
vido com'ir na :t,a parte da do Sr. AI'al!)'(J Lima 
quando diz flue por uma Lei particular se tarão 
as !'ubdi,'i!-.óes. 

O ~r. F,,,nça: - A Emenda que ultima
mente H'io ~ Mexa. p~rec('-me que não deve fazer 
artigo d~ pre:,?lltf! Constituição N()s j;i no Art. 
1.° declaramos quaea ercio as Pr9viDcias de 'lue 

H ~panha este IlDpeno; ... ft ..... 
9ft lsao aio obsta • que pua o f"",1'O • ha. 
Ja de ac~nmr o Dumero deUa, IUbdi.iwa
cIo-u em outras conforme lDelhor c:oayi. a &lhni. 
nislraçüo pubhca, e Ile o que ora couyem dt:cla
rar, adcniUiodo.se a emenda do Sr. A,I • .,jo Li. 
"'(1. Marear todavia ... Constituição quaes wjão 
~ re'luu!itos Oll bases IIObre que as legiala'ur .. 
vlDdonras hão de deliberar, e eslabelt:eer .... 
lubdi.isões de ProViDCias, parece-me deallec:essariO : 
e até inccnvenientc; porque • diviiião do territo
rio de uma Pro,iacia em outras de igual predi
Cimento he materia ttue mais ee deve averiguar 
em hypothese, do que eatal>t;lecer em lheae. 1"OOe 
bem acontecer que as riquelas naturaea de um 80-

lo ,a descobel1a de DOvsa mioas, por exenlplo , de uma 
navegaçfio a certa diitallCÍ& remontada, mUitos Cida
dlio., cujos empregos seja preciso ",imar daodo-Ibs 
uma adminisLr8Çl\O propria chamem 8t'parada ela 
Província a cujos limites perteDcia aateriormente 
o mesmo 1010, eatão qu.si deahabitado. Eis que 
• riquesa, • distaacia e facilil1ades commerciaes, 
podem por ventura exigir • creação de ulOa no
va ProviDCia sem que .. tenl.a torlavia conta 
com a sua diminula população, que deve CQase
guintemeRte prosperar quando a administra"ão pu. 
blica facilite o andamento dali tran~aCfjOl'6 8OCi&CS 

por meio de compelentes cfta\Õt!s de lOdos Da 
empregos Jocaes, que fação os ItOVOS ProvlIlcl:llI011 
nque<.:er-&e d. Provincia mat.i. a que pel tem:e
no. A Comarca de S. João das duu Harru 
na Provineia de Goias oft'erece um el.cml')o des
ta hypo~hese; e outras muitas haverí, vara o fu
turo em que o concu,.o de eirculllitancias tà'ia 
neceaaria a creação, sem nenhuma cunta lIe t~ 
com u bases que ora houVl'l'DtO. de auigaar. 
He por tlDto o meo voto, que não façam'JI a 
f'Ste resptito artigo COAstitucional; que deixemos 1011 

futuros I.egisladores toda a liberdade para irem divã
Ilindo progrl'sa.ivameale o territorie do Imperio se
~lIdo as circunstaDciu de cenveniencia que. esse 
respeito oeaorrerem. 

O Sr. llonte~"na. LevlDto-me, Sr. Presides. 
te, para fallar c.ontra o Ar&. 4.. Elle encerra uma 
nova divis;io do Imperio em Comare .. ..; t em .,. 
de Pro\'incias; • subdivi"ões desta em Dettrictoa, 
e este3 em Termos; sendo a base de fal diviaáo, 
lünite:s naturRes, e igUaldade de populaçio. 'Não 
be sem, espanto, !:in.. que 08 Povoa ouvem ao. 
vas aomenclaturas politicas ; não be sem descoa
fianças, qlle as Na~ões encanio AS flivi8Õel do seo 
Territorio. Objecto be ~te de muita, monta, para 
que ellas deixem de eslrl'mecer ao ouvir proouaci .. 
lo. Se uma boa diviliáo .lo Territorio de um Es
tado concorre para.o aperfeiçoamento de sua civil 
e petitica governança: uma má, Dad. meaoa póde 
produzir, do que perturbação, desordem, e por 
tim a esc!'llVidão. Alterar por tanao a divisão de 
um Eswlo não he proprio de tempot convulsivos: 
he mesmo perigollO em os tcVlp08 de ~era1 plei6-
cação. E posto que o Arti~ aie enuncia - far-se
ba - todavia promette Constitucionalmnte UlDa 
nova diviiáo, marcando desde jr, que serão atteu. 
didos os limites natUTat'8, e igualdade de popula
ÇltO quante for possivel; bues estai das quan a 
ultima be ioexequivel; por quanto nM Ile alRa 
s!) a causa, que póde influir no augmento e di
minuiç;io d. população de uma ProYincia,: t" 
~ póde influir na vitalidade doa CGrpQl -..., 

' .. 



( 86 l 
,,~d(' , • de certo inftue sohre a lua POllul&~.ão, 
nrigem, quanrlo augment4da ~ da t!fandeza, e teli
dd.de dns Nações; quando diminuida, nota oa
facleristica de sua decadencia, 

Olhemos p.'U'a a }'r:mça; c nella achAremos 
uma 1nova do quanto são cpbémeras ai divillões 
I'roj "'ChltJ aa em e calor das revoluções. A Cons. 
titu\ção de 179l fel a divisão de Departamentos, 
nestridos t e Cantõefi: dllhi a quatro annos ainda 
I.mm não cstava rcaUsada " divisiio; ji' a Consti. 
tuição de 95 dividio os Departamentos em Can. 
tiJes, e csteli CID Commu"clI. Em 99 .pp"rere final. 
mente oulra divisão dc Departamentos, e Arredon. 
dtlmelltns de Communes. Prudentes forão 08 Legis. 
1:\(10rc5 de Cadix, que deixario este objccto para 
qllan(~O o permiti.sem as circuRslanciu polilicaa da 
Naçiio; como se v~ do Arligo 11 da Con8titllição 
Hespanhola. Prudcntes fonio OI J.'f'gislntlores de 
lIava em 1815, conser\·ando a mesma divis~o aR. 
tigã dos Paizcs· "Ilixos; c all innovarão alguns dos 
limites das ;Provincias; confessando COIR f.udo no 
Ar,i~n 3.o ·.daqllella <Ànstituiçíio que as rati6caçõe8 
dos limitcs jlll~ados uteis, ou lIeceS8Arios lIorião 
fixados por uma Lei, que diria respeite tanto aos 
interc!lSC~ dl16 ·habitante~, como a conveniencia da 
ad lU inistraç:i·o. 

Igualmente prudenfes quilera eu que obraslir. 
mo!;. aupl'rimindo este Arti!o 4. ; ou enlíio redi
;:illll'l-o na forma do Artigo J I da Constituição 
Ht~!;pan:wl:l, e emenda do Sr. Rocl,a Franco. Nós 
j;' "ppr"vamos O Artigo 2.: nelle 8e di. que o Im. 
rerio coml'reliende 8S Proyincias do Pará, Mara
nhão, &c. Para quc pois innovarJDOI por era nada 
lnais? 

. Examinarei agora ft8 emendas dOI Srs. .ArD.do 
1,;mn, c· J~erg"eiro. Di. o 1. Sr. Dp.putado, • 
gundo l,ude colligir do meo apctntalllenfo, que te 
sUPllrimão as palavras - dntas em destrictol até o 
fim do Artigo, e flue se declare que a divisão das 
Pro\'int~ia, tar-se-ha por uma Lei. O que tudo 
"em s ser fiuarmos come eatamos; e promettermos 
àividir as Provincias ( visto que eUe Dãoappreva 
a exotiea divisão do Imperio em Comarcas) por 
uma Lei; devendo por taRtO lubsistir o que se 
lwha até esta apparecer. O qlle posto torna-. 
inul.il, ao me8mo tempo que se promette di.idir, 
no 'file eu por ora Diio convenho pelos principios 
expolõtoS: ao menos CfWlndo se Dão supprima o 
artigo como eu apoio, fallc-se co.. maior genera. 
Ji,bde na ft,rma da emenda do Sr. Rocha Franco. 
Daqui .i' se vê que não po:sso approvar a emenda 
do ~r. J'e,·.gweiro, em quanto á divisão, para já, do 
Impcrio em Provincias com o numero de ahuas, 
que fOJle entende; e quaute ás subdivisões julgo 
que nada innova do que já existe. 

O Sr. Y"rglltiro: - EIl enteRdo que a di. 
.. iSíio do Territorio deve ser conforme ao syMema 
de arlmiDistração que se houver de seguir; porque 
8 divisão deve ser arranjada legundo. a adminia
traçio estahelecida. Acho portaRlo que seria, con· 
,'enien'e adiar esta materia para quaado tralar. 
mos da . admini8t~o : enmo, pareee-me 'que te· 
Temos "mil IUlel para r.zer uma 00& diyisão em 
todo sen,ido, pois poderemos accommodar a di
visão ú adminiltração. ES~3 be a rasão porque 
"i:.{o, quo guanlemos tal objecto para qllando tra
tarmoll d. admiftiltração. Se fa:&emos já a divisão, 
lerem'fI de "er:-n08 na aeeessidad. de contrager-nos 
a cada l)aaao a fim de organisar a adminis$raç~. 

em ordeln !I. dh·iqão, e se esta ft.)l' má, aqueIJa 
se~ tombem deteituoaa. Por agora ),asta quc Be 

trate da divisão eln Provinciall ou elR t.;omsr
cu, e o mais fique R~iado segundo u que j;& 
ebservei. 

O Sr. J!~'lluei,o mandou a 1\IesI a seguinte; 

EM~NIJA 

Proponho flue por agora se trate somente da 
divisio llfinll.uiil em Comnrcas ou Províucias, 
ficando aR 8uMivisões adiadas para quando 8e 

tratar da admmistraç.ão. Yerpi(o. 
Ff)i apoiada. 
O Sr, França, O adiamente !\J,io eatá em cir. 

cunstancial! de ser admietitlo, porque a Adminil. 
traç.ie l'ublica llfe8uppoem a divisão do territorio , 
qu~ cumpre seja assigluula de antemA'o. 

O Sr. Cm·neiro ele Camp08. Eu não convp.nhe 
no a(li:lInento, porque não entendo o que he ficar 
:adiad2 a divisão para qll:mdo se tratar da admiDi .. 
tração das Provincias. Quando se fallar na admi· 
nistração, deve .ia "star feita essa divisão, porque 
não hc ent.:lo que ella hade ser determinada. O Ter. 
ritorio deve estar medido por maneira tal, que 
fiquem o mais bem regulados q"e for possivel, 08 
divertlos ral: .. ol da publica administraÇ".io, e n' um 
Governo Representati\'o, cumpre não só ter em 
viata aquillo de que depeJlde o melhoramento da 
adminilllraçü'o Ecenomica ou. de Justiça, ma. até 
attender ao melhor modo de se fazerem as Eleiçõet, 
quando for preciso nomear OI Repreaeutantel da 
Nação. Na<la dillto se póde fazer de um iDltlDte 
para outro. He necessario que nÓl tenhamos bases 
certas t pelas quaes possamos reger-nos: de outro 
modo, nilo entendo. Estas s::\o as ra"õe. em que 
me fundo p.ra regeitar·· o adiamento proposto; e 
digo que se deve tratar ja da divisãct, pois sobre 
eUa he que se hade traçar o plano geral tia ad. 
ministração do Imperio. 

O Sr. lJias: - Sou de voto c:DDtrario ao 
qqe acaha de espt'1lder o lIIustre Deputado o Sr_ 
Carneiro 'e Campos . • Já por duas vezes tivemo!' 
eleit;ões, e el139 Me effectuarão independentes dessas 
divizões. As divizõe. não interesFão por agora t • 

não conheço em que se opponha a boa ordem o 
adJadlento pedido, aRtes justas razõel me persua
dem que do adiamento resultará. bem; porque em· 
quanto eata matcria estiver adiada póde lIer me
lhor projectada a divizão, e depois virá a ser 
mais analoga ao systema de administração que 
for por ,!sta Assembléa adoptado. Nenhuma rAzão 
poderosa alcanço para que .e faça dependente a 
fõrma da administrar,ão da divillio já feita. Org~
nimndo-ae, e ,Iiscutindo-se esta administm~ão sem 
que sejamo. forçados pela fcjrma da divlziio. S~ 
darão os traços, e medi~as para e!\la. Estiio 
por hora dividida8 as Provincias : uma nova diviziio 
não me parece faio urgente eomo se inculca;' an· 
tes pelo contrario pede a (lrudencia que n demore· 

'IIIOS por algum temp'l - Voto por tant" l>ela 
emenda do Sr. Ye'~tteirn. . 

O Sr. Carne;m de Campo~. O qlle di1- 6 ilIm:. 
tre Preopinante Reria muito bom, fie acaso nós' por 
meio da Constituição qlUl tem(\s de fater lIio altl
ralsemOI! li divilláo existente. o que não he pro. 
vavel. He verdade que nl)s ja fizemos nossas elei
çõ~8: mas quando a8 fizemos, hn\'"ia certos pont9S 
dRdos. Se acaso nio altprarmos a di\'"i~ão d' ag,>rs, 
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entáo nãoIÓ oro deve ficar adiada a materia IDU 
~cv~ _até ~er supprimido o Artigo. Mu ae a Cona
tltulçao vai marcar nova maneira d. 18 ajUD&arem 
o~ eJei!or.:s para I tazerem • as eleiçÕt'a, e se a admi-
111straçllo hadc ter melSmo uma forma diversa' se 
• forma J udici~ hade vlriar, não ha duvida' que 
-.e d~vc tratar disto: agora se acuso quizermos que 
se !luo Íílça mudança ulgpma, isto he outro CIN: 
eulao estou Jlelo que lIe acabou de dizer. 

O Sr •. Verlfueiro. O iilultlre Preopinante diz 
que.he precIso fazer 8 divi;áo do 1'erlilorio para 
depol8 estabelecer a aclministraçlto. Porem se a diviiào 
for má t ta'Ubem s ac1minittraçlio será 1"1\1 distribuida : 
por isso parece mais con\'enienCe reserva.la par. quan
do tratarmol ~a administração, par. a accommodar
mos lO inte:,esal' desta; porql1e do contrario podere
mos sentir embaraço, quando tratarmos deU. tendo 
b"ce&sidade ~. a('commoda·la a uma divisão que pode 
Dão IKir appr(lpriada. Mas diz o illuatre PreopilJan
te t que a di \'i~iio Daria tem ooro a administrac;ãu 
da J l1stiça. Eu convenho nisso, porque será ne
ccssario fhz\;f OULra di.islio para as Alsembléls 
Elt!itoraes, para a direc<jao .i.l força armada &c. 
mu conviria muito que todos estes riamos fossem 
distribuído8 conf01'me 1\ divisão t de que tratamos 
para o Governo Polílico em gCl'l\l, ou que a elle se 
accoltlrnodussem quanto fO~iC possível; e por iSlto 
mesmo devemos ter tudo em \'ibta para dividir o 
1'crritnrio do Imperio pelo modo mais cunveniente. 
Fhtalmente, eu quizera que subordinasscnlOs a add
Distração á divislio, e Dão clIta áquella; por isso 
.oto pelo adiamento. 

J ulgando.se a materia sufficienfewnente di~uti
d", foi approvado o adiamento proposto pelo Sr. 
VerA'ueiro. 

O Sr. FrQuça: - Por bem tia ndt'In, eu 
dlgo que ha uma emcn-Ia do Sr. Aruu;o Lima. 
que he maia ampla, e se acalo ell .. passur, fi':3 

lupprimido o adiamento. 
O Sr _ Presidente: - Quando lá chegarmos , 

tratar .. )e há delta_ 
O Sr. Fra"çd: - Logo· que .e vai prl'jlôr, 

'Ie teln lu~ar a materia do Artigo, e le ~5tá ,.li'(;U
aido. deve entrar a emenda em votação. 

O Sr. Vergueir;: - O add;umento he que 
está discutido, e niíl) a maccria do. Artigo. Q11all
to li qaelitlll) que resta agnril , julgo que versa so
bre de .. ., admittir.ae, "I, não a divisão em Pro
~inciillll. ou em Comarcl!I. Parece· quo eatandu 
e~labe~c:dda a divhlo eln Provincias, não se ele
''lia alterar sem haver IIIn motivo para isso, como 
não ha. Tem. se dito que a Pllavra - Provincia -
era ()riio~a no u:mpo dos R"manns. Se o foi, já 
o não he: c se hC>llve8lemos deref,_.rmar os nos
sos Oicci'lDarios pelo 1150, e sentido que ai pa
lavr:as tiverio em outro tempo. muito teriamos a 
fazer. Se abandunamos esta palavra por um vicio t 

que ji está- purgac.lu com o tempo, cmp~brece~~s 
a numenc!atura, e pa8sando para a dlvlsllo prl
mari~ o terrno que designava UrRa divido ,secun
daria, senti,no. lugo esta folha, Q que obrsgeu a 
Comml'são a IIsar da palavra - Destric:to - que ex
vrime urna idéa gene rica. f'illalmente chamando 
a&gora - Comarca - (i) que se cbamava Provincia, he 
llece,.uio dar defini ç-ão deU., porque ninguem 
a toml neste sentido: todos entendem por cUa 
11m deslricto de Justiça. Não ha necessidade aI_ 
Buma de abandonar a palavra - Provmei. - ; ,elo 

contrario relul.. algllna incoavenieate pela maiar 
obscuridade. 

O 8r. Mtldel ia Co.ta: - 8r. PresideDte, 
a queltão vai-tle complimndo, e eJDend." ICIlJre 
emeDdal, daqui a pouco Dão DOI entendeo.OI, 
como tem acontecido outras n·zes. Trata-Ie de 
eDteDder o A rt. f." do Projet'to. A dizer verda. 
de, elle oft"t>reee duvidas granl t que parecem de
.er decidir-nol a não deixa-lo ,a888r. Ao yer 
que no Art. 2.° o nome de Prmncial, he e:n
pregado corno ConAtitueio"al, para marcar .. 
g~andes secções politicas do territori. do Impe-
110; quando cbegupi ao Art. 4.u , daudo JOf 
decidida ellsa primeira ~rande divillão em Pro
v~n~i~s, cuidei que aquI sc'. le tratava da IUb
dlvl~ao deU as em outras secções t como Comar
cas, Dt'strictos &c.; e Dio foi pequena ruiuba 
surpresa quando ouvi a um dos ll1ustr .. ~Iem
bros da {~ommi88ão, que com t>fteito toi plano 
eODcertado o excluir a palavra P"r.;nC'ias. 

ê Que quereria pois a lllufltre Commil&ão 
com IstO? Qllereria !lómente lDudar de Domes, 
chamanrlo Comarcas o quP- outr'ora chamavam08 
Plovincias; e chamando Destrict08 o que ou
tl"ora cbamanmos Comarca8? ê Ou quiz absolu
tarnt>nte t>xcluil' a divillÜo em Provincial, fican
do o Imperiu rédtt::ido a essal secções spcun
darias, que forio sempre reconhecidal como di
visões Judiciarias, para marcarem 08 Hn ... ~s de 
jurisdit'ção de certos l\fagistmdofl nlaiores, ~ 
11;0 Corregedoretl, Ouvidor ... 1 Não sei: Rias em 
qualque, das hypotheMetI teOlol graVf's inconve
nientf's. Na p!meira, isto he, IC -a eoulmislio 
não quiz senão mudar da n'omes, tligo, que 
ha uma iutrodllcção inutil de nomendatura no
~a, e I'ugeita • ,rraude t'ollfupiio: illutil, poi. 
n:io po~sCJ de,.;cubl·ir a _rasão f·orque le dê 0.,0-

me de ComPorcR ao qll(' d'3mavamol oulr'nr. 
Pl'c"inciA, e o de DedlÍcto ao que ("hama,a
Dl(\S ot:tr'ora Comarca: Na segunda hypotht"!'e, 
i~to he, i'e houve tenção de acabar tom a div: .. 
';:'0 .. lU Provinda.. pará 6{"arrr.o9 reduzido.. " 
C4 l mare;as, digo que ha nisso urna fuI ta Irrav .. t 
porque fiC8q'1(1to !"('In divillÕea teraitoriae.. poli.i. 
caR (dmrno política8 em contr"por.iç:io á jm!i. 
ci~ .. i;ll-l) !I('IO AS quoes não be poslíyel que o 
GO"f'!no marcbe, e SE" de!' .. nvol~a. 

Sab~mo'l todos q',e n'um GOYf!rno eonllti. 
tur.iohal , o Supremo Cher'e, além do Pelder Elle
cutivo para a 9imp~q~ f'X":"'l\~O:> ~"fI Leis i tem 
o Supremo Poder Moderador ,,:1:1 I;' ~·~"ft do 
(Jual elle vigia como d'atalaia sobre todo (., TI'!!e 

perio; be a Sentinella permane"t", f'(ue não 
(forme, não dt'!!eança; he o ArgOA polihco, que 
com cem 01h\)9 tudo vigia, tu6l0 oh.erva, e Aio 
só vigia, e observa, rnas tudo toca, tudo move .. 
tudo tlirige ,tudo concerta, tudo compõ~, fa" 
zendo aquillo que a Nação faria, le podei!!l,C, 
mas lendo preciso commette-lo a algo_m, tem 
mORtrado a rasão, e a experiencia, flue vale 
mais commettp,..lo , uma pe8loa fil';ca, que á. 
uma pesaoa moral, i!lto be, uma CorporaçRo. 

Ora se o Supremo Moderador tudodnf' 
ver, e tudo tocar, be preciso que teDba .Ihos , 
e braços por todo o Imp.erin. Essl'tl olhOl, es
ses braçOl, são as Authoridadet Provincia"l, 
que v~em, e tocão por elle, e com ellf! estã~ 
em continuo e immediato conta~to; rela~1 es. 
tal ,\ue Dão quadrãe aos -Membros d. P __ ... 
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iudiciario, que deve elle IDeamo ler virado, 
sobreroldudo. E essas Authoridades ProvlDciaes 
devem abranger uma grande extensão do terri
torio, pois que 8ua multiplicação leIO urgente 
nf>ccHSidade, além de Iraades despezas, ·só ser
"'iria de complicar, e entorfM!Cer a marcha do 
Governo em suas operações. Não há, Sra., ou
tro meio nenhum de governar Ula grande paiE: 
Dividir a guarda, e a vigia da observancul da. 
Leis por t.ant2& Authoridades subalternas, qUin
tas bastem para0 'feliz .desempenho; premiar 
()s zelosos., e exados ; punir ·01 infieis, e ne
-gligentes.SãG a8 100188 reaes de teda boa ad
ministração. 'Temos pOM que tanto ri'uma como 
n'outra bypothese, o plano da illuatreColD
-missão não póde ,ir avallte. 

Talvez se entendesse que com essa eztincçiio 
'de dh'isão em Provincias se apagasse, estinguis
'Se tambem o espirito' de Pr~incialismo, que nel
les Sf> póde suppôr, em manifesta desvan1agem 
da unidade indispensavel em o Imperio, de que 
dePf'nde sua força, sua prosperidade, e sua 'gran
deza. Não ·sou tambem dessa opiniã9. Primeira
mente niio he com a mudança de Dom'es que 
se ha de mudar .aquillo que prende em causas 
d'uma ordem superior, ('omo são 88 a8eiçóes 
do nosso coração, e o moveI dos noslloll 'inte
·ressses. Além disso, famUiarisados OB'póVOB com 
o h,a~ito de disting~irem as fP.'Iln~es filmllias,~que 
'habltao certas porçoes de terrltorlo ~ conhecidas 
'peJo nome de Mineiros, 'Paulistas, Bahianos, . 
&c., nunca mais perderão o habito a essa di
'visão. E em fim tão longe ·'esti de ler essa di. 
'visão prf>judicial , unidatle do Imperio ,que ao
·tE'S a corrobora, e mantem. O Imperio lIe 11m 
-Corpo; ·suasProvincias, luas VilIas, seos Mu
'nicipios, l'ão os membros, são a8 visceras; e 
'espirito puhli('o, o amor da Patria, são os 
a~E'~tE's que circuláo por elles, e GS põe em 
nlOVlmento. 

Mas quaes são 98 ·elementos ao amor da 
Pat .... ia? Uma serie, um complexo immenso de 
affeições 'paI ticulares, as quaes formão uma eJ'· 
ten"a cadêa, cujoa aneisviio p,render em um 
primeiro, que he o amor da famllia. Omnes 0711-

nium c(lrit~les patr;a una complexa est, diz Cice
ro. Out.ro ~rande filosofo dizia tambem: tomára 
eu que o Cidadão amaSse cordialmente sua fa
milia; tudo o mais he consequencia. E dizia 
bpm, SI·S., porque o Cidadão que amar a sua 
f.'1~ilia, respeitará as visi!lhas para que lhe res
peitem a ~ua, c a necessidade demutuos soe. 
corros, e mutuas vantagens, leva-lo-ha tam
bem ~ am

l 
a-las, e estima-las.; e este feliz 

contaglo avrarci por todas as mais. E~te ·cir
c~lo de familias reunidas, amará o solo que ai 
VIO nascer., no qual ~erramão se~ luorparati
rarem ·0 sustento da vida , e amarei as Authori
dades, que .atodas proteja na posse, e fruição 
elo frueto de seo trabalho: Este circulo amará 
o circulo limitrofe, por conta da necessidade de 
mut,!08 soccorr,?s, e mut?as vantagens, e .. sim 
de clrcu~o em Circulo ~val-se ás ultimas, e gran. 
de8 lIecçoel do Imperlo, e em vez de desunião 
t,:n!es uma "olid~ .~nião. Deve -pois subsiatir ~ 
dIVisão em 'PrOVincial. 

',; ~Temos agora outra qnestão: 2 'E a -Consti
.t~çao deve marcar a divisão territorial? Sim: 

Porque? Porque hecssencial, • sem eUa ai .. 
póde marchar o Governo. 

O Estado he um todo que fie eompõe de 
duas grandes ,partes, o CGrpo Politico, e o 

. Tet'ritorio, as quoes tem um· neso, e intima 
relação " e devem marcha r de accordo. A Nação 
que se constitue, hade por força marcar o mo
do porque 8e deve reprellentar, o modo porque 
se ba de methodisar a 'administração em gelaI, 
e ,em fim o modo parque as ditrerentea Autbo
ridade hão de desenvolver-se sem 8e perturba
rem n('m ,cruzarem: e tudo isto depeRde da di
visão do territorio.. Esta diviAiio pode ser com 
o tempa alterada, e as miudezas de sua organi
sação podem ser feitas por. uma Lei regulamen
tar. LOgo deve a Constituição mlrcar a divisão 
territorial. 

Mas que divisão adpptaremos nós? A mes
ma que temos, e por uma rasão bem simples: 
,porque não a podemos ter melhor, ao menos 
tão depressa. Para uma' obra tal, Sra., além 
das difficuldades quasi invenciveis das localida
des, demaRda uma collecção immensa de fados, 
e ob~ervaçÕt's, que no mundo antigo onde 08 
territori08 estão medidos á palmos, e a povoa
.ção apinhoada he diflicil, quanto mais 'entre nós. 
Em fi .. elh está em uso, he conhecida dospo. 
vos, e não lhe vejo notados os inconvenientes. 
Não ha duvida que em um paiz novo, e por 
descobrir em muita parte, haverá necessidade de 
fazer novas creaçõe~, e flubdh';sões das já feitas, e 
isso mesmo pode a Constituiçiio acautelai'. Em re
sultado entendo que poderiam os substituir ao Art. 
4.9 outro conc~b~d.? assim. A. Constituição man
tem a aetual diVisa0 do ImperJO. Far-se-hão para 
o futuro novas creaçóes, e subdivir.ões quando 
assim o pedira demonstrada necessidade do ser
viço publico, e o com modo dos póvos. 

_ O Sr. F~'anfa: -. Peço a V. 'Exc. que con. 
Vide o IlJu~üe Preopm:ante para qlle dê a lua 
e{nenda por acripto, a fim de vêr-sc se he 
apoiada. 

O Sr. M,u;el JfI e,Stfl leo a lua propria 
'ClDeada J que hc a .eguiRte. 

El\IENDA 

Proponho que se conceba o Artigo da ma. 
neira leguintc. - A Constituição mantem. divisA0 
aetual do Terricorio, e para o futuro far.tIC.hlo 
novas creações. ou di,is6el., segundo pedir a ne
cessidade do IItrYiço, ou o com modo dos Povo •• 
- João &ver;Qn, Mllciel JaColtll_ 

Foi apoiada. 
O Sr. HmrifJ.es JtI Rt"l.enle : - He pena que 

o nobre ~eplltado náo puzeue a sua emenda lo., 
go. no prinCipio I Então eo n50 teria apoiado o 
adIamento proposto pelo Sr. Ytrgwiro; pl)rque 
c.rlamente .acho mui boa essa que agora apresenta 
o S~. Macrtl· tlII CU'". Mal em· fim está vencido 
o adiamento, e ~eatc . Ca60 já não póde ter lu
gar ~ emenda ,que lendo hum novt' artigo, que 
subStitue ao •• 0, veIA fazer ilIulOrio. o adiamento 
vencido,:. Se a Auemblea quer derrogar a primeira 
reaolu~o" eu me não opponho a iuo, porque 
como Já dl8se, acho mui boa a emenda' ml8 se. 
que a _AlIscmblea p08it~vamontederrog~e aquella 
resolu~ao, de nenhum modo pode 'ter lugar i por
que nao entendo que possa haver cmentla subrc: 
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m~er1a\·etd(l:s. Pt~'r uma cl':ci~ã. 8Otelnn~ ficou 
)~cf,a .. ~a •.. ~ ... 'g~nlla ~~~rc. "c~tc :u~ig. rel~tj" .. a ali 
.,~b~,vls~e. l~~1 .~r"~In\:la,~ pJr~ .. r.~H.r .,leUa ~ quan
do .se .dlscu~I.r. ~ fôrma de a.I'."Intm~çio, c o fllIC 
e!lt'ã t le ve.ncer., la.. lle ser ~nc(,rporaao neite iH

'Igo ; .. tomo. p~IS le pu te: ~dmiu ir uma cmcntl;a 
que 'lrestr~e loJa cllta rc:801uçíto 1 Mc ~or isto que 
voto c .. un~rl. a ~me~IJa.' 'Iue: .aliai jul&o mui'tu h,u. 

O Sr. fr4J"çQ .• - T .::n tudo o lug:'r a cmen. 
da ,.10 .1I1tlst~~ . Del)U~.1tl.." J)(.'rqllc sc nâ=» pcule 
cons~(lera~ pre~udldlta p'clo ~dr;l~eDr~~ O ~t'g;mcn
lo dl~ que. s~ pr()~ollh:ipnmelr~~ a q'Ic. tor Rl .• i,l 
ampla. O ~dl.mcnt" P.1-eOtl selh prejudicar olltr. 
fJ"alque~ e~etl·l~ ~~~, IIc. màis "l1lpb, eleve prf'
terlr. Gunsuhe V. Ex\:. , Assembléa se a quer 
J'rrj 11 c1ic a r : '~u ,,~Ii'J.~, que n'iio telo lug., O que 
diz o (Ilustre PreOp1l1allt:!. 

O Sr. H,-úiq.iu's d~ S'-únd!: - ~'!ão pó,le 
jamaIs app.uccc:i- C:llii:llilil s,jbrc ll1aleri~ que ficá 
adiada. 

O Sr. I'rrgi'ú%ro: - QII~n,tó di ri, a Ininha 
emen ta. foi para fi~ar o a lia",entl! para o tem.,o .Ià 
"adtnilli~tr :çlu, mai c.m.., a éril'~II,IIl propttslA lIa:u 
'a ditliclIllblle: que h., ~ntc"Jó que I:na mcdior 
'admiui-Ia i v:.taçá.', .P·flIUC tictVaroa, C(;~ essê 
'tiab'al"u deci.li to. V. E"c. co,,'u!re á Al'ieOlblca, 
'e v~j& ao: ella qucr que se almlrc, á ellien la á 
~(ttílÇ"i", p"rqllc nós não e.tam~lI tin ligl.tC~1l 'luc:: 
Ilio pthS.!llOll fua:r o 'l,te c;oncórra poli'. a\h.alu 
o ilu~'sn trab .. lho. 

j 111 góJU. se a matt"ria lU ftC;elltemerite discuti
'~1a. ~ :, Sr. Presi,le!ate roi • voução, IC a 
.'nc:"i:"la últim.l.nellu: projJusf., c:.lava pr .. j'ldicá·fa ; 
fi Lnc.c:u-'sc que mio. , 

Se pa881"1 • Artigo ta' q,ial: N:io r.au·\IJ. 
Se p.as51"a a ene l-Ia ,lo St! ,lffJClr.l Já C.sta.:. 

O~ci;lio;;,se quê si'n, ficanJo prcjúdic"Jal loois ai 
~Dtras. 

Ô Sr. Rtirritfú" de llezmde : - Pcr~ .. nto ago
ra ., ·Sr. Prc!it icnté:, se esta emen fà fi;.:a adi~da 
lIe"undo a pml)(J~içl',~ ,'end la llo Sr~. P"'glleir •• 
ou

o 
se' he ,una cle.:isãó derinitiva. ~e 6(1 para 

qtl~~d-r. se trâta.r cl~ ~:Ir~i~iSlraç~o • ~m ~sla:. mas 
~e ~ca (lesde Ji de-chhda. cntao fOI por t~,n. o 
adi:uTlcnto vendiln ~ porque elle re~.oe s(J~r~ elltc 
Artigo ~. ó ó ~UlI ,~,:slppa.réc~. á. viua .Icsta ê,!,e~~ 
da veoclda, que fie um. pcrfeata, e .$=o;0p,lcta 
substilllj"lo délle: esta cmtólla , e este adi:lmc:.n-

) "E ' I() itmbos vencidos, destrlleln·s~ m.uuam~!",~. U \'~-
taria peta emcnda d,. S~. Macitl tia C,sltJ, 1U1l~; 
[\)rno a ,H,H, ht: ~r~cis. q,ie. la • A81~IDbh a, ~e
dare que t~m derr?gado d trcncllhehtct do 3cha
'Qlt.!niO, sem lo) que Julgo c;ut hà g.an:tc contra· 
dicção. 

O Sr • • V~:l'z: - Logo qne IIC di. - aliia. 
da .... quer dizer que fica sUl'llensa a discu8iio: 
atli:un;llto não he emenda, e este ain la nin se 
re!\Oogou, para que se possa tratar ja da m.teria 
adiada. . 

O Sr. .A Z",eit!a Allzuqu,.""ue: - ~&iamento , 
não ... .-1te materia. vence 56 ,emp'); ~ ci»rTÍo. se 
vence,. à maleria • ". adlólm,.tltn ja não tem fugár. 

O Sr& Araujo PitJ",zti : .-::;.' Pare!ce-me. qu'c dâ 
II:mentla. cio Sr. ~/Qci~l da C03ta 1'6 deve cónsi. 
derat·,e vClú;icta :1 parte, tine niio prejudicar O 
;;,di.amento propustO pc:ló Sr. PÚlu:ir~ ,e •. appr<J
"lIcto peta As~cmblea: de' oUtríf surte sena nulla 
~ cteCÍ'sã\J' d~\I:l neste Itlomdfto. A proposta do Sr. 
I'ugubr,' teve rvr lhu j\Ütr li disé~iii> da. süb. 

divisÕt!1 dI' le!pir rão para quando se tr:UlAe I'. 
AI~IU1!straçáo •. ma~ nJo .c ",'pO~ a q~ç Se di!
CUllS"e já qual d-:v. ('e f a divi~d\l ,1l1ólllU:l': ~ cu, 
Província" ~ ou a em COI~arccls • &c. 1\ crr.t"I.ctJ. 
do Sr. MacllI da Custa smlc:n\<ou iA lh\"i~io aCI .... I. 
Ora tend,... Assemhlea ilPJlruViU!U c:~t.l e!ol~·n(l.I, 
depoIS de decretudo o a\liam<: IIllJ nl:S. t~rl1ll '5 in";
c.d()s pelo Sr. Ver.;utlro. ,p::.rtc".m,e e\'i,ltl~";, 'II;'~ 
() qlle :;e Veoceo ,ta emen/I:. he ~Ótnc:ntc: .iA Illrl!! 
"d.ri,':! á ~ran,le clivisã.l em Prllvinci.s, e OI;nciI 
ali .. cI .. a'!~ slIb.lil":8()tS , P9rque tat .• !' já C:~l.n;io .. di .. -
d .. ~ .. ar~ tempo (Jl'portÍJno~ 

O ~r. ÁZ,r.cida t AlhufU'lrtJUt : - O An igo foi 
.approvado tI)Clo., p"rqlie c. adlaancntu ~o \ cncc: 
tcUlpO. e a naateria está venci,la. 

O Sr. /)im: - F ~ il& a .h v is;.o do tcrritol in 
d'l Brasil em P:'o\'incia~, (que;n du,;j,t.~ qllC:sc: 
pode, c dcv~ fazer s,~b!i.vis.~~s ,em Cb!'!ilrcôls. 
l\111oicil'ios. T ~rrn(lS, be,uictos i hirn he lãll mil. 
nife:sto, que: se ;l~mllnsl~~ qualtl'rer q"e 5t'j~ .. 
dc:nominlçió qu~ ~e llê á .. part~1 fo~:t.)li"i,'i,las. Ao 
maleria e5t~ a~i~da, pOIS que o a il~mentu ~stá 
tm I~r, nã." rcsta rnu:s a diur. 
. O Sr. Ma,',,: - (\ ord.;:m assim não está rn.,o, 
ti.f . .l u 'órIDa .10 Reg'ment". Náo Se! puz á \-Ol(.~, 
e "ill se: perguntou 1«: o Artigo Iodo estava dis-
Cu i uit.. . 

O Sr. Pruit!,,,tt: - Eu propU! assim 9 ~ 
peRso que o Sr. De!p~tJ,to mio ouv;io. . 

O Sr. CMrlÍe;r~ d~ C4mpo8: - P .. rece·me que 
a emen·' •. do ~r;. Secretario. rir. ep1 Ii.g~r d. C'". 
tr~. que Julgo ~~e :d~ ~r .• Ycrf".~;rtl, por,quc di ~ 
~e .ustcn~ a a~LII~! ;d:vlS#n. O. ,Sr. 1"'./{"'irU, mos
trou que c5te n~goclo de. acf""nis!ra.ião ~c:~~a .I('~ 
tut:i11 a pu ,Ia dlvisio C. A' 0(1'1;'111, a uldem. ) 

, O .Sr. Fra"ça:- Por ci •. ~ da ~r(!('," '. " 
Asc;cmb1ea rea:.l ,,~o quc o i1lliallltnt'l elu Sr. I/er
gueirtl n;io prc:judtcava a emen.ta do Sr, M"âtl 
.a CJ.ttii: ea reço ~o,. a V. Exe. qne.propG_ 
n}ul o, irv~r:1lO 9 ,\ue. be! ~ aC';1'e!nda d~ .6r. AII'; 
fui da. Cost. prejudica a do Sr. rrrlimr,; c eôrá 
luJó deCidido. 

ti Sr. Dlal: - Ct!mo h .. duv.h'a~, reqycir~ 
• \7. Exc~ que pruponha ao Sr •. Secret~ri~l. (~is
to Icr autografo da sua emend;t) que ,cxv!lqu~ ,u 
lentido em qua a concebeo para dt:cidinnos Clot" 
qucstã() t pois eu votei na intelligencia que a 
émen:"" ni;, p,rej"diCl o adiamtnto. 

(j Sr. MII~iel da CDsbl ..... leu .a lua emenda. 
St:ndo, p,Cls~a esta m~teria á ;~t~);to. deCidiu-

se que ~ubstitulS~c. o alliame~to.. . . 
P1SS00 ·s~ á &ntl~!lslo di e!l'tgr:nfe d~ C.ar. r. 

- 008 \Vf~mhr')s •. 13 Socic,lacie do Iml,erin do Bra
sil - iítuló .~!-,o ~ ()o hDpc:rin .10 B"fa~il. 

O Sr. Alonle%Um~: - Si .. I»residl'nrc:. ru qui
Icra saber a~oril se houve .,~á nllva djyi~ã". 

O Sr. l'rtSiJ~llu: - ~~ hOllv," •. 

O Sr. Ye'l'tueir, : - O . mai~ qlle! $e! lult'leria 
di7.er t hc, que em lug3r de di?e!r ~ ~"s M tl!lblC)~ 
d~ Sode4ade' ,lo (mperin do Brasil":"" ~e clissc ... -e 
- ao. CidadàCls do Imperio '(\0 B,a~il - lic he 
9pe ~e cham!u Cid~~iói ,os,. ~~mbro, dn I "'pe. 
rIo. Eu f'çn sobr~ I$SO uml t::.enda: que.ra V. 
Eic. mand~IA bOticar. 

E l\t E N DA. 
Propnnho que se diga - Ci l:trllr'lI - ~m 1~ 
cI~r...retnb"'r(l9 ,ta Socie,bde. - ;r(.·'"G!lt1-". 
Não íQ( apoinda . 

•••• 



OS". NOIIII%UtnlJ: - Eu . quirera qUf: Se Ido. ã. noslo ~lIr~~ l Sf.ria de mister consi4era.los Me~~ 
ptasse a emenda do Sr. Yergueir, para desvane. bras da Sociedade: Br:asiJiea: mas este nOlne .6 
cer a iclé. de que le h. de fazer dUFererfça entre pode competir, e sq ,tem, competido á homens 
Brasil'elros; e Cidaditos Brasileiros. S~paremo-nos livres: 19&0 cahem por terra as refiex6es do ~I
nesta parte de algumas Cón.tit"içõel. Ser Brasi- lustre Doputado. Senhores, (I. escravos nio p~s
lei:-o, he ler Membro daSotiedatl, Bra8i!ica: por sãn de Habitantes, no Brasil, e nós não trat.
tanto todo o Brasileiro he Cidadão Brasileiro: con- nlos neste Capitulo dos simpiice. Habitantea no 
vem sim dar á uni mais 4Iireitos, e mais deve- Brasil: porqhe então deveriamol enumerar .,ui 
res do. que , outros; e eis-aqui Cidadãos activol , os Estrangeiros, tI a.',i.- Eu podera traz~r par. 
e passives. esta diàcussiio com a minha humilde fraze os ex-

O Sr. Fr~"ç(j: - Nós nio podlmos deixar cenentes discursos, que se ptonunciarão em Por. 
de fnu esta differençl ou divisão tle Brasileir.:»s , tUgal quando se tratou desta materia; e mesmo 
e Cid .. dáol Brasileiros. Segundo a qualidade da expcncfcr o que ha de justo, philantropico neste 
nossa populaç~o. os filhos d~s n~groJ • cri~ulos capti- objec'to: mas creio que ninguem ignorará o .que 
\GIj, são n~c;cldos no Tennoflo do Brasil, ma~ to- he conforme aOI principios gerau de Justiça, l1u
davi3 não são Cidadãos Brasileiro!. Devemos faler manielade, e Moral Universal, printipios tlue cer. 
ena difFerença: Brasileiro he o que nalce no Sra- to farão à base da Conltituição Liberal, que el. 
sil • e Cidadlio Brasileiro he aquelle que t'ln di,- famol á fazer. Portanto creio haver victoriou
reito!! civico~. Os Indiol que vivem nOI b05quel mute combatido o Sr. Preopinante: a simples 
lliio Brasileiros, e com tudo não são Cidadãos I.itura do Capitulo, mostra que nelle 10 não tra
Brasileiros, emqu3nto n:ÍI, abr~çlo a noasa ~ivi- ta. nem era possivel tratar dOI Indiol, e Criou
liea\ão. Conyem por consequencaa fazer esta dlfFe- los captiv08. 
rença por ser heterogenea ti nossa popubçKo. O Sr. MII!JfI: - Parece-me .ue a Epigrafe 

O Sr. Monlt!::uma: - Levanto.me para res- dtste Capitulo tal, qual elt' , a devemol enten
ponJer ao J1h'~tre Preopinante, que trouxe por der tratando dos Cidacfãos Brasileiros; J>or iaso.que 
aresto os Indios. e ('5 crioulos captivoI. Eu cuido Membrc'l da Sociedade do Imperio do Bra.il, vale 
que não tralam"s allui !le nlo do. ,que fazem a o mesmo. que Cidadãos do Imperio Bralileiro. 
Sociedade Rralileir., fallamos aqui dos Subditos ',Não devemos fazer dilFerença entre Brasileiroa, 
do Imperio do Brasil, 'llDicos que gOlão dos com. ,e Cidadãos Brasileiros, ainda qU(I no Artigo 5.°, 
modos de DOSla Sociedade. e 10fFrem seos, incom- primeiro deste Capitulo, se falle só de Brasilei
moclu" que tem direitos, e obrigaçõel no Pacto ros; porque como a Con!ititu,ição não pode dar, 
Soci .. l. na Conuituiçãe, do Estado. Os IndiOl nem tliar este titulo de Brasileiros 'queiJel tlue 
porém estao fôr. do gremio da noal. Sociedade, nuceriío no Brasil, da me,ma .orte, que nlo 
não .ão subditol do Imperio, não o reconhecem, pôde dar, nem negar a denomina~ão de Minei
ntm por conse1"encia sual authoridadcI desde a rOI aos filhos da Pr(lvincia de Minas, Paulistas 
primeIra até a ultima, vivem em guerra .berta aos de S. Paulo, 8:.c. • e~tá por bso bem claro, 
com nosco ; não podem de fôrma alguma ter ,di- q.e quando n,este projccto, se fana de Brasileiroll, 
~eitos. porque nlo tem, nem reconhecem deverei se tn:JDciao OI Cidadãos do I mperio do Brasil. 
ainda o. mais simp~ices, (Falia dOI não domesti- Creio que esta foi a intenção dos lIlustfuRe. 
clldol) logo: como con~idera.loJ Cida.Jão. Brali- dactorcs, que não quizerão fale r dilFerença .de 
leiros ~ Como considerA·lol Brasileiros no sentido Brasilciros, e Cidadãos Bra~ileiros, admittindo 
polilico, e proprin de uma consfituiçio? Nio Iae sÔnlente a distinc~ão entre Cid,adãosactivos, e 
minha opinilo que sejio despresldol, que n'o Cidadãos passivu •• cumo se vi no Capo 5 das 
ponhamos OI nccessarios meios do os chamar á Eleições. e n50 fazendo outra al~ma' divhiio em 
eivilisação; o facto de nascerem com nosco no todo. este Projecto ,em que a Comniissão l1ão 
mesmo' territorio; a moral universal. ludo no. quiz seguir o exemplo dos He$panhoes, que nl 
indica este de,er. Legislemos para elle.; porém sua Conslitui;ão fizerão ell18 dilFerença de Hes. 
nellte se.,tido: ponhamos um Capitul., proprio, e panl10es simples. e HcoJpanhoes Ci~adãos. Enteo
especial para isso em a nossa Constituiçlo; siga- do por membros da Sociedade do Imp~'rio do Bra. 
mos o exemplo dOI Venesuelenses. Mas conside- sil, aquc:lJes , que formlo actualmente a Socit!tla
ra-Ios já nc~te Capitulo! Isto he novo. de B.ra!ileira; e portanto penso, que aqui BC não 

Em quanto ao. crinulos captivoI, Deel quei- precisa emenda alguma. 
ra q"e quanto antes pnrifiqemos de uma tio ne- O Sr • .França: - Combaterei o IlIustre Preo. 
gra m:mcha as nussas institui~õe. políticas: Deol pinante pelas luas melmas palavras; mostrando, a 
cJueira que em menos de um anno extirpemos do JnccJOsequencia do seo conceito. Todos os homens 
ccraião do Estado, cancro tão viru!ento, e mor. livres, diz. habitantes do Brasil. nelle nascido.;, 
tifero: mas em quanto o não fazemos de forç.t ião Cidadãos Brasileiro,. Agora pergunlo cu , um 
havemos t:Unfesaar que não entrão na classe dos 'l'apuia he habitante dn Brasil? He. Um T:puia 
Cifladiios • que mio são membros de nossa politica he nascido no Brasil,? He. Um Tapuia he livre l 
ComOlunhã'J, e portantu que não são Brasileiros He. Logo he Cidadlo Brasileiro? Não.' posto 
no scntiJo proprio, technico das Disposições Po- que alias .e possa chamar Brasileiro pois os In
li. iColS. São homens pana não lerem tiranisados; dios 110 seo estado selvage"l não são, nem se pa
Utas (permitta.se-me o uso da expressão do. Ju- dem considerar como parte da grande familia Bra
risconsultos, bem que barbara, ma. he política) sileira; e são todavia livreI, n3scidos no Brasil, 
crn quanto ao exercido de direitos na sociedade e neIJe habitantes. Nós, he verdiede, qll~ temo, 
são considerados cousa, ou propriedade de alguem; Lei que lhes outorgue os Direito!ll de Cidadiio, 
como laea élS Leis os tratão, e reconhece ... Lo- logo que el/cs abração os nossos costumes, e ci. 
go: como cha~a.los Brasileiros no sentido pro- vilisação, antes disso porém estao fóra da nossa 
prio i Como menciona. los no Codigo, CluC tomos Sociedlde. Se I população d. territorio do nosso 
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Pai~ tora tn,la homogene:a hão ha"ia que reparar 
no caso ; ~as scndo ~lIa como he hetcrogenea, mil. 
ter he nao (,(lJlfu~dlr as diffelc:ntes condições de 
hum.ens por "~~ lI!exacI. tnunciasiio. Cumpre ad. 
"crur; ~ corrl~pr a eiprenão. 

~ ~r. M~la: - Do que tem dito o (Ilustre 
Prtopanante lO se póde concluir que precisarão 
e!f1t:n fas• o A.rlig~ 5:", e o sell'. §. 1 i mas eu 
aanda ~20 affirmcl que eUaa não sejão necessariaa. 
nemaanda .e trata da l1lateria desse Artigo; c 
por tanto o seo argume,ntn não d!5troe o que te~ 
nho" ponderado a, rC6peuo ch Eplgrafe. 

O Sr. VuguezTo: - A Epigrafe está muito 
clara: a ementla que eu 6& foi só para abreviar: 
o que he Inclio, que niio está ligado com nOSCH J 
OI /ilhos le estrangeiros, esses, niio tratarnoli dei. 
leso A Constituiçã() não hc feita para elles, he 
para os Membr." da Sociedade Brasileira: dOI ou,;; 
tros nin trJtamns: não cntrão na nossa Sociedade: 
a Constiluição nio he para elles, e por tanto 
niio tem lug1r os argumentos que se tem feito 
porque elles não entr:\o nl noss:. S"cieclade. ' 

O Sr. Dias: - A Epigrafe anterior a este 
artigo denominado - Cidadãos BrasileirOl- abran
ge Cidadã\Js activos. porque de outro modo eu a 
supporia ir adequada. Sim, convenho que seja Ci .. 
dudão Brasileiro sem direitos de represenração qual. 
quer nascido no Brasil de pessools !iv.res, atten. 
tas ai subsequentel restricçóes, e clausulas, que 
.e hão de m,ncar; . pois que aão havendo clausu. 
las, scria neceslario negar o que j' se havia con .. 
cedido. Não convenho que passe a proposição pro. 
feriela por um dos lIIustres Preopinantes que me 
precede~' t.. e denominou os escravos - cousas. ,_ 
Longe de nó. esse rigor dos Romanos, mai~/pro_ 
prio pllJa horrorisar a humanidade que par~/se imi. 
tar. ~s escravos entre ~ÓI estão sugei~( a tod~s 
as lel~ pen:les t e CflmlOaes, bem como protegi. 
Jos pelas mcsmlS leis para vinga~os Direitos, 
e conservar .ua~ existe'neia: logo não são causas.; 
pois a estas nã.) competem dnejtos , e dever.es. 

Volrando a primeira ~tkstâo t eu não pode
ria convir que fos.e 9d(dào Brasileiro qualquer 
que (le!o meronasciJI1ento no Brasil sem limi~a. 
çõcs, e a vista delJ.s e)C penderei meos sentiinentos. 

O Sr. Jllflciel da Costa: - SI'. Presideate, 
a questão está quasi sendo só -de nome: Alguns 
8r5. querem que a iriscripção seja - Dos Cida. 
dãos Brasileiros - outros querem que seja ~im. 
plt\!'mcnte. - Dos Mcmbros da Sociedade. do Im
pel'io do Brasil - como l~stá no Projecto. Digo 
(Iue a !luestão he qualidade de nome, porqll(! ou 
d"iOla ÍI,rllla, ou d'outl'a, sempre na de ha~el' 
diftb'ença, relativamente a di.reitos-, entre os 
iRdividuus que formão a sociedade Brasileira, 
pOI'q\le nc:n todos podem go~ar d~ todoso~ d!
.·.citos SOCHles. Eu me. explaeo.1 odos o~ andl· 
,iduo!; que COlllpõe a Irrandp. Familia Brasileira, 
dos qua~s se trata ne!\te Capitulo, tClMdireito 
n serem protegidc,s pela Lei no e.xercicio, e 
goso daqllellcs direitos, para clijaconservação, 
e se"'urança os homens se uniriio e.m Socieda. 
de : le'liberdade individual, segurança pessoal, di. 
reito, ou segurança de p~opriedade, aos q;u~-:s 
H~crelicem outros secundarlos, como accesslblh. 
dade ger&l aOIl em.',·egos, tendo para eJles apti. 
dlio, &c. &c., mas nem todos os individuas da 
Família Bra!lilei"4 podel1l ter o ÇGso, eexerc·i. 
~io dos direitos çllii\madol pOÜtIC08, entre OI 

~uae8 tem I'rimeiro lugar o direito de clci~ro, 
e de elegjbfJidade para terem part~ na kglsl •• 
çio do poiz, porque esses direitos aio ,diga_ 
mo-lo assim, eie cOllvençfío Soeial, e dependen. 
teR de certas condi~'Úes, que se não enconlrãg 
er.1 totl08 os individuos. 

Posto isto, se quizer~los inscrever o eapi
~u)~ ~al qual, se acha, des:gnart"n1olJ. p"r elle o. 
lDdlvlduaes COinuns .1 todos, não tem o guso 
deM chamados direitospoliticos; e!)C «J"ieerIDu' 
empregar ná inscrição a pJllavra - Cidadãos _, 
de força havemos de farr:er então a ditfer~nç. 
de Cidadãos activos, e passh'os, pal·aiDclu.ir
mos nestft segimda denoRiinação todos Oll meiO" 
broR da, Familia Brasileira ,e na primei ra OS 

direitos ,políticos ,ou de convenção. E com qual ... 
to seja/ a lihguagem conhecida gerJllme.llte elD 
Polihea o dar-se o nome de CidadãG.1i exclusi .. 
vamentc aosCJ.u~ .gosão dos .lireito.spolitic08, 
seria minha oplOiãoque, para evitar contll!ão, 
inscrevessem08 .0 Capitu~ qual está, ou ",ili, 
simp)csmentea~a-~Dos Brasileir.os.-

O Sr. J/.(J71CtzU11la l-Por consequen.ciaestá 
marcado tudo quanto he necessario! qu.em .são (lI 

homens qlle compõe a .ociedad~; se gClsam dire.í
tos civicos. Tratand.,.se de.stesporém,~ .he Jl,ecis~ 
marcar, para que se pos~a gosal' de tae8dir.~itos, 
nãohe di~e.r. he Cidadãoq u!: não pode g9.sar 
de certos direitos.% o que aqui se d.isse be qu~ 
era preciso p:aragollar estes dià"eitol ,Ie.r fst~$. 
e aquellas qualidades: faltandopuré.m algurn,iI' 
dellas. era votado aog050 de certosdir~iJos. e 
nlo de todos que a .Iociedad.e cont.ed.e .~.outros .. 

A Natureza não fez uldifTerc!)ça: eUa não 
condemna () homem á eS.ta .cuní1içiiolne:Sl)uinha. 
a urgente lei da salv,açiio do ES.tad~ 11equ~ ui .. 
~e certos, e determinarlasq,.Jalidad~a parap.oJ.cr 
ter exercício.: eSla.s consideraçóes sle) ma, Cild:l$ pela 
lei do Interesse Geral, e cmnmum .utilidade: .as .• 
sim he que eu o e.ntendo. 

O Sr. Maci~l du ('o,~ta:-- Sr.P.·e!iidente, 
lev.anto-me para desfazeraot~ecçãodo Ulustre 
Preopinante .em quanto p.cl'l('r.dc . que com f!sta 
distincção d~ .Brasilei.ros, e Cidadãos BrasHei. 
ro~ condemnom08 umagrllnde parte da. N açã.o .a 
vi,'er comor.elegada n"uma condiçiio ir.fe,rior per
petuamente, .sotfrend.oo.sjncoQlmodo~ d~ S~dt". 
dade, e não as vantagens. Que os ,SID,()te.!I Ura .. 
sileiros , ou, s.e uRj;imQuerl'm, o~Cid.adiollplls ... 
sivos, gosíiode muitos direitospolitjco!Jtsejiig 
condcmnados a uma c8udiçiio inferior para sem. 
pre ,perdoe-me o me~mo Sr., níiohe al!l.flim, 
porque o paRsarem da classe desimplcs Br.a!!i. 
leiros á de Cidadiios activos, depende de ,condi. 
çi>e!:l que clles podem~empreenchcr,~omot?ão 
o tC.r uma .ce.rta propr,,,dmJe ,e ,cap.acldaéle 010. 
ral. Mall quando halllcliv,iduos, qnc .c,o,m ~n-cito 
hn, os qunes pelo seu estado, (omoo de C·da
dos de servir, nito t(lm a li'vr.c dj~posif;,.lo do 
!IIua pes!'oa, G'! do seotcll1po.~ como '. os jClrna .. 
leiros, &c. &c.potleD1 ellc!iuccus.ar de iuJusta 
a Sociedade que ,os núo .ad.miUe :) funeçõ~8 in~ 
comp.ativei~ com .a sua .",Huaçã9.? N50p~)t ~e.rtç. 
Emfi.m, Sr. Presidente ,e.u não pn)p.on~ho co.u .. 
S3sn9vas, sou ant(>s um :IlOUCO iuiOlig.o d~lb.R; 
I.e um facto, que cmPolitica, fa.z-.scg(>r.a Imente 
distincçiio de simples membros d'uana Na (iio, P. 

deCidadáos; isto he o quemc ,parc.ce que d,c\·e-. 
IDOS seguir,' salvo se a AS!iem'blea 'lui%rr • Itua. 
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I~. CO:Il;) rc~ a C,n~tittliç"D dA Lbbn» que pa
... na:l .. po(l~ Menir dtt 'Rodelo, porque lIe o 
Corpo lIlai. iulàl· ... ", 41 cOlltrildâ.:turlo que tiO cO
abecu. 

O Sr. P~,tir. ti, C,.,.ha: - Nôs esumoa 1I1~ 
'rapis,an.'u a quedú\) principal: tr .. ta.sc da epi. 
,rafe: o maia he g ... tar tempo lã., nccC::lSario .. Va. 
mos 10 puntu. c não saiacnu. (ura claquillu que 
lemos :a ualar. 

O Sr. AIII.ei/a I A/h,,,tr'!,,,: - O Artigo 
·nlo Idmiue I enlC:nda. NC:ite Capitulo trata-se em 
geral dua Membrus. d~ S .cicd~dc do lan~etio: nes. 
te numero 'clurll,' ni") só o. aqlli nase"I"., o os 
CJue (ilinda n.lcidol em outr.a parte) uninio au:u 
fur~as ás UISS::S j c enrruiio nl formação .aCJ nossCJ 
PactCJ Suei.l; anAl umbetll UI estréU):.{eirv. n .. tu. 
rali ... tfos, ç cple dc futuro te nilturahs .. rc:m i .as 
ludiu •. mansos. e domcsticm. &c. Ou tod,)S e •• 
t(;$ 'ih membrus da S·,de.h,le; cnu daCl,.i .e se" 
~"e que l~' Ina lejiio Cid"dãos? o. cc:,tu que não 
Nu CeAI" 111.. q'I.IId., le tratar d"s direitOl pu. 
Jiti;;ol, entãu ver.:lc· M, le t.,d08 c. Incmbr .. ~ d. 
~()de,lade ç"crciliu esses d,rdlOs i se ~()IIIlS si) Ci. 

'JAJállS: pur a~ora .6 se trat .. de ae mlf~ar em 
~eral qll'i~.j ai" os que furma. a F;&.nili:a Ur.1~i .. 
JCWd: por isso he preciau que 6'fuc o artigo - aiu 
l3ra')ileirtls - comu clitá; e 4c..:r~lIsentlndl'.8e.lhe a 
pabvra - Ci,l.ulios - como quer a cmend •• Seria 
um .. imprlll~ncia elar de:s,lc: já o titulu de Cid~. 
d:io Br .. sil.:iru indistinctamente á t"do CJ in.lividuo. 
não he tala uru .. prerog.Jtiva de t:'iu p"queua mon. 
t3. que, de"~lUus prodig.llisa.la com quem quer 
<lU': S\!j;A. estej ... ou não CID cst .. Jo de !:llSar d'ella. 
'1'0:101 os póv",s do mundo teiO ubido tuer o de. 
vidu apreço do direito de: Cidali,u, até OI Reis 
so: hOilriW':l1> 1111 qllC lhe tonf.:rill·em semelhante ,i. 
lub: temos Iris'''' mllitu! c:xem,'ll()s na bi$tori •• 
Vut() puLo co~tr.l n emc:nil. 

O Si'. Ctm~(l!/;o e JJdlo ~ -- Sr. Jtresidc!nté: 
p~\I·e;:~o·mc q ll::mJO li este artigo, que não (!fa 

su:\ mat('l'ia il1:lttcndivel, nem mesmo disps1ta. 
,\,.,1. e clu:} n:io continh .. cousa nova. 'l'Odoi os 
Co:li~os, n:l() SI. n .. de Comõtituic;'io mas até o 
C;)ji~() civil ,li,ó4 ~ .. allcezes t e ouh'w; que até 
ugarn gQ~am de r~p!ltac;:in, expõe pl'illlei.·o que 
tudo, quacM s:'io ()~ homell~ que tre devem .eon· 
tiidl'I'3l' cmu q!lulidadcs de Cidadãos, e reterem 
em p.·irneiro IU!tar, cumo ei',\ de rasáu 08 qúe 
n:H·!I·r;a;n d,! pae... n:tcionaes. J)(!baixo de epí~rare 
l\ 1!Lc"lr,· Co,u:nisR:lo quiz Ubl'a"~Cr toda ;;a dOli· 
tl':n:i e dochu'ur (Iuem são' 041 Mcrnb"oll da So-o 
~ir.~hde .h'Ste 1 "'pcl·i!.l. 0:4 na~::ido,j de paCII Bra. 
t;ilpjro~ S:IO CidtlJlioM. N". l('lttOll aqui nos arti. 
go:; 1"'(.1)1'.08 n cOllvcniClIlt! cloutrina, e fiernpte 
entC'udu Ci'''dtlôio. qn:lndu se tàlla dos di"eitos 
pOtitil~CI" e di". I,~·e.'o:t.ltiva . .; e~peciaes I por exem· 
pio ., niado d~ ,",Cl'fil' Irc. CiJ,Hllia t e não púdc 
tor R!J flrcrogativll' do (lU':;> ~f~.1J dos direitos 1)0" 
)ilicOi, bCII. cnllt() ontro.; e"ceptnftdo~ poa· SlIa!ii 

c:irl:un4uII.C'tRi, (IUe mio podem (!j('ger e ser éJ~i. 
tn~. I~..;ta:t tH!I'tett~Pln "\lIellt·!i' home •• s que maior 
j •• tc .. e .... {' t~1U na c(m~el·ylTr,lio e pro,;pcridade da 
H(lci~daJc "'f.'gIIlHlo 011 prirw!ipiot; e .·egl'ar; de. di· 
.·I~itn p:,!iti\~o. ~io .lolilrirtaf4 tiradas de todo 11 
U<I C...ti~u". gNllhne~:te d(,'cidida'~, e que quasi 
I::in llI!>.rcci:in discus;liio alguma, "8 lllio em um 
(111 Ulltl'O :u,ti#fo em qlle os a~1torc" deste .Pro
j:!d:t !li!' ilr.l-lhtr:to de algllma!t l'cgraA anais ge4 

ra4:s. Par tanto, parccc-:a,eqil9 000 elel'(>IJ)O& 

estar a 'Ini~!;ti~)I\l1r "obl'~ t.-ta C'pigrnfl' t qunndo 
pda Ulélflt,iru l)or(IU,~ ~lIct 4tstú cuncebida f to.'nR· 
se 1It1lilll g('I',,1 a m .. teriu, c ven} depois o C~· 
pliclI(~;io duclu,'1 h~! 'me Kilo cOII!lidt'radoN l\fem
bl·". dll SoeiE'Jade do Impdrio do Brasil, .e a 
f)Ulll~;i~clos 'luO nRo pode." gosur dr61e direi. 
to. Jc:1R outro lUA"ar se faliu doqllellu excepçiE,o 
em ~e .. al tom o 110"": dl' Cidadãos u com elita!t 
e aquclllls I.re.'og .. ti\'ll~, F";ra desto8 qualidndw 
de l:ida.t.io!l til. e~"itl O!! t'!ih'lmgt'iros, qnt'r~ rliv.et , 
aqueU\ls (lU" entriio U~ UOlllm mesmll Sociedade, 
e t .. m d .. Ue Il I)rotec~n, m3S nato gO!llaUl dos 
direitoll de f,idaClãos. Elite nt'godo, a meo ver, 
a:io mr.,·ece· illdagaç'io ncm .cenSllrR ~ «:'fiIlú COR" 

tUl'mo a .. dCJuta'inas tios melhoreM PublieiNtus. A 
inhmçllo du~ u .. totes do l'rojeeto era· fallar ela 
gel'ul do~ 1\Ieanbros do Imperio com U qualidade 
de Cid:adiio .. , re;e,·vando·"e para ruzerem ali excr.p" 
çóClt eRl seo lllgnr cOlllpet(mte, a cerca dos (jue 
são, por D""im dizer mai" privilt'gilult)!I. 

O Sr. J',:';(ueiro; - E!'la questão vem a Icr de 
nome. e he, ~e t"tlOi ,)8 Membro. do tstado ~e hi" 
de cha·n.ll' Ci.f,dl\Js , 1)11 IIn. Ci.li:lãol, e oLltro!' nio 
CiJacl.iu~; CIl ,ma.. vej" rado p')~qlJe seid. priva,l." 
desic hunro~ú IIlul ••• t~lvcl o nUlor clns 1\1cmbros d .. 
S"cie,t .. dc: • neln a r.zã,) p'lfque nl)ll havcmCls de.- apRr .. 
tar tlu semi,tu litleral ·Ia JII\lavra Ci·/a.!iiu, ulhintlu pa. 
ra a lua tli molugia, Cidiult:. l'ouco impurta • 'I"e lIcrTl 
10\105 gosem clua lIle~lnu. direilos. e que alglln8 
não e t.;ercil em 08 direitos pol i ticos t por llii) te
rem 0' re~uhitoa. que a Lei exige I tud.J:! cllei 
lált habeis para o exercicio de todels ns ,lIreitol .. "' .. 
VeI que consigiu .5 qllAlifiuçõe~ ela Lei. Servindo. 
nu: d'um eUlllplo do Pre~cnle Projecto \·ê.se t qu~ 
o que: não possue certo r~ndiment(\ ntiu pnde: vu .. 
tar pau os Depllt"do~, mas sc f:lle ar:.b3Ihar, c 
conseguir esse rendimtntn. passa logo a exerCilar 
~:;se direito. li: poderá diJlrr.se que não era Cid ... 
dio ante! de ler ,sse ren(limcllIo. c que se ft~ 
CiJ:l~;i1l logo que ad'l"iriv? Não me parece "Clli. 
rica nem jll~t1 esta Jifrerc;n12. Todos (:s j\·tem
bro$ dl S:,cicddde tem t!irtito nus E mprcw's dell:a 
ainda que atei el ij:a particul.u~s rrq"isilO$ para 
cllla um, como a fOrtnlltllla pAra os l.ugal'ea fie 
l .• tr,,!! '( e se 08 niu Formado! não pOllem tcr elle 
81.:Ce!l!iO tem diteitn a adquirir esta qllalificação pe. 

leiS tileiu, c~ldpetenles. e entrarem depois na Ma. 
gistralura •. Pelu que sou de pareC'CN' qile tt)('ns os 
MeDlbro! da SoCiedade lenhiio o tiUilo d. Cilla. 
dão; ai nela qUe o exerdciu dtalguns direito. depl:nda 
.Ie 1I11i. algum tequisito. 

O Sr . .Ilenriquel Jé lleiende f .-. Não p"n. 
fgei que a emt!nda do Sr. Y"'1fueiro podeslib lôof. 
frcr tamanha discussão. Qual o objt'cto dN
te Titulo 1 Os Men~bros da 8oc:iedatJti B,'uMi
leira. O Que llÍo os )It"mbro~ da Socit'dn.
de Brasileira ~ São Cid.dios' Brasilch'os. Itlt~ 
não he se ntio lD.iito c:on(orme ao espirito deste 
:Projecto, . e da IUustre 'Commissllo que o redi. 
gio. Quando tratai das ~lci{ÕH di! - Elegf'ndo
a mRssa dos Cidadãos netiyos &có .&-. Mais - Sll.,. 
Cidadõos activol •••• ).(,1 Todos 08 Brasileiros· 
ingr.nnos e 08 ~ibert08 nascidos fio Brasil. 2." 
Os E~lra .. geiros natwralifládos. - Isto tiuppoem 
Cidadãos activos, e Cidadãos pastiivos; mas 
uns, e outros sio Cidadãos4 Isto posto,. ni· .. · 
fiei á ra'iÜo. ~o:-que a ~lIustre Commissuo nú~. 
usou neste Titulo 2,Q t..,;ap. 1.0 da palavra C.;. 
dadiio: talvea feue .,or Sl':-t-m P fti(~s'lIa, coisa 



CidBdãoll B"asil.irt)., êMenlutoJ da Soeiedade 
du Imperio. do Brasil. Mas por isso que são 
8 meslDa COI8a, he. que sc deve approvar a emen
d~ do _ Sr. ': erguclro l'0rque ainda que a sigo 
11Ificaçao sl'Ja a mesma, com tudo nl!. epoca 
presente da.se tanta .importaneia a esta pala
"ra, flue haveria grandes dume., e desgostos, 
se uma classe de Brasileiros acreditasse que 
elite titulo se queria 'fazer privativo a outra 
elasse. Com i!!to eUell se não querem arrogar 
todos OI dir~itos politicos, porque elle8 reco
nhecem que, nem todos são capa~es para tu~o; 
querem por/'m ser tambem reconheCidos Cida
dãos Br'l!;ileiroR: isto he Membros desta So
.iedadt>. Voto pois que se diga - São Cidadãos 
Brasileiro!! &t 

O Sr. FerreirIJ França: - O Capitulo que 
faz o ol~P.Cto da questão, diz - Dos Membroll 
da Sociedade do Imperio do Brasil- Parece-me 
.. ste modo de dizer muito mais longo do que se 
fosse - Cidadãos Brasileiros - porque pergunto 
eu, esta Sociedade compoem·se 80mente de na
eionaes, ou tambem de estrangeiros? Pergunto 
mai!l ( se eu .niio disser bem, queirão adverti r
·nle ) A Sociedade Brasileira contém tão somlilnte 
homens livres, ou tambem escravol? A Socie
dade do Imperio Brasileiro compoem-se de n:.
eionaes e de estrangeiros; de livres e de ellcra
"os. A todo. estes he que eu chamo Membr08, 
e isto be sem duvida mui diverso do sentido 
gue le dE've dar ás palavras - Cidadãos Brasi
leiros ~ A fora i8to, eu vejo que por aqui a 
baixo se trata dOR Brasileiros sem 8e marcar 
quael são 08 que devem a88im chamar-se. Tra
tou ·8e dOI direitos individuaes dos Brasileiros, 
• depois, dos 8eoS direitos politic08. • no fim, 
dos se08 deveres, e não S8 di88e cousa alguma 
a respeito dos direitos nem dos deveres dos es
trangeiros, e dos escravos. Ora meos Srs: he 
verdade que a Associação Brasilei ra se compõe 
de naciollaes, estrangeiros, libertos e escravos, 
ou não? Isto he verdade. Então o titulo mos
tra claramente que depois não se póde entender 
por Membros. da Sociedade •••••••• 

Por ter dado a hora, ficou addiada a 'dis
cussão. 

O Sr. AraujQ L{ma leo o .. ~guinte Parecer 
por parte da Com missão de Constituição. 

PARECER. 

A' Commiss«o de Constituição, foi presente 
um Officio do Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios do Imperio com outro cio Barão 
de Laguna; em que representa não se 'poder 
proceder á Elleição de Depu~ados no Es~ado 
eis-Platino pela occ~pação MI~tar da Capital. 
A Commissão depois de ter Ouvído a D. Lucas 
José Alves, he de parecer que se proceda da 
mesma maneira e forma que se procedeu na Ba
hia, elegendo-se um ~eputad.o par~ a Campa
nha, servindo de Capital a Ja deSignada pelo 
Governo-Canelones, e reservando-se outro pa~a 
a Capital de Monte Video, URla vez que sala 
da injusta oppressão, em que se aeha. Paço da 
Assemblea 23 de Setembro de 1823, - Pedro de 
Araujo Lima. - Antonio Carloa .Ribei;o de ~n
arada Machado e Silva. - .Antonw Luas: PercrTII 
da Cunkll. - FrtKf&cjsco J,Vuni:t Tavllrea. - JOIé 

Ricart16 d. Coat& Aguiar- de AnàrtMla. - MIIftOd 
Ferreirll dtJ CamaTII. 

O Sr. Monteluma: - Atai houY8 engano na 
Provineia da Bahia não se deo Deputado ao 
Exercito; eu lá estava. V. Exc. faça-me o fa
vor mandar ler outra t"ez. ( o Sr. João SevnitJ .. 
fIO tornou á lel' o Parecer da Com missão ) 
1.'orno a dizer, na I Provincia da Babia nã\) 
se fez alteração alguma essencial: o que hou
ve foi determinar-se 'lue os Empregados no 
Exercito Padficador da Provincia e n08 dif
ferenteõ pontos de defesa podessem votar nos 
Destrictos ou Freguezias, onde se acha\'ão em 
.erviço; e ao depois sabilldo nomeadol Eleitores 
tambem do Enrcito, e dos nferidol Pontol 
determinou-se que podessem igualmente remetter 
seos votos ás CabeÇas dos Destrictos, e não Cos
lem obrigados, como os outros á comparecerem, 
e Jlessoalmente votarem na forma das Instruc
ÇÓ8s: Ora nada disto he alteração no numero 
lIe Deputados: Quizera eu por tanto' que da 
Assemblea não sabisse expressão que não tosse 
exacta. Por iSI. reprovo o exemplo da Bahia 
no presente caso. 

Vejamos ag~ra se convem mandar nomear 
Deputados á um Paiz em armas: Eu digo que 
Ilão só he difticultolo, como de al,um perigo. 
e desconfiança. ARsim me exprimi eu em pre
sença de S. M. o Jmperador, ~uando pela pri
meira vez vim á esta Corte fehcitar ao Me.mo 
Augusto Senhor pela minha Provincia S. M. I. 
disse-me então que logo e logo devera a Bahia. 
dar os 8e08 Deputados. Senhor, lhe re8pondi 
eu, o aeto da nomeação dos Representantes de 
um Povo he de sua natureza tão serio e con
sequente, que exige a maior tranquilidade dos 
espiritos , convenieneia, e harmonia de opi
niões: um Paiz em arma8, agitado por uma. 
convu~são, dividido, e á frente de inimigos en· 
c:arniçados não póde gOlar o discernimento cs
seneial á uma boa e reeta eleição. Isto mesmG 
opinei eu no Conselho Intenno de Governo aa 
Vil1a da Cachoeira antes de partir para esta. 
Corte. Mas o Governo de S. M. I. determinou 
o contrario; e praza a Deos, que mer~ão os 
Deputados nomeados por aquella ProvínCIa toda 
a sua confiança, o que muito convem aos se08 
interesses. Eu não o posso atft rmal"; mais ain
da, porque fui daquella opinião. Por tanto nesta 
}!arte não convenbo com o Parecer da IHustr. 
Commissi"lo. Não njo a utilidade que vio a 
CORlmissão. Convem, convem, e muito, repito, 
e repitireia união Feder~1 ~o Estad,? Clflpl~
tino: Aquelle8 Povos forao Ja um dia Brasl
leiroll, feixão o Imperio pelo Sul; finalmente 
são os nossos naturaos amigos, e Concidadãos: 
mas q'!e interesse resulta de ja e.ia mandar 08 
seos -n.epresentantes á esta Assemblea l Que 
podem el1es fazer, estando em armas o seo 
Paiz? Que podemos nós fazer 1 As medidas, 
que 80Avem a nlvação daquelle Povo são todas 
do Executivo; atar-llle-hemos ali mãos? Oppor. 
nos-hemos ás luas medidas? Em taes ca80S, e 
quasi sempre ~nf~uecer a actividade d,? .Go
verno, he derriba-lo, he, novêr dos Pobbcos, 
precipitar a Causa da Patria. 

Póde dizer-se, que a exifolteada neste Con
l1'esso tios 1lepresentantes daquelle Povo he ~Ja 
laço inclisloluvel da sua união á este Imperlo .. 



ta reduM» esta q ... tlo lO .... int. dilema: 
Ou 08 Habita .. tes de Monti,idio estio de boa 
fé, com nolCO, e flu~rem confederar.lle pela 
forma, porque foi lançada etRa Acta de cOHf", .. 
derJlção, que ~orre; OU não & a.ate CRIO tudo 
he baldado; cedo O;) tarde romperão com noseo; 
e a cOI.federação seriposta em du~ida: Ilmtil. 
mente clamarão 08 Deputildoll - NÓSSGlD08 

\'08101 RtapreMentantet: cumpre que obed~et 
6. nOl8811 Deliberaçõett; cumpre Dlonter a UDlRO, 
gue haveis ja aanccionado. NaqueHe fal'O; niao 
liaete .. er a demora de 8t"rem rt'p rl'~elltn(JOA quem 
tàça mudar áquelle Povo suas iutençclH conre
derllticla!&: elha" mai8 e mais Re ratitiearão COlO .1 medida!' de IIO('t'O"t), (Iue IhclI enviar o Go
verno de S. M. AlIsim t','itaremol quixumt"1 ano. 
tes, do que motival'e'D(;!I d~!'cunfiMnça8, e dealà. 
.ençaM. Eliel' f!Rperarão sem duvida, que .. m 
tempu opportuno FOlsão nomear aeoa Depu .. 
tado". 

F:nal",.nte, Senbore~, ct'nVP.IR pôr mordaça 
801 calumniador.s, e inimi,05 da Caulla "alf.a
da do B altiJ; t'\'itando fRI~.tI interpretllções aó. 
eincl:.os voto" df'!'ta Suberana As.embln. Aliás 
ju!'to he confessar, que e Paftcer da Commis .. 
são he liIlt'ral, e conforme a justiça; se igual. 
Dl~nte fosse politico (&U eonc.rdaria eom elle: 
pOI' tanto oponbo-me ne,ta parte ao Parecer 
C1. Cotnmilsão. 

Ficuu adiado. 
O Sr. Caronll1O e Mrllo Por parte da 

Commis8ào de Colonisaçlo, Civilitl8ção, eCa
teftUeM dOI ladios, leo OI lepiutet Pareceres. 

Primdro. 

A. COlllmi"fIt[o de Colonisação, Civilisatiío 
e Catequt"zi dos Indio~ tendo de dar o seu Pa. 
ree~r 8ubre a R~l)re;;t>ntaçio dI) Dezembargadur 
José drJ Si/ta LOuT?-iro, el1l que 8e queixa do 
Dir~ctor du~ Indioi lUigllfl R.tlrill"'" ,Ia Cos
ta, que unido com F7'(f:lci.~to ElitC'u Ribe/ro ff:'-

rartio meÍé' legoa de tf'l'r:HI doadas aos l'efp.tidOfl 
ndios do Certãu de Val~nçR por quem e .~omo 

r;uizt'r:'io por modo que o~ 1l)('~m08 Iudio!ol D;lO 

st' tt'FM dclla~ apro\'<,itodn e vivem err~nt('s na 
Fiai'''''''' do mC8mo Cl"rtiio, aprellPlltundo o m~
mo J.Jouu~iro un.. arti(o!t pou sc l'roc(~der a 
indogufw'io do d~tino" dAS ref"ridaR tN raR; e lal .. 
~r.ndo outra lim dt" dar o ~eo Pnrpcer lIobre 
req:.te.imcntos de A'1r1~t(lcio 1.(>;/(" Rif,f'irn, Ma
nnfl ~CIõ11;':., JA'ol, Anlolliu Lo~s Sfllgadn, e 
Frm1","trO l'lt'Ilde,." mora,lo:~ no mesmo C"rHo 
dr~ ValPRça, (,ne arluem de inju~ta!l a!l oeca'; 
ziõ!"'1 dC' 8obrp.ctito l.JnurfÍrn, e pe:ll-'m que se 
.junt~m aI: ~tla!f para que 11 villta dt' todas eo
BlIeça esta Ai!'em.blpa o dólo, e faleidade, com 
que flP. -f(·z Il primt'ira Reprt"~t"ntaçio, e con .. i
dflrando que nio I. p'Hle conhecer deate nego
cio nem decidi-lo com pt"rreito' conht'Cimento de 
eaul=a Rem indagaÇ'lle!l, e examps,' entende que 
se dp.ve nftieiar ao ~overno J. U para que te
metta todO!l OI Papeis eoneerneiltet a este par
ticular oltieeto, e que po,.!tiIo esclarecer a ma. 
tf!ria Re alKunl lao'lver, i. o para que Ordene 
ao Ouvidor desta Commarea eo'DO Conlenador 
dOi IndiOl, ,\úe passando ao t'ef'erido lugar pro
ceda a UMa Indagaçlo ci leuoltaDeiada CIo fado 
em pral e ela mateJ:ia ". "'tiSOI JUDiei .... 

presentação. e da eontheuda no outro Requeri. 
mento, e ouvindo os Autores deste por e8cripto 
informe com o seo parecer lemettendo depois o 
mesmo Goveltlo 11 ellta ASHe, .. bl~a a infolmaçio 
com todos Oli Papeis cODct'rnelltell e acima re· 
latadoR. - Paço da AS8emblwa !iO de Setembro 
dfllI82:j. - .Lu;: JQl"é d~ Car",all,o e Mtllu. - João 
GOIRfS da SiI",tim Mendonçll. - A"to"io Gtlr.lulw. 
Gomidt. - Manoel Rndrlgur. da CoIIG. - J CJ~é Fi
lic:;un" 1-""rlla"dts Pinll,iru. 

Foi appl·uvlldu. 

St'gulldo, 

A Cninmitll~ão de Coloni(ll~ã9, Civilisa(4'e 
e Catequl"li do~ IndiOR tEPndo de elar o .80 Pa. 
rpc~r tlobre a Rep .. elltantllção de Frei Manoel 
Pinto de Aze~edo Capt'lhio e Cura da .Aldêa 
de S. Luiz Beltaão, quo le queixa do delleixo 
e falta ue Ictividade· do DirE'rtot dos lndiol da 
ftlfima Aldf. Joaquim d • .Arlujo e S. Paio, 
que OI tem deixado entregues a ociosidade, a 
tàltotll de .limento, Vt'ltu.rio, • fer1'Pmentol pa
ra • Lavoira e por isso dh'persoll,·.e qU8IIi pres
tes I voltarem B "ida selVllIPOI I oft'elt'Ct"ndo-s8 
o mesmo Capellão e (ura a uccupar-ae do Car
go de Direetor tt"ndo por Ajudante J oBquina 
GonsBlvf'R de Oliveira, homem prudt'nte, ~ zel .. 
·)ozo otrer~endo-8e ambos a cumprir de miol 
dada" todo. OI Ofli('io~ proprios a fllzel progre
dir e sflgurar a Civili~oção e Colonisaçtlo dOI 
reft'lidolt Indi08, e p .. dindo iualmentt' por es
D.olla 40 foiee!', 40 Eix81:a~, 12 M8t'bact8s, , 
Alovanfas, e 4 Cavadeiras, e considt'rando que 
lIio piJde proferir juizo seg:lko lIem ínrorm8ÇÕ8S 
e-otende se dt've OfF.ciar ao Oo,('rno que olande 
Jlloc~er .8 ellas pelo Ouvidor da Commarca 
('omo Diu'!ctor dos Indi08 rp.Il"lf'U .. ndo a f!!ltu As
"emblea as me14ma9 com O!l Par,will relotivl)q:
Poçn da Af!llÕell1hlpB iO de S .. tpmbro de 1~~S. 
l.uii .José dI' CarDt"Ílo f: JUdIo. - J(,fio Gnmt. 
dl1 Silrc'irn" 11Imr!o;tra. - Ân[ol1;n (;om(ll.,,,s Go
,~.i,!c. - !t1mlOtl N(I(I'rii{Uf' da Co~tfl. - JostJ li
licic.tllO }'trnunrNS Pülllt;ro. 

, A pprUV.I,IO. 

_ O ~r. ~fn.I/": - Lêo ror r"rte da Commis
&aot de Ll"gI81aç~10 011 segulllte8 Parec,",Ies. 

A Commill~o de LP~islR('ãn vendo o R.e
qn~r:mentn do Padre P;mlaliã" Jos~ d!J CostG 
e SOUSfI, 'EJtre!l80 da Reli~iiio Frant'i8roD8, era 
que pede dísptms8 da Lpj' para go,"ar da fa('çüo 
Ictiva, (1 p:uf;iva de t~t:tmcnto, lIe de parl"ccr 
que não he predea delibt>raçiio a f'8tt' r(>.:pcito 
por bavpr ia Lei, que favo I:-ee o Supplit':Jntc. 
Paço da A!lspmblea 23 de Set,.n hro dI' 182,'. 
J08é .1'1"11,,,10 da Si'':}(J Maia. - Jos~ Td~eira da 
FOIIsUG Ynsrn"td/o,. - D. Nu""" Eu~enio de 
IAldn e Sdbli:. - João Anto"io Rodri~ue., de 
('nron'ho. - B""ardo Jod da GtJmQ. - Este'Dão 
Ribeiro de R,.,elltle. 

Por haver 'luem quizetse fallar cODtra, foi 
adiado. 

Segundo. 

A Commilaão de L-"islação leftectindo 10e 
bit! o 08ic:io &lo Mini.tlo e Secretario de E .. 



1:tllo dns ,Negociol da Justiça relativo ao 41 ... 
tino, que se de,e dar ,a ~lSenta e tl'ea preso. J 

(IUt se achão n:ll Cadeu da Cidade. Bahia J 

IeTn'.?UiJos de Port~al pa.a irem cumplir de
""'edO!l, em Africa, e Atua, . lia de parecer, que 
;ão. co·nvindo' dissewinar Deite Imp~rio a iallnora
lidade, tldmittidos, e espalhados entre o. Cida
dão9 deU e esses E~trangeirol, que pelos .eoI 
nimcI le filerão dipuI ~o ri~or da J ustu;a, 
e não devendo ter o Bna,d a.do, e yatbacou
to de criminoiol, porque DelO precila • de taet 
poyoadorett , Dem q~erdllr .os le08 , ... taosot 
habitantes o f'fIcand.do d. uma ma' t"ntendich 
proteção, e de um p,~iudjcial 8eol"iment~, .. 
autbori~e o GoveroD para o. felzer r.eD9Ia. a 
Portugal . na primeira occallião; qae ... propor
«!ion:u, lanç;tndo ali deslMHal em debIto aqueUa 
Nação para qualldo I. tutar d~ c01nppa.nter 
iDdemnÍ!':II;õ~ : Paço da AIl!lemblt"iI a de Se
'.m3ro rle 1~23. J ;J,é Anlon;n da Sil"". MtlÍa. -
Jf)~é Tl'izl'ira di, Jon"ca Ya.c •• d/o.'. - D. 
Nunno ElIg,n;o de Lot"Ío , Sub';!. - JoãtJ A". 
tDnio Ilodriguf' de r.tlf'M'h". - R,rnart!o JDlI 
'" Gama. - Ellnlio R,lHiro d. llt,e_. 

Adiado, "filai mEl";n1l ra~o. 
O Sr. RilH'iro dI 4",lraJa: - por .,:t"'~ d .. 

Comm'MIIÓ. reunidas ... C~utitaiçlo e ~Itatiil. 
tice .eo e '.pinte 

PAR.ECIa. 
A. Commi.1ÔeI de Con.titui~ãe • E.tadatit'. 

tendo em .iJta. • t.,.-nt:.tlÇlio dl.1 môradur. 
do arraial de Santa lÃIlia. M 9'le 'pedem, que 
• dito Arraial seja erigido em VIII" com" e"pe. 
cic:a. titulo cfe Viii. No.a 4a Imperat; iR, I'io de 
partOel', que Ihel difira Da f;rms requ,·rida. 
por conter o .co T,.,mo uma pnpulAç:lo. Iba ftf 
flue a de 13. mil Alm8l, e de maia cunt.!.rrel1l 
follu .. proporçõe'l, e rL'quelito" .,~ce"larh'l ao 
fim prOpolto, In;al tamhem ~ar. ptJrler raeiJi".r.,. 
uma melhcr policia: "Ilçn di, A'lem"l/a 2S tlu 
Setembro de lHJ.l - J tJté Rit'lIrdQ da C.,.t" A,(lIi",. 
tle A"drada - Fronciltc" .'Ioni:r Ttlv("~1 - Ala
"f)rl Ferreira ia CnmurfI - Antonio Carlo., Ribei
ra de Ând, flt!1I Mtlfll4do F-i1'Da - Jn,i Teize;,.a 
da Fonterll YalrMIr.,llo. - Jlarli", Ffa,.,.llICo Hi
/JtifO de .And,.ndn - Ped,o de A,aujo Lima. 

O Sr. F"lnçn: - P"r(Ote.Il.f' que i.to ett' 
n. ra.lo de .~r olJj~cto d_ Urfl Pwjecll' de L~i 
A cre.çJu de oma Vllla depenie d. crt'çh de 
J ur.tiç:u &c. enio pó.le." r fcita r"r IIIH mero 
Parecer da Comnlilllu: due por lantn () P"re
nr vultirlr 1& dIa par. vir re,ligi,Ju crn forma d. 
I' ruj ecto de I .. t'i (A poiatin ). 

O Sr. Ptrtira tia C,,,,II'1: - H" de ."~oln"· 
nect.tidacfe que v"he (J P"recf'l' , C"'"mi., • .,~ 
C"m • crl'açiiu d.l ViII... d,,,. r;tll'r.~e a de! ulft 
J..;J de I~",a. e dus m~ic tttilt.clecimen'". indi .. 
pen1ut>ill. o 1ue mio p6de Itr le 0110 p"r u",a 
Lei. P.m~ce·mc por tanto mui jUlio o que ui
gio " JIIultre Prc:op:nsnte. 

O Sr. C~!JI" Allufflr: - A Commj"I~.o não 
podia .prt>"enh,r UIUR J .. C'i .'ol N lima C"(mtlll, 

CI\U~ nGo fiabin lIe PQf;lIaria (' f:tnt" ma i" • flU" mo 
lemhro optimamrnte de fie hu"r ili nqtti decidido 
f'm C8Z0 "Emelh"nt~ que uma COlllmlMalo dt'tlllo 
p!"imeiro o fieo Parf'c('r IInbre n objet'1o em qu •• -
Ião, para 'lue a As.t'1nblea dt.-cidisõe M era ou uio 

_jeeto d. Lei, e elepoia atão palftr • Com.i •• 
• o~i .. r o Pr~. Per "aato. - paleU 
.. te P.recer, p .... ftrá a CeaI.ÍllIo a fUer e 
Pro~o de Lei par. o .p ...... ~ f por" ... 
tel di~, aio era poiIIi,al ..... nIia 'lW 
apoat8l. 

O Si-. 'r •• f.: - He o me.,. .u. .. di •• 
M. Deve tir O P.recer da COlluni~liu. • • AI. 
Itm~lea depoil coofumando.1C COCII clle ou re
provan.:fo-e reaolqrá lobre a cr.lçao da ·VilJa. 

O· Sr. Co". A6MÍtIr: - O ,na" caIO la. 
gue iIIo Dlo Ie póde faeer 18. !la. a A.t ..... 
6lea .pproye o Parecer da Com.inio. ~ie 
de .pprovado .U', então foltari , eo.lDillio, 
e nta apresenta" o Projecto de ui, o 'I •• 
Dão podia ja r..er l8IIà ultr.,....r •• li.it. • 
que .e a~l)a eircUDlCripta. Por .,a • que .. 
"i~o cLI COIDIDillão w o 180 Pareeer, e __ 
lDai •• 

~ndn pOlto • votlçl6 o P.recer. foi .p_ 
protad" e rCI, .. :l"Í.Jo ~. "Ic'mel COlnmi.l6n pua 
or~"ni.arem IIIn PlCtjcclO de Lei eobr. a .... Ieri. 
ern quc",I". 

O mesmo Sr. D.~pu'.do lao pot "rt, d. 
CoriunlSllo de FumJa o ."uina. 

PARECER. 
~ 

A Commt .. ló de Fa.nela .a. de emitir 
o '''0 votD .0U .... OflIeio' do Governo d. Per. 
r..~.yt hltro r,.lati9. ao acerescinto de Ord'DadOl ela, 
OffHàcI d. 111. ieeret.ri.. i.te de parecer Aue 
.. ll&. rf.pouela, que • Altifmbléa ,.i jÁ ·16.ar 
e,. cunaideraçto este negocio ... eII.abelet'er Or-te
n.d,,. cer&ol, ·e .. ta •• :1 pai' cada um dn. f)!ã • 
ri"." cl.. Secretari.. tI.,. di ftlnoentel (it, 't'tllO' 
Proyint'iaet; e lupprimir 811 Em Jumfllr ... por "lIet 
percebhlM, • que ell,,· e'pl:re peJa dita IfIlV .... Ç·(I. I.· , .. e para obl~r ... ule fim, e mesmo parA 
4t1trw..... a anomalia d. IUprres8Ko de EmolulT.cm-
101 &OI Prealdentel, " Secretario. e consf'r"açã, 
do. meSDlOl .". ()f1jdaea. IC nija du G.·verno 
!luant. ant.. o nUDlf'1'O dOI ()ffidae. eflet'ti, OI de 
~cretaria de cRda Pro\'illcia, o numero preciso. 
OI ordenado. de tRda um, e emflJument«ls 1'fllpe
eti.ol. Paço da A~ .. mbt.:a 23 de il'tt'nlbru de 
1823 - Jla,'im F,tu/eI.,.. Riheiro de And,.
d', - Jo,~ JfftJUCM dI To/'do ReNan - P(d,'o 
de .AraVo Lima - JOIid, }l"tndl CDlta. 

Por huer ~uem fall •• ~e (in".. ficou lllia io. 
O mesmo Sr. leo por parte da me.DIA Com

miasSu u Parecer que 11 ~egue : 

PARECER. 

A r.,mmillGo de Flltlltla h8\'(:1(}o pPllftrl0 

.. -'ur.m.nte aa ralúeolJ, que a Camara- (la ViUa 
da A taJai. m('ncion. .m lua rtplf'lu'I'tac;iio para 
rectir • eltin~çllo da Ded.la dOI prd:oll, e dOI 
IMposto. lobre a carne9erdc, e l.n5'" du seo 
termo. a~.im como a C'nnflrnuu:Go do ('1'"trIlCIO 
"a .'\ goard"n te , quo n.ara par" a f,'c.tu1a ds 
C"dea. he de 1'8reCf'r I.v que deve Irr indeferi· 
d •• per.enç". d. ...." .. m. C,,'"ara 'lu"n'o a pri
meira parte pnr I!l'rt'm taes imJ"OlIic;ÕH 1'·ROel. c 
nal aetlll'" ('lrc·unstaoc·ia. .~io podt'm ser lupprimi
dft~ sem conh('C'ido ,uJlr;' d;, relll'lI Publica. já 
inferior •• dc.pesal net"ftMriat': 2.° que fiquf' ~ 
D;"lbum eft"eito o re{'c-rido IDoD0lX'li. da Apardt.-n. 
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• por .na etlÜ1Jelecldo, eGmo incollpetente t e 
.lheio das ... as attrlbuiçÕII; e caso as mui.. do 
MO Con .. lho aão cheguem para a projecuda pre
.iN Cadea, proceda na (órma da Ordenação L o 
1.- Tit. 66 I. 40 para llle ser deferido pela Au
'horidade competente-. Paço da Assemblêa 23 de 
Setembro de lts23 - Ma,tim FrQllci8~O Ribeiro 
de ~ndrad. - J06é .A.rotlche de 7'o/ello Rell{Jon
Pedro de .4ratcjo Lima - JQ8é de Rt""de COlta. 

Adiado tambem por igual razão. 
O metIDo Sr. leo por pAI1e da mesma Com

.Ílllo e aeguiate Parecer. 

PARECER. 

A Cemmilláo de Fazenda tomaado em conside
lIÇão o Oflicio da Junta da Fazenda do Rio Oran-
61e do Norte t em que pede licença para arrematar 
.OUI mil quintae. de Pão BrAsil, e com o seu 
producco acodir as despesas puhlical da Provincia, 
.e de Parecer. que lIe indiAra a represent~ção 
Ü metma Junta por ~r ('on.raria a Lei, e in
teressei naeiollaea; 2." que, as (IIltas por ella 
mencionadas !ejão supridas pela Junta da Fa
senda de J'ermlmbuco que já tem accrescimos; 
• quanto ao P.ío Brasil ali existente, que o 
Go.erno na f(lrma da mesma Lei lhe dê o desti
Da, que julgar mais vBntajuso: Paço da AGsem
bléa 28 de Setcmbro de ] H~3: :.- M (A,ei7ll Fran
~;'t'O Ribeiro de Andrada - José .Arouche de 
Tok,lo Rendo" - Jo,é de IleseM' Colla. 

Adiadu pela mesma rlsão. . 
O mesmo Sr. 100 oulro Parecer por parte das 

Commilsóe. de i'azcnd:\ o Instrucçio publica. 

PARECER. 

o Irmão JOfllJuim Fr""ri.tcn dll Livramen
to: - pede uma modica consignação para ns ur
,encias do Sominario da ViIla de Ihl ,Ie cuja 
aireeçiio elle se acha encarregado. Sua Magestade Im
peri'll tendo Mandado Ouyir o GOYerno da Pro
.ineia de S. Paulo, e!lte Ollvindo a Junta da 
Fazenda, e CORa o parecer della, informa, que 
.e podem aplicar para aqllelle util Eetahcllecimen
to du~cntos mil n:is annuaes. As Com missões da 
}'uencla, e da 1 nstrui(ão Puhlica estatuto infor
mada. da ellistencu& dnquelle Seminario, em pon
to pequeno, o qual niio obstante se achar nin
da &em funllos alguns, niste com utilidade pu
blica pelo zelo .10 see Direetor, que procura re
eurllOIl na piedade dos TlUlUloS, e mais PO\'OS 
circumvi .. inho'l, he de Parecer que o sohreclito 
Scminario seja socorrido com B qUIlntia de 2(l()~· 
mil rl~i, annuBes 'pllgos pela Caixa do subsidio 
Litterario da Provlncia de S. IJaulo , por quc 
lendo o prcRtimo prinC\Ípnl daqueJle EstabeJleci
naento a mstrnçüo pubnca nas primeiras Letras, 
deve ISta dispeza ser feita por aqllclla rC'nda 
'1ne (oi estahelecida para estes mesmos tinJo Para 
.. Ie etfcito deve o Governo ser authorisado para 
malldm, e Ordenar, o eJlectivo, e nnnual paf.!.'l
mento pela Junta da Ftur.enda da mesma Pl"o'lin
ci,,: -- Paço da A!lsembléa 2.~ d. Setembro de 
l~!?a - M",lim Fr,,,,d.,rn Rihriro tlf Andrada
J~J ~,nllr"e d~ Telerlo Rcnd.oll - Pedro de Arau
Lima - Jo,J d" Rellnde eMlrJ. 

O Sr. F,lJnd,:n Ca,.nti,o requereo o adi ... 
... &0 deste Parecer. e A8bim se decidio. 

o Sr. Alont,,~umlJ. Falta um quarto para. d. 
a hora, e nesse iutf!rvallo pode.se noml'ar UI !\lem
bro, de Commissão da Guerra para decidirem a'{uel
le negocio, que he urlente. Até o fim da Meti&ão 
podem ser nomeados e assim aproveita-se ti tempo. 

O Sr. Ára'V(J Limo. Ha muitos Parecerei 
adiBdos, e já que 0110 lia I ndicac;ões alguma's a 
fap.erem-se, justo be que. se leão. Aquillo he mate
ria nova , e hoje j.i eslli aada a ordem do dia. 

O Sr • .JJo1"e%Uma. Então consulte V .• ~x •• 
Assembléa, e eUa decidirá se deve estar pela· mi. 
uba opinião ou pela do Sr . .A ,ardo Lima. . 

O Sr. Secretario Maciel da (:08ta parliclpou a 
A8~embl~a que acabava de chegar um OftiCIO do 
Ministro da Guerra, e pusou • 1e[-e. 

OIfiOO. 

111.Il10 e Ex.1IIO Sr.: - Sua J\lagestade o Im
perador ti Quem foi presente o Otlicio de V. EI,
datado de 1 ~ do corrente mez, me ordena decla
re a V. E~.8. para conhecimento' da Assembléa 
Geral ConRtituinte e Legislativll do Imperio do 
Brasil, que todos os Officiaes da Secretlolria de 
Estado dos Negocios da Guerra se!Vel~l efte~ti~~ 
mente não havendo um só que esleJa Imposslblb
tado do desempenho de suas obr.igaç6es como 
bem se deixa perceber da informaçüo dada, a 
Assembléa no meo Officio de 20 do corrente mel 
Deos Guarde a V. Ex.- Paço em 22 de Setem
bro de 1828 - João V;e;"a de Carvalho - Sr. 
Joiiu Se'l.'u;Q1l0 Maciel da COIfa. 

Ficou a Assemhléa inteirada, e o Officio (oi 
remeltido á Commislião de Fazcllda. 

O Sr. 1Vordezuma. Eu Cli'Otl pelo que diz o Sr. 
Ãrat.{jo Lima, mas lemhro a V. Ex. que pt:0pollha 
pnr:l ordem do dia, o comeC(l'Ir ·se a' Sessão de ama
nbã, pela nomeação dos M,~mhio8 cJue f'all;'io na 
Cemmiss,io de Guerra. Isto he n'ece~:-arlo. e de 
outra ft)rllla, nunca se tomará conhec.:illle/ll(l de 
negecio fi 11 e proport h O. 

O Sr, r'uT1'Jallw e ~lf('llo: - O Sr. Ferreira 
França apresentou .':!qui uns Estatutos (111 Trata
do • das E~cf)las l\1edico ou CirugicRs; ('(Im a dis
tribuição das materias de (:ad3 IInoo. Parece que 
de~. ir a Cvmn:issão de Saudc de Imtn:cção 
publica, podendo tnlt'f'7. servir nas rniveT~id8de9 
que ae c1c\'em crear. Entretanto 8 Allsemblc:a de. 
cidirá o que lhe parecer mais acertado. 

O Sr. Perei,a da CUn/Ul. A uma e outra reli
nidEls. 

Foi deci:01ido que !:e remeti esse ás Commissões 
de Instruççã~ e S:mde publica reunida". 

O Sr. S('cret:nio iYac;r! tia emIta lfO o Pare
cer arliado da C'oll1mis):iio' ele Lq~i~laçiio wlm: o 
requerin'ento dos rnoradorrs do Termo dll Viii,. 
de ~, Antonio ne.

A 

S;t em que peelem a c:\tincçii() 
do tootralo (lo "cr, 

O Sr. Franf(J ofl'eT(',:'eo a sE'/7uinte emenda ao 
P d C . - b artcer a omnlls~:\(l. 

E 1\1 E N D A. 

Pr~ponho que se of!i('je ao Goycrno para que 
ortlene a enmnra da Vl!1n de 8sI1to Ar.ltonio d. 
S;í, que sobre-este.i:. na Arrcm3t:l~;IO da Renda do 
\ Clt', fazendo cobrar :)~ Coimas pelo Procurador 
da mesma CalUara, elR quanto outra cousa &e Dão 
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• .aeoa por uma lei rt~1BfDt&r d. Admir.Utnçlo 
.u. ~=:rndada. O Deputado ".... 

O Sr. Fran,,.; - 8!, Presida., eu "..ho 
eSII' emenel.:' por ~e ,o veJo que .0 ptohibicW pe
lu ordezaaçua do Reino .1 a,ença ao. rendeirOl, 
• eU. tudo quanto eobrão he por a,ença, ca,," 
ando um vexame lO publicio, um roubo .-al, 
em lugar d. eoimaa que li não cebrão. Eu qQ8-
ria qtae eatas rendu du coilDll .. co1nUfm 
por adminjmação e não por uremataçle, a que 
a Lei uão obriga. Temos o semplo de muitll Vi1-
I •• que nlo conhecem rendeiroa , eaee mal publi
CO que os outros o IOflrem. A&6 IDe conda que 
um. Villa d.. dd' None te liYl'OU de tlel ... , .... 
'USas m.tando doul nadei rOi em .0nOl .uceeal
VOl : houverÃo-o. como ladrõea publiCOl, dea8-
zeráo-ae deu.., e nin,ueJD maia qui. ell"- 110 
Ofticio, Sr. Preaideote t he oeceaario que nlo 
auctoriaemo. lato que he j' um mal coohecido. 
Cebre .. e o que li houver de cobrar, por meio dOi 
Procuradore. da. e.maral, ";::'.lue. Ordeoaçlo 
até diz que o &aI uRdeiro o um mel nlo 
tem mai, direito .. coimu t que atu paaio pa" 
li .. C.mara, qoe .. lu cobrar em 110 pro" 
Yeito pelOl mll1DGl Procurador. AcabemOl com 
&aeI Reodeiro.. Para que OI h.vemOl aoctoriaar 
10 oio servem de oenliwa. utilidade '0 publico' 

O 8r. AI., Eat. reDd. a favor d .. C ... làs 
he eatabelecida por lei, e he cobrada por eUa, 
como melhor lhe coo"., armadaodo-. aempte c;~e 
... quem a arrem.te; porque '" agora tem lido 
a ..,. nú .. p3r a NDtt. em acbDiniltraçio .. 
DIo qaando nIo h. arrem.tante. Em "aD':O • PI'I!
creverem u .imu t he certo, • bem libido o ~. 
Iti&e; IDII e1Iu .. pnKIeYClll coaera O l\ee4ci-

r. dentre .. ma IDfl, se alo ao CIÍO , .. 
alo .presentar em JuÍlo cJulro .1 ... pralO. 

NÓI de, .... olbar ate eatabeleciiD.... _ .. 
oripIp, e eodo . conheceremo. t que elle be deriei
do para o bem publico; e que be .mittido o 
ReDdeiro, como um Pi8cal. para miai OI tbUlOl ~ 
e u rraudel dOi Tneraeirol, Caraeeeiros, • todu 
a outras qualidade. de "~ÕII e OI que por co. 
doa OI modOl procorão cletiaudar o publico. Se 
DÓ' rormo. • .~oiar OI irr~ ~~_ 
dOi Pov~ t coavlbdo em que do.... Rendeiros, 
porque OI .atlo; c&fo a.,...... acaba"" .u. 
com $0001. OI 0f!l~iOl publiCOl ~ paU qqe j~ ~ ... 
1D0rto mUltoe M ..... tto. ,ElCftvãel, e Ifeanubol ti 
• eoatiDuarlo ~ que aio ~. maiI ...... li" .. 
Não devemOl .atbOriIIr OI Povos. raiei' "ula. 
lafÕII cone ... ~ualquer COUII e6m.te parque lhe 
Dão apada. P.ra OI readeÜOl Dio faHrem abu· 
àOI be que u C.II..... teID obripçlo de u.. 
dare... jundos, e omei .. pabliCOl, que OI 1eOIIi· 
panh'm; e te aind. aaim OI pr.ticão, do he per 
Il1O que .. deve. ea1i~pir OI ReDdelrat, ...... 
ri obítar-lha, e remeãi.t alei ablllOl. 

O Sr. PrelideDte. Deo a hora. Pica a .. e.. 
na adiada. 

O Sr. Maiti. H •• 1Ia • terceira 'fel ~ .. 
lDelbante materia uva.. diacaIúo: P ...... 
que devia tenamar-ae. 

O Ir. Presidente Et«' dada • hora. Pica _. 
Ordem do dia I.· A diacu.- dOI additam ... 

foi reitos • Tabella da Leis, que 6Guio acIiàd ... 
t,· Continuaçlo da diacuuão da Conatituiçloe 

LeftD~-1I a Seuio ia I horas ela __ 

l.uiI JOI6 .. Cu .... e 118110; 81crcltll" 

• • SE -. '-.~ ~-'t' ...,~ . 





ego) N.0 8. 
.-.. " ... 

DIARIO DA ASSEMBLEA--

GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISL.ilTlVA 

DO 

IltlPERIO DO BRASIL. 

1 8 2 3. 
t 

SESSIO 'DE!M DE SETEMBRO. 

l'FuidenciA do Sr. Bario de S. .4mar •• 

R EUlIielos OI Srs. DeputadCJI pelas 10 horas 
da manbã, fea-.e a chamada e acharão.se preseo
tes "13, faltando com causa 08 Sn. Rod";guel 
~IIIOlO, M,,";m BaaWl, Gorulim, Morai. Tal)(I. 
~", And,CIdII e Silva, e COIta Ba"OI. 

O Sr. Prel;clenle declarou aberta a 8essão, e 
lida a Beta' da antecedente foi approvada. 

O Sr. Secretario Maciel da COIta leo o se
guinte Ofticio cio ~linistro d' Estado dos Negoci08 
da Marinha. 

IU.mo e Ex.- Sr. - De Ordem de Sua Ma. 
gcstade Imperial tendo de exibir á Assembléa Ge
ral Constituinte e Legislativa do Imperio as in
(ormações, que esigio do Geverno pela Secretaria 
de Eslado dos Negocios da Mari"ha nos dpus 
Officios por V. Ex. dirigidos, com datas de i5, e 
1!t de conenw, mandei ouvir o respectivo Odicial 
Maior uona/oo .Anlotlio GORça/r" Basto • • -:uja 
I'esposta 'remeUo' a V. Ex. acompaahada de cinco 
Documentos as!!ignados pelo mesmo Otticial Maior, 
contendo o 1.0 o numero de Officiaes; o 2.0 c 3.° 
a Pauta e Ordens 80bre emolumentos: 4.0 a de
monstração das faltas: e 5.° a Portaria, que fiz 
baixar em data de 16 de Maio do C(lrr~nte anl1O, 
]>&ra ohstnr ás ahusiv8S ommissães, que oClllarmen-
1e ob!óervei por vezcs na Secretaria, e que toda
~ia não cess.to da parte de alguns, a pezar daqucl
la providencia. Esla Repartiçito, posto que tcnha 
actualrnenle 11 Ofliciaes, com tudo o impedimento 
de um, e as ommissões de lIulros tornão este nu
mero inl;ufic:cnte para satisfazer aos seos tral>~
Jhos; exigindo a necessi(lade, que se nomeem ,maIS 
alguns, ll'laS que sejão de reconhecida probida~e, 
intelligencia, e de· minha plena confiança, un~eos 
yrcdicados, que pndcri,io di~pensar i'stas nOlneaçoes, 
" q\Je devem inHuir nas que de futuro s~ ti7.e.rem 
a fim de evitar a :nuitipJicidade de funcclonarlos, 
tão prej IIdicil\l aos interessrs da Fazeoda. co~o 30 

:nesmo serviço da H.~parlição, Queir~ V. Ex. levar 
todo o exposto ao cunhecimento da Assembléa Ge
·~ar Constituinre e Legi<sbtivl do Imperio. DeOl 

-
Guarde a V. EI:. Paço 2S de Setembro de J8~ 
Luiz da Cunha Moreira - Sr. Joio Severio.nõ 
blacitl da COIttl. 

Foi remettido á Colilmissão de Legislação. 
Ailllunciou-ee que estario á Porta da Sala os 

Sn. JOI~ Joaquim Xavier Sobreiro ~ e Manôel 
Ribei,o Be88a tf O/anda Cavalcaftli Deputados pe.. 
la Pro?incia do Ceará. e o Sr. Ânton.~ Teizeir4 
da C08ttJ pel, de Minas Geraes; e sendo introdu. 
lidos nâ forma do estilo prestarão jurameDto, • 
tomarl'o lugar na Assembléa. 

Passou-se á ordem do dia, Isto hê, aos addi" 
tamentos dos Sn. Maia e ~,.aujo Lima propostos 
á Tabella das Leis; e entrou em disclIssllo 1& 
ememia offerecida pelo Sr. Teizeira de Gouvea ao 
additamenco em que o Sr. ~fQitl propol que se 
ajuntasse mais o Dt-creto de 21 de Mai() de 1821, 
para seguirem nova marcha 08 recursos interposto, 
das Justiças Ecclesiasticat para o J nizo da Coroa. 

O Sr. França: - Peço a leitura da emenda 
do Sr. Teixeira d~ Gouven. (Leo.se.) Pcrgllnto 
eu agora: a nossa intenção he razer um Indice de 
l..eis em vigor e observancia, ou fazer Leis novas? 
Sem duvida he, que tudo quallto nos propomos fOl
Jler não passa de reduzir a um Catalo80 as Leis 
Ilromulgadas em certo per iodo , e cu.ia admissão no 
nosso territorio poderia parecer dll~idosa ~os e:cc .. 
cnlores de1!a, p~la nova Ordem Politica em que 
nos constituimos durante o mesmo periodo. Não 
posso por tanto admittir ampliaçlo 011 restricção em 
algumas das mesmas Leis que vamos apont:H, co
mo recebidas e em uso entre nós. porque isso in
dusiri:t. a aUlhoridadC' de um'\ J. ei nllva, q~c tcm 
processo certo no Rcgimellto da Assembl~a, coná 
que se deve ttisculir (' vencer. Voto por tanto con
tra a emenda. que tcnl:c a alterar a Lei em que~. 
tão. que se llller imerir no Cataiogo das rcccbidu 
no territorio 00 Bra"ll. 

O Sr. Tâ:ceirn. de G01i::fn : - Sr. PlesiãE'li. 
te: Quanck eu propuz a nm;.:i::.i~:1o •. i:; d:s~e ~l;e 
estava ('unvcne:do de qlle nu e~pirito lh Lei ~e 
l'ompr~hE'ndi,io as Juntas de .:nw(u cl't'lidAS pl!;O 
.Alvará ne 18 de J:meiro de 1765. rras qne l'cn. 
do a materia grave, e podendc-se da letra do mes
mo DltCre!o deduzir argumente" em cvntrar!o, pllt 

isso que a Lei fal1ava de ~ U:::~S >!. C')l"'.':\) qt!C 
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.111 ~:!t0l' 'I';; s10 08 dea 'Relações t quando aos ou· 
nos o-mesmo Alvará denominava Jua&a8de Justi.. 
ça; para evitar pois duvidas em materiaa jurisdic
cionaes he que eu propUI a addiçáo. Em quanto 
ao argillnente proposto por um ilIustre Deputado 
de que não tem lugar esta ampliação. porque niio 
• rataiDos aqui de ampliar Leis. mo sóment. de 
indicar as que eslão entre nós em vigor. respon. 
de.se mui facilmente farendo lembrar lO itlustre 
Deputsdo, que talvez não ha ainda tres dias que 
aqui se ampliou o Decreto que extinguio a8 leitu
ras dos Bachareis, d"onde se vê que este argu
mento sentlo eontrario ádeeisão da A880IDbléa he 
fora da ordem t e não pode destruir aa razões em 
que fundei a minha ampliaçiio; pois que o illus· 
,re Deputado não mostrou ser a Lei tão clara que 
Dão posta a<1mittir as ?~\lvidas que lemb~i; e só 
!leste casa he que cablao as mIDhas ralOe8: Por 
tanto t mio se ,havendo mostrado o que levo dito, 
ainda continuo na miuha opinião t e voto pda de
c:laração. 

O Sr. Verg~teir(l: - Não me parece uecessa. 
ria a (,fficnel" porque a Lei de que se trata niio 
faUa de a!gnm Juizo da Coroa ~ parücular, e 
com cÃc!us;'ie ele outros; sórucme dá uma DOVA 

forma de processo, que dcve ser &llplicada .. todos 
os J uizcs da Coroa, exiEotcntes. 

O Sr. Caf7:alllO e Mello: - O Alvará de 18 
àe J anrÍro de 1765 instituio Juntas, par. que ReI
las se conhecesse dos recursos, ainda qn fora du 
Relações, em que ha a }\Ieia do Juizo -da Coroa 
para acudir promptanw.nte a08 vexames do Eccle .. 
~i&stico nos luga{es maisremot08 ~ será aecesiario 
por tanto que Be declare que o Alvará adoptado 
~mprehende o que e de 65 deeerminoa, que he 
algum tanto ,novo e peculiar. EUe teve por fim 
acudir a representação dos Povos mais centraes, 
sue soffrerão vielencias ele algumas Authoridades 
Ecclcsiasticl19 , sem terem proRlpto remedio. Iosti. 
iuirlio·se etitas Juntas em que h. o Ouvidor o J'ui. 
éla Coroa, que com os mais AdjuntOi ahi nome .. 
40s segue a marcha ,das Leis, com a dift'erença de 
que logo passada a primeira requisitoria, não se 
espera pela decisão ou assento da Mesa de Desem .. 
bargo tIo Paço, para por-se logo tm execução. 
Aqui se disse bem, que llão havia talvcz duvida, 
e que mandando. se eucutar este Alvará era con· 
segLiinte que eUe regia p~ra ai Provincias onde se 
instituirü'o estas· Juntas; po;·ém ficará maia claro 
se se accrescentar positivltTilCllteclita declaração pc1J. 
ra e\·itar duvidaI!, que muitas \'c~cs lIa sobre cou
II1S mais p'quenas do quc esta he: por tanto, nlÍo 
me parece mal que 5e cornpreher:da us Juntas de 
J ustiça 1~3 detr.rminação sohredila. O j'uizo da Co
roa por esta Lei !lova tcm di\'erso modo de exe
cutal' as fouas decizõcl'.l, e poderá por isso haver al
guma du,·itla, nascida dC3ta e outras difFerenças, 
e hHtSmo de não eslar muito licm enunciada. 

Julgon·sc discutiJa a materia, 8 o 81'. Pre
f$idenl~ p:'op('~: 

, • e S" a I ... ei de que se tratava se uniria lá T .. 
beIla: Venceo.sc que siw. 

2." Se 8 emenda do Sr. Teixei,.a de Gouvea 
se approvava: Vence0-se que sim. 

Seguio.sc o adJitamento do Sr. JlratU0 Lillla 
, mesm!\ Tuldla de Leis, para .e Ih. ajuntar o 
Decreto de U de Outubro de 1822, cujo addit~ 
mcalo ta:nbem licára, adi~do na .eaniio de 22 de 
Setembro. 

6 Sr. Pereira da Cun1la: - .. \11 'L~is p'" 
m~adl8 pel.. Cettes de Lisbea, e que se man. 
dlio cumprir pelo pte!!~nte Decretl) , são toda. 
aquellas que tinbão obtido· a Imperial Sancção, e 
erão applicaveis 8 elt~ Continente; e como a de 
que se trata nóo est('ja nesta classe, be sem ,8 •• 
vida que n(o deve entnr na Tabcn" quell'Com • 
panha o mesmo Decreto'·, aonde sómente devem 
ser comtempladas aqllcllas que forem reimprea8as, 
e so enviarão IIOS Tribunaes desta Corte, e d. 
mais Proviucias de Imperio para serem executadas. 
Os artigos importantissimos que esta Lei compre. 
-hende merecem Alta indagação, e devem ser dis
cutido!} UIII por um com a maior circuBspt'cção. 
Consultemos melhor os intercs!les da.N ação, e nã() 
nos i1ludão os principios philantropicos que no. 
convidão ia abraçarmos em toda a extensiio .. 
di;posições desta Lei, para n~o termos que emen. 
dar os máos E'fI'eitos t1a sua observancia. Sou por 
~anl,o de opinião que tique. por ora exelui~a d. 
TabeUa para ser em IleO deVIdo tempo convenIente. 
mente discutida. 

O Sr. Pcrgutiro: - Argumenta." que a 
Lei em ques'ÍÍe nlÍo ela compr~hel)dia8 De razãCl 
da Lei que filemos; e que a razão de admittirmo. 
Leis nite feitas pornóe be porler.am cabide \'0085 
"8 que região o Brasil. Esta razão he occasional; 
mas a ~erdndeir. ruiio he a necessidade que ... 
IDOs de Leis; potclue, ainda que, tivetIeIB calaito 
aquellls, DÓS mio .doptariamos algumas, .e nio ~ 
,yesaemos necessi,dade dellall; IDas como não ,pode. 
mos eOB8enar-nee sem Leis IdmitlimOl os que to. 
rio feitas por Autholidade, que hoje nlio roco" 
(emo' je depois de adoplar 18 que forão .feitas 
110 proprio Pai. f e 8S que .lle lindo l'igor • 
.pozemos a regra de admittir I' 41ue forãofeiul 
:pelas Côrtea de Lisboa ,que não BC oporelem .. 
nosso systema. Outro argumento foi que esta Lei 
não era eonhecida; quando aio tenha sido conhe
.cida até agora nada obsta para se adoptar, basta 
que o seja quando se puhlicar dtpois de adoptada. 
amo acontece a Iodaa a. Leis que fazemo. da. 
fjU!les não I!& noticia antes de feitas. 

\ O Sr. Perrira ia CUnM: - Quando eu PftI
:pus .que fictisem com vigor algumas da. Leis Ol'lot 
d.eq.1<\as nas .çôrtea de Portugal f(li na intelligeu~ 
ela de que someme entrari,io neste nUlDero aqu~ 
)a8 'Iue se tinMo mandado executar neste Imperi .. 
duranle a Rl'gencia de Sua l\'Iages!ade Imperial. 
porque )le bém conhecida a necessidade de une
mar as Leis que se deviáo observar, para e,i&ar 
a confuzãQ que ex.citavão as diversD8 'Epec:hM da. 
SOA publicação, e remonr o embaraço rm que 
muitas vezes' se 8chavilo os Tri!Junaes, e Juizes 
BII 8ua applicaçlío. He por estes principios que as 
ditas Leis d'eyião ser adoptadas, e Dito porque 
fusllem c:ollauoradas pelos R~presentantefJ da Naçiio 
}Jrasileira que fazi60 l'1aquolle tempo causa commu. 
com os de Portugal. A disposiçlie desta Lei com
prehellde artigos que Be hiio dc discutir em lugar 
opportuno, e então tomaremos as medidas que pa
recerem mailJ' adequadas em objt'clos de tanto pezo: 
por ora limitelllo-nos á lecra do Decreto, c á ta. 
bella (/ue o acompanha. Dizer-se que outras Na('óoa. 
civilisadastem ndoptado Lei.. cstr<lngt'iras em t'(\~n. 
a aua exteniíio mio he argumento para o I'r,escllte 
casa que nos convenc;a, aão só porque llbu~ 
não servem de exemplo, como porque ~tá entre 
jÓi provjdepciado f81a I.oi da Be{ormaçio da Ju. 
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'Clça '. p nutro3, Decr~tll(l, (I que 11(' d"ve praticar 
em CJrCI:nSlanClas dê,l" nahlleZA e não t!"\lAm s 

I . . , .. o 
envo vrr IIeSCflCI08 COIl8U'lIrionl1t'1I com O~ que per-
tencem mr.r.men'e ao CO(tigo Ch iI. Eu não r.
pugno a adopç;io desla tei Jlor<Jue el: .. fora pro
mulgada oas Cortes de Lisboa. he sim por'lue 11011 

he ah80llItamrnfe eSlranha, e. temos provident';aa 
legae. para nos re~ul8r.m'8: o que mt'rt'Ce mui.a 
medifaçÃo e Ilfunencia em· um Palz como o nosso 
aonde 'ainda não exhte uma vigoro.a Policia ; 
aonde, apezar d. sr.veridade de nOIlSIl:; I.ei" cri:ni. 
naee, vivE'm tranquillos e impunidos 011 deliquen. 
ttl. e8pecfalmenfe naa Provindas do Ser.ão, Nem 
.u desprezo OI ol~eetos em odie de Ieosaulhorea, 
J?Orque coatu.No adoptar o que hc bom seja qual 
t.,r a lua orlglm, tanto maia que e8tou convenci
~o de que n~s Corta de Porfugal e1iatião muito. 
dlus~el . Var0t8 de C<?n.sumado salJ('r, e probid&lte ; 
deaeJo sim a'acar o VI('IO rem p"rlOnalidadea que são 
ilhproprias da 5e,i.~dade des'e AU~U8to CongreSIKJ. 
Â emenda que fel o ilIustre Deputado o Sr. .A,.. 
d,1Illa Marhado ao 2.- § de Decrl'to para se for. 
mar esfa TabeUa me parece que foi súmente rela
tiva ás Leia que ae tillhão poato em exeC:llçüo nes
'e I~pcrio para remo"er os inconvenientes que 
acabei de notar; ao menos o conceito que fermo 
ele .ual luzes, • judicioso modo de pentiltr me per
!uadem que elle não quil ultrapaaaar a intenção do 
Decreto, e que nesta conformidade foi que esta 
ilIusfre Assembléa approvou a lua emenda para 5e 
formar a 'l'abella de que ae trata, e da qual dp
"O ser sbllolutamente estranha a Lei que se peneo
de adoptar, poia est'Í na classe de am novo Pre. 
jecto, para 5e observarem com elle a5 regras estabe. 
tecidas para a discusaãG das outras Propostas. 

O Sr. Almeidt. ~ .1lbuqlterqut!: - Sr. Presi. 
dente: A CUBa principal porque as nossas disc,ua
sóes se tornão de ordinario tão complicadas, he 
por se oi\o dar toda a a1tenç;fo ao verdadeiro ea
tlldo das questócI: he preciso pois 11' esta, de q l1e 
já outro dio no.occupamos, ver qual hc o 8CO 

verdadeiro etotado. O Sr. A m1vn Lima propoz que 
na tabella, que se mandou fazar, se ins~rissc a 
lei de 14 de outub:o ,de IS!!!!: o que ell impug
nei , mostra.do que elta não podia ter ali IU1;ar: 
be portanto a nos"a questlto euminar se a I, de
ve, ou nlio. ser enumerada com as oatras ~J':' na 
tabella. A Iguns Sra. Deputados 10 IIC tem occupa
du em fallar da bundade da Lei, no que eu talll~ 
bem concordo. mas Dio be isto o que ágora DOI 
importa: o de que se trata he • eaa lei deve a 
li aer comp,ehendida: eu dice, e ainda IUllenlo 
fine nio. Quando o Sr. .Pereirtl d4 ~fI1ua apre
lentou O &Co projecto do Decreto, quJ deo lugar 
á mandar-IIC fazer a Tabella, teve 'em vista .. { com 
mni justas ra .• õe&) que, tendo a Legislação Por
tugueza perdido para com BOSCO t'lda a sua força 
de obrigar, ",to havermo.noa leparado de Por
tugal, e declarado a 00S8a independendencia, era 
neCessario, em quanto ORn tinh"mol um codigo 
nosso, que 8e allthorisasae a sua eSf'Cução, dando
ee-lhe nova SAOcçãO, e n.)va força de obrigllr, aem 
o qu~ naquella legislaç~o não podia continuar. Lem
brou en'tão á um nebre Deputado que havendo 
muitas leis das Corles de Portugal, que .inhão 
tJido mandadas executar no Brasil, • qlSe' alias não 
podi:l0 ter ji execllção, conyioha que ae fizesse 
difFerença dai que emo, ou 010, exequiyeia; e 
i)Wcreceop.va isse QlHa f'menda ao projecln, pro-

ronda ql:e um. Com missão fi,("Sse oma T abella di" 
leis das Corles, quc depoi. do competente eume 
6e (,lInh~Ctllse que não I!e oppllnhão á no,. .. , inde
J>f'ndenc13. Orlt qnf'm mio ve qlle esta err.~ndll dl'
ve se~ entelldid" com relaçiio ao proje:to; tendo se 
em VII'" a.. rallóefl, que moti,.rüo ao Sr. Pcrri
,.0 da C"n IUI a .presenla.lo; e que fario AI mes
mas porque «'6ta Assembléa o ,dopton? Pt'rtendeaa 
mui!os ~rll. Dep .. tados q'le à ('menda falia abaolu. 
tomente de todas as Lt'ia du Curtes, que se Doio 
(Ipposerem á nOflsa independcncia; e que .1Ia I!e 
não restringe áa Leis tritas antea t ou depois d. 
n088& 8('para(,ão de Pllrtugal: eu sustento que a 

emenda nüo diz, nem pócte discr t semelhante cou. 
fa, ainda qllande a S!la letra assim p:treça inculca
Jo. Quando se tra'a da intelligencia de algnma Lei, 
a primeira ('ousa a fazer he examinar o espirito 
~o Lel{islador, e "er qual be a rasi.o da Lei; 
,he preci,o não tomar 811 palavras só no sentido li· 
teral. mas IiÍm eombinar o lulJaequente com o an. 
It'eedettte, e aceomodar sempre a intelligencia a8 
fim. e ás ra!'Õet do Legislador: he isto o que eu 
aprendi na universidade t e que depoia tenho lido 
em todas as hermeneuticu juridicas. O,a DÓI sabe
mos, e est<i já dito, que o fim do Decreto foi dar 
força de obrigar á legislação de que o Brasil usa. 
... a qual a havia perdido em ...... ;0 da Dossa 
separação, e por faltar ja aqueDIl authoridade. 
donde as Leia recebião sua 8&Dcçaio; como poia 
havemos de dizer que a Lei l,·mbrada de 18 de 
Outubro que Dunca ceve eltecução 110 Brasil, e 
que n~o perdeo aqui a lua força, porque nunca 
a teve, est:l na r&São das outras, para st"r enu
merada na Tabella? A Lei he bOa, dlsem muitos 
Sr8. Deputados t mas q"e tem isto com a nOtl8& 
questão? Adopte'Re muito embora; mas não por 
semelhante methodo. Eu nunca vi que para uma 
Lei obrig:tr t bastasse apontar. se a aua data. He 
couu para mim muito espantosa () pertender.le 
que em uma 'l'altella ,ou Indice daI Leia de Por
tugal ,; que aqui havião lido ri impressas por ordem 
do Governo; que forJo competentemente publica
das. e remet.iJas aos Tribunat."s; e que em con· 
scquencia disto liverão execução, se queira á for(. 
enumerar uma Ct~rta Lei. que OI 8rs. Deputados .. 
que se demoraràu nas CorteI de Lisboa, troUCt·. 
riio n" 8\1a carteira; e que por esla aimpla enu
meração 6quem OI Magistrados obrigadns a fue·la 
executar, e Oli Povos a obede('er·lhe! Diase em 
Olltra discuesão um nubre Deputado, memhro, da 
Commisstto ,que e!le se tinha deniado do Pare
cer d' ~sta. e que tOra de opiniiie que n. Tabella 
se comprt'bendesse tambem a Lei em queatio; e tron
ce como lima grande rasio para IUICt'ntar a I .. a 
opinião a Lei de 18 de .Ago~to de 1169. Confes. 
ao que não lJei li que proJ'Ol"ito vern CiU Lei de 
18 de AgG!'to. Se o nobre Dt'p.ltado a tiaha elft 
vista. o que podia' diar e1'a, ou que ~ Tabella 
se ti.;ia desnecl'S8arill, por iao mesmo qne aqueU. 
Lei maDda adoptar, inflepeadenbmente de &lbel
las, como direitO snbsidiario as Leil dai Naçõea 
iUuminadas: ou que na tabell" se inclni.. Dão só 
a Lei, que &. o ohjecto d.. 1IOSI&I diactltlÕel .. 
mas todu as ou"a., que .1'um de direito .uh
.idi.rio. M.. nem a lembrada L«'i de J 8 de Agos
fo fas depentlen&e a adupçiio d' e.fa, ou d' aquele 
la. I~ estrangeira de que eUa seja enGmer:lda em 
algum canhenho; Den1 a tabeUa, qne ee .. ndou 
lazer. roi para .rvir de ~tal.ogo d.. LeiI .tall-

•• 
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.rill. A n!)~:. qUbt40 t,nica he, ae a Lei. de 
que le lf'mbrouo Sr. ""arda Lima, está ou não 
~mp~b~ndlda lia rasão do Decreto , que mandou 
faRr a tabrlla: en tenho demonstrado que não. 
embota ,. diga que a Lei tem muitas bondadu; 
o que be p~so todavia examinur. Tudo fJue .e 
dicer fCla da qu~tão será muito bom -- _d n""c 
.. 011 tIl' Aà! toe.,s. 

O Sr. V.rgNt;ro: - A razão clatb pelo mus
'tre Preopil1ante. que ~,ta Lei Dão Ile 'du qu'~ ti. 
Yerão Saneção Imperial, Dão he attendi'Vtl: he cer
lo que no originario Plojf'CtO se propus 'Vigurar es
sas Lei. i por~m eue 'artigo 'oi It'geitado alllllm c0-
mo a emenda que plopullba flltr-se ,dt-U. uma 
TabeUa, vcmcendo-se que .efilesse'& Tabella 'de 
todas as Lei. da. Cortes de Lisbca -que 'Dio 1.,8-
sem contnri. ao nosso systema: a esta ddihel.~I.o 
devemos limitar a diseulllio sem no. imforlar qate 
,iTeaem oa Dão San~o "mre"al. -OU" .. 'h,r.1iIwo 
Membro diae que a inte'l"~tlção, 'Cuotbi 'Iodo 'o 
aDtec:edeote com o aubat'queDte eadue fSIa I .. ei. 
Parec:e-me que IM) nsopl'beDle bepr-.bibida .ucla 
a inlerpre&ação pc,rque o &ex&o bf'claro, nem lei 
como Ie possa dar a in&erpre&a{lio .penendiLla: as 
Lei. ..nceio_das DO Rio de Janeiro -eet:io admito 
'&id.. pelo artigo I're<"ed~nte; para q".e e~te Dão 
seja I\'dulldan&e he DeCNlario que ,admill. m"is ai. 
,~umas. Tambem 1Ie m.e que he i"dec(.1O!íO admit. 
tlr uma ,Lei eI1ttaGp.... Por este indecoro, se vê 
passão tod~s as Nações: o meflmo Coctigu Fr1!llcea 
adoptou Leia R.,'m .. &." até com vicios da sua ori
~em. Uma ~. raaii.-s pontue ee admiuirão as uis 
das Cortes de Lisboa foi por aerem collaboradAs 
pelos Represt'Dtantes do Brasil t que ainda lá ea
&aveio quando esta ge discutio. Fiualmente todOR re
conht'Ct'm que a ui nüo be opposta ao 1101;10 .ys
lema, e demaiaamais conb~nD que he boa; l)Of 

bnlo de .. ser aclmiuida. Lemaremo·nos que cw.cu
padoe com a 'Constituição nio DOI re..CU tempo a 
fU"r outras Leis tão depre~aa, e por i~o dne 
b:l"er mais facilidade t'm .,roptar a. que eblão fei. 
w, e 'tue conTém ao 'noss!) systema. 

O Sr. (,'arneiro de CaDIJI08: - F.u já disse 
Desta Assembléa e repetirei ~ora, fJue acho m.uito 
bea a Lei que se -quer iBcluir na TabeU.. CO .. -
'Venho que se ra~a uma Lei eeiDelhaDte e mesmo 
melhor, 'quan&o for eompalivel com a aegurallça 
publica, poil que não basla aUmder ~ a libeldade 
do Cidadão, be &ambem nec:ess.uio combioar bem 
fita com a aeguraDça publica. Por &aDto ("OnTenho 
DIsta Lei; eUa Ite c:ooforme aos meos prinripios 
-e d~ejoa. Quero 8MDpre que a cua do Cidadão 
eeja um asilo RgUro, o eeo Casfe1lo i dd: udido 
pe-la garantIa dos seos direito.; mu a qUefltc.o não 
he esta: Poia r,So ee trata d. boudade da IAi, 
trata-se porém, se lupposla a sua bondade, eUa 
de'e só por illO ler ad0l,tada e vir a ler vig-or 
entre DÓI, leia outra IOlemoidade nlaiaque a de 
Nr iacluida Da Tllbena. Â rste rnpeito tenbo ou
vido muital rasõet, que para mim não lio argu
mentos; e em quanlonão me coDYeD(trem, couti
Duarei a resistir. Vrj&lllOl quaes forão OI motivoc, 

.porque eRabelecem08 este Decreto que ba de dar 
força ú. Leil da TabeU.. Foi lembrado e proposto 
este De~. porque fazeDdo DÓs a DOMa ioaurrec. 
ção, e declarado a nossa independeacia, ba,ia 
cah.do o aotigo Edi6ào eocial, • com eU. tudo 
quanto lhe pertencia. Pelo que foi indispenaavel 
para que Dão ficanemOl ... Lei. (pois que _ 

dlu Dão pôde 1l,v("r accif'dadc -civil) fine umlR
moa da bem e.te"dicla cauleI. 'de conservarmos em 
vigor ." I .. ~is que d'anlel. nos ,e~'erão. l.emhrou-.e 
m.is que Sua rdagestade ·Iinl't'rial na qu,lid.de de 
Regcntl·, tiQha .doptado· Leia feitas pelas Couell 
de Portu;!.l, manda"do.as, exe<tular, e ,ju1bOu,se 
que estas lambem d~~ião co.tinoar em obeervaKia. 
sendo sanecionadas por !te '~relo, para o que 
te formaria UDla 'l'abell. daI que ie linhão man
dado imprimir aqui, e executar. lato fui 'O quer 
If' determinltu, e lie .U ... utio. Depois houn~ uma 
'emelida, nestes ttrmos - tlue Dlio ,ómeate, ,u..1R 
'j,'cllllc'as aa 'l'abeiJ •• asqn. Sua MagntltCle Im
:petial havia mandado esecutar. mas. tambem teci .. 
:acludlu que se não oppcneut'm ao ... lema que ha. 
'\'i.mossdoptado e queachusfomOl lds. Esta emt'n-, 
'da, I'ft'scinctindo da drcua,ta.ciade .. ,'r sido posla 
'dcl'ds de 'fecha· la a dieculeio. foi mui.o '~ID !em
luad .. , p,til l!SuitasLeis das Corta d~ Lisbrla ,.
·ra a"ui "Ierão't 't'ti .. ennhl'Cida, e 100la". Dão '" 
n'16nó"rão publl'''. ~em fUrã\) remt'tlid .. &01 Tri
:bunae!l: a glimu até se fiaerio J"lbllt'U pelo Dia· 
rio d .. GuVt'fDO e 0 .... 01 Per.odlC.'OS; ... Dio era 
dt'll&a puhliul,io, que mIa0 Decreto. I"td posto, 
-perguntu ell ar" i a t'meada Ite iDde!iDida ft 
'deve ler delernliDada relali~ente ao telllpO da 
Rel(eDcia? Creio que Dão le pXJe esteDder .I&a 
,deste &empn: Porque .õ Deate teal,le he 'I'" aiada 
fllrmaYalDna uma Nação com PO! lU,.), e por .... to 
an entÃo 'te que ea-a LeiI te pnctem ch ..... r N .. 
ciouaeB; 'depo... cito deelanda a Indepeodencia, ji 
..ao t'l'itrangtiru ao.lu u Leia leitu pt"laa Corv. 
-de Portugal, que delicie t'aSat'poc& em diaDte aqui 
se di,uJl!tuio. Ne..tt'8 termOl ~tá a ui, que • 
quer incluir Da T.b na, foi suedcDRda' pelas Cor
tei de Li .. bua t'm 11 de Outubro de 18!2, j!i en.ão 
Dão 'eramos l»or'u~:l'aeI, Ji eramfll iDdependf'DtfoS, 
nem ~lla pod a clivulgar 6e m&rf" nrla, &e nüo de
pois de se .ehlf o Rrasil. eJewado á eatbl'goria de 
Imperio. Por tanto não basta IÓ a q"alida,le re
conhffi,ia da bonàde para adoptarm08 esta Ld. 
como ad.'ptamo. as ma!s; se' procedesse este prio
cipio ,leriamos uma porta aberta para admittirmos 
i)u,ntu J .Cil 1101 poueceasem boas. poia &upriu:idas 
88 \h\lnras - da. Cor"', de Liabõa - podiamOl 
rom·luma T.bell. e um Decreto formarmos uma 
bna, l..\',I .. c~fto ,. e:,culhf'Ddo &ai n,elhores Leis IDgle
las: }'rallc:eaas "e. "isto que as destas NaçÕH es
tio nas mesD'.. cir\:unstaDcias que as de Portugal , 
sà-o as de:-te Reino para nó&, tão "1&rID~iras, c0-

mo o João as d'aq"ellea. e Dada mai. restava do 
que vcrifieal' a bondade deJlas: Não me owanho a 
-que adopl~os d .. a E,traDgeil'Ol o qui fW bom, 
Clue f.çam~ D08IIa algumas das IUU Leis; sei mw 
bem Aue oa ItomaDo~ 6Jrrio lUas as Leis que DWII
darã .. vir da Grecia. Mas perguato i &li Nações 
que aasi,n obrarão t ad .. ptario eau Lei., conlO se 
pi'Opõe a adoptar ee&a ele q __ e tra'alOna P Nlio por 
c no: Elias .. adaptarão peJ.s fôrma porque se 
falem u IAi. do seo Pail: isto be o que eu que
ria que nós &~semos lambem, para darmoa á Lei 
adopt.ula o carllct.r de DUlonalidade que lhe fil1&a 9 
não lhe podemos dar ellte caracter sem a faler 
pIS ... r pelas formalidades dftl'rminada. no nosso Re.. 
gimeot.). ,ne"e por tan&o ser a Lei prupGllta • pai
ar pelu cret di8a1asões t • fim de sec b&necioDa.la 
como Lei 8rasileirL Tambem di&lie um Sr. De
putado. que poderillDOl adop&ar lem &que)).. for
mlllidadea lata Lei t porque para a IaDcçio deUa 
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........ ~o .... d:lfl U!IOI 'Ih .... , ... 
~ 8r. Prealtlente •. 1e ate prinCi!'iu tOtÜJe .erda
.... ! ~~bem pelder ...... :utol,ut lem disc"ssio a 
eeDII.tUlÇlo de Portup" 'H cumo ereio OI Depu. 
..... do Bruil :0 .... RG~ntantes .... CU'1es 
.. Li"", dl'poll da epot'ã da .decl:.racio da nos
• ladepeadeacia P Não ftltt"lldo: 'comhi~e-&e a dala 
à Lei eom. o dia m~oraYd dft Proclamação da 
lDclepdenc,a do ~~I, "!io ~'(mbeceremOl que 
.. ~uutlus 8r .... fll'OI, la errio Deputadne do 
... ,1 bona 6de. Pelo q_ prupooba-ae um Proje
~ ~e ~ lelDelbMte o.. lDflbor do que at .. , ~ 
.Ja dtlC'lltado ..,.810 determina o UegimeDlo, e enlão 
_ ... uma Lei lI0II&; de oUlr:amaoei •• aiu a,. 
peta. 

O Sr. 0.,..;,.". - Sr. Pre&idcnte: A difieul. 
-- flUe acho.. o hoar. l\lembro o Sr. .Mfltrida 
• ..4~e. f."dada na ramo da Lei, á que 
~ __ a 1.~abella, não lue f'a, ptlO. Não d .. -
üIo ~ o Prajccto de ~i quaDdOfiri Gl'erecido 
.. _ ill .... re Author ti.aae só .. ma uDica rasiio, 

• de ~ ~or a U;~o t-swM. e . até .• ~ 
_ aId .arada; porem • ProJecto Yt'1O a düacaa-o 
• lã aleerado eoIa a eaaeuda de Sr. Deputado A .. 
... MedtatIo que lhe deo m .. ito . maior extensão, 
..... ndo a COlllm_. a ..Jmiuir toda ai Lei. 
.. Corta .I. Ponucal 'q .. e não • oppozessem eo 
.nua &do"" E.. Dão creio '1"e ",p regra 
.. icleDte a que apreaeullOG o hoaracID M ... bro di
...... qDe a ui de •• ter uma IÓ ra&ão, e a que 
eDe apoala": u.... Lei he yerdade q!le não J'Óde 
"Dter artigGI de L~o ... 'inamic:os ou con· 
tradidono.; poma nada obsta a que dia OI coa
~a distiadDI , e aeste Q&o pua c:ada arti
.. t1iatiac1D de LcpIaçio póde a Lei ter naão 
4iatiada, • b. • que realcaeDte me parece epae 
acontece0 cem a Lei de q .. e, ae trata, 4Iue teDdo 
pia .... e .0 aotbor do Projecto ao principio ama .ai. nsão pua. lei' .... beaa o anico objec:to que 
_ tiaba ela •• "~retu: pas.;ou pela geaerãli
-'&de da emeada a con_ um artigo mais URnao e 
11m objedo dilÚDCto fuda::o -fO! taDto em desei ... 
da não. O metIDO hc'nrado Membro Irado IDfO 
CoSl.- Da eommiaio, eDurregad.1 de orguiar a 
'1'.~Da, ~ lambem outra objec:ção, e Tia~ 
• .r que ~.. tal cuo • admittiriamOl na -..:~ 
},tlla uma Lei at.olutalDeD&e ~Irangejre: ~ que 
eu ft'IlMJndi aatio' que est~ Ie cleYião repu. 
tar mui",. outra j. iodaidas aa mesma TabeU., 
e !Obre as ,!UUI .. Dão I .. .ia por sua parte o,. 
poeto ot~ecção, pnis que pela dcclar.ção d. illde
pendencia ao. ba.iamus coDstituidu uma Na\"ão se. 
pttada, á qual por tanto desde então erpo estra
nbas, em ... &ido rigolGlO, totla.'I as Lei~ llori~e
n.s, mas que eo não jnl~va irregular que fCJae 
iudoida .. Tabella a Lei sobre a ~urança cio 
Cidadio e da sua cala ~ ji porque essa Lei, aneu
t3 a dala do Deeftto das CGrtes pela qual se de
~em c:ilar ..... Leis, era de n de Oatubro, e por 
i .. uiteriar 6 epoca da proclamaçio da IodepeR
.!ftlcia e do Ifllperio, já porque DO QSO que a 
AIRmbléca o j .. iguse maaifestamenle benefica, a 
llimpln ..ao de .. querer f'ouaiderar legislação es
~ra ~ eitaado-se pela da&a ue 8ua puhlicaQio 
e não rela do J)ecreto da Co,:a, não fasia peso 
.lgum sobre o meu eaptrito.· Ea poader..i que quao
.tQ .1 traeb de legislar.. ou adoptar legiS1açiio lei
t!l, o CSleCJPial b. a .. tilidade pu~lica e "ntagem 
do POYO a quem • "'i.. a IeBidaçfto. fl1Ie aio 

só •• NIIÇÕeI lDaigu uo auYicJárão muiC.. YUt.e 
rca:ber Leil estrabas como .eonte~ com ROhla 
que maadou buscar de tlra as Leis das 12 Tabo .. 
e com OU~I Naçues qo. forJo promptas em • .10-
ptar . a ~I RIa\MIia' de j«t... qlle IC tomou depoia· 
'lu... u"lnIMl até pan roa Nações modenau, mas 
que •. mesmos Lrgisladoln Portugltl·zes .dmittirão 
"te pnacipio, pois aa Lei de J ~ de Agosto de 
1 j~ detenDinárão que em eertOl ('184)1 .. ~ateria. 
~t'tlcas ccoDomicaa e mercantis foaelD julgadu 
J»!las ~il das Nações cultas: 9!.se por !Ute que 
na. foe .beolutamente deuproposltada a CItAçãO da 
Lei de 18 de AgoalO á que o hoorado Meaabro 
allade em lUa fali., ditendo que Dão entende a 
que '"-~. QUIUto uque disse o bODrado Membro
o Sr.. Ccrn.~iro • C."'pc» que eDtão Desse ca'D 
poderi .... Ir buscar todas n I .. eis boas FnIlC'ftU 
• o Hahea Corp ... d. l~eRl Dão YflD ao calo; 
~ a emeada D aatJiorisou para incluir _ 
Leia da Cor1es que Dão eac:ontraSRm ao aiatelDa 
~o, e DiQ. ae esteodia por t .. to á ~. ou. 
tra Leis que • apoatão. P~lo que toca porém a 
diaer o mesmo _mio Membro que DO Q~ de 
lIe adopUr a Lei dner.a RI' pela maD.ira co4uma. 
da Dala Assembléa pa_ad" pelas tre8 disclll8Ól'S, 
Dão tem. i~aalmeat. lugar:. essa regra he .ppli~
Tel ao dlrelto DOVO, ou Leis qne a A~eaabl(;a 011-

([inariameote oqpniaar .. conforme o que para "se 
6m es&ã d~ ao Regimen.o; ma. de ne
nh..... lOrte ~ est.. Leia fine te mandarão iD. 
clair Da TabeUa, fJue lão Leis já c:oahecidaa, e 
feitas por outros ~cIores que já ti~erão o tra
balho de .. discutir. Eu Dão tndo do mereci. 
meDto particular deara Lei lO~re a aegaraaça e ca-' 
A do Cidadão, eUa alá agora otFeftc:ida • deli
beração e approqção da Assembléa; se 08 Dobres 
Deputados aaentão que do he util. e que eU .. 
COIltem e que iDyoIYe difliealdadu, embora Dão m. 
tre na Tabelb, para is&o eswnos aq .. i: o que quis 
lUS&eatar foi que á .il .. da naenda do Sr. A •• 
tI",da 6«"" que ~ approvação da AIICmbléa 
panou a faer parle da Lei a que se JUDia a T~. 
bclla, estava a Commiaão .tJtbor~. a incluir' 
Da mesma 'l'/tMUa • Lei de que se tl"'a. e effere
a-Ia á nnwderftçã., da mesma AlISemblí ... Disae 
mais o DObre ~putado o Sr. ~/r.u;J. e Albupu
IJUI - romo .1Ie b. de adoplar uma Lei que le Dio 
uM deU.? e que algum Sr. Dcpu~ado tmuce na 
algibeira - ? A Lei be de 1822, creio C'IIe Dio ha 
qaftll a ignore; d~poi. disso se a A~sembléa a ap'" 
provar e a maudar iacluir na Taben., dIa terá 
mmprnsa e publicada, e priDcipi:u-.i eDtão a obri. 
p (apoiado); pelo que ftta o!>jecção me p:nece· 
. miseravel. Quanto a diJer.te que SC" faç a outra Lei; 
iaso leu", muito tt'wpo, se esta Lei te maaifee
tu á A5Selllb1~a com 11'0 tan«"tPr e\·idt'atemeate 
brla~lCO. dne.se {"ator ji ~ beoerlCin aos Poyoa 
(apoiado. apoiado). N.~ sabemos que ~a1qUfr Juis 
passa com muita facilidade m"ndados de busca, c 
0$ Cidadãos lcão I. em perigo, pnrque DeBI 
todos tem a pacimeia n ~algibeira, .('ado devaaar 
injustamente as lUas cuas; e ql1a'quft palav,. e 
aeco de iDdiscriçiO . he opital.de de rcsi6&Cacia, 
pelo que muitoa se penlem e comprollletteal. 

O Sr. Caro.lho e M~IIn: -Sr. Presidente: 
A disc:ussit' lem vendo fora da q1&estão; foi 
.eacido que em lugar do §. em ):m 18 diai. que 
deyiio '" IÚ obIenedaa aquella. . da COJtell 
de Partugal,· em CJve Sua M ...... ImpaW .... 
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daL. JN!Ilo • lUa •• neçio, d"ia lWêft1eeer a eIIlell. 
da do Sr. ,A"d,.da A/a~Mdo. Venceo-., • es
• ando vencida n~o ha que dizer mai. IObre ella 
*,ateria t porque .. ,undo esta emenda he que 10 
devia regular • Commisaão ereada ad hoc. EUa 
tllcolbe\) aquenlla Leia. que lhe parecemo funda. 
das em jUtotiça é utilidade geral, e nno cont .... 
rias ál n08S11 instruc~·ões. Eu· ezpliqdei com toda 
a frànqut'1I que etll. propria do meo caraeter os 
lD~tivos que tinha havido .ohre adoptar.se ou não 
• Lei em questão: aehei ileUa muita justiça, per. 
que tem prlOcipiol COBstitucionaes para aaln guar. 
fIa do cidadão, • era por isso mui digna de adop
tar.se. ~r. decidido que a Commiaio een'lprehen. 
deue aI que achasse que se não oppunhio ao 
JiotSO eietema. 1\Iu qual foi o Dlotivo porque se 
não adoptou esta? Porque •• ndo.se a ~poea em 
que foi ptomulgada e oceorrendo que amda meRmo 
lia Cohinituição se marca que não são· cidadãos 
Brll8ileiroa 01 que em ) 2 de Outubro não estavão 
DO T(~rritorio do Imperio, pareci" que aI Lei. 
~'Ie fossem posteriores a ella nio devião entrar na 
'l'abella, pois que era um tanto indecoroso, que 
• doptllsl!emOI uma l.A'i tle PortUgAl leita depois 
desta "pica a8-:ignalada da nossa separaçiio e Inda
ptnd.:ucia. '1'udo quanto se teio dito a este I'et

lJeito, de 8er csirangeira ou não., aao' mérece 
ausideração. porque a authoridade, dá-Iha e~ta 
AR: mbléa, e depoIS deste. exame e desta "DC~ io • 
fica lendo uma Lei adoptada pela AssembMa, eo. 
mo 8e fosse por el!a feita. Isto era bas&antepara 
eonuncer·n08 de que H deveria incluir IM Tabel
Ja; porém reftectiudo- H; que podia ler desairoso 
o adoptar.se . uma' Lei que foi promulgada d~Jlois 
da separação deste Imperiu, âão .. eomprebend8fl • 

Como njo porém que· .. outras rDõea aio c~o 
~igna. de CODlidenc;ãO'.. e lembrand~me ao IDeamo. 
tempo, que o faer.1e nfsta· A~sembléa uma l.ei 
eomo esta, levaria maito tempo, porque a éxpe. 
ri~ncia nOl. m08~ra ,. qlie cousa mais pe'Juen~ Ie
.ao tempo IlIfinlto, e que he de proveuo IInme
diato para 08 nOll08 eoncicMdãus, .tou eonvellci. 
do que sem olfensa do decoro pode entrar na " ... 
bella a Lei controvertida, quoe o 6ca . sendo por 
'ter a sancçiio de8ta AnembJéa; e. Dal mesma. ra~ 
eõea estavão algumu quo adoptamol ainda hontem 
'potque diuemoa que aI .claavamos juS'-1 e uteis, 
e não porque fossem promulgadas petas Cortes de 
Purtugal. Pareee.·me que ns!;im fica decidida esla 
questão. Seja A lemio ou Francel, seja qual for 
• lua etiaem, fiea Nacional pela adopção. Have
aJ08 de adoptar muitu COUSlIS da CODstituição Por. 
'tupeza, niie por se~1b dellll, mas· porque.' lão 
jDtriDsil~amentc boas, quero dizer, quando forem 
fundadas no direito Natural, Publico e das Gen· 
te., bem como ja na l.ei de J8 de A,osto de 
rT69 se tinha determinado, dizendo-se que Dal ma. 
úi'la. de Commercio e economico-poUtica. se se
gaiesem .. Leia das Naç~ éivilisadas, porque 
etão fundadas IObre ,princlpios lferaea de justiça e 
11 ti I idadt-. Portanto suu· de opinlã·o contrari .. : em. 
bora Rja das Cortes de Lisboa; quem lhe dá eu. 
tlioridade he e.ta Aasembléa: a verdade~ hipethe. 
se he marcaoa na emenda que dirigiO', oà' traba
lhol .ta Commisaão. 

O Sr • .Aronc/ae Rrntln,,: - Eu' temo murto 
.er deliberações precipitadas: glva elte &emor 
provenha da minha idade; mas aqui meemo eu 
lenho, visto qauto h. fune.to delibera' precepila. 

damellte. A Lei tIft quettro Ire uma Lei' Eltnn. 
geirL Eata verdade não he desconhecida neata 
Assembléft. Trata-H de adoptala e IInciona.Ja par • 
ficar londo vigor como .I~ei IIOl5a. E para delibe
rarmOl 10 ella nOlconvem bzstará a .i81ples e uni. 
ca leitur. t que agora rei della e Sr. Secretario P 
Eu 8r. Presidentd, nio Mi deliberar a*tsim. N. 
forma do nOlso . RegiMento, quaado he nprcltnta. 
do um Projeclo de Lei paua por primeira, e ... 
gunda, e terceira dilleGlllo: debate~se muitolJ diu i 
fasem·le.Mle emendai, e lIi JlOr fim a Lei bela 
diveJlla ·dô que estava proposto no Projeclo. E co. 
nto poderemol nÓl agora adoptar IInta Lei eztra. 
nha, tão Inmaria, e rapidamente? En nRo lerei 
tão escrupuloso, 8e aparece8se uma Lei qlle logo 
E'e aprelentasle boa para o Ora.i .. , e não troze:ls, 
amenO\' duyida, ou inconveniellJe: qualidade. ea
tAs, que eu niio delc" bro na J~ei em queRtao. 
EUa Sr. Prelidente, ofterece muitos .mhar~1 
para ler ezeculacla na maiur parle do Bra.i1. ~ 
cada Uol dos ROI Artigo. .entral8C em diticuaaio. 
eu faria ftr o. emharac;oa. He precilO Clue .e DIio 
avalie o Braail todo pela lua Cid.de do Ri" de 
Janeiro. A Lei será· b.,1 para aqui, para • Bahi • 
par. Pernambuco, e outras grandes Cidades; ma 
de certo he impraticavtl nu Povoaçóel pequena., 
e nos Lugarea do Certãe. Portallto· yo'o, que • 
I~ei nio seja incluida ns TabeU •• sem um miudo 
eume , e com .. alteraçón que conftenm. 

O Sr. M;g.el (;a/fIID"': - O lIlaetre De
putado que acaba de fallar te eppõe 'adopçio da 
. J .. ei pr6p"ta, porque, cliu:e elle, he uma Lei 
f"trangeira, que cumpria lei' euminada, e diaca. 
ri"a, e ni" appro'~ cem precipitação. Esta ob
jeção, ofFetecida ~gora que se Yal cerrar a diJcu .. 
iltio , e tendo ('m si o Yerni. d. madure., e re. 
ftcz:ío, parece "etltmada a surpreeD~er a Aw.mbl~a; 
9ftU pois moltrar. que a lua terça lIe Denhuma. 
PortD~al em vt"rdade he hoje para nó, u. Reino 
estrangeiro; mas um .teino de qaem ha pouco fi. 
l .. mOI parte, um Reino· cujos costumes, lei., re. 
If!gião &c. noa eri&, .. aio ainda commnna. Se 
;Ois, d,.baixo deste ponto de vi.ta, he por a. 
lado eerlft qne a Lei .m qUt"stão he estrangeira, 
Itmbem be certu por outro lado ... ue ella não dei. 
ta'· de Iief aoaloga ao. 801801 eo~tamel, e babitOl" 
CJu;· .lIa foi- teiaa COIll e necesllrio collhecimeDto 
~o noll'lo. f~qdo de IUsel, e neeel8idades; que el
I. finalmente pooe ser inecripta no cataJogo du 
nossal l ... is, .em passar peta fi.ira da. discu •••. , 
e lIem hayer. o perigo CJIIe talnl· eorreS8emol 88 
quist'tospmolr por maneira r~lI.1 adoptar uma Lei de 
França,'ou Inglaterra. Todas aabem que releva. 
&brill"< o .dol IAgisladorrl, • mai. lerio eume da 
bondade dê qualquer Lei em relação aOI coslumes 
e olltras circunstancias do Povo ~ quem 8e fAZ 
• vi; ma por ventura lia hipothe-se de que 
tratamOl, (altariamol nós aqaella obrigação? Sr. 
Presiden&e; &11"" tem dito OI nobres bcputadoll t 

que me ~tft'cf'(tmio a favor da adopçlio desta Lei,. 
que " eod~8 "8 luses he quanto pode ser jUllta e 
,/1 nela • excI·tente. e optima. Uma aó ralliio, qu" 
ai'ncf. nõo loi &qu· lembrada "poderia talvel e.
t""A!' na opiniilO de .1~u4tm a adopçiio d •. mesma 
L .. i, e vem a !ler, a remis8ão que ha em alguof 
artigo8 deU". pllr4 a Constituiçiio Portugueza, 'lu" 
OHO tem vigflr (>lItre nb.: Est" r.são p~rt!m ,Ie. 
lIapparece, logou que se "ttenda ú. lI.luresa do Ar. 
liso CuDlitituclODlal paria q~em· _ ~te a Lei: 
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h.e e artigo queestabe!ece 8 primeira garantia ~ 
elal, a Hgurança da peuI,a. a que vulgarmente 
se (·ha~a o !Iflb~a., .m:pus . Ora quem nãove que 
este artigo Con-lltlh:lolI:t1 UI-tu de faeto entre O,;.? 
C quem nãu sabe 'Iue em breve elte exi:atirá de di. 
reito? Com etlt~ito eu 'Dlto concebo como poI,'a 
dar·se ao nosso Imperio Uln~ Coo!ltituição manca 
DiSta PII!te. Vot .. pttrtanto que. a Ld ~ia inclui
~I .,"1 'I allella, e passe desde J& como Lei Bra
.lIena. 

~ ulgando·se a m.ateria di8cuthla, propol o St. 
Pret;ldetlte se a Lei de 14 de Outubro de J8~! 
entraria na Tabella: \' enceo-se que sim. 

O Sr. J'e'gueiro oft'erecoo então o seguinte 

ADDITA.MENTO; 

Proponbo que· ~e acrescentem as Leia de. 12 de 
Jtilho de 1821, de 80 de Janeiro, t: !S de Ju-
11110 de 18~2. I!obre a I.tbeldade da Imprensa. 

~. I~l ~e .'1 de Jul!ao d" ~8H que extingue 
o pnvllegJt'. limitado no Foro Cnmi .. al Militar. 

A Lei de !O do Julho de 182t que dá nova 
orglnlução áa Camaras - Yerguei,o 

Foi apoiado em tod .. as trea partel. 
Como porém oonrivesse mlteria no"a, declarou

se que ficava adiado' para entrar em discussão D. 
Ie8são lle 27. 

Pil~sou·se á 2.· parte da ordem do dia, que 
.ra a continuação da Discuasão da Epigrafe do Capo 
1.'" Tit. 2,- - D08 Membroa da Socitldade do Im
rio do Brasil - com a emenda do 8r 'ergueiro , 
flue ficára adiada na ansão IDtecédente. 

Depois de alguma discussão (de que nada di. 
o Tachigrafo Silva) julgaDdo se dehatid" a mate
• ia, propoz o Sr. P,e8idente se passa"a a E"igrl
rre como estava: Ve'nceo se que aim, 6caodo por 
UIo prejudicada a ~menda. 

Entrou em di8culllbo o Art. 5.· e § 1.· que diz : 
São Brllsi1~iro8: 
1,° Todos Oi homens livres. habibntes no. 

BralÍl, e nelle nascidoa. 
O 8r. França: - Como o C:tp. 1.. do Tit. 

1.:1 do Projecto de ConelituiÇlio de que estamos 
tratando se inacreve Dos Membro, da Socit'dodê do 
l",pe";o do Br!UiI·, DitO posso deixar de olFerecer 
uma emenda ao ArC .. 5.· que vem' como primeiro 
lubordinado d.'baixo do mesmo Capitulo, e que 
di. - São Brasileiros -; a cuja enunciação enten .. 
do que se deve aubstituir estoutra: 

.. São Cidadãos Brasileiros. " 
O termo Cidadão he o caracteristico que toma 

o iDdividuo acondicionado de certoa Direitoe Poli
ticos que não pódem ler commllna a. outroa quaea. 
quer ind!viduoa, posto que Brasileiros .ejio. Por 
ex~mplo, oa Crioulos, oa 61b9a dos escravoe que 
nascem no n0880 Continente .ão sem duvida Bra
sileiros. l'0rqu,; o Brasil he o soo pais aatal; mil 
s:io elles "or ventura ou p'Kkm cunsiderar .i(' como 
Memhros civili da Sociedade Brasileira, ia&o he, 
acondicionados dos Direitos Politicos do CMadão 
Brasileiro? Não certamente, Logo he inp.Zlcl •• 
e~unciIÇRO, porque indioa que não b~ mais B~i
letros ae não aquenea que gosã& do foro de Clda
dio, quando na realidade individuos B,uileir08 ha 
que toelavia não gosiio dessa prerogativa, como suo
cede no exemplo apontado. 

. O m"çmo Sr. Deputado mandou á Meu • 
dita ernend,; e foi apuWla. 

o Sr-. Duarte Si/fl4:' - Pareee·1M que n1K. 
titlJ~ndo.8e. li pal .. r. B,tUil • palena Im/Wr;o _ 
olma .áa d.fticuldadea que tie pondt'nárão out~m at'f'r

~a dOi indigtnas &c.; e por idO proponh() ea&a 
emenda ao Art 5." § 1.° 

n. Aonde dis - h.bitantes no Draail - di .. 
Ie hlbltantes no Imperio - IJllarle SiiVIJ. 

O Sr. Prtme"te: - Eu devo observar que 
por ora se trata lómente do Art 3.° 

O Sr DUlI'k SÜ'C(J: - Por illO que esrA 
em discussão o A rI. 5.· &t'm lugar a r.ainha emenda. 

O Sr. blu;4: - Eu e:Jtentlo quele deve !iU

primir a palavra - habitlntfl .;.... e prefiro que se 
di~a - são Brasileiros todos OI lIomcn!l Ji.rea n .... 
cicloa no Brlliil - para lermos coberenles com • 
doutrina do Artigo 12, o qual 18 bem, que ainda 
nio estej. aPllrondo, julgo com tudo, que ba de 
rusar, vit&a • Daturesa da lua maleria. . Dia o 
Artigo 12 'fodo o tiraaileiro póde ficar, ou .ahir 
do Impelia quaado lhe eoll.rp.ba - PerguDto, li8 

o Brasileiro, que lIahir do Imperio penle tl0r ill80 
IIÓ o direito de Cidadão? Creio que não & que IÓ 
perderão «,6te din-ilo e titulo aquelles que w na
&lIraliaarem em Pailel ESlrangeiru.; e que por COD

...guinte a babitação no Brasil aio. be uma cir
culIstancia euendal, e iodil'pen ... e1 para que o 
Brasileiro eeja Cidadão. Se o Cidadã" Brasileiro 
peide aahir quando lhe coDvenh •• e se ~.&hind() le •• 
cnnBigo o direito, e titulo de Cidadão, e o con
ler.. em quanto 10 não .. alur.lisa no Paia Esb'all .. 
geiro, he claro que • babitaçio aão he circoDl
laDcia indis"."lSnl; e r.:r il80 julr aec:8lil&rÍà a 
supreaSliu da. palavra - aabi .... lea -, . Fundado De.. 
&ali iasões oB"eeeço a emenda sf'guinle: 

'Ao Ar&. 5.° § I.Q 
- EmeDdo: Todc. OI ho

mens livres UA&cidoe no Imperio do Braail. - Jlnill • 
O Sr. FrQftlj4: - Eu requeiro. ordem, porque 

julgo que primeiro ae deve discutir. minha emea. 
da que diz - são Cidadãos B'uileiros - pois lien
do aa outra. lubordiDadas a es&a devem _guir.-e 
depui. deI1&. 

O Sr • .Araujo Lima: - Eu eatoa pert'uadido 
q"e se deve primeiro que tudo marear o que he 
Brasileiro, e o que be Cidadão Brasil.'iro; porque 
como oa Srs. Deputado, raieM diJl'erenc,a entre um. 
e oucrac'lisa. he preciso que te fixe esta id~a. 
para podermos determinar. quae. &li qua1idadea ~. 
constituem a qualquer individuo Brasileiro, ou Ui. 
dadão Brasileiro. Sendo estu dual eoisa. dift't'ren
tes. como querem os Sra. DellUtadOl, e aaodo di
reitoa difFerente., be nt'cessario que li qualidodn 
que consüt"em tal, Rjão lambem dift"ereatet. Para 
pois se Irlllar destas qu"lidades, he nece ... rio pri
meiro declarar te todos oa }Iembroe da eoeiedade 
Brallileir. são Cidadi08 B,.,,,,iJ.;rw, ou .. 8Mta 
qualidade bepd!ltiv. de ~.uDa ola .. e, ebllD~. 
ao resto aimpJ(:ameDte BnuUeirOl. 

Filerão-I(: maia alguma ohtervaÇÓ81 &eDdentea 
• decidir te deria tratar· .. IOmente do Arcir5.· 
_ OI aeoa MpeeUYOI membroa, ou com eI&eI; • 
o Sr. p,,,~ propo' a quatio • A ...... bU. ~ 
que resolVe0 que a diacu" ... liaait ... ao Are. 
6.· e tmeada do Sr.F,.tlftftJ, 

O Sr. F,.maa«:o. CÀJrwiro : - Ea era d. opi. 
nião que se accrescentat18 • pala.ra - Cidadloa
~omo está aa emenda, e ,.rece flue t.... lcMIo. • 
lugar. Vendo-ae .eatln 6§. que aio lelati .... -
primeira propoaição cofli ... ÍIIO. Â A..mbl~a &e. 
de deoidir; mil parece flue. • prapoliçio l1li1 e .. 
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tl'Glleacla (lOI) o _-'ttigo 5.°): não est:i completo o 
aenlido, enio pnde eala I." linba do Artigo ser 
ubjecto de di&eUssiio, porque he 1"elativa ltO que se 
tegue. Ois o R~mento que seria disca.ido artigo 
por artigo, e o Irti,!) he como di. o ~r. V'rKW;' 
,.c. (LfO o arligo 5.° e OI §§. todua aLé o 8.0 ) 

EIla collf'eção toda he que rórma o Artigo a.· Vi .. 
to porém que na ASRmbléa nfio BC tem ainda es
peeificado a noçio de Cidadiio, nem le disse aa 
Inaeripção - DOI mt'mbro. da sociedadf! civil do 
JintM:rio - he preeilO que DÓS npliquemos Igora 
as .déu que ha em todo o Capitulo, .i.,o que 
o T.two designa ante lIlembrOl da aocied&de 
do lmperio. Ora, por exemplo, OI f'IC:1'aYOS e OI 

eauangeil'Ol tambem 18 poderão nteDcler atelBb.". 
DO sentido deete Capitulo P Nio, por certo i .. atrno 
!U, aociedade de homens, mas nio .. a IOciedade de 
homeas· t '1ue gosão dOI direitOl de ciWe conrúrme 
a Coastitui\,io. O n0880 intento he IÓ determinar. 
quaee láo OI CidacllOl Brasileiros t e estando 4:a
lendido ~ua" ellel são, OI ou 'TOS pod,!r.ee.ltiiio 
cbamar sUDpl~te Brasileiros, • terem nascidos 
DO pai! t como 08 esC,.U08 crioulos, OI ind!genal &c. 
mas a ConstilUição aio se encarregou deasee, por
que Dão entrio no pacco social: vivem no meio da 
IOcledllde civ.iJ, mas rigorosamente· não são partes 
integnalel della t e 08 indigenas dOI bosque., nem 
• na vi.em, para usim diser. No 6. final deste 
Capitulo Ie di. que perderili a qualiaade d. Clda. 
di. Brasileiros &c. o que bem mostra que em todu 
• Capitulo se trata da idra de Cidldão Braaileiro; 
e ilito be o que convem, e que muito intere&l& 
marcar em 1UD& CODllituição .. Os que são meramen
te Brasileiros e que Dio fasem parte da chamada 
eoeiedade civil. naio tem direit08 Iie não os de me
ra prot.ecção, e a geral relação de umui.tade. Nós 
..... 01 marcar OI direitOl e a. ~lações do'i que en
&roio ao pacto social, e cujo todo compoem o cor
po polilico: iaco he o que parece ler da n088a in
tenção DO Capitulo. Por tanto tem muito lugar a 
eme.Dda ,lo Sr. França: ao meDOS he reparar aqui 
aqutUe qne .. cleapresou na iDSCripção.Eu quisera 
se accresc:entasse que houvMlSe um registo geral, e 
que Dinguem se julgasse efFectiyamente Cidadão se 
Dio 110 casso de ter jurado a Con.tiluição e eetar 
DO grande H e~i$to Naeional; e eis aqui &inhalllOl 
um útulo bem atlten&ico de Cidadão: mu i.to fi
Ca para lugar mais proprio. 
• . O Sr. .Araujo Li"",: -: Di. o § que .0 Bra

siJ~.r08 OI que tem u qualIdades aqui mareaalu. 
Algun. & .. querem que se accrescente a pala.ra 
Cidadãos. e outros não querem; OI primeiro. por
'lue eotendem que 08 Membros da aociedade Bra
.deir. lllio todos CidadãOl. e os segundos porque 
não dão estas qualidades a toelO!l; eu não aehaYa 
DeCellario que se accraceat&Sle a palama Cidadãos 
porque ,... considero • todos OI que perteneem a 
DOII& BOCiededa, como 'fejo r.~m que ha duvida, 
voto para que • faça aquel a decluação? Os Srs. 
flUe (uem cJifFerença entre Brasileiro, e Cidadão 
Bruileiro. dilém que ha muito. iodividuos no Dra
m, que por _ ., chamáo Brasileiros, mu que 
Dão ~ncem á aODa lOCiedade, e ~ue muitoa 
que pertencem a ella perdendo eeta quahdade ficão 
.... pre Brasileiros; pareceme h .. er nisto um equi
voco. Quando ., dis Brasileiro, Ingle., Frances, 
em sentido juriclieo; aio se quer marcar com iuo o 
lugar do nateimento, al". o lugar da habitaçl~, 
mo sim a aociedade de que aehe Membro: ra;' 

~leI he o Ciclad;io de Inglatena, '''rancc, u C. 
dadão' ele ~'ran~ .. , " o Ingln, 0\1 14'c I\ncea (1 uc se 
nalur.liRou nu Brasil. j:l n:io hc Francez ncm In
gll'l, por"m Cidadlio Brasilt'iro; aqueUc qUI~ se niiu 
nalur.lisou, IIUII~a 8e di~ Brasileiro, porque esta 
qualidade IÚ denota o Membro da 50dedade. do 
melmo modo que aq'udle que perdeo a qtl.lidad~ 
de Cilladão Rraloileiro t já não le dIZ lal t por4uf'! 
em scnti,to jurielico esta palavr3 mio designa se 
niio a sociedade a que se pt'1 tetlce, Por talllo, pur 
ilto tudo não fali duyida o que dizem o. bOllr:"Jos 
Membros, porque seria cOlltradicturio cbamar Bra
sileiro um homem que nüo hc Membro da sode
dade do Brasil. N. orp'lilt&Çlo da sociedade cn
trão todoi com as suas forças, e com o s80 grão 
de intelligencia para o fim commun. t que be " 
bem de todos; )l0r i880 devem todos ler a mesma de
nominaçlio: he verd.ule que Dem todol tem igu:sl 
ahilidade para dtiempt'nharem os OfljCi08 d. lOCie. 
dade, porque a nalurela aio d80 a todos iguaes 
talelltos; i.to porém o que prova, he que nem 
todos p/Idem exercer ~ mesmos direitos, mas Dão 
que nio Sf'jHO Membroa da sociedade para terem 
dif'erente denomill~ão. A desigualdade . de talea
tos, e inabilidade natural e mesmo aocial trll 
com eigo desiguaidade de direito.; porém pergunta
BC', porque se d,i a todos a meama denominação • 
twgue se que todos tem OI mesmos direitos? Não: 
pol' tanto está a questão bem exami"ada ............ . 

....•.••.....••••.•.•••.••..••..••....•.....•.....•............. 

.................................... Salva pois a idta pri. 
meira, a palana Cidadão não indul igualdade de 
direilotl, e sendo sua rejf'içãn odiotla, vot~ pi! ra 
~"e s.~a ella admilticla. Esla palavra lal.ez não cor
respomle bem ao que !le aqui quer designar, ainda 
que tem !lido tomada nrne sentidc. pelos Pllblici~
téll. Na lingua Porlllgueza donde derivamoll a nos· 
sa, bem COIOO lia Hespanhola, a palavra Cidadoio 
lem uma si~nifjcação. mlli particular, eUa dC8i~na
va o morador ou visinbo da Cidade. Sab~-se qUf' 

Tlelo Direito Feudal as povoações, se~undo qUe! erfío 
Cidades, ViUaa, 00 lugarl's, tinbão as.im dilfe. 
1"enta direilos, goaavão certos priyilegiol, liberda
des, e isempçõe&, Isto era muito importante naquel
le tempo; e a' palavra Cidadão lIesÍ<{nilva como já 
disse, o morador ou .isinho da Cidade, e qual 
por iuo gosava differenlel direitos qúe nilo 18 es&en. 
diiio a todos 08 Membros da sociedade: e he 
dali qu. veio o direito de visinhança; isto porc.'m 
acabou, e por tanto lIne ser t'lllenlSa esta deno. 
minação a 1odos os iadividuos t porque seria odio»o 
que con&ervusemoB uma dlfferença t que Iraz aua 
origem de tempos tão barbaros t e quP. bf! fundada 
aaquelles dilFerentea privilegios, liberdadc:s, e isero
pções, qtle gOla vão as povoações, ~ndo tinhão·. 
ou não, o foro de Cidadão. ' 

O Sr. P't',idenle declarou adiada a discussão 
por dar a hora da leitura das Indicações, 

Seguio.ae porém, antes de se entrar nas lo
dicações, a S.B parte d. ordem do dia que era a 
nomen~'io 6le dous Membros plua a CommilSsão de 
Marinha e Guerra; e proc~dendo-se á yotação sai
rão eleilos: . o Sr. Ferre;ra á' Araujo com 50 .0-

tes, e o Sr. Silveira Mendonça com 86. 
O Sr. ~rarV0 Yianna: - Sr. Pl'eSidenle: 

Tudo conspira para o atras&IQento do Diario da 
Ailembléa. Além dos embaraços in8e'~_raveia <ta 
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imped'eição da TQehj~apbil; além da mir.~oa (le 
letra na Imprenlla Nacional, oecurrft lIIl'U' difticul
~Ide nova e bt: A falia (!é.J Otliciaes que ajudl'm a. 
~ncarrepdo d~ COlllpOSIÇllO do me,mo Diariu. 
A~h.8e_, hs dlU, na Il\1prenlla o llIanusc,ipt.o 
111" aeuao de 15 do corrente, a -de 16 f'dtiÍ promp
~ tIa parte do RellacLOr; m~s t&\r.le IW f.1rá -a 
~ub~cação, se não remOVel'IIIOS ClJte olhitaculo. P .. 
[lO Mil\!) (!ft'er~\\) o IWguinle 

I~DJ<:AÇI~ •. 

Propooho que ~ diga ao Governo baj3 de 
~ar pela competente Repartll,ão Ali pro\'idencias 
Cl:onvenientes parar que se fadlilc ao compositor da 
Imprensa Nacional, encarrc~ado do Dlario da .~s
Ilembléa, o. nUDlero de colbbflradores que elle dis
!]f!' D~~rios para a expe.lição do seo trahalh\J, 
s fim de haver rt'gularidade na publicação do 
mesmo Dia rio. Paço da Assembléa ~4 de· ~etem
~ro de 1828 - q Deputado .Aral!joViatllla. 

O Sr. Frtlnça: - Acho que fie deveria fazer 
~ mesma adveneDcia a rtspdto das Actas; devem 
sow em dill, e aodão extraordinari.tmente atra~a
dM, o que tru çom ligo o g:ave inconvenielltc 
• não pOderem o, Sn. Deputados e8tar ao facto 
{1\0 que !te tem passado nas sessões anteriores. He 
~moti~ porque faço á Indicação do Sr. Aralfjo 
lY~~ o egmote 

ADUIToÜIEblTO. 

E qne se dêm. as. ~rdenlnecessarias á me-. 
m. Impr~o NaCional para que sem perda de 
tempo se fação imprimir as Actas d~ Assembléa 
logo que pela Secrelaria desta lhe for remettido o 
~m~nte maollscripto. O Dep·ltado França. 

Foi apoiado. . 
O Sr. Per,irll dllC,,1IÀa: ~ Para este fim 

D'io julgo neces~ario o ofticiar·se aoGoçerllo. O 
Minbtro da FA~ndll, conhec:enrtoestes embaraçol 
como Membro desta A llgusta A ~$embléa, se~ura
mente dari a ,providencia necesliZlri. sem precisão 
ti' Ofticio; ,p:arece-mep.lrt~nto desnecessario. • 

JUilgando-se discutida a materi. , .propoz o Sr. 
rreseliden~e. 

t° Se • A~embléa .pprovava â Indicação: 
Veneeo·se que 111:n. 

2.1!! Se 8pprovava o additamento: Vence0. se 
'IDe sim. 

O Sr. Â.lencnr: - ,Eu ja requeri em outra 
occasióio qile em quantoh.Ju,"C;'SClD Pllrel~er{'s adia
dos se não COl1scntisse Q leitura ,de ItOVOS, purque 
se vão amontoando as mat('rias sem GIl:L' deI bera
ção, com prejuiso da .. Parles . int~lessad:&8 lias de
eiaões d' alguns deUt's, :ilélllds coorusio ~Iue iI;to 
produ!!! nos IIOSSOS mesmos ti'~halhos ; hOJe nova
mente faço igU3l requerimento, e ° ofIcre~'opor es
cripto á consideração d. AS8t!lribléa, nosterUlC!! 
aeguintes. 

" Proponho que mio se lei.o novoSP:Lreceres de 
Commiswu, exceplo Algum mUitQ urgente, &elD 

ql!e se d~Ii.lJere 8U'bre os ql!e jaest.ioadi3dos , 
í\li'áIl!ündo·~~ delll!;;$ Fl~ ordem .IA !Il!a an&iguidade -
dile[/gq;Gíl o 

Com? ninguem pedisse a palavra, P!'OpoI O 
Sr. Prenklltc o rCt!uerimento á votação, e foi 
it pprov 3d.,. 

O ~r. R och Frtmeo: - Eu :lppresentei b. \ 
tAmpos uma Indi~adio a esta Auousta ASl'iembléa • o 
),ara qt:.~ lie mandas~e observar lia i'rovind& de 
Min:lS Gerars o Decreto de 16 d' Abril d~ 18il 
q~le estabelece0 Mn forma á arrecadação dos 'Dí
ZIIlIOS, e r"queri então f()1o,se a minha Indicação 
á illu~lre COlDmissão da FUnlda para dar o seo 
Pllfr~r sobre os meios de a}llanar algumas fi·Ai. 
culdades que na pralica se ohjectavão ao ml OI io
nadu Deere!o. Entretanto porque se vem aproll.i. 
lOando o tempo em que n' aque11. Provincia .e 
costumiio celebrar as arrematações de~, me;haD~ 
rendas, requeiro, a fim de orla pouparmos li em
har..;'.oI para o futuro ('OID os Contrat"tlores, que 
'se passe ordem á Junlr da Faunda da mesma 
Prot"incia para que não ponha em h;.L:,ta deane
mat.açiio se mio os DilÍmos j:s vencidos, até quo 
esla AS'Jembléa dellhere detinilivamente sobre o ;im. 
portante ohjecto ja por mhup,opusto. A elisetilll 
oft'ereço a seguio&o 

I:SDICAC;:\O • 

Proponho se passe .rdem ,á Junta da Fueu:. 
da daProvillcia de Minu para que n:\u :p1i • 
em ba~ta de arrematilção ·lIe n"o 98 di';mos ,j. 
nncid08 , :sté que esta A8SCmblc'adelibe~ snbre 
a execução do Decreto de 16 d' Abr:l de 1821; 
officiftDdo·se para isso ao Governo. Paço da As. 
sem'bléa ~ de Setembro de l~~ - O Dep.utado 
Rocha Franco. 

O Sr. Almeiillle .AlbugwrtJue: - (Não o 
ouvirão os Tachigraf08. ) 

Declarou-se adiada a discusaãopor ter dado. 
hora. 

.o Sr. Secretario MtJCitldo CO"lI pedio •• 
palavra para ler o seguinte Officio do Miaislro de 
Estado dos Negocias da Jnstiça que ac.ba.. de 
receber. 

lU. e Ex. Sr. -Foráo prl",sentes a Sua Ma
gestnde o Imper.dor OI dous Officills de V. Ex. 
de Se 12 do cOrTCnte, e emr.es,post~ remetto a 
V. Ex. as duas relações indusa!l das quaes consta 
n numero de Omciaes da Secr,etaria de Estlld .. doa 
Negocios dl\ Justiça, 8("05 Ordenados, e Emo
lumentos. Todns elles trahalbãoeffeclivamente, 
.,.as jll1go necelll!!lrio~ mais tre! Ornci:Les, porque o 
Expediente he mui 'laborioso, achio.seatrasadosoa 
registas, e depois da união Geral do Brasil, quan. 
do for enectiva a eorrespondenci!l com ,todas as Pro.. 
vincias, :ninda será p\cei80 maiol' 'n'lmero. 'O que 
V. Ex. lenrá no t'onhecimentl) da A~emlMa Ge
ral Constituinte ,e Lrg.isIAtiv,arlestel:mper.io. .Deo. 
Gllardé a V. Ex. Pl&lllcio do Rio de J'aneiro em 
!40 de Setembro de 1828- (Orrtan9 Pinto de 
.'firtlP/da Montt'negro - St'.Joii.Q ~e,t:tTiano ,Na
cid da r(lsta. 

Foi remettido ;",Commissáo de l~eg.i61aÇtlo. 
O Sr . .Pre8;d~nt~ assi.g.oou para ,a ,olidem .do 

di. o 'Pmjectode 'Constituição. 
Lev,an.tou .se a F:e~siio ás .~ ,horas da .fa"le. 
Lui.": .J OIé tU Caroulhoe ))Iello., Secr,\:.~ •• 

1110 DE .JANEIRO NA lMPRÉNSA NACIONAL. .liMo 
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GERAL, CONSTITUINTE, E L_EGISL.!I.Tlr.IJ. 

DO 

IMPERIO DO BRASIL. 

I 823. 

SESSAO DE 25 DE SETEMBR.O. 

P"uitlenc;a '" Sm1wr Barão de StJRIo .Amaro. 

R Eanid .. OI Sn. 'Deputados pel .. 10 horu da 
manbãa, fez-se a chamada, e achario-se presenta 
78, faltando com caUSB os Sn. Rodrigue, Yel/o
«), Ma,tin, BiUloI, .Ara'tio G"ndim, .A,ulrnda 
• SilvlJ, Carneiro de Campol, Rocha, NORuei-
1'a da Gama, e sem ella o Sr. f'úJlvão. 

O Sr. Pruidente declarou aberta a leuão, ~ 
lida a Acta da antecedente foi approvada. 

O Sr. .Almeida e .AlhlMJuerque mandou 'M~ 
la a seguinte declaração de voto: 

" Declaro que na l888io de ontem foi de vo
to que Ie não in&eriue na Tabella que deve faler 
parte do Decreto qae manda continuu na obser
"aneis de Legislação pela qual este Imperio se re. 
gia antes da lua eeparaç(o de POl1ogal, a Lei de 1. de Outubro de 18ft. feita na. Cortea de Ci,
boa - Paço da Aaembléa !f de Setembro de l8ti 
.Albuquerque - TeiMir. de G-oIIf'M - Sou,a Mello. 

O Sr. Yerguaro: - Creio que n50 se pode 
inserir na Acta porque Dia .Ii comorme ao Re
gimento. 

O Sr • .Almeida 4 .Albuquerque: - O nobre 
Deputado o que quer he que eu diga (;impksmete 
que a Lei .. o deve entrar na Tabella ,: st'm diler 
que TabeOa· be eaa; m.. deate 11\0,10 ninguem 
entenderá a declaração 8ftD ter asaistidn ns discus-
8Õea; e por iSSO' declaro qual be a Tabella: isto 
não he dar as minha usõe,; ell.. appareeerão no 
Diario. 

O Sr. Mariarano d Albtl9"n'q"e: - Isto nem 
'Yotação precisa; uma vez que está contra o Re
gimento não se insere' na Acta. 

O Sr. Duarte Silva: - Comigo mesmo já 
íato se praticou; uma declaração minha ná., 5e 
julgol1 confo'me á votação, e Dão ae inserio na 
Acta. Se assim nijo fosse, conseguiria qualquer 
Sr. DeputAdo o seo fim, isto he, sempre se exa· 
rava na .i\cta o que elle perwndia. 

A final propol o Sr. Preridertle , votos a de
e1arA('ão, e decidio-se que nio est.an conforme ao 
Reiimcoto. 

o Sr. .fowa Mello pectio .tão que, 'Yilto ter 
anignado tambem a declaração de voto do Sr. ~ 
meida e .Albuquerque, Ie lb. aecei.· outu que 
ofFereeia; e mandou-a á l\lesa concebida DOI termOl 
&eguintea : 

" Declaro tJue Da seuão d' ontem fui de 'Yoto 
que Iie não inseriue na Tabella du Leis, que 
por Decreto se manda fi".ar em 'Yigor. o Decreto 
d .. Cortes de Portugal promulgtldo em 141 de Ou • 
tubro de I 82j. Paçe da Aaembléa 25 de Setem. 
bro de 1828 - SOUla Mello - Teizftra-. 
Oou~,a. 

Viemo depoi. tambem á Uesa .. Iel'ÜDt81 d .. 
clarações 

" Ea fui de 'Yofo que se não in.m..e na Ta. 
bella a Lei das Cortes de Lisboa de 1 t d' Outu· 
bro de 18i2. sem dicuseáo - O Deputado E ... 
geliata de Faria. 

Igualmente se não achou conforme ao R~. 
mento ptlas palavras ltIII di.c",.; mas .uprimi
das eUas mandou-se inserir ns Acta. 

" Declaro que na lellio d' ontem , 14 de Se· 
tembro, votei que não entraae na Tabella a Lei 
das Cortes de Lisboa de 14 de Outubro de J82!
.Aroul'he. 

Passou-se 'ordem do dia. e entrou em m.. 
~aaão o Art. 5.· Capo I.· Til. i.· que fiCÚ'a 
adi"do na selsão antecedente com a emenda do Sr. 
}'raNça. . 

O Sr. Caroa"ao e Mello: - Sr. Presidente s . 
Quando "ntem pedi a palavra para fallar Ileta ar· 
tigo que se acha em discussão foi com o fim de 
que em tempo e lugar competente aprelentlue • 
declaração que julguei nl"ceuario faler a este arti. 
go 5.° t que desde a primeira Vel que o li me pa
rece0 merece-la. Na ordem competente levantou-.. 
o Sr . .Araujo Lirn. que um tanto me prevenio t 

port'm he mais explicita e larga a miaha opiaião. 
Vejo que OI ilIuBtres Authorea do ProjeclO chama. 
rio simplesmente Brui1eirOl toclOl OI deaipadOl DOI 
artigos aeguintel dest" titulo, em OI chamar Cio 
dadãos, e cuido que a lua intenção foi compreen
der IÓmeote neste nome OI que gourem dOI,. Di
reitos Politicos. Eu tenho porém, Sr~ Presidente" 
mui divena opinião. e repuco CidadãOl Bruileil'Ol 
todos OI que nascerio ao territorio deste lwperio. 
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cru que se tor;nátJÃo ta~ por terça. e determinações 
da Lei. De principio geral de Direito Publico quc 
lilO Cidadãos todos acima referidos, porquo I,rosão 
d. protecção das Leis, estão a abrigo dcUa, e 
for.mio p"rte da Cidade.oll Sociedade. Assim tem 
lido entendido pela maior parte dll Nações, e en· 
tre a Nação Portuguela ·foi sempre regra geral, 
p:rineipio reconhecido na Legislação, e por ninguem 
Jámais controvertido; a distiação, que por muitos 
liecalOl Ilouve entre os Roman08, foi causa de que 
pre,alecelae entre algumu Nações a ditlerença de 
N aciona", ou Cidadãos. Mas estes mesmol que 
falião differença de Cidadã81 simples á Cidud,:os 
I talico5 ou Cidadãos RomanOl, concedelldo este fo
ro, ou prerogativa ás differentea Provillci8S, que 
CJuerião contemplar mas ou menos, eatingllirão e.-ta 
odiosa differença pela Lei 17 de Itatu homi,wm, 
Desde em época quasi todas 8S Nações em geral 
proscreverão esta inju8ta dislincção. Em França, 
como se póde ver no mesmo Codigo Civil Fraa. 
eel. se vê porémal~uma anomalia como bem a 
explicirão os sabias <';ompilallores dd!e nos energi. 
COl! phisoloficos e eloquentrs discl\ 7S,1!l. l;';i!! que 8US· 

ceatarão as doutrinas que estabelecerão, mas nem 
por isso são contrarias 'esta dontrina. Os Hea
))anhoes Ileguirão de algum modo a estes s80s mes
tres e vesinhos, porém já a Constituição Portugue. 
sa adoptou inteiramente.-4 a opinião que sigo. Lem. 
brariio.se 8eoa Authores que este principio geral de 
Direito Publico estava sancionado peta Legislação, 
lempre seguido desde o berço da monarchia, e 
firmada em todos os Codigoa della. Para que pois 
.Iternl.a? Não he visto que esta distinção odiou 
privando a alguns membrOl do Imperio Brasileiro 
do Honroso ~ilulo de Cldadão, desgostará 101 que 
della participarem, e he ju.to que ao estabele<"er 
• Conlllituição geral do lmperio se dêm moti ''os 
de diaabor a alguns membros desta grande Socie. 
dade? Não, Sr. Presidente; convidemol anles com 
iguaea prerogalin., até onde poder ser,. todos 08 

nossos concidadãos: he -já doloroso o ser necessari. 
que alguns denes não possão ~osar dos Direitos 
Politicol. A dura necesaida61e de determinar esta 
distinção he já um mal offensivo da igualdade Po
litica. Não o agravemos mais. e fique subentendido 
que .to~os OI membros"", do Imperio lIão Cidadãos 
llraslleuos, mas que nem tod08 pódem gOlAr dos 
Direitos Po}iücos, porque assim o pede e exige o 
bem da Ordem I;ocial; mas não le privem do hofto. 
ri6co titulo de Cidadãóa, adquirido pelo seo nas
cimento, pelas determiaações legaes, e porque abra· 
çarão o nosso novo Pacto Social. Fique pois de. 
clarado qu&es são as clásaes que gosão os Direitos 
Politicos, c~mo be exprelSO em Capitulo prGprio 
deste mesmo Projecto; mas sejão todos 08 Brasi. 
leiros condecorados com o titulo de Cidadãos, ac· 
creacentando-se esta pálavra 4 este Artigo 5.0 e 
e~unciando·,e desta maneira - São. Cidadãos Bra
leiros. - Assim, Sr. Prelidente, satisfaaemos ao 
principio geral de Direito Publico, á Legislação 
sempre seguida entre nÓl, e aOl desejos e direitos 
dos nossos Concidadãos. Nem DOS sirva de eaton'o 
o estar assim determinado na Conltituição de Por. 
tugal, porque em adopt~r algumas regras nella ea .. 
tabclecidas nh a If'guimol por obediencia, maa 
porque 39 julgamos {undadas em rasão, justiça, e 
utilidade geral. 

O Sr. Rocha Franco: - Sr. Presitlenfe: se 
Iliio ha disuncção eDtre Brasileiros, e Cidadãos Br .. 

SollelrO!. e ~ío uma mesma CDl1!t&, temos que a pa· 
lllvra Cidad,lo he vã, e scm sentido, e palavras 
que. nada siglllficão, pr08~revem.!!r.. Ma8 eu obser. 
vo que os hOlll'ados Membros, que nRo dibtinguem 
entre Brasileiro, e Cidadão Br.1sileiro, sâo os 
mesmos que dislinguem entre Cidadão letivo, e 
Cidadão passivo, e o que ellfS dizem Cidadão pa .. 
,ivo, h. o mesmo que eu, e outros chamamos sim. 
plesmellte Brasileirol, vindo aquelles iIIustres Mem. 
bros a reconhecer por um lado a mesma distincção 
que por outro excluem, e não admittem. Mas além 
de que a expressão Cidadão passivo me parece 
pouco- eXBcta por i8lO que o Cidadão que nliQ 
tem o exercicio dOI direitoll da sua Cidade, deixa 
de ler Lal, entendo que para ser Brasileiro basta 
'ó 0\1 a naturalidade, ou a naturalisaçno j e pelo 
conlrario para ser Cidadão Bruileiro be necessario 
que concorrdO juntos a residencia, e a proprieda. 
de, e quanto á mim, mui esscncialmen'e; porque 
assim como para haver Cidade he mister que haja 
territorio, e p,opriedade; para ser Cidadão, para 
5tr l\'lembro dessa Cidade, Ile neccssario que par. 
ticipe de uma, e outra cousa; do territorlo pela 
propriedade, e da sociedade. pela habi.taçie. Oll resi. 
dencia. A razão qlle milita a respeito do lodo da 
Na:;ão, he applicavd á cada um individuo que faz 
parte deUa: a re-idencia e a propriedade lio pois 
os caractt'rea dlslinctivos do Cidadão. A.ai.· os 
1I0uII que habi,avão a Laconia, mo ~o .. ais ao
merosol que OI Spaniatas. e com tudo porque não 
possuiiio alguma propriedade, não formavRo um eor. 
po de Naçãe, Do que fica dito concluo que Dia 
he um. mesma cousa Brasileiro, e Cidadão Brasi. 
leiro; oSliim voto contra a addu;ão. 

O Sr. Verguriro: - Este Capitulo inscreve. se -
Dos :Mt"mbrol da Sod-edade do Imperio do ·Bra. 
sil -', e principia - São Brasileiros - exprelsão 
estn, que tomada com o seguimento do Capitulo, 
e comparnda com a epigrafe dá :I entender que 
BraslI,'iro quer diler Membro da Sociedade do Im. 
perio do Braail: o que não he exacto; porque ba 
escravos • indígenas, que sendo Brasileiros nãu 
são MI'mhr08 da nOlla Sociedade. Por isso pare. 
ce~ mais esacto dizer - São Cidadãos Br.lilei. 
ros &c. -r porque a palavra ~idadão quer dizer 
Membro da Cidade, ou Socied de Ci,il, e seria 
contradiclorio diur.se que a S iedade se compõe 
de Cidadãos, e não Cidadãos. Dizem porém que 
nem todos os Membros da Sociedade golão dOI 

direitós politiCOl, e que só a calce compete o ~i. 
'ulo de Cidadão. Este argumento nio me COIl.~ , 
logo que '. nós admittimol a igualdade mnte da 
Lei damos a tod08 08 Membroe da Soeiedacle o di. 
reito 4e goúr de todos OI direito. politicoa, ainda 
que o g080 efl'ectivo dependa d. alguma oulra cir. 
cumtancía : por exemplo: C_do por b ypotbese 
este Projecto de Constituição, be necessaria certa 
rtnda para a ele~ibilidade; quem a não tem não 
exercita elite direIto; mas a ninguem he defendido 
exercita·lo logo que adquirir esta renda, e se dei:-
xa de a ter perde este exerci cio : mas perderá pot 
isso a quallidade de Cidadão? Isto me parece uma 
gmnde injustiça; porque ba gran~c= di&erença eD. 
,re ter um d~reito, ou poder exercita-lo. 'fodos OI 

Membros da Sociedade tem direito a todos os Em. 
pregos . deUa; porém como o exercicio destes exige 
cerra idoneidade, e algumas . Telel conhecimentea 
pr06ssionaea, nem todos são admittidos a exercita.. 
101; COIDO acontece nlt Magistratura á qual só aio 
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.... úti1t'8 • Rachareil: Ift,,· •• ham C"ubdú' he 
ezchaidoele _ fuer Bacharel e entnr .a M et. ... 
turL· A CoaIciuaiçaio Heapanbola tez differuça de 
Hespanleõel • Cidadãoa H_penh6ett, .. que não 
me parece eucco. m ... ao iaenoa deSnio um e outro 
lermo; porélDate l'rojeclo em parte oenhu ... de. 
fine o q.e aej. Cidadão Brasileiro i e pelo CH&rario 
6l1ando .tiate ella Cidadão aeúvo, e " •• 0, 
paroces que urou eà diatineçãu da CODlliluiçã.) 
lc'ranceIa que • &oclOl chlalSaa Cicladül, e que nea· 
te lugar fOi per descuido oIBmituda a pal&Yra Ci. 
Udio. J>ireicue Ci ,ia, e Direitoa Polifico.i, du elt
pmIIC-. unooima» , que querem cliaer direito. d:J 
Cidade. porém os 'I'uhlici.lu, par. enriqueeer a 
Ilomenclalura d# eeioncia l~ kmI dado ligni6ca
çãodh .... , tomando a 1.- peIoa direilos que 
IUllCem da, ftl.c;~1I do indi.iduo COID i"diYldu(), 
e aI.- pelOl dirC:lcos que UIICeID d... nlat:_ ~ 
UadividlW com e iocled.ule: ua.1 ain: •• aato aclopta
rio uomenclatura "inerente para delignar o 'Uj~lW 
que r- de unti, 011 de ouwu. direit .• : por il60 
et.tndo que deel."ma. UI&I' da paiana Cidadão que 
o. com~l:ende &OOOI,~ ~que a .&o«1ae &e.a Jireic .. 
qualquer l\tfllllbro da l:iocIed.de uDCla qoe lhe f.L 
te algum rl"Clt,iaico par. eurci~-IOI; e aão d ... , .. 
idéa de tunnl&r li/na Sncled.de cO*poaca de Clda
d.ios, ti uio CidadãOl; o qlle no lelludo llleral ,11ft diJer de l\lelQ!H'OI, e n.io Mombr,,. da So
eiedaJe. o que rcpiag~IL 

O Sr. JlI ... da e ..4/611lJ"~: - A .... 140, 
que ... DOI oocupa. ~r. '''re.ideatc, ... rece-me 
lDuilo impoNDw; uão be IÓ de ,n01D8 CUIDO quer 

um .obre DepuUldo. N' e.itt: Cl&l'ÃtUIO &rua-. du. 
alembroa da iOCiedade do IO".peri.» elo B_l; iato 
be. dot individuos. que co:up5e • grande Fama
lia Brasileira: todua 5.l!len.OII o que la. ruaitialo 
pay'. filboe. c d:>loclIÜCOIi a com,Mie: .~ hJ • 
maia Datara!. e a mais an1iata de luJaa .... de
dadea. mas J)Or velltura aio h. enlre os que a 
furmão diãelell~a al~.iln~? ha. e muico Fande. 
.Assim Arolltoce na Sociedade Po:i,ica, ou lIA (fila

de Famiha. O. indivtduos. '1_ a compõe, wio &;l .. 

ôo. membros da ~t!(lade; m .. HelD todOl IOdo do&a 
Q\E'liUl&li rrerogativaa. neta &odOl são c:idaJli04 
}:i..a .. ui . pontue • ilIultreCommi .. iio fe~ • ju.lic'io
aa divitào d., makriloi; uatallltr.. \~' este pfuDeir. 
capilulo dei lDemuroa da lOCiecLlde do Imperio em 
geral; deseovlMeo:Jo UOI6 .eguintn capilulOl &li di .. 
venaa prerÓICaciu., que con.t,la.eID "rupriameutl 
I) c:idad4o. Quem ano Yê quautu he iiimpia, e na.. 
",al e&la divi':.io ?Iterlen,ler que ~i;'ío cidadãos 
Brasileira. toaoa 001 me.uh...,. da sociedade, he 
~uercrCQ.:fbadit: .. Uéa.: leria b:-.m que tl"!n. 
&saem CiJadiOl;' IDse Dio he wto uala .-rcladelra 
qaimera P Em um piia, oad" lia acrav~ 9 oude 
uma lIualtidão de Degrol arrancadOl ela co~ta d' A· 
iriea. e doutrol Illgare., ... trio no numero do. 
c1omatir.ot, e Cormão plrte d .. familiaa, con\o 
JJe pouiyel que Dão baja til. divilio? !\t~iCOl 
~fllaorw Depuc.u.to. querena que o 88r Brasileiro. 
e ci~o Bruileiro seja a . m... COURa; .... ell 
4(uiaera que me UpllcalilllD, 18 UID cidadão. ·ra· 
IÜeiro perder (. ClIII pode acontecer) a 'Iualicl.de 
~. cidAdão, o que 8ca teDdo r Eacnageiro? á ~_ue 
NlÇIio peNacer4 ul&io P CreIO que all'guelft "irá 
fÍUe .Ue d.ila de til' Bruileiro j logo a qualiticle. 
de .. cidadSo be maia algu.. OOUIL A 9 IIta. r.t:'* 
p .IU pafe~ coa~ __ t _1IC8~~ni a,nda 
.... Ell l. 61 ,. ta a.a 8OCIfj,g , •• 

pnropU.. .. eidacJão (oi _ tocIoI OI ...... 

muico aprecillda.. O. poYOl . da aD&i,uidade ..... 
peltario IDllito. o. Gr ... , BomUOI a ci'erao 
elD lDuita ClODIideração. N. Grecia CMI libera não 
enio cidadãol, DeID aindA eeoi 8lhol. poaao 41-
Gr'T,:j toa.em: aio ..... meam., lU filho de 
pay iagenllO, ou que DUDCiI (àv_ tido ..aa.o: 
ela preclio SEr filho de douI eaatur.. Gn!.': 
algulDU ~elea te. preecillldio "te ripr. ebalõaw. 
dOeM , .praDCIa, ou. co..- vW&UlDOIlCe clik
mo.. texando OI olha. • c:ertu circunaWlciu; 
bem como acoDteceo a retpeito .I. TJaemialucln. 
que lendo filho de l\fii acraupira, a' ,Iofta d. 
Âtbenu exigia que Ie ateaauejporar-.. fita 
circua"tlDei •• Em Roma DÓI .. bemOl bem q""'\1I 
• quali .. l&d.: de cidedio era apreciada :nrioe .~~ u
lamentoa á ale reepeilo üvelão aempr. por " ... a 
grudeze, e o espleDdor do Impeliu. lle vt>rd rle' 
que IUKue cempocm que _tava ter uuci,iu e:UI 
Roma, e c.er aasc'do livre parll Re ler t'itl.d"fj; 
m.. que resultou d' aabi? uma mdli.iKO <lo fill.oll 
de libert08, e de ealr.m~iro. hllltlllúu .~ cid.dto. 
Arpio. o CelllOr. tenJoos djst.ib"jdo jDc!i,crtU.h.&~ . 
daroea&e por todu RI ceutu,il&:J, e!!c. se lúl"urüo 
bem de preça senbo~. dai dclit,cr!l"'õea pelo .~o 
.. mude Dumero de Vul08: foi pleciiiO depois qUI 
Fabio .... dll&8 UII'. tal ordt:1D , e que os .epar ... 
Ie. e ~se d' eU.. 'tua"o cen1uria. dili~in. hlli : 

por ... ,e meio reltituio a ,\I l.ocliúri,lade de vo.lU. 

MOI nrdadeiroa Romanos t que furmavüo trinta c 
uma cena.uria: cl' ea&e rlllfo de pulilica "do .,ppel
lidarem·.ao o MaÁimo: he o que uú6 cunt. a 
hinofÍa. Ora n'lll será isto um eseroplo para ni;\) 
pruclitca1iaarmos IDco,uiic1eradameulC o f~ro de cida. 
dao. Braaileiro? Niio d~vemOl ter em "ista molho
ru, e uao nhA4lardar .. gerações futurllíi i' Eu uão 
}JUé1õO. Sr. l;)rcsidcnte, deixar <!a IDa: <.ll'nlO:.u .in
d& um pouco lõOurc "Ie .... umpto, l'I\I\.U'" l .• ja 
quelD llae (:hAme qUellão -le nume. Eu \'ojtl (llAe 
os povue da aDtit:uitlade lhe ~erÃo ta'lta impt1rtan .. 
cia: a histttria nUI apu".nta o 'acte do. I,.hit •• 
teta de Corintho • que óepuie da. Itrande •. t'Onqui. 
1.. de Aleundie lhe a'lmI.uãu (/frt:recer o citulo 
de cidadão de CorinUao t tilulo, que Altundre • 
priDc;pio ret;U".u; in.. di"-e~cie-lbe os I:;m\,.iudo
rN que a'luella bODra IÓ tinba w..:o cOllccuida a 
Herculea • a clt.. Alcu.ooro o acci\ou. ele. 
d' eUe muiw apreç.o. NUI tem~ po'terlt,,(!tI muit~ 
oulroa escmplo ... ellcontriio. Luis XI l;tlI'rou ... 
com ter o direito de cidadiio eDtre OI SUI~ 
Eu podia apontar OU&IOI esemplol; mostraria mee
IRO lDuitoe EltadOl daDclo.ae muluamente o toro 
de cidade; • ainda que uem por juo Senão lUe 
,eilOl ual 101 outrOl, todavia qualquer ruembro 
do Eatado, querendo mudar de domit'ilio para 
outro Eatado, golaea .• hi de. 1010 do direito 
de citfadão. ~m dependeuei. de nalllralia(lo: a 
8uiua apresenta d' illO mu:tOl Ilemploe. A' .i". 
elo tan~ raaéiee como aeremoí' D6e OI que dfllpr .. 
ciemol o tilulo de ciJadão Braai~iro, claudo.o ia. 
dilia.in('tamea'e a lodo o individuo 1 Pela CODIIi. 
luição "e U"paDba (11 me 1110 enpDO) rehua 
Hnpanhol pode par dPl direilOl dO cidadão ... 
,.; ber ler , • eterever I acho mlli judici06&lDeDle Iaa. 
brada esla providaulia: he um .tilDulo .,.r. ti. 
rar o bomem da iporaucia, que ... a verdadeira 
origem da oaera.iclâo. Em .... paJana. &. p,.. 
IÍcMnte. eOl toelOl os ~,.; e _ tudot GI 8. 
lICiGI • 'luNidade • CidaJlo ti ... d.... 11M .. 
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tndto importante; e DÓS não devemoll _ bldifFe. 
"atei a isto. Eu não penendo que Ie difHeulte 
esta prerogatiYa a alguem: oxalá que todOl OI que 
habicão o Brasil (onem cidadãos Bruileiroe; m .. 
he isto possi,el? Individuos que não tem certa 
aptidão para o "bem geral da lociedade, e que não 
lem qQalidades moraes, detem go;ar das mesmas 
prerogativ.. que aqnellet, em quem eU.. concor
rem? O escravo Africano, por exemplo. que cbe
go,", a libertar-ee, mu que não &em adquirido os 
D0880I costumes , e que não &em alcançado a1~m 
grão de civmlaçâo, I)OOe dizer.se cidadão Brasdei-. 
ro? OI Romanos (outra ve. os trago para exem .. 
pio) eriio tiio cio!lOs d' OS8e direito, que para esti
mularem a mocidade á coragem, e ao valor, fuião 
perder a qualidade de cilillclão a aquelles dos 
&eo8 t que na guerra fieavão presiolleir08,; ~&é me ... 
Dl0 lhes era então vedado o telitar .. Essa lei, bu .. 
bata em si, incitava todavia o nobre cidadão' a 
vencer, ou li mnrrer: tal era a alta· valia em que 
88 tinba uma tal prcrogativa. Sustento pois que se 
Dão de,e alterar o artigo. A diatinCção 'Que a1,un. 
8ra. Deputados quertm fiUêr de cidadão acuvo, 
e cidadão passivo t he a que eu não admitto: a 
pala,ra cidadão tem um sentido geralmente adop
lado, involve a idéa do golO dOI eJireit()s poli ti .. 
cos; e se nós f1ueremos mudar agõra a Jingoagem 
la. preciso que principiemos por de6nir OI termol t 
para. que todOl nOl entendão. Mas porque faremos 
esta innovação? Porque os Francezea a 6.erio? 
Nai. vejo que' aahi lhes result~se algum proveito: 
Ilem por isso deixou de haver entre eUes diO'eren .. 
çano gOla dos direitos: logo a inllovação fQi só 
de aome., Voto portllnlo que se nito altere o IUti~ I 
e que se não confunda o genero com a espeC1e: 
quero dizer, que se não coafunda o simples mem
I»ro da sociedade com o cidadúo. 

J ulgou-ae a materia discutida, e o Sr. Pre
.jdellle I'ropos: 

achle aqui enamendOl 110 Bruilefl'Ol; 11111 deseJe 
que pulOU com a emenda - IIÍ~ Cid~1ot Brui. 
leiros - temos de encoqtrar multai dafficuldadet; 
porque de facto nem todo. os espeei6cadOl nel'" 
oito classes aiio Cidadãos: v. g. o numero 1.°
Todos os homeus livres habitantes no Bruil, e nel. 
)e aascid:>ll - Não he exacto, que iodos elites se. 
jão Cidadãos, porque o Botieudo nasce0 DO Br~ 
lil, neUe habita, he livre t e com tudo nunCA di
rei que he Brasile!ro Cidadão. O numero.6.0 di. - O. 
escravos que obtiverem carta de alforna-OI qU&eI 
todos não pódel8 ser Cidad:ios; poia 8e um Afri
cano logo que chcgll for lib~rto, o m.ais que ~e 
fic.r sendo he um Estrangeiro, e nito um BrasI
leiro Cidadão. Ero tim, Sr. Presieeute, uma Vel 

que Desta enumeraçiio se pcrtcmlem clani6~ Ci. 
dadãos, nós encontrarclIIos estas, e outras ddficul
dades. Os Sn. que foriio de voto se aecrescentasse 
a palana Cidadãos dt'vt'rlÍó fazcr.lhe li emend .. 
necessarias; e _ntão verei o que hei de votar. 

1.U Se o Artigo 
• que não. 

O Sr. França: - Sr. Presidente: Eu já on
lem diue que não C'.Onvinha aa redação do § em 
questão; porque me parecia defeituosa, assim co-' 
mo o be . a ellpressão de qualquer de6nição, que 
compreeademall do que o NO defiuido, se Dão 
ralha a regra que . me ensinou o meo Mesfre de 
Logiea. Nós temos na enunciação do Artigo 5.° o 
predicado de Cidadiio Bruileiro que se afirma dOI 
diversos IUtteitos en~lI!e~ados DOS diJFerentes §§ do 
mesmo Artigo, 'e diVIdidos t'm grandf'8 classes. A 
1.. e maxima classe doa 8ugeitos de quem 18 af. 
6rma o dito predicado de Cidadão Brasileiro vem 
a ser segnndo di. o Projecto - Todos os homens 
livres habitantes ne Brasil, e nelJe nascidol - E .. 
ta p'ropolição ou definic)io compreende mais do que 
aqudlo qlle realmente se pertende definir; porque 
lugeitos ba, que sio livres, habitantes do Brasil, 
e neUe nascidos, e que todavia lUio aiio Cidadãos 
BraSileiros. Penho um exemplo. Supponhamos que 

paSSIva como estava: Vence0- Pedro Estrangeiro navega com aua familia de In
glaterra para o Chilé; que tora por arribada o 
Rio de Janeiro; que abi tem necessaria demora, 
que entretanto sua mulher dá a luz um filho. Des
te·.sc não póde dizer quanto a mim que be Cida
dão Brasileiro; pelo 8eo eventual nascimento ni) 
territorio do lmperio; e todavia a respeito delle
se dão os trtZ requisitoa de livre, habitante, e nas.' 
cido no Brasil. Dos Indígenas tambem se pbde 
dizer que sõo livres, habitantes, e nascidos no 
Brasil, e com tudo não são Cidadãos Brasileiros.' 
Entendo por tanto, que seria conveniente corrigir 
a expfissijo, e por isso ofFt'reço a S'Pguinte emenda. 

2.° Se p3asava com a emenda do Sr. França: 
Veaceo-so que sim. 

Sl'guio-se o ~ 1.° do mesmo Art. 5.° que di. 
li 'rodos 08 homens livres habieant .. no Ora

• lil, e nelte nascidos. 
O Sr. Presidente ~ - Come o Sr. Duarte Sil

"O, e o Sr. Moia ofFereccrão na sessão eteceden
te a cste § ai 8Ul\8 emendas, da. quae. se aão 
tratou por se decidir que se Cilevia dilcutir primei
ro aimplesmente o ,\rtigo 5.°, be aeces8ario ver 
agora se aão apoiadas para entrarem aa di8cul8Õo. 

Forão amba8 Apoiadas. 
O Sr. Ar(lUc!Il~ Rem/on: - Sr. Presidente: 

Quem te.. al.gumas luzes Je J urisprudencia conhe
ee bem a dtfrerença que ha entre Brasileiro sim .. 
pIesmeate, e Cidadão Brasileiro. Os ilJustre8 Au
thcn:es do Projeeto propuseriio"8e a mostrar n,este 
A.rtlgo quem siio 08 Rrallileiros, e nio quem 
do OI Cida<1~08 Draflileiros, e por isso _po8e
ri'o.lhe a rubnca geral - Dos Membros da Soei ... 
dade do I mperio do Brasil -: e isto fizerão eUe. 
Dlo .por ~rtigos, .comu .. di.se, e menoa por co. 
wolarlOl t 11m e unIcamente por enumeração, decla
~alldo, do BruileifOl, em ).0 ) ugar taes, e taea, 
elO !tu lugar Caes, em S. f) Ingar tael &c., como 
-.qui 18 vê. Se tivesse p .... do o principio do Ar .. 
tip como está redigido - llão Brasileiros - Dlo 
.... " • recoahecer, '1" coaa t4iito OI qUI • 

" Todos 08 homens linfs residentes no Im
peno, e lIe1le naacidos, de Paes Brasileiros ou dct' 
Portuguezes residentes no mesmo Imperio ".;itcs de' 
11 de Outubro de lS~. - O Deputado Franftl. 

Não foi apoiada. 
O Sr. ('àrfltiro pedio então a palavra e maa

elou á Mesa a seguinte emenda. 
" Todas aa pessoas livres nascidas 110 gremio 

do Imperio Brasileiro. - Franc;,co Comeiro. 
Foi apoIada. 
O Sr. Teizeira Yo,co7ltello,: - Pareceme, Sr. 

Presidente, que ~ presente ~ deve passar tal qual 
está, porqae nelItee estabelece uma regra geral, 
compreendendo dual circunstancial totalmente ne
cessarias, a saber de' habitaçio, e nascimento; e 
por isso aquelle Brasileiro, que conjunctamente es
ai, • .rev_cio·..... duu quliddes, se devccOll-' 
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ticlerar CiddA'o lIato: atabelccida pois _regra 
pai, Mpem·1e algum.. como euepçõet, em que 
•• declamo t.mbem Cidadãos 8ruileiros alguns, 
que rnnjunctamellte Dão. rCIIDem em .i amb.. a. 
qualidad~ t como " lê DOS \\ lit'guintea. Qaanto 

r.r~m la objecçiio ~(l iIlultr. ·Preopin~n~ lobre OI 

.dlgna t oalnchot t que &tndo hablta{.ao, e Dal
cimento neate Imperio, não tão Cidadãos, Nlpoa-
4e com D cpigrate dn Capitulo, que di. - .DoI 
Membr.o. da Sociedade do Imperio do n .... il-; 
• mio ou cHel eRt:io fazendo pane DO pacto IIOcial, 
ou oio: 11 no primeiro caso, nenhuma rasá., ha 
FIra o, excluir; .e no &egundo, por iao metIDO 
~ue nlo lI;lO Membros, H devem considerar ex
~widOl: e por taDlo voto, que o Artigo pa'!18 
&ai qual. , 

O Sr. .Afmtidll e Albuquerque pe<1io a pala
na, e mandou í, Metia uma I'menda do tcor SPgulDte : 

" São Cidadãos Brasileiros &odOl OI filhos de 
C!da(lãos n,uUeirol em qualquer parte nascidos. -
~ e AlhufJ'/t'rqrlt. 

N lio fi.i apoiada. 
SUfiCitarão-ae entito duvidaI IObre a maneira ~e 

c1i8cIltir e votar ~ isto be, se leria por Artigos com 
_OI OI leOI membfCl8, eu paragrafos, ou cada 
•• mbro de per ai. Depois d' algumas >reOexõe., 
.tIDd." examinado a Act. da ,ellão antec:-edente ~ 
RlDlylO a A .... bl~. que se discutiria e votaria 
..... cada membro do Artigo separlduaente, e 
-por isto conliauou o debate sobre o lIlembro 1.-
tIlu. eRava em qnenão. . 

O Sr. F""""rCl F'GAfIl : - (Não • entelide • 
Tacbigrafo ) 

O Sr. ManlemflltJ: - LcvaDtome para di_ 
o que en&eDdo sobre as idé.. apreaent&daa pelo 
muito mnltre Deputado, o Sr. Fen-eiraF,.a"fCI, 
mGO l\Iestre, e amigo. Sr. Preeidente: gu enteD
do por Brasileiro nlio tIÓ o nascido no Brasil.. lP&8 

o não·nascido, mas domiciliado, e com 91 requi
ato. proprios para que entre no (JOse dOI 1108101 
direitOl, reconhecendo OI deveres Imposto. lÁ cada 
am do, individuol da Sociedade, que Cormamos. 
NaqUA!1ie ca~o a natures. (pbde diser-se) fa. Ci
dadãos, ne8~ a Lei; o vinculo claquellea depende 
do &enIo intimo, que o .dvertecla conaervfIÇÜo 
do Pais que o "io naicer, e que Ib, deo mesmo o 
lei', fio!! Cid.(Hos que primeiro cornmoRÍeariie com 
eUe, que guftrdiio e respeitão 0It meamos UI08, e 
t.'OJtumes, a mes,"" linguagem, ~'\:c. o vinculo d .. 
.e dl.'pend!', primeir'l que tudo, (l(~ 8E'1'em quebrado. 
OI .,inculos eontrahid08 pelu nascimento e de que 
acahei de fallar; depende da convicção d, decicli
dos iOCl8rt.S&eM, I'esultado da nova ado~io, inte
resses, e vantagc~. 8uperinre. Úll qll~ lhe oft"erece 
o .10 Paia oatal. OI ludiol não IllO BrallUeirOl 
ao sentido polílico em que aqui se toma ~ cU,-.. nio 
enlrão comltosco nA Famili" que conalitue o Im
perio; pMem entrar, e devem entrar eem graadell 
[ormalidode" logo que o quciriio: baste-Ib.. eaee 
RIU "I". facto. Estabeleça •• c um C.pitulo, que con
tenha OI ·meiOl da OI eha1l14iT, e co.vidar ao nouu 
~mio; ma. cham~~ os IndiOl Brasileiros no ten-

..litJo deste Anigo, 08 querer já compreeDdel-~
IDO Cidadãos Br .. ilei,o~ nno b. conforme 801 p"tI
cipiOl politicoa, «tUe devemea proftllll'. Além di .. 
se, Sft., ell Cl'elO que OI illUltrea Aulhorea do 
Projeceo· teg"irão o metllodo, que em IAgiea " 

. chama ain&etico. caminhario do mu. para o me· 
JIQf; eu.. qw.erão IDItCat • tootllidlcle dàI Ci .... 

clãÔl Brudeiroa t .ta compoem-te ele ditrlllDf .. 
gruppOl, (permita-.eme esta f'spresdo) partirão do 
maior gruppo, da m.ior ,...... .,.... • ...-.. Ao 
maior 11'1". he a dos nato,., do l.pene, ... 
OI oumpreeadidoa em primeiro IngaT, DOI artip, 
00 II aeguiata te rio enumenodo OI OU&rol pu,. 
pos; ou m...... Limi&&omo-nol para ora • &ntu 
Clelte., e ao dq)OÍI ordenadamente a.&arealGI d. 
ootrOl, e então conaideraremoa &odOI OI poDtaI cio 
discurse do iIlUltre De"' .... .o Sr. .ilrlJujo Li1llll pedio • pal .. ,a e ta a 
-rulnte propale. 2 • , . 

• "Propowbo eple fique .. di.do o ~ I.. l'ara de. 
PO" ~e ee tratarem OI ~\ 8 e 1. - .Aroldo L 141. 

F~i apoiado 9 adi"mento. . 
Flzerão'lIe sobre eUe Algomu reAexões, e a 

Ift.1 propondo o Sr. Prtl;d~ftlt! a "nt:u;ão o mes
mo ldiamento, decidi.se que Dão tinh. lugar; • 
coatinuoo a discullão. 

O Sr. Yn'Il",;ro .aDCIou eni:io á Meta a 
.meada lepiBte: 

" Todos OI homen. tiv,," DlICido. no Bruil 
de Pai Bruiiebo. - Y,rgw;rq. 

Foi apoiada. 
O Sr. PrclitÜnle disso que est.va "diad:t • 

disClIssii. por ter dado • bOr. da JCltura dOI P .. 
reeeret. 

O Sr. Y,rglll;ro: - Eu creio que aeri. m .. 
lhor coutinllU' a discu&sãO para .. decidir d. ma
'eri~. sobre. a qual me parece que pn,uco '!'8il b. 
vera que dlaer; e talYeI a Auemblea ""1 cteaCI 
meamo voto. 

O Sr. Prllidtfate p!opol te a diaeuulo ('onu. 
áuaria como requeria o Sr. V"6ue're: Decidi ... 
que aim. . 

Fiserã.~ aiDela algum· .. fn.ey. reAe~ÕII; e a 
&.nal, j.algado-ae a materia dilCutid~, propos o Sr. 
P"ride"te .. o membro 1.. do Arti~ pà..... t0-
mo atava redigido: V,neeo;.se qae 11m. e 6CóÍrãCIII 
por tanto prejuai~ .. ~od·88 .. emendaa 

O Sr. secretario ~Jmtl da eMI. leo o Pare
.1 da Comm~Ssão de Legitilaçio 80&... o ~uert. 
.... nto dOI Morad.rel dã Villa de Santo Aatooio 
de Sá; Ipreleftrado na aetl8:io de 5 de Seremhro 
com a emeoda ciu sr. Fronça. (N.q 68 e 67 d. 
DianC), ) 

(Fauarilo ot Sn. Metia e MOlff,e,(Uflf4 .... DI. 
H ent('t)(l. oTlr-hiS"lIfo POGxit1,m;".) . 

l'ropoz éncão o Sr. Pre~i~,,'e o Pareter , 
,"otaçfto, e fi,; "pprovado 8f'm .alteraçãu .Iguma. . 

O mc_nu) Sr. StC,.~tn,iD 1«:0 outro Parecér da 
dita CommMlÚo 80bre diapen·'1I de ftamlitaÇões·. 
Japeoa de tempo, apreeefttado, • adiarIo n~ ·leIIio 
de 5 d. Setembro. (N. 67 do Di.rio.) 

O Sr. VerA1ltiro: - O Parte"r da Co ...... I .. 
No di. que ia podem fonceder ditcpen... cf. babl. 
litaçÕC8 .. de lapeo de ttmpo. e nulr .. ,elbeUtantet 
(Iue por "'1In se co:lRediio, .utho".ando.d a 11-
10 fim o Governo. A .uthoriuÇlio he i.di .... el 
porque cela, eoncl'8,,:iH .e fazia. por autlíol'ldacle 
que ja hoje nuo recouhccrmet; Iftas eu creio que 
AI dispcnsuI' de .... o (Te (m,., para con8nanÇafo 
de Seamariu tem .tteodi"ei. Incon9,lÚenCC .. O De. 
.mbargo do Paço procede oetla lIf'pelOI IOID co. 
DlIC~cimenlo de eausa; • eu&cltb~ Yiat. dilto m\Ü. 
toa uemploa. Homeal a C\uem 10 dnhlo concedido 
Sesmarias e que nunca eUldarao della., ehtpDClo 
por ÍI80 ou&rOl a agricult.rem 'eoI terrenOl. a betD
&i&oriaa.los, ..... , dfpoÍl ele 10 • 16 .DftOI. .. 

• •• 



111t) 

~l. a eo.Srmaçlo para de ... __ ti fIII. Ih, 
tiaefidarão li Cerru, e assim o tem leito~. porque 
o ~meiro requer eom a lua C.rta, conced ..... 
I'e .. dispensa, e o Tribunal expede OI despaehOl. 
Ora ru ereio que taee abusoI lIio .. de?em IUS. 
teratar. as Carta. erão paaadal COM elau..... ex
pressall, que o Sesmeiro estava obrigado a sati .. 
'~aer &ub ()Ma de não ftler a ti... da. &erras t co· 
mo era 91re outros t li de li c:uhivar dentro de 
dou.. annos; enio o.tante t teade faltado , clau· 
lula t cra deferido M requeria, porque OI dupa· 
cbos 11 e davão sem haver infol'1l1açio atl'unL Jul. 
go que 8to meroee remedio, para nio continuar 
ate ahR:;&. de que .. aeguem gravei iDCODYeDientes. 

O Sr, Pereira dA C"fth4: - (Não O ouvi. 
rio 08 Tach igr.fOl. ) 

O Sr. 7'dzeira VOID01N:ellol: - Estou pelo 
Parecer da COIHminüo tanto pelo que perteuee aos 
Habitos de Christo t como lÍI Sesmari... Quanto ao 
primeiro objecto t porque uma seMelhante graça foi 
lletnpre de tarifa coocedet"-se t e nãó vejo agora ra· 
••• alguma que nos obrigue a alterar esta mar· 
cka t que he de bene6cio· aos oraderea, e de ne
nhum p.ejuiso ao Estado. Quanto porém as Ses. 
lRarias t he verdade, que eUas são con«-didas de
baixo de certas f~ndiçõea, d,., cujo cumprimento 
resulta a validade legal do titulo ; m .. , como essas 
con<liçÕe&eontem em si pena, .eaQ DunCl deve ter 
lugar sem audiencia da parte para por sentença, 
depois de conhecimento de causa, lhe ser impalta. 
Ninguem du.ida, que 10 impedido não corre o 
tempo; e como no presente caso se p",cura (ainda 
lem eUa te verificar) a Graça de lapso de tempo, 
I,e de equidade não ser denegada por este Augusto 
Congresso a aqueUea que a procuráo fundados mI 

Uma pratica constantemente obsenada, 110 que se 
1150 fu injuria, ou prejui80 a.~ alguma. Em 
qUAnto porén. diler o ilIustre Preopiunte, que 
IGbre Sesmarias está. uma Commissão encarregada 
de tomar proYideRcias, e que per i880 não devia 
esta scr tão favoravel; r~ndo, que essas medi. 
das de providencia são aphcaveia aOI terrenos não 
concedidos; o que não be aplicavel ao presente 
CaRO, . em que j". está dete.minsda pelas Leis exis· 
tentes a porção de terreno, que se quer medir. 
Jlualmente não obsta dizer. se , que esta graça póde 
prejudicar a alguns, que prescntemenfe estt'jão de 
posse de parte desse terreno, e que pela graça lU
plir&d:1 se dê direito a expulsão destes, occasionàn. 
do·se assim rivaJidades, e litigios; porque hoje em 
dia as possel são' titulos suf6cientes para se de'" 
fenderem, o. que sem invasiio de igual titulo, 011 

d' outro legal ('sti verem babitando, ou cultivaDdo 
al)!;u m terreno devoluto: pois que neste caso guar· 
dá se HlDpre o direito dos Colunos, quanto a leoa 
litius, e poSS_E. Por tanto sou de VOIO, que pas
Ie o Parecer da COll1missio tal, qual está exara
do por seos iIlulitres Membros. 

DeeJarou-ee adiada a discussão por dar I hOrL 
O Sr. Prc8idellte assignoll para a ordem do 

«lia o Projecto de Constitui~iio. 
Levaulou-se a .essõe áa j hora. da tarde. 

Lu;. J08~ dz C"rvIJIIUJ e J.Vello, Secretario. 

BESOLU<;OES DA ASSEMBLE A. 

Para JOIé JoafJuim Ca,."eiro de Campos. 

111. e ~x. Sr.: - A Aaembléa Geral Coas. 
daiace o LePIMi'. do Imperiv 410 B_. ... 

do-Uae ".ate Dtll eom.ialo de ~IOII~; 
Ciyili~ão, • Catbequiução dOi ladia,· • 61. 
de noçõel nec:euarils para dar o leo p~ .am, 
.. Represenlaçlie,de Frei. Manoel Pinlo ~ Áll~ 
40, Capelllio e Cura da 41dea de S. Luis Beltrio '> 
Termo da ViUa de ReaeDde, que Ie quebra .. 
desleixo do Director dOI IndiOl da dita Al_ , 
Joaquim tf .ArntUo e S(lmptJio, e 6e oWereco ,.., 
desempenhar . em lugar deste o o referido Ca,. 
de Director, tendo por _o\judante J ooqu;m G~ 
çalTJtl ~"'nddra: Manda participar ao G~ 
que precisa lbe aejão transmiltida. li conYenieDtn, 
informações a este respeito, expedindo & eae· 6. 
o mesmo Governo as Ordenl neces8a.iar. ao Ou. 
dor da respectiva Comarca para proHder li pre
cisas averiguações, e remetcendo tleapoil a ... 
Assemblea o resultado deUas com oulro. quaeequ. 
papei. que tenbão ftla~'iio com este negocio. O 
que V. Ex. levará .. Conhecimt'nto de Sua M .. 
gestRde Imperial: - Deol Guarde a V. Ex. P .. 
ço da Asselllbléa 25 de Setembro d. 18. - J_ 
SewriaRO JlCldeI da CÀJata. 

Para o m~Imo. 

111. e Ex. Sr.: - A Auembléa Gerei c..... 
tituinte e Legislativa do Imperio do Bra~ii, ... 
tio.lhe presente uma Repret!entação do Detem .. 
gador JOIé dtJ Sil'Da Lõllf'tiro, era que se queiu 
do Direclor doa ladioa , A-Jig_d Rodrigll~' da C ... 
la, que unido com Francisco' E#uo Ribeiro, re
partirá meia legoa de terru doadas ao. refericJea 
ladi08 do Certão de Valença, por quem, • ~ 
mo quiserão, e de que eUes se não 8tiliaãO, aprfP 
sentando o mesmo LoUrt;fO oa artigoa, por copia 
inclusos para se proceder a indapçíio do destino 
elas referidas tems; e outro sim havendo requeri. 
do á mesma Aesembléa A"D8li1cio Llile RiM"" 
Manoel Gome, Leal, .Antonio Lope. SlÚgtJdo, • 
Franr;8co M enOe" moradores no ~ferido Certã. 
de Valença contra as mencionad .. · accUllçóes de 
l..otIreiro, que ai arguem de injustas e 61Iai': 
Mancla participar ao Governo, que nece&Sila _ 
lhe traDlimitlão todOI os papeis concernentes a eate 
particular objecto, e que posaão esclarecer a ma. 
te. i'a , se al(uDs houver; e que o Governo Ord .. 
ne ao Ouvidor desta Comarc:1, como Conservador 
dos Indio&, que passe ao referido lugar, c ali, 
p",c.dendo a uma indagaç~o circunsl ayciada dG 
facto em geral, e da materla dos 'arugos, belA 
como do contbeudo no requerimento, tambem por 
copia junto, e outindo os aULhores deste por .. 
cripto, informe o Ouvidor transmittindo depoil • 
Go'emo • Assembléa a informaçio com tOdOlo. 
mais papeis. concerneDte., e acima relateel.; 
a fim de que possa resolver com todo. Conheci. 
mento de Causa. O que V. EL levará a preaem. 
ça de Sua Mage.tade Imperial: - Deoa Guarde 
a V. Ex. Paço da Assembléa em !6 de Se'a. 
bro de 1828....... João S''Der;ano MacIel da Cor& 

Para Manoel JtJCifllo NoguftreJ. C ..... 

Dl. e Ex. Sr.: - A AaembJéa Geral Coa.
titointe, e LCJPalativa do Imperio do Brasil, man. 
da participar ao Governo que he iodispea_. 
que aJunta Directoria da Typografia Nacionl 
paeae as Ordens necessanu tanto ,ara ler ausiU .. 
ao o Compoaitor encarregado do Di.,io da A ..... 
bUa COIIl • OIlciael ... ,.. .-- para a 
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~p:liç" d. NO· traba1bo, • ~ tia paWL. 
a9ie •. ~ .... bem pua. ~P'& _..-
cI;.a ActaI da AIfRnablé. á .ecWia . que torna. re
m.Ui .... á ..... Tipogra6a. O q ... V. EL le
vará .., I CoeallfCiraeuto de Sua Magatade Impe
rial -=- Dens Guarde a V. Es. Paço da AIRIDb&~a 
CIIn ~.j de S.leasbro de iW: - Joio Sewr;artll 
JI«iM da Co.I.. 

Par. o IM.",.. 

111 •• EL Sr.: - A. Aaemhléa Gft'aI Coas
dtuinte e Lqialaiiva do Impt'l'io do Brasil, "D
ei, puticiptr ao Goyemo C'flle precisa· de esclare
ci.elat .. , eobre .. parcelu legLliotet. ineluidu DO 
lWaaço do ~ro do loea de Julho do pre. 
.... te aDito. • saber: o JNlgsmento doIS CrndOl, e 
Creadu .ta C ... · ~ ElRei, e Raioh. de Por cu
p1: .. delpnal d.. Relel CayaJbarica: .. da 
Bibliotec. Publica: e a Dian. dada ao Depu,,
cio de Ao~l. ás Cortes de P~ugal. O que V. 
Ex. Je.ara &O Coobecimeato de Sua Mai"ntade 
l-prial - DeoI Guarde. V. Ex. Paço dIa As
.. ,.bL;a em !5 de Seteatlbro de J823: - JoGiI 
~rÍllttll .lVad8.1 dIJ eDIta. 

SESSÃO DE !6 DE SETEMBR.O. 

PreJide_i, tio Sr. Ber. dI( Sat,.A.aro. 

R Euwcloa ... Sn. Deput:ulos pela 10 hora 
1l1a m.uhõa, r .... a cbamada, e .eb.rão-ec PfCI"I-
t.es '72. faltando co .. caUta OIJ Sn. R~ fel .. 
111'0. lr/ar.tit&. B .. dOl, Jll'Grdo Gond., And,.ad" 
• Si/ti", C_t. Af.:Uie" e HodM; e teID eU... " 
~rs. R;bnro CarttpnI, Rc,d";g.t, ~. Oaf1NllAo, e 
R«lrigutl dG COIIG. 

O Sr. Prmdcml Mctarou .berta ..... 0 •• 
ida • Ad., d. antecedente foi appl'Oncla. 

O Sr. Secretario 1"arirl d" COIIa leo O ... 
RUiute Ofticio do MiDiaao .r Eawto . doi Negoei_ 
_ Jos.ça. 

lU. • .EL Sr. - EafR.ão dad.. .. proft~ 
ti •• , antel de receber o Ofticio de V. E.. de' to 
do correo&e t para Ie es.till,:ruir o Quilombo do Guan-
4ú DM immedi~ções de Ca&umbi; mas &em-se de
lDorado a eltecuçiio pol'ftue li DlOo~.nhl!l, e ma
tOl, que Ct'rcão ef!ta Cidade por lKJueUe lallo. e 
por ol1de os Calbamholaa ae derramân por veredu. 
e pica,ba deaconhcc~dllS, ao primeiro ~bate d~ 
au.. tspias e atalal:ls, ralem oeee.eano o calur 
IObre ellt'S de IiOhresalto t e eile de~nde de aegre
dct e di'Jrai'(~. O que particillO • V. Es. de Or
dem,l. S. !\I. o lmpt"rador f para cb~ar ao eo.. 
Ilhr.ci~ncllto Ih Abliclllblc;a ~ral Consrilu1nte e Le
KIlIlauv:& t1eltl" Imperio. J)eos Guarde a V. Ele. 
J'.iar.i,) do Ui" de Janeiro. em t5 de ~lembro 
de 1823 - Cn.r'''~'o Pi"to tU MiranJ" 1I10ttl'lI4-
gro - Sr. J oiio Severinno M tl~l " CtMÚJ. 

}'ictJU ~ AlllclIlbléa iueei,." 
Paqou-lle li ordetn do dia t • entroa em di.. 

Giunão o § 2.0» do ,\ rL 5.- que he d. teor seguiute: 
" Toei" C18 Portnguelel re~idell_ DO Brasil 

.ate. de li de Outubro de IS!!. 
O Sr. Cm-nftro • CmaAo:. - JlGI mip do 

l'roJedO que le tem diecuticfo. &te .'e Mia davi
.da par. aL. o c:cit difJw.. ('Onpae Já.1ia • 1'0-

-, - .·pa.&. __ l ... ,: ....... 
... Ci4adã. BnUIei ... _ ~ .. ~ 
fi" draa .mD'1e ........ JiaIil _ ... . 
de Outulno d. I~n u ...... biD , C ..... ·1 .. 
depeudeacia. ootl'Ol •• , .. • retirario pua 
Pertupl. ftCroI 6tarii.1II ~_. rew .... Ie. 
aultado ela lDudaRÇA poliuca; e haJee_ ...... 
que Daio quirerão declar.,·. e a dl.lu de ' .... 
Depc:ioa IC ~Ulftlta,!lo, ~o apra ''I' 11 UM. c-. 
IlerYado o Artigo como li acha COIlC.·bide ..... . 

dos tendo Cid.diOl, e pance."" •• ito j ..... .. 
!aouyaae algawa esc:epçie. C.,''''' cpae ... cun-
ruáo h. "andet embaraçai. • OlSCUI ...... ; ... 
creio. que pode b.nl' am. n.ee.... ..... Iria ...... 
se n~ jusliç •• pt'P.& preheaehft' o a •••• Usfou 
pralmel.te • wdul OI Br •• i1ei.... .... d. lfOI 
clifthol. e • toei... OI Portt'l'l_. 4I'Ie ... _i .. 
lioccro não _nate abraçarão a DOaI ea .. , ... 
..... fei&o relcYautet Hrviçoa. H. ~ .. ...... 
que aio IDe fi~ rargo d. alterar o § ,ue clis _ 
'rodos 05 Port~ue&el rNdea. 110 ISrutl utll "
II de Outubro de 18ii -; m • .-o " 'nt. 
de 'odo) o Imptrio compreheDdeado .. 'Prori'" 
do M.,..uhio, e Pari, onde ... carui~t. lia
d. se combate e I"t.· pró e CODtra. li""" cIe J' 
trr lá eh~o a aotieia ela reulli50 .. Rqr ... 
&an&el d. Naçfio nate C~o, ele .... 111 '1~ 11ft 
um aNIIhate dado pelo Capi&l!O Mori ...... ,leI. 
.b.nça. I de Ca.rÍII COIItra .. Tropa d. e FtdiI t pe
lo ardor com que • ~o ao iaiaUp • Tr.. 
pu Bruileira ent!ausi ... dl. por um ~1' 
snuoto, morrerlo 400 8nsileiroa, juJr ... aio .. 
pode colDpadecer coa a j.atiça, flue aquel'" q .. 
..... estão debel-.do, e dtrruMDdo o llOIIO ".,.-e, 
paetII. • .... doi ",eb, ele ipaea' direi~ A. 
causa do Brail alo pocJe de em. ...... " lIf DI8 
circuDltaociu .c:tlIIII olhada c:o.- i.j...... Dmt 
como eAillO ~ aIH fa~o; nela ..... a.ar que 
eIlet tem ootici. taato ela AccluDaçno do IlDperlld'lr. 
CIOIOO da un.nimidade ele ItDUID .. tOl 1Gb... a Iad .. 
p8!ldCl;lcia, e c:o. tudo obaciDii ... par etprizo. or
gulho, eintereae em IUlteDlar • injuldça da Cn
.. dIa U01:'0 COID Portugal, cujo Go,e .... JWi.'n 
IUbre os Druileil'Ol por· (R. &cu10l. o... nnIU 
~. c:ircuo.ta,.. iu poclertmOl r~.IOI no 
pO$SO leio ItID repugna"ri .. P PO&r.",OI ,e 101 d, 
.. ngu. frio GeeU(*Kfo emprtgot •• co ..... nllcJ.odn 
~uellea, • q"em r.r~udiio oprimir 'e • qutID '.n· 
to odMo. P N:in .• tertn. Advirto pulém 'lu.· ~i'o 
c:o ... prclaendo nesta obser\·.çlo .*,"te OI Por, ... 
peses nOllOa inimip, fall~ t •• bRa ~tra OI Br .. 
Iileiro, t e dettfl com ",ai. to". nr.io. porqu. ia_ 
~lil~~lIte .. ui",,. Iné tomo • Portugal pedir 1·.~ 
para para \'ircna tyranni .. " e opri ... ir a su. P.
sri., . e alIo .. &te.e ~cUlc:edtr Palria • Br.~lei.· 
1'01 iof.mes. • c1 .... end.os. Sir.a eM e"'lIIplo 
• ft'poata dada pelos Relm.n .. aGI C.rtbagiaettl. 
q\JI"do eaC" lhet oft'erecer,;o _ ... u, priaio
oeil'Ol :t,. gP~: 1I0a:.. mpoad.rlio &qt1,li.·. li, .. 
mCDI n.d.deil'llM'D'e liv,", não pnciM ele Ci~
diOl que co", AI arenal .. mão • dei •• r" cubIr
dameo&e .pri.lou1'. P..- taDto l'IIuaiado 41u •• 
leoleo .lilo relali, ... te I" p~ dO Ma. 
..... Il10 • Par6, qUI i1KJa .. achlo dIaaicIaIII ela 
graade • Ilgndà C.. _ ..... adn ..... . 
ço , eouiclmçtlo ,a. A .. bWa •• .... .... . 

r .... li Ilesa. ~ .... uro, ~ ..... 
.. t"ltan ••• tratar "- .,dtoir ............ . 

...... citulo .. c ......... ,lo ..,. .. a. _ .... 
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blilllilO' • tbrraftllt e .n.,. nluileiro, e lejilo "lIr 6tD reeoJlhcciclot Qdad:tOl. 

ADDITAME~TO~ 

M~!t ftcftO ncmidoe OI PortUgtl8zee que no 
Maranhão. P.ní t e Rio Negro t dellOis tle lá ter 
et.epd. • aotiei;\ d. ladep • .mdencia do Brasil, 
Ibsohlt.",eate deelarôeda pela lulemne e unatiime 
Aec1amação do Senhor Dom Pedro, coatinUoirão a 
Mlslentar a Causa de Portugal, compreendidos 
todms OI Orasiieirus que fomo pedir tropas a Por. 
fuga) para embllnaÇarelD tão heruico procedi na ento. 
Saiu a melhor l'ell:.cçiio. Paço do Alllt'mbléa !6 
de Selemu.., de l~~l - r4rneiro da Cunha. 

Foi ap(liada. 
O Sr. CtrrtlP;ro tle CmnpfWI: - Sr. Presidea. 

te: Parece-me que C!~te pangrafo Dão pode pas
.. r como se acha ccncehid", e que se deye aerel· 
centar "g'Jma co_. para elareaa delle. Dia opa. 
Plfa(e que todos «til Porlugueses que lesidião .0 Bralil ~tes de 1~ de O .. tubre de 1822, YO 
Cid.rl50s Drru;il.ifOl; mas sendo asllilD col\~bido 
eStabelece 1IDl absurdo; porque OI Pllrtuglll"les que 
,..."irtilio n08rasil aates de 12 de Outubro de 
J~~, e que' não aauirão nem abraçarão a noasa 
e.usa daI ndependencia , antes p~)r ~erem contra 
ella 6e retirarão • devem ser exdui IbS; e eom tu. 
do Iegundo a doutriDa do , com() residiáo antes 
de 12 de Outubro de Im Ão Cidadãos Drasi. 
lei",.. Por~anto he n~sario para dal'l"sa dizer: 
.- 'rodos 09 "o"tugtJ~zetI ~8identes no BrasH antes de 
li de Outubro de 18~ e que contilluarão " re
lidir no lbesmo Imperio. - Alias, como ja disse, 
tet'em"" o llbs11 rdu de lerem comprehenrtidol como 
Cid,,,1ãos aquelIes metmOl que eão inim;gos do 
Bra8il , e quP. pn~ illSn 1110 permanen!i'üo aq'li; 
atlJS se forão emhora. Para evitar f'lte absurdo pro
ponho que BC lhe eccr~seente G seguiute additlUDcnfo 

( Ao § !,- "o Artigo 5,-) - e que· CODti. 
n"ár,io a re!idir no Bra.til depuis daqu~lla epoea 
-- em1f,.;,." (lfO Campo*. 

f'o aroiatlo 
O Sr . .:tffmle8ItmfJ::- Sr. Pl'e!lidet1&e: Eu IOU 

de pltreet>r igual de que o artigo não pode pas~ar 
t"l qu::l está, porém a minha emenda não he 
f IOds~13 nnsprKtçipiol ~m que acabou de fallar 
o illu61re Preopinante, ~u quize"a que o artigo se 
t'nullcias~c , - '1'odos OI Portul'lcses ftlident~ no 
:Hruil, que jUl'1lrem a Con~tituiçiio do Estado,
Por cstl maneira nós yamos .atisfazer quaes'1uer 
ptincipius d. J us,iça, de politi.rn, 8 da felicidade 
~eral. Nós o que querem"., Sr. Presidente, be 
d('l>en\'oh'ermtlt, augmentar a "Oli!a população. E 
que qucrmlDt mais? QUelemo. ser JUlitos para 
('OI. a"ueUes que Ie querem unir ao n0680 gre
roio. 8~ pois DM queremos isto, he claro que o 
~I'ti;;o II~G deve pAssar tal qual le acha, mas .er 
enunci::t\o pela mant'ira quo intliqu"j, Os Poriu. 
g4ICIt.'S que rt'!lidiiio no Brllllil antes de li de Ou. 
tuoro d~ 1m, ntio mereeera sn por i.o ser to
dC)~ ron-;icJc'r"ttOl por Cid.dãO't Brasileiros, como 
aenbou de cli2f!f o ilIullltre Pn!Of'inante, ha mui. 
"'" iJue ~Si8tj:lo aqni ante, de 1! M OutubTo de 
18!!2 t e funiô inreiramente contra a Caula do 
.... liI, , 18 nio ·fosse neceseerio ter outro titulo 
l-- ter Cidadlio Bra:sileiro, se Dão o reeidir DO »...... .~ aqup.lle teatfM» e aerilo tambem ~uelles 
f- t .... .... iDiaigoe .... ; qul teria peiI 

a earecteriatiea q"e deu designar o Portug ... , pot 
Cidadão Brasileiro? Dne ser cerramt'nte o ahendo
no , ·a renuncia do direito qne tinba de Cidadi. 
Portuguea. e a explicila .9nta~e de eOluinuar e per. 
tencer ao gremio da Nação Brasileira. E qualle. 
rá a maneira de lIe iato conhecer? He jurRndo a 
Conltituif,ão do Estado. Eu estou convencido 11"e 
o parecer do Sr. Francilco Ca,,,~i,'o, I6bre f-. 
ler-se um registo geral da Naçio, e nelle ep.erev~ 
rem-se nom!:'8 d9 todos aquelles que pertencem a 
elIta grande família. he justo, politico, e digno de 
adoptAr-!e • e eia.aqui a forma de se ~~lIet~~r qu:ae. 
..io os Portugueses. que querem ser CadadRos Bra
sileiros, e aque:lIes que o Dão querem. Volo por· 
'"nto eontra a claulula de residenciôl ate. de li 
de Outubro de 18t!, para ser Cidao Bruileiro~ 
Se V. Es. der licença, eu maado a' minha emoo· 
da para a Mesa, que he do teor Rguin1e 

" Todos OI Portugueses residente. no BrlUlil 
que jUr:lrt'm a Conltituição do l.-perio. - O De-. 
pUlado. Mmrtr,umtl. 

N ãl' foi apoiada. 
O Sr. ~4fa;a: - Sr. Prnidellte: Taato eu 

julgnei que a circunstancia de habitante não tra 
nec~ssatiil a respeito dOi filllos do Brasil quanto a 
cor.:.idero indispellll8vel a respeito dos filhos de 
Portu!!21. Para que um Portapez consi~:1 os di· 
reitos '-de Cidadão certamente nüo he bastante que 
residisse no Bruil antes do dia 12 de Outubro de 
18~!?; nem um direito tal como o de Cidadiiu se 
dá la quem não mostra por algum t.acto que o qU~f 
acceitar; be paia necessari. que hnja COU8a que 
d4'mOnsl re a sua opinião, e para isto não basta • 
Rsidencia n' ItquelJa epc('a, he n~es8ario que con. 
tinue a existir no Hrllsi!, depois da declaraçio d. 
) ndeJX'ndencia , para que por este modo, M enten. 
da que elle adberio a cau!oa do Imperio, e que 
quer coatinuar, .Be por isso qlle Dle lembro d. 
propor a s~gllLlte emenda. 

" Todos os p(}rtug 11 ( I~I babitantes no Brasil 
que nel1e r(!Eidiiiu antes d. li de Outubro eI. 
J812 - Maia. 

Fci apoiad:a, 
O Sr, Almeida .Al~"quer9I1e: - Este artig. 

não példe passar como f 8tá: jli os Sra., que faJ. 
Iáráô di~~er;io f~a diLtic\!'dades, que elle offcrece: 
eu mandarei U!Da emenda. Hr. sabido que no Bra. 
1111 até o di. 12 de Outubro de 1822, Portuguele. 
houve, que fizel'Óo grandes males a nO&Fa "aula.. 
Na Bahia, ainda depois da 118hida do 1IIndei,,,, 
ficou muita gente que tinha feito guerra 80 Bra.
lil , e que derramou o 8an~ue de nO.lOII concid:t .. 
,fáos : ontt.os que aqui residiiio _ rclirariio·se ante. 
dos ullimos Il\1CCeSSOB, que adia:,1;íriio a rlef'lna. 
ção da lIos~a indepl'ndencia: ~is-aqui IlOill et>tes , 
que de facto estiverüe antes do dia 12 de Ou tu. 
hro, e todavia nó(} podem estar comprehcndido!l na 
disposiçiio do artigo, assim c:>mo tambem nno P(J. 
dem estar 8((1 ... 11" de que )>rimeiro tenho fallr.do~ 
Por tanto lembro-me de faler uma emc~nd;l q"" 
comprehenda no numero dos ciclarliit's lhesileirua 
todol OI' bons PortuguHn, que filemo com n(l~"("o 
esu"" eommum; que trabAlhárão pela nona in<1e
pendencia; e que alio por illO . iguael em dirci:cs 
aOl .qui DalCidol; mas que ao mesmo t~mpo e,.:· 
clua 08 que aqui .. coalfrrirão com animo b",til, 
e OI que DOI abandonirão. Algua. houve, quo &~ 
retirarão com licença, e com animo de .ultar ,. 
_ •• d8 ItftÜ ..,. ~" .. ~. ramíliao;; o ~J'qr. .• 



tn7J 
• fflpeito ~ atiI ._ ...p6cJe ..... 8IeIIDa raie 
de exclusão, lembro-ane ta.bem ra.r UIII ar&ip 
.ddicioual, qu. pode muito beaa ta' UDido ao eo. 
tN J ou CUIDO • quizer. 

EMENDA. 

to Todos.. Portugueses paci&eo. resideBta 110 

Brasil até 1 i de Out ubro de 1822, tom ui.IIO 
de continuar retlidencia no Imperio. 

~. &io tompreht'Ddid.. no § antecedente OI que 
sair:í'l com licença. e que voltarem dentro de tem
po, ou q",e juatificarem impedimento. - ..4/hlltJ':Ila,e. 

Foi soDlente apOiada a 2.· parte, ou ita-
mente. 

O Sr. LopI. Gama: - Sr. Presidente, eu 
&ambem me opponbo a que passe este artIgo tal 
.. ual !te aeba redigit4o, porque me pllrece que 
e':e envol.e ama (lispoliçiio injlllta, e at~ pouc" 
coaforme , mente da illustre Commi&São. Este ar
dgn tem pt'l' objecto designar quaes são OI Portu
gunet, que pelo facto (li. nO!;lIia emancipação po
TitiCA fiCllrio pertencendo á elta IOciedade como ci
dadãOl Brasileirol; e di:l que devem ter reputsdol 
t&f'l os Portuguozea residentes no Brasil antes de 
12 de Outubro de J8!!. Eis.aqui uma dispc»iljão 
que abrange aquellea Portugueses que se opu_freio 
á . nossa independencia, e exclue a outrol, que ape. 
nr de .. lio serem rc,identes no Brasil ao tempo 
da declaração solemne da lIo~sa independencia, 
r-lM tudo podem estar em circuDstaneias de lerrm 
Cidadã OI Brasileiros; por exemplo aquelles Portu
gueses que tivessem sabido deste Imperio para ir 
tratar' de leOI negoci9l, ou laude, deixando aqui 
henl, {amília, ou quaJqurr outro estabelecimento 
'1ue denote animo de voltar, e de pertencer á not
&~ sociedade. Eú produzo um facto- acontedd. bem 
analogo á bipothcse figurada: Joãn Hodrigue, Pe
,-eiro ,r ..41m~;d(J não residia 110 Bralil, quando OI 
.Brasileiros Boltarão o grilO da independencia, esta
.... então em Portugal; vo\teu depois para usta 
Corte, onde tinha deixado a lIua calM"l de Com
lItereio, e. propriedades; perlunto el!te bonr,do, e 
,robo Portogues denm ler eibulhadu do· rolO de 
Cidadão Braeileiro, que elle nunca mOltrou que. 
rer perder? Ninguem com justiça. o aRinaará. 
1ft oitoe outros argumentOl poderia npender para 
impugnar a doutrina do artigo, 111111 julao a Ulate
ria tio bem discutida, que para não ('~In~ar •• t
.enção dee~ Asaemhléa contenlo-me em mandar á 
Mf"88 a seguinte emenda para aubltituir o artigo e. 
,a.aão. 

., TodOl os Portuguezes d.miciliadOl no Bra
lil antes de li d' Outubro de 18i9, que espreaa 
DO tacitamente se hou,erem ligado á Sociedade Bra
sileira. - () Deputado Lopt8 Gama. 

"~oi apoiada. 
O Sr. Fratfço: - Sr. President., por mm 

~ue eu medite eohre este paragrapho, não palIO 
deixar de concordar com elle, e por i8IO Dão ligo 
as émendaa que s. lhe tem feito. Toda. escep
çãb neite negocio ttm mil emberllÇCNl Da prauea; 
aÓl faliamOl parte da fa.ilia Portu..,.., unha. 
.. jurado obedieneia a om Rei q... n~ em 
Portugal, depois separamo.DoI: de ~umir he • 
CJue Dem todos fouem nino oauim.; .... MIa 
por illlO reputo todo. Oll dinideD.e. COIIIO iahaipl 
cio Bruil: o 8CO juramento .. terior que derie. 
• ftInII mil moüvOf podiIo j_&a"'" Jp ..... 

ale .a.erir ,-Cata .' BnIil, • ,bl" ...... 
pera ~ecer DO .. _. primeiro. I'. -... 
qaeMIa acho que lZão ha ruiu para pri'''' ... 
foro de Cidadão, • muilOl cIeuea (;~ a&iM 
beDemerilOl. He preeilo eorreflDOl· um vl'O .... 
todos OI feitOl delllel La..,1 Bra.ilei.loe .... d~ 
aideatrs da Causa, ora abraçada ger .... ent~; ... 
aio eUa IÓlncate oe que diyergiãu; muilOl Bra
aileil'Ol ha.ia tambem que I~ 1180 declara,io, • 
n&avio Íl .01, Sr. Preaideate, d - Vi,a qUfll 
'Yeuce. - Em Revelnções sempre há duto I he as. 
eeuario dissimular IObrc o "'51&(10. Eu mtdicando 
uma e muitaa Yelel sobre ftte pa~apho, nio 
posa0 deior tle concordar com ~ne 'tal qual ea16. 
~I.IC desejo coner um véo ..,br. prOftdimeblCII 
p...ad0l, eritando • odiosa. tarefa de "lar agora 
a· ver quem foi amip, quem foi puü •• , 'Iuea 
pt"gOU eoa arm .. , quem Dio ptgou; além de qu. 
Sn, • 0011& populaçlo do - Bralil ha de vir 
aempre na maior parte de Portugal, pGl'que ~ 
~omenl que filerão parte da meama famil.. Poli. 
tlca; tem COm DOICO, OI -.Doe coatuma, • '101" .. 
mA Religião, amema liagoagem 1Ec. Sr. Pr.·u. 
dente, ligamol DI pratica ai COUlal como ell .. ('01'. 

rem; hto he a imitlM,1\o Datural 4ie PO'OI que ~ 
rão irmãos. Mllil. depreça um Brasileiro da" .ua 
filha a um Portogue. do que a om Franca, 011 

a um Ing&es; não esmiucemOl .uito o Depcio; 
puse o a.ligo tal qual está. 

Q Sr. Ht'nriqut'I de R"".,u pedio • palana, 
e mandou 'Meta a aeguinte emenda: 

li Todol OI EuropeOl domiciadol n .. Provi. 
eial do Imperio do Brasil dead'ukl da epoc& da 
IU8 adheÃo , IDMpendcncia - Be"';",. ele 
Re8ende. 

N io foi apoiadL 
O Sr. Ca,.vGlllo • !t/,Ilo: - O 11.· do A ... 

5.· eltabeleceo a época em que d ... findar o pra
so para que OI Portugueses r.ideate. 110 IDlper. 
se coneiderem Cidadãol Brasileiros. Erta (·pu • 
d~ia por força eer marcada para que U9 __ 
regra de conhecer, • decidir quael trio OI Datu
nel de P.rtu~, que vi,endo eutre DÓI aeguiri. 
a bos • juata CauIA da Jadepeudeaeia do Sr ..... 
idenlificarão.ee com OI Bralileiroa. e abraçario o 
DOIIO no"o Pano Social. Era .iuta marnr .. 
pruo para de o.. v.. Sear decidido que .. &11 que 
,.10 melJOl tacitament.. ecIn'ormarão com a "0\'. 
Ordem d. coiau. f 01_ reconbecidOl Cidadã. 8ra. 
lileil'Ol •• gouaaem dOI m ... OI I:lireitoa e JIftIO" 
gãiy.. aem .. ec_ida de 1I0va cleellrtlÇle, .,. 
Dlturaliaaçlo. E DI Tlnlade, 8r. PrnideD&e, tod. 
o Portuguel que conCOrre0 peai&ivament. COla donati. 
1'01 e aeniçoa ,..., .. , bem da DOIII Cau •• , ou que 
pelo mt!nOl, Wcitameate _ acomodarão ... j6.'" 
dar pro"" d. lerem COII&rar1oe ao .Dda~lto .
no.. ordem de mil", merecem juatiuill\ ...... 
aquella contemplaçl. da artigo e. questlo .. • 
.. ail leve atteaçiD ao lupr .... que lIutmlO, 41 .... 
do pelo. CODtrario .. ere.:em ter .,.1101 fodGl • 
qa ... hypoeri.ia limulada por qualqun .. od. 
08 art. prrMaderem dntruir • n •• JUI" ua.mt .. 
tIe • IDdepladeDciL H. poil jUlto que ... ,... 
• o pruo J e C'OID .. ai'. dilCenimellco e liIo • 
ftCOIhIo pare .u. o dia 11 de Outubro ele lati. 

. dia memGrayel flUe f'ari ~poea DDI F .... do B ... 
1i1, e .... coraçóea Bruileiro .. H .... e, 81-. p,.. 
..... t., • dia .. tná toei. OI .....,. , ...... 

ria, a .. nlutação do ....... C ...... d •• I • 



(lia J 

... a ....... CIII" ••• ~ •• rllÕpl" 
deIic:ia tleste r_peno, e o r ... to ..... lIlto dQ 

.... '.allitaate, .. 1'IIIIw, ." almaieiHario .. ... 
parte, • ora _dente, por RlII1plo, .ata Corte Ico. 
lIe claro por tlDto, que uclui~ • eKpreaio
reaideJlltea - eomo e8tá no parasrapho, de.e _ 
esta lubslituid. por qualquer daquelJu que lignifi
cão urlta morada mUi fia, 4o",ir.iliuol. morndo,.u, Jaomllmtu; e eu prefiro esta ultima para ir 
de aeordo COlO o que te acha veacido co par.,.... 
pbo 1.°, • evitar deste modo duvida,. Tu<tal • 
pala vra. devem ter a ligaific:ação bem decenninada • 
e lDuito mail em Lei fuacluaeataL (Naio .. ou .. 

.revel! Heroe para elle eh ..... pelo voto pul da 
Neçio Bneileira. EateIKI. porfln que _ftl'i banr 
aIp.. decJaraçio cp. alargue mai, • intellipn_ 
da ela palavra ruitlltaU Cid_. _ftIi Portu
.--, que ,ueat. .esta época JIOIIio aer coui. 
dendoe" quaodo .ol&aIeID • Cid.dãoI Bruileil'Ol. AI
..... ba que plftirio eocarrepdot de nepeioI do &. 
.. , eomo por escmplo JoitJ 1I«Jripu Perfi,." 
fi' 111,.. • de que ba pooco ae lembroa o DObre 
Dépatado. Ouhol partirio com lieeaça ou.. el
la, em boe fé. tratar de lUa Mude, oa de leOI 
.epdoI, e aio póclelD detxar de ler compreeadi
.01 aa ~ da regra; porque be conforme 
a Direito que o aUleate por c:a.... do Estado .. 
iepgta, ...... te. e que ao jUltameate impedido aio 
corre o tempo. Por tio juSCOl molivOl diuera eu 
4H te ."ia r.c:clf,lCeIltar - ~ue aq_eUa Portogue
_ cp por justos mofi,. tlqrem sabido do ter
tillOrio Brasileiro, tmdo ueUe estabelecimentOl ou 
.. ma., •• ol~ d".ma d"aquolla época sejão com
preeadidOl Da regra do Artigo t.· Desta arte aa
âdemOl á jumça, e utilidade geral de ganharmoa 
Cíd8llãoa afh;ctos , Causa. e arreig~ ao PaI.. 

o Sr. ~.riG,,"O ti' 4lúuqf!:U9ae pedio licença 
..... te retirar por incommoclldo~ 
; O Sr. y,,.~e;,.o: - Parece-mé que .er4 me
lhor em lugar ele ,.e"idnlcica diaer.le doMicilio; ~ 
.... bem que domicilia da i4léli de pena&aeacia 
110 lugar, e reaidencia páde tOUlAr-.e f'm .. tido 
diftl'lO; e tato que muitas vela! de qualquer pea
.. .m.emOl que ~al' reeidindo&}ra do eeo domi
"'io~; tOmandHe por $anto domicilie por habitação 
CID um lugar cem idéa de permanecer; preferindo 
poiI a palavra domicilio fieamoe já .desembaraçados 
.. du.ãd~ que pôde occorrer • respeito dos que 
_ino para tõta do Imperio, por exemplo. cora o 
__ iDO de viajar, ou de tntRr de aegociOl Il80l. 
_IDa .8 quo ,te conserve estabelecimento FNprio; 
• excluimOl 08 !lU! residirem ~m tenção de per
.aaecer., que vlerao para aqUI por eeol partlcl'. 
...... interenes, sem por isso pcnIerean o domicilio 
.. Portagal. Panee·me por tanto que devemOl 
aubat1tuir a palavra. domicilio para excluirmOl OI de 
Hlideaa. ... tenção d. pcrmaneeer. (Não .. oa
.io o resto.) !ti •. aqui a minha emenda. 

" Em lusar de ,.,riden~. diga. se dmnidliD. 
_. E ac:cre8~te,se - E~cluido • .,. que esponta
.. mente peg'rllo eID annas co"t.ra a Independea. 
eia 8U por outro modo se oppo.terão declaradamea
.. ~Rtra ella. - Yergucir". 

Fei apoiada em ambas as parta. 
O ,Sr. Lope. Gtz,nlJ: - Essa cxcl~. j' est4 

.. tendida; quaado' eu digo .. a ,minha emenda qu, 
• xrteasa ... tacitalDellle .. ti,erem ligade, tIi*' 
tudo aecaute'ado. 

O Sr. Ca"ntiro: - Eu couformo-.... com _ 
id~.. dOI Sn. Deputadol; mas pareoe-me que não 
~e boa 14 escolha da palavra domiciliados, tal," 
fos8e melhor usar da pnlavra habitantea; li. verda
~e que d8miciliadol quer dilel' homeM que habitã. 
~nataDt~lReDte 011 de assento, poré. 001lIO já p .... 
!MU no ~ 1." " ~lEp1'fi8ão babitantes que wbstitue 
fUta Ge {lomir.ili.dGI, bom lae que haja llDirorllli
_e; 0" en&ão ~llocaNle íl ~Ia"r. domiciliadot 
tr.I um ~wtro pa~ itesidates eM eI1'tO Dlo 
'~, pcmpt relideaeia .. __ ele ......... 
~' .. DOI_ ....... ; ..... ,. diar .. 

maia. ) 
O 

piale 
... Sr. Deputado ...... , Mesa a!eF 

EMENDA~ 

Tocl. OI Portugnezet h.bitaatel do Brail j4 
.fttel da lua ind~peDdenci3, • que Dio tomarão Ih 
m.. contra ella, ou fle lhe não oppoaerio •• "j. 
testamente de alguma outra maneira atrol • "( ..... 
datou; ,. OI qne atando ausentes de •. ;- .morada 
yoltarão DO termo que lhei roi preterir "li': - F,..". 
ei«:o CII~i,.a. ' 

Não fui Ilpoiadà. 
O Sr. AIn,c:a,.: - Eu creio, qne em toei. 

.. maia §§ dcste A rtigo nó. t~moa em ,.istli esta-. 
belecer as qualidades. que devem fitrmar para Q 

f'uturo o Cid.dão Brasileiro; lna& nrlte ~ he ~. 
RoaM intenção dizer, qliem ao pretente be Citt.. 
dão. Em um casO temos a marcar OI earaeteri.ti. 
eos, dados 08 'qU3.8. para o fut.uro um bomem .g" 
rá Cidad:io Hi'uilciro; no outro caso devemol mar
ear quem ,são oS individuo! que ora formffo a 
Sociedade Brasileira. Debaixo delite ponto d. yia&a 
acho dnAece88ario razer aqui diferença de nllticid. 
em Portugal. c nascidltl no Drali!., 011 em outra 
qUllqutr parte dA Monarchia !'ortllgue.a i rorque 
tanto he Cidadão Brasileiro o oascido e. Pqrta
ga}. como o nascido no Bra,il, eOIll tanto que 
entrassem de principio no novo P.~to Social ti, .. , 
he, que reeonhecc.sem, proclamasiem, e ~beri&. 
sem R Causa da Indcpcndeneia. COõ3 eWeito coaai~ 
d~da bem a idéa que aM queremos e.primir ~ 
~ membro do Artigo ~ faei} será achar li pala~ .. 
propria. pan enuncia·la. Quom julg3f),jqt nóf. t'tt,. 
lÃo Cidadãos Brasileiros? AcalO leríio :01 filhos d. 
Portugal, que aqui .. achavão -'1 época .. I~ 
dependfucia, e que se epposertio a elI., eu 86 retir." 
rfio P Não de certo. Serão OI mesmos filbol: d& 
Brn.iI, ,uo o mOlimo ~rQticarão p' TalDbc1n ~o • 
Crein POlI, que SlioCidadios DrMileir.. ,od~ 
aquellfS ·homens lhrea, domiciliados no Br~h .... 
époea ti. sua !adependencia, e que pio Ie ·oppo-;' 
leno a eUa. ou não .. ausenlárão &elO lieença • 
.. bor. tobão Dascido em Pvrtugal. ou no Bra8il • 
ou em· outra parte da l\fonllrchi. Por*utluezL Qffo~ 
reço por tanto um. emend", que me parece abran
ger em po11CU pai.VfllS I idé. que perten4emo. 
enun.ciar. Eu ,\uero que.., entenda que a époc. 
d. J ndeptDdcnct~ de\'. ler considerada reIJl8di\'a" 
mente , declaração de cada uma das Provincrias; 
~rqu. ali.. ~biriam~s no abturdo de reconhOfet 
já por C.doioa ,'Br'liiieir. a muitol que iad, 
nno deJão .. menor in4icio de adht'tlre .. ao n".. 
:Paeto, J'OO't3 _De ;&Ili1Oem "lio ~tejliG Qedar~ 
por opostoIl • .etM. Ei8-aqui ,~ mi"h. emenda. 

~, T-w OI tJnHiIIl iiVl'el, DMeid<.,. .. ~ 
)MIIte da ~ia Portr-péla, àomici...... .. 
lsIaàl. ........ *.ePJtAde~-. ... ... 
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• .~ • .... - 1110 .... e..... ..... __ 1ftIGgit:Ia, alo J*IIiac!o. J!I1r i.. .... =- • 
~; .. c..p ... deaá~e Deite n .... ero os ....... di&..e ele O .. tllbf •• ::e. IM: '.i ........... e -ria 
"tIaOtora, .... que nerí'io o. cem-o -1IInteM. ãetlruir na tJireilo adtl!lirWo _ .. -' .... iaiA le-roi -iada. . . c- ... I~ r- ... -

~ sal Ilchiuflo pu. II!nalMftce 10.';" talO i-. 
. O~. Pen:ira ~ Ç"rall4: - ROlapindo o.... perta1We objecto~ prulHl_" • Dha .,iaiiQ o ... 

siI os YlDcu&.os cpte. o ~ga"ão a. Portllgai t prud. • .ai. ~.eu. paroee-me que seria .ai, puliQe. 
.. &Rdct • ~u. ~I~, e formonelo mil (lDperi. t- Co, e coadunado á 1111'" lil.aÇa. ali ~nal_ ...... 
~OIDO. ~açao ~11.te,.n."eote, pelos motÍ\ao. que IlUII C!8te Im a clt'a ~11l ~e S- Uftecio\l~.l, ..... 
iad~ .. &ao berOlca raolução, etA indÍ8pCo... C .... iàli.;li,l..E.ti(t,"'_ cada. Utn. 't·&W!rlioo. H' 
'tel dest.gnar as ... aa.dadea, e relt .... it". que deviào .,... f'fIt que tft fu.da4t •• adopt ... IU\IIIO p~&o So.. 
caractetalr CtJtH ~l~adã.,. Hrallileiroa, aquellea ciMI, e fuer parte da familia Drllileira. çisto q ... 
PorlU~ que eX!a&lMO nlI'e n,;", cahraçarão vo-. tiaba DireItO para .. ta eecolha t C\laa tlato q" 
1u~~lMIIle esta (;aula, ~par.ado.se daq~Ua la. aiaguem ouaasse ronlr.arL lIGa0 Sittenl •• e opoE. 
Inil.. a qae toei. penen~.a1Qoa. A ec..Miellio ele se á D08Ia Indepeodeacia. J!Orque tinba o I"" 
Coasait.ição t de que' e" ~lhG a huora de lei' 14vre para sair de.te III'Ip<'fIO. ee 11a~ "in ap • 
... bro • red~ o Projecc. em diacllltlão, cleYia dasae a 'õrnla de see Go'erno. Att nluiea ct. 
tiCUlher a época maia DOlavel para .arcar a li. .Me illuo.tl'ell t:ollegae aão/ mui dign .. · ele a&. 
!Iha de di.i~~ ~M IICl'Yill8e ~ IlICdid. para". tettçio •• cmlheço quanto /aê<'eI.-, ã. be firmar bu. 
IIDpol1llDle dlabDÇao. Du .. podllio .ei: .. ser: 1.-. ... re~\'& certa pela 9U8 no est~o pre8t'ate dê 
- ac10 da Acelanaação do lnaper.d .. r do .Brasil t cnUSAS ob!ellhiio a q~bdade de Cid.dãu o. POli

JNIo qual mos~ a Naçlio que tenel" c"lh,cado no taguelee rc:.idenlM AtO Brasil. () '111e pe.ria mio 
'rbroaq ... Legica .. Succ.cs_ da. MonarcMa COI8O posso adaailtir he que • fac.'a diliel'elu,a dOi 41'" 
.. S-.... ~ t proDUDciaT. .a emanci~'o pela. pegarão em arma t ou fi.riiet algue.. u..c."\'&e 
cleclar.ça. le aua IndepeDdeneia, e era t"Iita o mt.. ções e esfOflOl a t .... da C8IlNr9ll\'ã. • int. i. 
ator.vel dia I:! de Outubro .to anno passado de d.de da antiga l\1.arehia t .. o",~çi ...... 
que se w menção De § 1,- de.te anige 5.° de que t"nea ao 'ytlema da DOIiI& I~. porque 
tratamos: 2.- a da. publicaçio da nona l.~i fun- delisas .rgniçóes IIC bno repNClwàr odiOl. cal ...... 
d8IDColal, em que eúbelecidü .. prantias de ui .. , e males incalcula\'eil (apoi.de. ) I .. he abrit 
aoaa exi~átllc:ia r-titica, pode8lle cada u" f'Dtr&r á porta a vi.gança ~nic:utarea, por prteau~ •• 
DO aoUl) PackJ tSocial. jur&DtJo upnntane&mftlte, i.,imilladet entreiodivlduOl e ra.Uit. que. deve .. 
• Cota conhecimento d. causa a Con!ICitui~.io do eyitar cui,lu8IIUteI\te (apei.do.) Na p,...,ç.a de 
Imperio. JuJgou & C .... isaão que aquell. pri'" uma Revolução, eujo ,"uh.do • aio pode_mo
ra data cra amai. trrmin.nte e Datur.1 para que dialamente pre'let, D~'" toei", OI JtcMnt.nll s:io C'lpa. 
qualquer dos babi&aD&ol do Br.il, na9&:ldo em mil .. di de!ibenr o melher e:m.tllho que ct".ta lO-
O~ outro lal'misferio, deeJaraae lUa opinllin ~..... gllir, ou teja peja lapeft"ri,IllIlu de r.ç.1 qft ... . 
F.octia lU coasiderado como crime t qae aI~ ... di.. poen. t:Ülâr ao partido OJIOõl. IICI_I .. qu, deeej ... . 
IId~.es tom.,.. a rclOlução de deiehar o no., abraçar, ou .. je J!OrquI cimmstant'iu de in'""
PaiS t ab:melo .. ndo uma causa que lbe. do co.. particular em ec.Iieto co", • bel. publico 1*' .... 
~i:.ba. ji VOIOl junmeDklI que buião d' antel em pcrple"idacle a decJa1'lÇ'tio de lua epialão. O 
preatado, j& por mtcres&el familiares, e tiDaI.atente ctue lObre todo indilpeDlavel lIIe ~rete ... el ... i. 
por oulrOl motivos que os decioiaMln a Itguir uaua nar IneralDe1ll. a c:eaclucca ~lIelk. que um. "ar 
coadue'a. que aão parecesse em ai cunlradieknia, adheriril'''''''' C.uaa dep')i~ de proclamada noa
abraçando em tltooria Ulft systema que era desmenti- 1& bdepelldf'neia t . para HreID p"~idot co.. .... 
do pela p,atica de IU~. Ir.,,;,,"; o qne be abíolu. fr.darios. pClj\lfOl • ptl'turbatloin da IIflu"wa<a pu. 
'-lellle re"ugmnte a08 principill' de boa fé, f do b1ica,.. ~mtra"i~mD , lUa p~a: e.OI 011 
C&l3cter firme e franco, 'l'O dcve le" .. r ao rim o f.u:~ anteriores "nem Gear .m )WYl'flue e8Cl'''':t. 
partido q'Ja çscolbco. 1"~I,,&'a que ~u 1D~1DD )em. mento (apoiAdo.) Por feta ~ii. teaho • lena. 
brassc l'SS3 época CCNno amai. aOlavel, • propria brar que por du •• V('Iet se dttUgeMI POI'tbsal ,t ... 
pa~:a marcar o mnm~nlo em qlle ee l)()\\.:io ohtc:r relaçõ1'8 que o prendiie , Hltlpanb'; li 1.- f tal 
o. Direito$ de Cidadão ~I. re.idtnt'im no Brasil; ~Ia AcclamaçAo de EI, R;i D. AiTon80 Rcnriq"a 
anas a~ora C'Onheço que este termo eta mui rcstn. M Ca.po de Eurfque, a que _ lfRuie , Lei 
elo. e ioadllllllllivt"l; InuCo mai, que ji pelo Ue- 'MndatnnalA1 frita nal Cnftn de ".MfI": , lo. ,.. 
ereto de 18 de Setembro do anDO p&&II&dn. se de- la el""ação de .:a.llei D. JoI. IV ao TIl .... que 
terminou que todo o POrlugtln Eurfl~n, ou nr.. d. direho lhe p"rttncia; e apesar da #n.rra ctn 
"iJeiro que ahraçAll8C o Sy8aema da IndcpendeDcia, duat NacÜt'll Ie IU'O .xcica,ão .. pr(!F.tr:JH.ÕtI d. 
\lIIlSRe ,lI' 1.:::;0 "erde, e I .. cgcnda. eoroo distineti. 8,l1a e Mario I qi,em qui. legulo para Ift.PIlIuha t 

"O de Cida~ho llrnsilt.iro; e que M1"eIlC'l qne a e outro. ficario em Portugal. () a1l'ln" .. 10 tem 
bliO se mio prelotlllliem. fIIhi8llem deste Imperio 110 pra,i~·a(lon.1 qll,.tôet de f"Ccet..lO ÍI Cnroa i • no. 
Ilre6xo tempo que lhee &8Iignala~L E.ta IlfovirJel;. to com f'la1M'('ialid:at. o Incrr,~n Jft ., .. 'te '&I .·i. fui ampliada pela ProdamaC;iio de S. 1\1. o EI.Rei D. Femando t gUindo D. aàn 1.- ch •• 
lmn.rador em d:lta de 8 de JaDei"" dee&e Anuo t. .Ido ptlo PO"O .0 Ttirono Pottulfll'" ditpu'f'" 
clt'I;c;it; r.l:lill henign!lmente explicada pelo »C('ft'to a.,oae do Reino , br .... ' n .... ri.. e &OI" 
de 1·' do m~8rno IMZ, • anHO, em que ao- deter. IbOl de D. IIrD" ... Cutto. Todat .. Na,·ÕI'I" 
... in~ que qu.lqnf!r 8uhititn de Portu,Il1I1 qlle "ier i«uafl circu ... taaei .... ~ d. tntabeltcida a o,. 
r.::>M a i:ttenç~o de se er,tabelecer pacificam~"le DO deta, lançio .". "io .... • preteril.. I.i" •• 
I10~80 l'aiz, ~ogo que r.hegar a qualquer Port... ;ua poliuc:a. ° ,enerOlidade. ... ....... rio I"'" , 
fl:.-ve .!lfescntar ti respcdi~a Cama"., e preetar 10- esque(io para .1'1'8 .8. d"",1IÕeI t , ... ~r .. 
J~nll1(! :;nranlento de fidelidade lá Causa ~ 112'l!il 51h .. da rircuDa&anciat, • ,u •• i\'er:io O"~ ... 

M ImllCradur; Le~"la~1iv .&ta 'lu ainda Dau .aotivOJ CÜlno ...... i" PNlcltrlçl .. ( ... ~) 
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N')!I r.,nn::a ... a~,n. 1111'& ""1 {"~'Jilia Pnrtogora., ate 
P .. 1Z Da.u ~r. ItOS~O. ello ti,i pelol PonUt;ut!lea cun. 
quistado ac,.. I"diua leu. halula"tea Indlgena, aos 
fleI:u:a 8ubj"~1l11l0. por {orca de armas. c d\ ... tl'at"a. 
yemll'.i. D."iditlos ".!Cur. eJJl du.. Naçõe" eacolha 
~"dll um ., que,mllis 'lhe "(lavier aegundo 1eO. in. 
ftn~ie. t aem oJins, e rivali(tade. }lf'IlIoaa, impro
priaa ,te PUV(), c,vilitiàdol Se a, Lei. da huepi .... 
lidade noa obrigiio a u~ceber henigoamente qu.lqqer 
j:stran~iru qU4'! queira "iver fnlre "{)ti ,e povoar 
"OSSO VUbto t(,f.ito.io, com quanta m;tia justiça pra
tlcaremo, estes .0fficiuI, l .. rA c'om aqnellp• de quem. 
.ie~cendetlil)ll ,? He por C"~CI fundllmentol que en 
'Iuerert;, l",ulongar 1l1lueU:a CpoC;l. a,1étlt do dia J ~ 
~!e Oulubro de IS~!i. no menol p:Arl\u o .. 'r .. 
Proyiadas delite Imperio relativ.rr.ente 110 tempo 
(l',e em c:adn um" deU", se p~,,('I.mou prr .. ia vez 
flO!WIA Ind"pemlencia pnlitic , upo"ltJo deita manei
rn; e com a mai!)r framque.. roeo. .inlilDOI ~nli. 
1l1entos. 

U ~"'. Mn.,ttlltrlUJ: - Qu,"dnfis a minh" 
ernen,h (c.i ,,.,,II.dido de que nii~ devi.mos mar. 
car tpoc" t (lar.. della diduzinnos quite. Porlu
gucs.:a seriiin hll~nlhrus da S,"·i~dade U~a'!iJeira: to. 
d:ni:l, não {oi "IMliAda ;m"s como ha outras 
e:nendas q .. e lIe iPC1ioRO • nllo dí'tennillarlle' n
I'l Ci)()c. cio, lJrojl~lo, .. 1 examibar"i a queatio, 
olhando pAra cnda uma dali emenda., e "erei, 
tce preenchem os finl que todos nó. 110. propo
mos. Dllrt·j S'l&Ç:a8 ao Ente Supremo le poder 
"tinar com a v~rdade ctn uma materia cle 1.1110 
,nelindre, e conllcquencb" Eu Vos peço, St'ohoreR, que 
t,lheis com rluplicada nttençíio pára 11 doutrina do 
artigo em di~cl1siHio: deU. nada mencI relllllt .. que 
,'tciclir dA Forte de uma grande ,larte d~ popu'". 
çiio do I ml,erio. 8rll.. que he, o que quere'mos? 
~oprar o(Hn~, c rh·nlida(l ... · inju8ta.? Queremos 
arredar de lll'!!!'(\ Itcio OI que qllcrt'm paci~('oa Yi· 

ver '(:001 nollCO t medrar cu1n nOIl('O, e ccln~tilnil' 
c.,'um 11030 uma flÓ Familia, um IÓ Imperio. de
h:lixo dali lJlI'!lmas A uthoriclades, daI mesmas Leis, 
dli Inesml\ Contititúiç'io. venerando e adorando a 
lT\('!lma tleli,ltião de nU1I90. Pai, que .eguim08, 
titllludo a m~,.ma HngftftJ.rem t.IUgcitos ao. mnmos 
\11:0S e CO&hlmes? Jt~ndur~cid.,. t ~ semibarbarOl 
perlcnc\('lw,!' rcpelhr da nUIlBa cnmmunidade aquel
ll"!! que .Iesllf;:@amto o 1, .. i. que 08 vio nnscer, 
IlI'OS am:lj"I!, seus ":ireut.'s, e dem.is laço. contra. 
),hlus, pr(·rcr('nl viver com nfl~eo, prefere... a nossa 
fitmili,,? N,io': eu o O:I!IQ afErm.r i>ltl toda esta As
IIf'IlIbl#!l1: nijo, tul nfio qlwrelOOIl. tal não perten
demns. DeRtr .. ;r l'ivalidac1es, armoliifiar • "arte com 
n 1O,Jo, desvanecer injUt;tOf', e c:(1lM(>(lncntt'1I o"io" 
(~hamar .~. nussu seiu, receber com 011 "raçoa aber. 
'.(ll aqueUell qu~, quizerem viver com 11\IS":0, ldo 
DA h'7,1'S I 'é«! que me .,arece. que cada um do'! 
:ir~:, Depufado!!, t! em gf:r:sl toda a AlUlemlMa quer 
~!ltabcle~r d doutrina deste ~. Ser-me.hia necc~ .. -
nu que os Sra. J)eputados ~hmbrOl d. Commis.. 
do eipli,:assNn o, mOli""8 que fundamentario para 
A Commis~"o' esle ~. Ma, .como DilO se lean, feitu 
tino.'me .,' direito de interpretar as Illminol;tUI. e 
cinuf:as 'Vi!!tuda iIIustreCommi!sno. Eu creio. quo 
além «1l1q 1Iella" base!' a COll1mislllio entende0 que .1 rl,"via cUDslder.r Ci,tadii08 Ura"ileiros us Portu. 
,.·I1~7:es que fiM'r:io aervi\'08 " CnU8la da Indepen
"~lIei:t; e "\\i'ondn que estes IlÚO OI que existiãn 
"0 H"Hit até o "i" U! de Outubro (dia momoran-
40 e .. que fiaalU'M:o&e 11(' proclamou a JndependeD. 

da ah50~l1tft do IlilJierio eom a Aecl:~=çúo de E'ua' 
l\Ja'!e.tad" Imp'rial) assim 18 uplicou DO Arlis". 
Veoj:mos pois f O 110 eou~egue o fim da ComnliSllitu. 
Eu ja mU8'rr.i que o far.tll da re,aiclrada nato he 
Rufflcienle para m.rca, qual foi. ou he o Purt ... 
guf'l amigo do Brasil. qual o Portugu(>1 que quer 
entrar na nossa f.milia; poia que muito. vive ... 
com n08CO, e gUlão dOI, 001108 emprf'80' publicoa. 
tem alé I:&«;os de parentesco com ntlK'O, e, todaavi& 
nllO pOI!em ver-nos livrei, emllncipados, e Nação 
] ndependente. Seul corações bafejado. pelo pe.tileae 
te mUnlllro' da .ervilidade, enfun.dol por caprix"tla 
ambi~ão, 0"0 podem osquecer·. dos antigO,l tempos 
de mt>squinha e prt·ter,na1ural recoloailaçiio: que. 
~m ver em DÓS o que mio duvitJio seja eundi"in 
l)fopr'. pelo que relpt'ita ao exercitio Ii.re doa 
direito., eolll que a naturesa prendoll o Gener() 
H umano. Em tal c&1i0 como aflirmaremol q.t:e Ci. 
dadiios 8rllliileirOll são todo. o. Portuguelt'. r.,j. 
dente8 no 8rasil até o ,lia lide Oatobro de 
1822? E ae devemos curvar-nOl &01 principios" de 
uma sãa P"litlca, pAra não encerharmos OOiol. 
e lim promovermOl a t'lo neceuaria recGnciJiaçito 
10 ras~ que mio ~eICOnVe!lbA,mOl d,!, .principio. 
d. JUl'tu;a, prudellCJa, e dIgnidade NaC'Jonal, he 
mais que evidente que tal clausula se ciioc!evc 
a .. ignar, e iim ao contrario suprimir-se, adopt:lIIdo
BC • uuic. propria t • unica politica e' conciliB!!o
,. " a uniea justa do juramento da nos!!a Conlt;. 
tui,-1lo. Eu vou t 8enhorell, ex!)ender os meot prinei
pios á. "Ite respei:o. Quando o Brasil era parte da 
l\ton~rchia Portug11t'za t h()u~'e Itmpo em que, seos 
filhos, v~rgf)nhollampnte consIderado. colonol t não Ii
nhlio direi'o.. nem Palr;" , na accepção clprixosa 
d.,s Visires e Grno·Senhor que nos gov~mlYlio; 
es~s mODstrua , dtshonr. e Jahco ela humanidade, 
podiüo vei' um homem .e n direito ••• em digoi,ra_ 
de, e IÓ crL'aClo para pal'l c ludibí'io de outro. 
humeos. Cbegou porém o tempo ele cni" , snbie el
lea o justiceiro ralO do Eterno Moderndor tiOIl Im
perios. Acosaadc:1 pelo primeiro dos Conqui!lta~orCl 
do Mundo, pelo Politico Guerreiro do seo Secu
lo, eorrcrJ:o á ahr;l{al-" DO meio, das victimRs d. 
lua tyranicI adminJluação; no meio desses EDtc~, 
cu,;n. forma só (di"iáo eIles) em de homem. Po
diamol eotRo bnçnr-lIles erA rosto 1lE'0S desr., "ores , 
.ua tyrannia t ~ toda a IICriC de mi,les que sohre 
Dr;1I e nosao. maior!'. havi:io tJt"rrnmado; e rerel. 
lindo·ol de nono seio, declararmos ao Mundo in .. 
teiro o livre exercido de 110S!!.,s inauf't:rjvei~ direi
t08. Maa não. a sl'nljihilidacle a com.p"ix~o foriío se:n. 
pre li primeira~ qlialidadca doa PO\'OS virtuosos: 
aC~'iio nl'gr(':~;:d8 foi sempre negar a~ilo ao hospede 
desfuorecido dll Sorte, bem que inimigo ~('ia, o. 
Brasileiros pur tanto francos e gCIIC'ro!!us ftcollu!rIin 
os fcJragitloll; e elevadu a Ueino mudou o nra~il 
(Ie condiçãu. A P.trill era commum. o nl1:!cido no 
Brasil ficou como nalk:ido em Portugal, e \·ice-ver. 
In, o nascido em Portugal como nascido 110' Bril
"i1: todos cntravão nOI IU~:1rt"a, e empre,gos 1'"
blicos. .~m verri.l,rle n.io era o merecimento qu,. ~n
duma 011 despachos, maq o patrooato, e mlli. 
vícin. proprios de uma Corte t:io corromrida ct'mo 
a de D. Jo"io 6,-. o ('crtu hc que OI Portuguezf'l 
enliio le f,Uc::iXIlVúo de niio serem despachados. acon. 
1ecendo-Ihee o mellmo (Iue 808 Brasileiros nIl8n.}(' • 
Corte residia em Portng,tl, Dlio militandu' toda\·;. 
acerca daquelles o mc~mo que acerca oestes; puis 
que: Porlugal 6cou I('mpre c:om os Tribnnaes 11uilf. 
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til t com uma Repeta t eom amp1u t • mui aa-:. Brui1' B ~ ...... c1eentaMt Ciaac1l ...... 
plaa attrihuições &c. &c. Proclamada a aOlla I.... liltil"Ol &odOI • DahI\'Me do BrMil t _bit. doi 
aependen"iR, perguntarei qUReI MO OI Cidadliol Bra- quaes 6nrio pena , __ JadepeadeDcia ..... 
• ileiros? Tão sómcDte OI nascidos nelle? Ou em penna, e com a espada P Ah! SenhQrea t ... Cft&o he 
geral 08 nascidos no Brallil, e Portuguezea que a- o principio de arg'.Jmeataçio t flu, o 41u. auilO I' .... 
~itrem a Causa d3 IndQptndencia e do lmpe- va nada pron. Se poia a Ãnembléa 1_ CODheci
rio? Certamente. E como te laa de fuer esta eles- do aa difficuld.dea e rilCOl t OI damaOl e de&crio;. 
tincçiio sem oft'endt'r VI principiOI de ju~tiç., e ge- r.mento que mem o iDt~ publico .. deaetalt 
r.' utilidade? Pela cl.ausula da residendenci. atá IDO~ que 11m e.trem em o aOllO l'ac&o Social Port .. 
o dia 12 de Outubro? Ou pelo juramento da Cone- peses, he eyidente CJ.ue não conY~m clauaula a.O\II 
aituiçiio l Pelo juramento, Senhores, he tão celebre m. de reliden":" e .. m a maior .mfUtude; aqueDa 
aquella claulula t . quanto nós por eUa IUpomOl por injusta pois confunde boDI coa maol t talvel fafta 
_guilJo que he meDOS pronvel, e menos natunl. recendo ealN e obrando contra aquellea , • por i .. 
Os Porlugueles aqui residenles tem todo o direito politiea e perigosa: esta como fundada em j\llti~. 
i lerem Cidaq:ol Brasileiros; mas deve ser-lhe. filha da ordem, e origem da graade.. • proaperidade 
igualmente permbtido renunciarem este direieo, e aacional. Agora, Senbol'ee, direi dual paI.nu sobre a 
conservarem os adquiridol no lugar do leo nasci- emenda do Sr. Carneiro da C .... AG. Quer o Sr. Dep. 
mento , yoltando para elJe. Se elles quiserem aqui tado que aejão excluidOl de Cidadã OI Brulleiroa OI 
dcar, e ler Cidadãos Brasileiros. antes do que Portuguelel, que au Proviac:ial do ,M.rublo,. 
l'Omigueles, nenhum favor lhes nÓl fasemos em Pará, Rio Negro t depoil d, c:hegar lá a aoticia da 
a .. im decretarmos, e nenhuma injuria nOI fa-Independencia do Brasil, continuArio a IUfteutar 
sem elles le se quizerem ir embora~ Deixemos-lhes a CRUS" de Portugal; e que igualmente o lejio OI 
i~teira lib<!rClade. Além disto, quem atHnnará, sem Brnsill'irol que forão pt'dir Tro.,u 6 Portugal pa"' 
liér tuado de inconsideraçlio, que em Portugal, e embaraçarem tão heroico procedimento. Apenu ou
(ora de Portugal em os Paizes Estrangeiros não vi esta emenda Ie me lugerio perguatar lO iIluat,. 
existem muitos Portugucles, que tendo OI mesmos Deputado: Se o numero de Portugue.ea a.tu 
direitos n\) ra1ria commum que acabei de expôr. Provincias e'a tio grande, que por ,i só ti" ... po
preferiráõ ler Cidadãos Brasileiros, IÍ Portuguezel p. dido sufocar o ,rito d. independenc:ia dado .. 
E .rio eltes por ventura cont.iderados Estr.ngei- outrol Cid.dÃol lIatura.. do Br.ail P 'E do poda. 
;01 9 para se verem su~eitol ãs fomaulas de D.tu- do o iJ1altre D;eputl\do responder amrmatiy_en&e, 
rMalisação? Declaramos lllís por ventura guerra.OI fica eyidellte que OI culpadol uio devem ser 16 
Portnguelel nossos amigos, ou ao Governo tirani- PQrtuguelel, ma'! tambt'm BrasUeirol; em 8m d. 
f O de Portugal? Apagaremos em no... memoril ~e lier • maioria rl" Provinda, porque IÓ .. ta 
OI laços de parentesco, linguagem, e Religião' poderia ter de Ina Plrte·a fo .. ç. para conta, com. 
$eDhores, guerra, guerra a mail encarniçada, e con- o bom l'xito do 1t'0 partido. E quel""rá o illu,," 
.islente aos inimigol de nossa' Independencia Mo- D('pllta~o que revoguemos para aq"eU.. ProviDciM 
aarchieo.Representativa: guerra a tudo que um apice o § 1.u deate Artigo já app'fOYado , isto h •• que 
DOS pertender deslisar da carreira honrolla da DO" do Cidadãol tO~ol os Braldeiroa reaideat.. e DIIa 
cathegoria, a que nos elevou o nOlso brio, cora- eidOlno Im~rio P Querem o iUu.tre Deputado Y. 
gem e virtuoso Patriotismo, e amor da liberdade. banidas dOI foros de Cidade trel Provincial, 011 
Nada de união com Portugal ainda confederalmen- ao menol a m.ioria dellu P Quereti que dcacarr.
te: nada das suas instituições: nada de outra sue- golmol aobre aquelle. Povoa o •• ourrague ~li&ieo 
cenão q'le não sej!\ a do Senhor D. P~dro de AI. das de .. ssas. para podermo. eatrar no coahiel .... 
eantara; mas não declaremos gUerra aol homens; to de 'lllaea forlo OI que li oppoterlo. qUita OI '0 contrario acolhamos aquelles que quizertm 1!i.er que pedittio armai. quael OI que ,uliliarlo tIII 
Com nosco; aupeiltemos. a ~olsa popula~flo, enio pertençõel P Que m.la t Senhorel , nuo antolho' Ea 
abandont·m .. g a classe ma'!! rJCA, mats trabalhadora. chamaria, se lá esd veal., defogta~ado , ui.go t rati. 
que falia com nOlco a mcsma lillgungem &c. &c. dico o negro dia em que ac:elamamOl a C.usa do 
Não he nisto que consiste a sUlitentação da Inde- Brasil. Em ve. de .er aplaudido como r.ulto ao 
dependencia, e intf'gridade do Imperio. Finalmen- JURO da Posteridade, nefaslo t e horrorolO o pra. 
Ie, Senhores, de dua .. cousal uma; ou não admitamOl guejariAo. Demais t Senbore. , 111 preeilO ter como d. 
em o nôsso Pacto Social 08 Portugueses, e só evidente utilidade I prltica geral d.1 Naçõn qu ... 
entrem neUe os naturaes do Brasil, aendo tudo o rrgenerão , cubrindo d. aalutar bal.amo ai ch .... 
• ail E!ltrall~eiro ;ou não estreitemos a porta do abertu pelot diuideut ... A amui.tia , Senllores t alf. 
grande et1iflcIO politico. O meio termo em taes calOl de ler um. medida .coaMlhad. pell prudcncia 
fae mais perigoso que os extremo •. Quem nlo ve l1icla,'a ptla umanida •• , h, (rermlt ..... m. di •• lo} 
4lue muitos Portuguezes ádmittidos peJo Artigo, a Ci. abon.da pela justiça. Se I rastio fui d.d. ao ho-' 
4adiios Brasileiros, de força devem ter em Portugal mem para ,uia de lau .~õtl. h. evidente, que 
pai" irmãos, e amos, que des~jariio seguir • Cau. eUe nlo póde Itr relpoa .. vel pelOl .etOI que t d. 
IA adoptada por seoe filhos, irmios. e afRoI I E natureza dubio. e incertOl , ou ('IVa 1D0r.Udad. 
que mal ao Estado Drasilico pode rellultar de re- naio eslá daramente definida • 110 fllhol da pror,ia 
teber em Ileo aeio maill aqueJ1es CÍI'"diiOl que ne- eoDYi~çI,. A A.semblé. por tanto ohrarla preClpi. 
abum damllo fizerão talves ao Brasil P Se eatel pó- tadamente, obraria com injultiça, ... anteiona. j' 
dem yoltar.le inimi~os do Estado; porque Dio o em um artigo conltitucloD.l a degrad~~Ao polilica 
poderão os de que (;,lIa o Artigo P Se nlio conyem daquelJea Portuguues, • 8r.I,I.I ... I. Permita.m •• 
encher o Brasil de Portu~ueles; como conYem de- Sr. Preaidenle , trlHr 'con.itl~ra{iio da Alnmblta 
élarar Cirlad:ios Brnsil!:'irolf os Portu(ruelel residen- uma oble"açio que ~gorl mrllmo contebe. H. d. 
te, 110 Imperio até o dia 1! de Outubro, muitol dO!j I,ando política aprender-no livrQ d. eaptritnria a 
IlUlU furoi.o encarnitjado., ou di.'lrçadoa inimip do 4irJtir a NAo cio BicHo, 110 .cal,or d.. 'lJDpa~ 



.. pnlkleiJ. Ollaemos ,.... AtMli.·. '"' .... , • 

.,a.. "'atenea1·~. ali· 110';/0.. qU&1O Solda
d .. que tl'OU&.·da U..-.ha, ppr .,'paço •• mai. 
.~ do .. _nOl, .. IOCCP~ pccup~~. de p."" 
tê, ou a!8'lID· ou&ro.. ~triU por unhara, -.l.Ho1i 
OI .t'OI Suldaw,., ioe.~ 08 leU c:ofrêa, Não. 
Não 'tllh~ pote .. ~.aido '. que IU.t~Dtlf. • In
depndenCla cls Amenca? 'n"ba. Porem • ,uerr. 
tomou". perra e&&erminadora, e easão • cl ... 
eitetmiuda obedicate ao aagrMlo tle,. da eoo ..... 
"açic, reagio. e aio poupeu lI\eio algum para 
GÓDlegui.IG. Veoeee o Panido Nacioul; foi .. icto
nOlia taliO. • a humanidade; IDM 0DIIl CQItO, • 
(paada ncrificiOl; prilneiro .. ui. _._ .. derr .. 
1Dou t maKo gemeo a NatareA. Ora ai Pro~nciM 
apcmead .. pelo nubre Deputado aiada se Dão liprão; 
•• 'ftouaa dt-liberaçõel eon-elD por toft. apart.; • qual 
"r' .l'eDdIlCa cWtueHea Povo., leDc.to .... tal cleli. 
beta~;t i Querer.iõ. pu P Promov.la.bão. uDiDdo-se 
6 Cau .. du Ptovn.ciu qae tem jiÍ procluuado .... In
lJepeDc.lencia' Não. Saio. mais enc:amiçadOl ini.igoa 
'do que o· tem tido .. tê agora. Se at' hoje pode
Y:'io abafa o grito da t ndependeftcia. .CIOBIO aã. • 
illu8tre o..puta~o. daqui em diante mais .. ..fo .... 
tUiio .,ara eXlinglli-lo de codo. Aectaee maia que 
oa me~mo .. indifFerentet até agora, recioaOI de sere. 
julged~. criminosa., reci080l da applicação da Lei 
.... SoloD , 1lugmentarii o partido. inimigo. Eis AI 
~uneias que púdem I'elUltar da ..."tda do Sr. 
C.,tr"inJ • c..M&. V 0&0 OIIltra eHa. leu."'. 
• faço. respeito da do Sr. LopN o .... • qual 

eoWer.-ço uma emeiada. Coberente eom· OI priacipiOl 
'expostos voto contra .. demaia emeacIu. que. não 
pn!eilchem o fim que nGI prepo_. A ., Sr. Ver. 
gwri' o expõe uma' idéa cligtla de .t~ção; poi. 
. -que' "'ena .,bre GI C\ue·· peg~rã •. volaatarlllDeDte em 
• rw.u· contra o Braal, e á IDd~deacia se opo
terão .teliC".lladamente. Eu "010 a C .. or data· idéa, 
'mas Dão a ~o propria cle Artip CUIlIUIU. 
cio .. al, .. lém de atar perauadido qDe vamoc com 
~Ila ahrir porta , ~llaIllDiaa. Queira V. EK~ RUIR
dar basear a minha emenda que he coal'ebida ROI 
wrlftOl seguinte. e 

., Proponho que dA emenda do Sr. Lopel Gil. 
.",. H lIuprimão ai palavras que marCHO a época 
de 1 j de O .. I"bro de 18~ (ulva ·a retlaCÇIio. j -
O Depulado Mo,~tt,.ma. 

l~oi a~oiada. 
O Sr. IJina: - Eu terei muita satisfação se 

."..ur etlta emenda, porque concIlia a paI e tran. 
quillidade com la ju, 'iça da nossla caUSA. Seria coa. 
venlente que se marCI1SIl. u'ma C:"P0ca :mt~'ior ti que 
teuho ouvido alilignar para -disli"fJuir ,os <lue me. 
recem o ,itulo d. Cjdaditos Brasileiros. Muitot ao 
ultImo utremo adlterirão 8 nOlsa causa, mu dei
ebarüo a IU!ipeita de o l4rerem poratemorisados de 
um proximo futuro qt1p. OI ameaçaTa de gra~i.limOl 
lDale.. e nio por veDcidosem seul! coraç6ea i &aea 
Jlnm~n(l n:to merecem ooneeguir .. ada da lDIIDani. 
midade IJr"lIileir., st'mpre benigna, na nrdade, 
par. co," ". mf.mol que deskoÇa em combue, 
.mM eircemapecta para C01R aquell .. que regularão "O eeo 
proef'dimento ~I"I circualltanci.. .a.ua litueçie: I .. 
to nüo b~ .. 5 relativ. aos Europeos. poi.· por uma fa&a. 
Jid,,;tr. niC) ftptl'ada houverão , .. bela Bnsileiroa d .... 
Ji~radus qllf fizemo o m8llBO; enio poIIO coa"r .. 
iue tanto una t"Omo outl'Ol aejio admiltidOl.o peatio 
Ge ('idadãOl para plrem direit. priftti"OI dOi 

• mADteI d. ;UIIa·... da - ......... 

I~~n Não",. epoabo • que aeja.aOl liberut. 
10 ~'de OI cleichlr sosar da proteoçiio daa Leia; 
• eu j. mostrei tDtoI ~~entol a e.te rapeá. 
,~.do .. tratou. de aDulIl& .. neata Aueaabléa, poia 
aH9~, ..... que se perdoa_ &ui arrependido.; IDU 
~: por IStO concordareI agora em que se lhe da 
a po." dos direitol de Cidadão; ~im como aa
queUa ~iio tambem Dão "o&aria para amnistiar 
• pertinacia e orgulho porque H a miseria • da
dita excitão compaixio e inaul.acia , a ob.ciDaçio· 
e orgulho desafião o olfendido , "ingaaça , ou a 
reduair OI aggreaore. , impoa8ibmd~~ de ~ti •. 
auarem .. MOI a'tea'ad .. A Nação Bruale .. a ofI'erec" 
cOiDmodeI a todos os que lhe aio sio 8ulpeitoa 
como UI que. tomárão arm.. pelo parudo oppretõ!or, 
porque elte. bem. he de ,uppor ql,e fbnMnem odios 
em lIeOI ooraçõn; e t;t ficio entre nlia serão . DOI-
101 inimip dolDe8tir.o., cem 'Velei mais terrivei. 
que o'. ex&ttDOI. Ponderando. estai r&lÕel, acho 
mui .judiciosa a emenda do .sr_ Y er~ro. pela 
j ... la diatincção, qlle marca ea&re OI f'emlatidGe que 
toe urojMriio a derramar o. ao_ .. ague, e OI q_ 
ael ajudárão a levAotar o edific:io da DO'" indepeD. 
dencia, que la. ele Itir lambem o da n05l8 Celieid'" 

O Sr. AknrlJr: - Ainda D .. a "'el Dle leYaD. 
to para 1U1&eD~r a minha emeed.. Eu creio, cOmo 
já oa.n ",el diue, que nÓl· Deate membro do Ar
ti,ro nada maia queremos foer do qDe ezplic.ar quem 
tão ao praente OI Membroa da Sociedade Brasi. 
leira; Ie isto he ...u. ,ou ptDIO que • minha 
elDf'ada abraage tudo quanto a ruão manda que 
seja Cid.dão .BruileiN. E&lmiDemOl ~is a 'mace. 
ri&. Quem pede. • r&liio que sejão Cit'adão. Bra
aileito' Vamos.por partes ~ eu .uponho. que he 
tal. o filho d. Brasil, C{ue esta"a aq ..• i quando se 
declarou a Iad"pmdf'ncla. e que nio .. Opol • 
ell.... não 8e AUlentou, e adherio: da •• na for • 
ma be Cidàdão nrasileiro o 61ho de Portugal. 
que praticou o 8l~mo: tambt-m o be o 81ho de 
Purt\lgaf, 'Ou do B,aflil, demicilia,lo aqui t mu 
~Ile Ido se achua p~seD'e no tempo da deeJar .. 
çlio cb I ntl.·pendencia, e que com tudo ",oltou em 
tentllG •. ou ~ue inda hoje por lá 8e coriter"a com 
licença cio. Governo do Brasil, • quem eUe reco. 
_lia.: creio que umbem aio Cidadãoa BrasileirM 
todOl OI holneaa Ji"rea. nascidos na Costa d' Am. 
ca, aa fallia., e nu maia p. .. rtea que Corallrio 
a Monaa:ebia Portvgueaa. reaidenta no Brasil na 
época da lua Indepcndencia. e que ·não te oppo. 
Ml'ãC) a eUa; finalmente tudo quaato dantes for.· 
mna a parte da Socied:ade Portugue.l\. domicilia. 
da no n .... il, quaollo este .. declarou Independeate, 
e que l1io .5e Oppol., ames adhe,io. e UIOU do ai. 
lIal earac'e:ritiCO de ~~'Ieaão, c:omo o laço Nacio
nal. lae Cidadão Bruileito: .udo iato poil está 
com{»Nhen(lido Da emenda. Se u;rama couaa falea 
pre'la;.r be a respeito de' algum E.lraageiro, 4Iu. 
por ventura eIliveue naturalisado no BruU U&eI 
de lUa l.depeaclencia. mas eu creio • que ata hy
potese nio lIe .ralisada. F.A\ peço pois a esta -Au. 
g.uaea A~blr.a ~ que medite bem na emenda, 
que aciha" neUacolllpft'bendido. todos OI que. 
ruio pede. que lejlto reputados Cidadãos Drasileirot •. 

O Sr. lApa Gil",";: - Como m. pareceq ... e 
• tratl de ",ota!' requeiro que se chamem OI Sra. 
Deputado. que .tão fóra da .. lia; não me p1J'P.ce 
regular que a.,.,.. Da Acta a materia v.ncida. 
por exemplo, por 16 voto.. teado-. aberlG .... 
1110 cca fiO otl 10. 



.................................................................... 
• óà V. KlC, ... ,Iar buI9r a .iaM _IIBda flue 
.. do t.t'Of RI"iute: 

•• U. 11_ de Paia Brallil.... .. qualquer 
pM D,sd"OI. - tl.1'tJ,,~~. ' 

Foi .~da. 
O Sr. M.: - Nada direi ........ moi. 

......... cIP(" .... 9.; • que perteado propor li. 
adio delte_ \ S~· eo .. o ".e, , .......... para:e ... • • .,.tn.. cl'." as aaelhoriadu.cIa .. 
11m .;; • a&éditei .. u; alO .':10 tundamealo par. 
a cI1.iúo. q 0Cft:'1!$O • esw 6 ... It~ainte eaead8. 

I'. PrvpoaIao .•.. teUAilia deto'''' doUI f§. 
o. ... ~eidos em pai_ e8tranl'"i'u. de Pai. ....... ..-e ~ eta .. rYiço da N.~".; • 

... I .... doia que Rã. -' •• r ....... ..m\0, • 
~ .&a~·le,·er domicilio ao Imperio. - li ... 

Pai .poiã 
O Sr. Prr~ decl.1M adiada. dileulllo 

par ..... ~ •• IA a. hora da leitlln da llldi~ .. 
O Sr. ,... G.",g : - 'Sr, . P~"iclen.e: Eu ... 

.. ,......ticlocle que.... Allif'lllbt '·a quaaclo de. 
litMOa 1ft P"!_ .. aume .. de 31: o.pa,adOl par. 
Ui ..... __ t .io quia eo.... iato cliHr que ... 
GMI ... · , eba .. ,la a'lI •• io, num ..... IlOl eoo .... • 
-.e_ ODII 1118& .. iGri. de. '0101 ...... .... ....... ;.... .. .. i.. di.e.udae c. pai ... do • A .. 
..... MIQ.a'D\ ... &9, ...... de 80 ... 1 ...... 
.... ·u ler .... AC'. que. cIip.-pIOc'ldfIC. , c........ t! .f harão ,....... IIItnta • -... In. 
~ ..... - , •• _ ler amA ....t .... A .... t, 
• • ... ..... •• ",Ia I.i. ..... .. __ 
.... , par rr ..... ;. ___ :.ruiio ........ -
w. ......... , ... !ln ....... ... 

~ U.... .r'7~ •. '1_'':. --. 
- ~.'.-" plUa ••••. o.,lt'lI Wo f rR .,.s .. r ............. . 
.. e' t._ ...• T",.~'" .... .... 
........ Pua ..................... . 
JIl." • ~ ...... ~. _ ... ~ ..... .. :J: .... ,. ................... . -.1._ ..... t.i·. ' •• ~ ~ .......... t1n..,.. ...... ~_' 
da •• da, .... P •• , .... 1 ~ .. 
.......... '·M_; .. ~ ...... ... .................... _ .... .... 

INDIC1Qlo 

r..,. ... - weIÇIeI .. a' ...... .... ...... ....... _.0 ...... t ... . 
s.. o.,u ..... a. ..... ........... u ..... . 
.... - ...... ~i'" .. Sr. ,.,. .... .. 
..... .. lido. -- O Dlpatldo Ltt-. 0-. 

O Ir. l"tlli'" ............... ~ .. d.. • ..... teM ............ 111 ....... ~ ..... 
IUra da (lItt~o. 

O ~. Bn.r'" • ltt"". I - ",. _ 
PIII't'at q..., COh\'enla& • 11Id~0 J .. ta a Jalp 
...... ~rn. t e '.Ive. eotI .... ria ... ~ ... to. o. 
Utaput.dot que n'o • ..,.i .... , dlllfa'-o "o di" 
pt'oAcI... de 9utar; e ... ,.t •• to ehetn..... ,. .. 
votBr h .. ir eoat ..... dei .... _i".do no •• ,i ...... t. 

O Hr. F"""fC t - Bw eat",do q". 41 ... 
Ht~a.i ..... q.. .. 1""0 a., Aeta •• o. 
lMIt du" que nao .i.... .. .. do eu_., " 
••• i. .. puri MO ao ... ~m que ..... t .... 

O Sr. A'~""" t - E... p .. rgunto " "lo ... 
• 11' ....... e.pçw\o;. perqae .. ,,",,'ttldo IIlr .. . 
o.,..t."" ,. ... ir t por .... ,'''t • aan. Com.i ..... • 
e pad.e ""t!IIl.,rar-... At6." ...... ' d.cltli.o, .. .. 
não df've .otar aq"elll' «tu," não ."_IMtio 'dillfu" 
•• io, io~' Ia.. de-...... ,i4\ chamar.l" ,.rl ,ntar • 
. O Sr •. C~t- F.u creio que ohi .. 

tnta d .. Sr.. que vão ,ara Ii Co,,,n,l._ OIL. "n. q •• tqul'l" outra ('Ou.. nl~ri. I fali .... 
Cio" g 'Ie ','PIII p.". Ir li p.ra detatro, e que 
por li 6r1ct., • q,tfA nauit... wtSu .inda ..... 
clt.nllul«.. nllo vent. ("to oio me p.rte.. que Ma 
jll bHa ff'ito, e att\ f •• IIu .. por que tei 

.. tA aqui 
éJf. mi ,cHu.d.; e. eGo". que· me 'I. fICa ... 
dalill.do "ta p ... tlt"I.. . 

O 8r. "'ntttrr \ - 'rodo, I. di .. m elca .. 
d.lã •• cIoII, DIa' todott ,lo dar o IN p.tll. li 
w... He do &10 de ~.da um qu.ndô sai. '01-t., 10"i •• (Um Sr.. Depat,dQ o interrocn, ... ) 
"lou faUaado, quaadô eu .çabar então f.Uará, 
di..- qae he do brio de fld. am voltar lop 
ti oio te den.orlr, ..... que tambe... ie .dml
r .. w'" que .. acuai .. taoto eom l.to OI 11. 
lu.t... Prrop'ia.aDtft qUlndo todO. con .. nett .... 
caell, IDfllma ~alt •• · P.r. lI.i .... ·loa o. _I bar 
I.ri. proibir... • to4o' ~ •• ir el. MAio. • ..... 
.10 .. ri • ....,. que. .t." .. ,; .... .. I.to 18' DI. 
pt.cIe "~er t pnrque .... prt'ei"n Alr 010 11(\ p" •. 
ra .1 Com .. i,,"", .. _. a'6 pare .li,ti, • .,· u .. __ el..... CCH'~r .... ,. p,n que lia taalUl ,.. 

C""' E. c ... ao, ~l"nt,u(t'tl~ que o flu" Hl\Vfl • 
e .... r d .. Mar e ..,..der' t ....... · C!fMI~. b:I .. t~"1 

lIça ... •• q, .... te. pocI~r para ... ,.. .. , 
••• lU" ~', ,.,. ...... lU .... .. 
e".velta. 

Os. ~.""I- a.. ..... ' .. 



«IS, 
"'i.~ -a ....... ' ftlnc1a ...... qae .,.,. c1et .... 
_nirão a propo-Ia. 'TeDho obee"uo. ven .. em
.. aqui al,u.ua.· materi.. .laDdo fóra parte 

1101 'demonremol , quando' heat ballta 'ja o tem
po que ,'tltarfmos com •• duas discu.N1cM da 
COllllituiçio. Eu nio digo que nunca .eeolltom; 
muita.. ."1CeI' ba de ler prec~o; ruOIl em 10lJaz 

• qualqner mal.rill acho nper8uo; alguma& IItt 

debatem aqui que neln dillClI(I~O ml"recelU quan
to maaiseue exume elcrupulollo de yoto., fluU 
IÓ .erv iria para demora •• 

dOIl ts ... ~ Deput.doa, OI qu.... entraodo de
pOlIl, tem,alutcitado duvid .. , como ja ecoate
~eo rolO o Pr~jeeto de, Lei' do 8r. Pnrira da 
Ctlltlt.; • Dio hOIl~e .ntlo ~ueu •. debate pa
I:. lIe deCidir te de~eri. proeed.... • .egunda 
• otaçiio. Eate e oUlrOl inco."eDieDtee ficito 
aClultea.do. ae for adaptada • miaha IDdica~o. 
DillllO um Sr.' Dt'!purado q .. e quando .e prore
da á. votação 8ecupre do cla.madOl OI &ri. De
putadoM que tl~n' Aaido; • com .treito ·muital 
.ezes DR!õi... aconteCe; ma. he para0 fim de 
Ic.,reellcher o DUmf'IO de 5~, a que o iHu .. 
• re Preopinallle chama bastante para .. votar t 
e a que eu chamo o nU!!lero indilpenuvel pa
~!l haver eesBio, porque não pOlSO acbar , •• 
aão para nio ... iltirem ás Yotaçüee todot o. 
Só·s. DeputadO. que .. achário ,p .... eatn na 
abertura d. seNão. Concluo r,il «iue e minlaa. 
IDdicação deve pauar 1 .. 1 qua roi prOPOllla' 

J uhtan~o; .. a lIIatt>ria dlllcutida propos o Sr. 
Pr"iIltNte .. ' e Alllembl6a approv.va • Indica
ção: V f'lIceo .. fle quo Mim. 

O Sr. lIenriqlltts de Rt'"m,: ~ F.Ja ainda 
eltou que o chamumeote he desneeeNario pua'. 
que o Sr. Dep,utado que não alll,iste lÁ dilicus
~iio he di~penll .. dode Yotar; Olal julI(o . in,por.. 
tal~te que a Nação saiba Cf.e DO' intereSllalllOl 
Doa teOtl nr,oeioe; • por IS&O bom b. que .. 
decluré nall Actu o numero de volOl que bou
'\'e a fiavor de qualquer rnatt'ria e o '1ue bou
ve cont,ra, porq'.e. OI Aetas imprimem-I., e 
~ppor~em eSS4hJ \'enchnentol • .um d~"r.dDa: 
jato he pratica. de muitu Asiembléu. Eu ma ... 
40 á Meiól a minha 

INDICAC;ÃO_ 
Proponho qne na Acla le declare oe voto. 

pel01 quaes se "enc.'m a8 materias, • OI Yotn. 
contra o quo se \'t'nce - H~f!rifJuel de Re.md,-. 

O iIlustre ,uthor da Indicação lequereo e 
urgeneia t • tendo lido apoiada entrou em dil. 
CUlSno "8 era "r«"nt •• 

O Sr. Cn,.,,~;ro: - E J cr~io que DOm isto 
em \'ez de no. adiaDtarlUOt, DOI atrall8mo. per
dendo tempo, porqup. be necetl8.rio cada na q.,e 
H yota estar contandô, o' 4Iue leVl tempo, e 
~tarda o andamento dos négociOl, elém de me 
parecer, ioteirAmente detnerrllsario. 

O Sr. FJenriqlltl de Rtlmtfe: - Nlo li. 
aemp,'e dC"neCedllario, como dia o nobre Preo~i
liant€'; muilaR \'ezes eu tenho ouvido aqui cli .. 
.~r qUE" a materia estlÍ vencida lem se ver com 
r.fOrtp.~a que o está; porqne alguns Sn. Depu
tado. mal Me Icvantão tomio a aIlRentar-58 • 
.,10 lei que oão Cl)nVell'l~ eyitare ..... e.itea en-
taDOI. contando-fie 08 votQll. • 

O Sr. Q,rnt;ro de G..'fI1Ioi: - Nio duvuJo 
fiO. algum' ye,: tenha "'yid~ .ngano " mas 
1U,.ita. Dão Senlior. nem em obJaetbs de Impo .... 
tàneia; Dest... be sempre mui escrupulosa a Ali
aembl6e , • , menor duvida tem sempre manda. 
do cont... .o" voto., fi feito lenatar .,. que ... 
... lo.Rs-.ntadOl par' yeri&car o !'encimento; 
.& ena. mlle,ia. inligni&e.DtespoderA ter acon· 
tecid., • rara VH. o flUO .poote o nobre ~e-
1I •• de I ora .. adutittir.. ... çoatlplllUllo 

O Sr. Loprl Gama: - JUlgb desn"C:l'IIAri~ 
eat. Indicaçio, purctne a lua lSIateria be jU~III. 
mente o que determlua o R('gim~nto, qunndo 
diz que .0 eont~m OI VOt08 toela .. D8 \'e~e .. tluo 
algllm Sr. D"putadl) a.sim o .exigir; nem llroi 
p.ra que tle ba de elcrever Da .45'a n nUMero 
de votOI com que lor vencidca U1A8 nUlteri • 
qucando elite numero deve lIer ulefade • Dtoi" utia 
dOI S..,.. DeputadOl p~e.entel, na confGrlll:c!ade 
da minha Indicação 'que foi vencida. 

O Sr. Prl'sidt'nle t por nin~'Jcm meia pe:tir 
a palavra, pmpoz e' urgencia; "d~cidiIlUO'1I8 
que e aio bnia DR Indicação, Rl'eta elta para 
entra .. ria ordem rfO&'Utar dOI trabalhll". 

O Sr. Aralljo V"'."a: - Sr. Prttidente :Eaa 
tenho a tu .. r uma I'ropo~ta da Commisdo d, Ue. 
dacçiio do Diário. que rep-uto-urgeme. e eun:o tal 
o~pero que Icj" COil~irlefa"a por eil. Aliémbléa. 
Tem por objec,o a nomeação de um DOVO Reda. 
dor. p~ lic:elu;& par. a ler. e ~e já rcq~e.ro 
a urgencia. 

PROPOSTA. 

o actltal ltellaclor do Diario d. AIs;eMbJ.~a 
reprCAeal"; que nRo pódo cont.illll.r 1I('St8 l1abMItIG. 
pur falta de .. aude: ao flue .ltendendo • C.Mnli •• ' 
1IIio; e conliiderando j~u8ImcJ1te t que u.m liÓ Re. 
dactor 1150 bula par. :& .. imultllleapubl&('.açlio· du. 
.eSlÕel prestDte8. e prcteritôls, coaiO ultimamente' 
resolve0 a Âsscmblêa,.: conl'ideraod .. oUlrollim I 'tu. 
o actual Kedactor;' :'ainria que uão llOiSA Ctlm' CID

boa 011 trabalbos, ~u com. turlo adiAntar as .e .. ~ 
lÕes atrUAda&. por ser esta puhlicaçno. eGlDO, me. 
DOI urg'~Dte. cOmpati,,~1 com e est.do da lU.' "'ude: 

Propõe 1.· 'Para DOVO Redaccor a E""npio 
JltIolfo tk MelkJ e MalDI, 

2.0 Que o aclual Redac;er conlinue a publicar 
M seaaõea atruadu al6 .. ' cllncluirem. l~~o da 
AlHmbJéa 17 ,le Setembro d., 18iS. - Cúlttli,. 
JOIé de .lrolljo YiMllA -, .Jntcaio Gorara/", ao.. 
.Ue. 

Proposta a urgenda t e .endo .ta apoiadá 
e vencida, fez·BC a 1.& Jeitufa, e outl'ou ••• 
diecusMão. 

O Sr. França: - O aceual Redaetor roi pro
vido " interinamente, porque be o Offidal 
Maior da Secr~lnria d' Estado dos Negnr.i08 do 
Impe .. io; oft'ereceo-se para servir era qtlanto a. 
DRO nomeasse UIH de propriedade; .à,as conio' a 
A •• embtéll resoheo tia pouco que ao lIl«>smo 
tempo !tue li imprimissem ....... " atraladall, 
8e publicassem a8 do. deba*,. da Constituiçilo, 
fàzeado-se para illO um, voluine 5f'parado, he 
indispen .... l coneervar o InteriDo at' que coa
clua aqueU.I, apeaar de S8 nomear o .. tr. para 
reeli"r .. t •• , tendo ambos igual ordeaado por
fia0 o trabalho he igual. 

O Sr. Cnwrir. de c.",po.: -8r. Presida • 
te I Eu nlo acho que o mal nasça d. terdaOl 
am só .Redae1or; todo eUe, prove. da iDcapa_de doe. Taclaipfel; lO ...... ra. .... 



( lU ) 

'leriam"" o Diario eM dia ~~I'II preeilio de doul 
Redactores; C) aetul balltava para o desempe
nho do trabalho; mal! visto que he preciso ou
tro não me .pponho a illIlO; ainda que me pa-
'r .. ce que eom elite mesmo remedío 18 nio cura 
o mal t porque elle nallce, como ja di888 t do. 
T.ebigrafo. que não vrestão para nada, e que 
quasitanto lerve te· los como nio. Não be pos
livel YeReer-te a tempo o tnabalbo da redaeção, 
porque li NotaI que elle. escrenm ninguem 
'entende; he preci.o estar a .dev inh.r por fita 
ou aquella expressão o que pouco mais ou me
nOI .e di .. e t e arranjar com estes poueol da
dM o disturlo; ora isto leva um tempo im
meaao, e o Di ... io vai-se atragndo-ae cada ye. mail. 
Ha tempol me deo o Redactor uma faUa mio 
n~a _ripta ~or el1es .,ara eu ver .e a enten
dia; era I'PlatlYa a Sociedades Sacret.. ; e eu 
IÓ pude colligir de toda eUa tlue .tinba consi
derado a materia do debat-e pelo lado da Reli
,ião, e nada mail; dellorte que tornei a entre
,.r.lh'a e disse-Ihe que nie me lembrando o 
~ue Callára, nelO podendo da t.1 Nota tirar 
iCléa alguma, deda ra.le eUe IOment. em ~e
nl que eu discorrera .orue a mate ria. NOI 
dia. pr.ximos ás let8Óel em que le tem fall.
do t ainda, com a n.emoria fresca pode lembrar 
alguma COUI. que se dis8e; mal lendo passa
dOI meles, he imp0l!!ivel ; ora le isto succe
de ao proprio a.tlior da falia como ha de po
der o Reelaetor arranjar OI discunol l Melhor 
do que aUel trabalha um curiolo Francez que 
em uma deua. Tribunal tem tirado diferentes 
&lIal C!om OI 801101 caracteres yulgarel r outro 
dia .. e mostrou. uma muito boa, poil nada llle 
faltava do elsencial; e eu let-ia de voto que o 
apronitallemos, ~il valem mais 08 .-eol resu
mOI do qae a escripta dOi Tachicr.foll. .~ora 
qaanto 80 Redaelor proposto t venha, ja que o 
1110 podemos dispenear; mal o actual he preci. 
10 conserva-lo at6 ch~r " tletttlÕ'" da Con.-ti
taição. O outro que vier pr~itl. faz .. r o met-
1110 que elte &.; conYertlar com 011 D .. putadol, 
coalultar com eUe. I" fãlla., e arranja·laa ,e
la. n0ç6" aAlim rectificad.-.; aliai não di ri na
da, ou dirá o qae DÓ' não dillllemo.. Pelo 
qtle pertence ao ordenado, estou pelo voto do 
nobre Preopinante; .. nça o Rlesmo que o aetual 
.e for capa. de delempenhar o trabalbo. (O 
TacbigJafo deelarou nio ter podido elcrever 
"ail por ter chocado muito o lao amor pro
prio O discano do Dobn Deputado.) 

.. 

O Sr. Pr"idmtt COD •• ltou a ............. 
bre a Propolta, e fui approwatl.. _ 

O Sr. Costa Bun-o,: - Como a hom • 
len.ltar a IIelIsão eatá chepda, eu lequeiro q'" 
te 11M" conceda a permiMo de ler dOUI Parece
res da Commi88io d. Marinh. e G.erra, por
que be ureente a .ua .. teria. priDcipalmeate 
dtt UIO delleta. 

Decidio-.. que ulim o & ..... j e No .. 
.eguintes Parecer ... 

Primeiro. 

A COlDmi_O de arinha e G •• rra, CODa 
liderando a aflenaa que ha de I. mudarem OI 
Ictua .. uoiforme., de que elltão usando dir .. 
reotn ela.... de Oficia" do ~urcito do B .... 
lil , rer terem aindl OI me,m08 dOI do Exer
cito e Portugal t e aatendendo a ter ja o 00. 
varno mandado fazer o Projec:to para esta mu
dança, como foi ("oo.muoieado a elta Â:o:sembléa 
pelo Mioistro e Secretario de Elltado dOI N .. 
gaciol da Guerra em Avi.o de iO do corrente: 
he de p.recer que .e autborise o Governo 
para se p6r em e"ecuçio o sobredito prcdf"cto. 
Paço da A .. embl~a i6 de Setembro d. 18V!
Pedro J_ "" Co,'a Barr". - '/o,é ArOIlf:M de 
To/edD Rt"dD. - Joio GOfIIe. ia Silweira .",. 
donfa - Manoel Jaci"to NopeinJ ,. o-... -
Manoel Ferrrira 11' 4r. q"irMrie.. . 

Foi .pprofldo. 
8'4"' .... 

A Commilllo de Marinha e Ouerra VfD.O 
D" certificadoe que lhe (orlo remetido. por ia. 
dicação do illultre Deputado o 8r. No"", ... , 
a re.peito da admiulo de O_cã •• LutitaaOl 
viodo. da Babia aOl Corpo. do Ellercito Nacio
nal: he de parecer que I. olloie ao 00\ .rno 
para elte informar IObre OI motl9M que o de
terminarlo a obrar d' aqu.na maDeira. Paço 
d. AIsembléa em 16 de Setembro de lMS -
Prdro Jo.' tI. Co"" BtlrrtM - Jt»1 Arnrt,./r,. • 
Toltdo ~ __ - JoID Gnlltu • Si'.";,.,, Af,,,. 
tIo"ç" - Ma,,«1 JGtI"'o N"~lIrir" .. G ... -
Manorl Ftrrtir" d'Aralfio Glli",ar'u. 

Foi approvado. 
O Sr. PreIidnaU Uli~oa ~ra a ordem ele 

dia: 1.- Os addicamentOl i T.bell. da" Leil que 
•• tavlo adiados: I.· O Projedo de Conl&i&uiclo. 

LevlDtou-.. a leIIilo ia I horu da Iard •• 
L"ia J. ". CIJI"tIGlM • Af,1Io , ....... 

alO DB JANBlBO NA IIIPBBN8A RACIONAL MIl. 





(117) No-to. .... 'I" •• VO'L 1.0 

DIARIO DA ASSEMBLEA 
. . , 

GEBAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIYA. 

DO 

IltIPERIO DO BRASIL 

1 8 fÁ 3. 
* - --

8BSS10 DI MDR SITIMBIlO. 

Pruidlfltia ., Sr. 1itIr.. de 8. .4 .. , .. 

REa1Ii_ ai 9ft. ,Depu" peJa 10 hora, 
da .... h ......... a chaMldã • ~ pNaeII. 'ti '11, tal ... do, eoIII ..... ai Sn. d __ Mo. 
Mtado t ~ YdIMo, li Márfi,' • .., ...", .A,. 
G.diII , , Ri6riro di .... , 4."; SUN, 
M.ria". ti ~lblllJlIef'fJ.t; • N~ • o.... t ., .... ca... OI SI'i. JliJdrigtia M ~, • p.,. 
Greir. "'" CoWo. 

O Sr. PruitleJde deéUroa aberta & .... ; • 
lida a aeta ela anteeedeaté foi appló"ada. 

O Sr. Secret.rio MaJ'itl iliJ Co.,. leo .. 
eeguiot. Olieioi 40 Miaistlo ~ Setado .. 
N~iOl dn Impetio. , 

111. e Es. Sr. - De Otd_ de S.& Ma. 
~t.de o Impendor remetto • V.Es., "ta 
.f presente o. A.elDbl~. Geral Constituinte 
e t.e,ill.tiva do Imperio 'do Br.~il, o OSieio 
incluso, de 25 de ÂA'O'to .prosimo ,..saaclo, 
em que o Governo Provi.orio d. Provinei. d. 
Santa Cathari .. a, «:m cUlDprilllêoto da •. 9rde,!, , 
que pela Secretar.. de Eltado do. Negocio, 
do Imperio lhe forio espMid.. por Portaria 
de 11 de Julho antecedente, intorma IObre o 
fttado .etual dOi EitabelecimeatOl do Ealalao 
Publico oaetuella Provinei •• Deoi Guatele a V. 
Es. Palacio do Rio de J .neiro .... i6 dê Se
tp.mbro de 1823: - J08é JotIf""" CtíNtti,o • 
CtJ .. ptJ, - Sr. J 6Iío Se-Derituf.o . Maciel ". o,,~ 

Foi remettido , CO_IOISIIo ele 10Itru •• 
Publiea. 

111. e Es. 8r. - Sua Magetltacle o Im.,... 
dor me Ordena que remeta' a V., li!s. para Iet 
t=;nte. na Ãllemb!é. G .... , .. c.nltitui,nte e 

, .8Ial.V. do Imper.o do 8ra'lIl, a ~. 
t.o, inclusa, e.. gue • Habitant. ao Ar
raial, e F~e&ia de, P ..... AI ..... , CO~ .. 
do Rio du Mortal. .. Pro,incia de ~ln .. 
Geraes • e.~tlclo .. ciraa .. taaeiu 'fIatajo .. 
.. todo . a,u.a. Deetritto t pecka .. a. .... 
.Iendo , Catllepria de VilJa. • •. 1& deD .... 
... '. U.i... ~,.~!~~.í.:!~J!!!!f 

eer o objecto da aaeaeion.da Represeataçl'o .0 
êIODhecimeoto e deliber.ção d. mel .. ÂU8 •• Ia 
A ...... blé •• Deoa Gu.rde • V. Es. Palacio do 
Rio de J.neiro em 26 de Setembro de uwq:
JOIé JOIlftrim C",."tiro • C"",,. - Sr. Joa. 
Sewriao Jloci,l d4 Co,,,,. 

Foi remettido ia CommillÕel reuaid.. .. 
~laçlo e Est.ti.tica., 

111. e Es. Sr. - Havendo a C.m.ra aa 
ViUa de S. Joio d. PaIm. t C.beça tia Com.r
ca de S. João d.. Du ... B.rru. rep .... nt.do 
a Sua M~tade o Imperador, pelo Ot6cio 
.te 21 ele M.io do corrente .OHO, a nlCelsid •• 
de de se l.nçar mio dos meiotl, riue .pont., 
para augmento daquella ViII., auim pelo que 
~eftce , lua po,ul.ção e commereio COIDO • 
avali.açio dos IndiOl; de te estabeleeerflnl ai. 
,ual Destacamentos para .. m.ater a eommllni. 
caçio e Commereio com a Cidade do Grio-Pa
rá; de .. oomear um Governador lubalterno, 
que pou8 providenciar 101ne OI nE'gociol n"il 
urreatea; e 6n.lmente de .e ]trorocar por m.il 
des anoos a iaempçlo dOi Di.imol , com .. 
....tri~, que meocion.: O Metmo A ugulto 
Sr. IH Ordena que remeta • V. Ex. para lei' 

fieote oa ÃllelDblé. Geral Conltituinte e 
i,l.tiv. do Imperio do Oraail, o referido 
cio t par. que .~bre OI ditFereotea objectol, 

~ue eoatém, poua a mnlD. AUlu"t. .AnelO
tiléa deliberar o que for ooaveniente. D80I 
Guarde a V. Ss. Palacio do Rio de J.neiro 
e .. i6 de Setemhro de 181S: - Jo,1 J~ ... 
CtarlNiro • Campo, - Sr. Joio St'DtritUlO MtICW 
• COIM. 

Foi remettido AI ColDaai..a. de COb .. ne ... 
eio, • de Colooi~o. 

111. e Es. Sr. - H ... ndo a Â ... embl~a 
Ge ... !. eooltitniate e ~.I.tiva do Imperi~ 
do Bra.il reIOl.ido .u~ lhe I!tIG trlnllmitidas 
pelo Govemo .. coa"en.eot. Intorm.~ lobre 
o ettaclo aetual da Secretaria d. E.l.do do. 
NfIOCiOl do I.perto 1 .' .... ,., d. aeoa OfR. 
cia. ; ...... eeJIo -- M .t'ectlvoI t e OI 
ilàflO!"~li""'; • qual o •• mftO, q !t. .e Jul. 
.. iaditpl!l!Ntel C o .. E.~,.nte.; u. 
!@:. ......... __ •• ·e'···.SA .. 



.... peeti.OI Emolo ... tOl. .e • orça ... to do 
Mo actual producto: 8uã N .... ta... .• 1...
ndor .e OrdeD. flft...... a V .. E .. , ·~ra 
lerem prelentes na mes... Aaemblft, • nl.
ção dOtl sobreditos ODicia",; OI dou. ~ula
• ent~s, aatiro, e moderno, cio. '101 "I ... 
mentUl; um Map. do rendilHftto _tea deeJe 
o anno .te J818; e todos OI maia Papei., que 
os acompanbáo t e 4tue forneeem a. comP!'tenttt 
noções sobre aqueUe principal objecto. Quanto 
j)orém aos outros artiges, de que a Aaembléa 
.. uer ter OI prf'eisos esclareci.entoe; tenbo que 
responder a V. E.. o ",uinte: O, OOiaal 
Maior graduado da dita Seeretari. d'Bltado te. 
pouca e&"ectividadf', por se achar qua.e tempre 
doente; e agora está ausente COlO doul meaet 
de licença: O Offici.l FelipfW- Corria P;CtUlÇO 
está quase par.titico de ambaR ai pernas e ea
cbetico, deixaRdo h. ann08 de vir a Secretaria: 
O Oliciul João Baptill. de AhJaTeJtgG Pime"tel, 
além de ser de idade avançàda, ."lá 811tuporado 
e quase demente; não comp.recendo h. mai .. 
de 11m anno: O O fficia I Jojé ,A.tOlf;o de AIoa
rmga Pime"tel t filho daquelle, he de mui de
bit constituição; padecendo Inquentelllente ata
ques de erisipelu, o 4tue o obrig. a ter pou
ca e&"ectividade: E todotl o. mais Olicia.. tão 
e&"ectivos , não tendo f.ltas notavei.. Que a 
mencionada Secretaria de Ellado 88 compunha 
lIltimamente do Ofticial Maior, e de n-ove Oli
eiaes Ordinarios, dos quaes deteoatando-s8 os 
tres gravemente doeotet, notados na relação, 
ficarão Reiq effectivo8: Que destes sendo um 
ebamado interinamente para a Secretaria da A .. 
8embléa, com o OOicial )\faior; e achando ... 
outro Oflicial com exercido eft"ectivo no Gabi
l1ete do locsl,ectivo Ministro de Estado, onde 
fie indi!lpensavel não ,.;, para st"rvir de promp
to auxilio ao Expedit"nte da Secretaria, mal 
para o arranjo I ordem, e dassi6ca~ão dOI Pa
peis mai~ rarticulares da Rt"pllrtiçíio; rflllul,toll 
deRta difl'erença ficar um dos Officiaes incum
bido jntr,oinnmt'ntedas obrigaçile8 pertencentes 
ao Offirhll Maior, e os outr08 tres reetantes 
~om " pezo de todo u trabalho da Secreiaria: 
E que sendo de8ta maneira impofisivel o promp
to clt'!lempeJ,ho do Deflpacho, Espediflute, e 
Regi!!to da Secretaria, que cada vez mlis .. u!. 
ta, e te torna mai!! importante, comparado. 
8S furçaR dos 10brE'ditoll tre" Officiaes, .i!lto que 
duulI deite" não gOAfio de perfeita 8aude; fui 
de absoluta necesllidade a proxima nomeação dos 
dOl1s ultimos Officines, que actualmente se achão 
elO elfectivo exercido, como se aponta na res
Jlectiu reloç!io. Finalmente que á vista do 
t~abalho aetual ~a rcfnida. Repartiçãe, produ
ZJd~ p('lo 8UCeflt;,YO DetpBcho diario, que ja 
InalR deve Rulr .. er atru!lal1lt'nto; pela activa e 
prompta corr('lõpondencia com todUR 08 Gover
nO!!, Camoras, e mais AlIthoridadl'S da .. Pro
"inciaR destt! Impt'rio, ctlj(l~ ohjectoR, de sua 
n.ato"rr!;a impor.tllnti~simoll, devem (ler losto de
ClfiHh~ e provldt'nclndo8; e 1"'10 conllt.flle Re
,ri .. to interno e extracção de Copias para co
Jthf>CiOlento do Publico, que igualmente ~xigem 
'oda R pone ualidade e exacção; he mui coov .. 
niE'nt.- e neeesRario que hajato <foze OfDciaes na 
tiita !o' .. c:rE'taria d~ Estado t llestinados para to.. 
dOll P~'''A trahalhos, e que por lua capacidade 

y«.. .. ,j. id·de nreepchiíp clin .. eate • __ 

.. __ • ..1 .... cIo _.. tocIaI OI ...... 

do 110 BxP!Ml'..... O·. que di ontem ele 8aa 
M ... t'" I ..... participo a V. Ex.·, para 
que le,udo-o ao conbecimento· ti ..... 10. A .. 
HlDbléa ~ .. ta deliberar sobre aquelle oI»
jecto o q •• lia. parecer .. iR juto. Deos Guar • 
dea V. EK. Pal.eio tio Rie de Jaaeiro .. 
i6 de 8etembro de 18iS: - J. Joa,_irrt Cu
.'0 de OuIepol- Sr. JoilI SeveritllfO Macid • 
CoIta. 

Foi reraettido , ComlDisaão de Lerislaçio. 
Pa .. ou·.. 'ord... do dia, e entrou ena 

dilcutdo o additameato • T.bella da Leis pl"O
posto pelo Sr. Yer«1Iftre na letllio de U de 
Setembro. (N.- 8 do Vol 1.- dI Diario.) E 
como o dito additamento fora di.idido em t .... 
partes, começou •• e pela I.· em que se apon
tavio .1 Lei, de 12 de Julho de o 1821 e de 
30 de Jan .. iro e 28 de Junbo de 18ft, IGbre 
Liberdade de I mprenlJ8. 

O Sr. DlUlrte Sil'DG: - 8r. Presidente: Ha 
mais de tres meses que ... ta .A upst. A ...... 
bléa encarregou • illustre Commilsão de ~ 
lillaçio de formali •• r am Projecto de Lei • e,
te reepeito em eoa.~uencia de .... IlIdicaçio 
minha, e de oatra do Sr. Xtmier de CtnTltllIIo; 
• COIIIta-me que • ColDmis" t.. prompto 
ou quasi prompto o leO trabalho. Parece-me 
pais qUI leIO necessid.de nmoe adoptar ..... 
Lei estraDpin quando • pode... ter propria; 
e IHIIDO he tal a ilDportancia deUa que ... 
parece pouco deeorOlO a esta A ...... bléa .atia, 
faser a expeetaçao publica co. ama obra .. 
traDhl. Voto poli eoatra a .dmillio da Lei ... 
le "-'discutindo. 

O Sr. ,Araujo Li"..: - (Nio O ou.irlo OI 
Taebigra(ol. ) 

O Sr. Hertrigwl de RmmIe: - Ant .. que 
lIe discutisse a 'raben. das Leis, eu fiz uDla 
ludiea~o para que se adoptalse eata Lei das 
Cortes de LitlbO" sobre a liberdade da Impren-
8a; forque o Decreto de Sua Magestade I .... 
peria só aplicava 80 Brasil OI Artigos li, • 
18. daquf!lIa Lei, fiQllndo a -liberdade qURn&o ao 
mais reduRida a uma licença; e aquelle que .. 
ville ealumniado pela Imprenlll, não pod.a re
correr a09 Jurados; pnrque o Juis que COD",
eaRi18 os Jurad08 ~ o I'romotor que .ceUHase, 
e OI Jurados que julgassem fora dos ditOl Ar
ti~os 12, p. 18, teriào feito aet ... iIIegaf'lI. J ui
guei poi" necessario adoptar toda aqueUa Lei 
daI Cortes; mu refteetio-se que a Commissio 
tillha preparado UIR Projp.cto de Lei, e eu re
tirei a minha Indicação. Depois quando .e co
meçou a diteutir a Ta bell a ~ eu fu' de voto., 
que 8e eUa cOlltinhaoutras Leis além das que 
~ estavão r.m execução t e laneeionada. ne 
BraAil, essal devido ler rep,atadal meros Pro
jecto., e passar por t('dos OR termol, que OI'
dena o Regimento. Com muito maior rallão ale 
lIim entendo agora a respeito da ado~o desta 
Lli : e ha pata isto uma ralão de muito pezo. 
Sr. Presidente t eu não sou doa 4IIue lDaia lU
jeitão luaa opiaiões ao modo de ~D88r do Go
verno; IDU eli reconheço, q .. o Go"erno COIR 
• eKperiencia .tos ne~ociQ' est' mais n.· .,. .. 0 
de .. ber os inecmyenientel que tal ou tal Lei 
encontra na pratica, do .. oe eu etQ partic,da" 
e .Ipnl oatl'Ol 8n. que alo temos o uso de 
Go~o. Pef'lae .. 'iue to4u _ Coaltituiçóee 



t1Io • CIIe. tio Oo",DO o yf!to. __ ..... 
J.to, • outne ...... i.o l 8tri eoIDO _i_pl_ a"a. l Não tlepnlHftte; porque então .. 
CIImbecn queria ter o .eto, CotDO naPoIoai., 
Mde qualq.er Me.iro o tem. Será pelo es
pa ... _r doi brilhantee d. que e!'tio rec .... cId 
•• Corou dOi ... i. 1 Nio de ~rto; p0l'1" .. 
ea.alihiç5ew ... nio dewlu.brã. (lO,. e;.... li" 
~ He 41- toda- aI COII"ti •• içóee recow ueee. , que o Goy .. rno collocaclo .. o centro 
• Neção, COIDO • arllnh. ao centro da .UII t&, 'V. . eetá .0 titcto de tudo que .. ,.... •• 
cira ...... i.; e como espenl ...... tado aOl ne
pioe, pode ter n!lÓel DlUItO r"rte. contn ... 
Lti, ou pa'If dell.: por i,to lhe coaced.. o 
poder iDlpedir • esecuç!io , dando •• nllÚes. 
pa~a -tae o Corpo f~~i,dah ... , tomando-a. n. 
__ *ração qae eU.. lDereceretll decida COta 

• aduma Dip poie que de."mot dar todo o 
peto Ú n8esõet do Goyerno par. não ptecipi
aarlllOl o a0890 J uito. Ora o Gonrno te. .... 
cotIllecido, que .t. Lf'i dali Cortee .... muitot 
poatOl aio he .plica..,l .0 Braeil : o Decreto, 
~u. eetabelece DO Brasil • liberd.de da Im. 
JM'ftIIa, IÓ .dopt. os Artips I j, e 13, e di. 
...... cl.rantente qae tio os uoicos pORtGll, elD 
que .q .. ella Lei .... pli •• " .0 Brasil: e qu .... 
do • Go.erao •• _ "l'ftOIlhecidO, tOlDO lae 
flue " hei de .otar • ~utti.. roupa, e prt'Ci-
pit.damente, por ... IM tio estPII". e 00 .... 
'plicada eo .. o ..ta, ... qao ... j. ._ diteari-
... .. todo. oe... .rtips' Se" qaer ~ •• .U. Rj. .d .. ittid., i.pri ... a-., eoIDO U. pr.. 
jecto, rep.rta .. pelOI 8n. Depat.dOI, e,.... 
por todaà .8 diK ... .se. do ~nM'ftto: de o.ra 
forlDa eu aio pouo .otar, e pt'ÇO di... di .. 
penla; oa enfio • illuRre Com .. iMo, q .. e 
.pmente o Projeeto, que tem .,..nNIo. 
.Al~m da, l'UÕeI ezpostal ~fftI .. i,.. de 
Sr. ArtIIfio LiIlUJ; que ~rovH o ineonveniente 
de iodair detde ja eeta Lei a. T • .,..lI., ~ 
que esta Lei dá appeUaçio pan o Tribunal 
da liberdade da Imprenta, qUe ainei. não tento!'; 
• o Decreto de 18 de J .... ho de 1M2, IÓ di 
apelac;io para o Imperador. 

O Sr. Vlrglleilo: -- (Não o ouvirão. T .. 
chigrafoa. ) 

O ~r. CIIT_elro: - Sr. Pre:lidentr. Ea .e&o 
~ue • nio inclua na Tabt'Ua das I .. eis dai Cortes de 
Portugal, 'lue agora Re mandão lilqui o ..... " • Lei 
acerca da Llberda:le de I mpren •• obre que _ de
libera, niio pelos, princ.1piOll e n&Õea de alcu- hon
ndOl Membros que me. pft"Cioder.\o • IsUar, dOI 
qaaes un. suscitário • j=i d~idid.a 'la_io d .. da
lU, e oall'Ol iI! e.,naerio a llta Lei por alo .... 
.. er p .. ado pel~ lormalidade d.. Cftt dilCu",~~ ui-· 
Jida llelo Regtl1leoto. Qll.neo 6. d.tas ('a J!t 1801-
trei Dal ...... ntecedeutes que á vista da el1lea
da do Sr. Deputado 4tad,-atÜ MflrAtMIo, q"e ... M. 
tituio alD 8. ela Lei a que .. i jol •• TaWl., 
• COlluaialo. d. que 1011 Membro. eslnva autho. 
riada • ial"luir na dita ".beI!a aio .n ... Leis d .. 
Cortei que no Bruil ae h •• ilio •• ndado o"', •• r por 
ordem do IIIII)Grador, IDU tod .. aq_l .. que DO 
juilO da Dlelma Cornrnin:io te D.10 opparonelD IM 
lial.ema adoptado, pelo meoOl até , data de 1 ~ ele 
Outubro d~ alia0 pasado. .01 da DO.. iad .. 
depondcmcia • Aedaaaaçio do 8r. D. Pedro' 1,- , 
h q\tA\ uma ~ da ........ ia;'" 

....... ' .. faea1d_ ...• , __ C .... _.0 !'8 rec!acçáo da T~~, ... ~oe 1--
S. .8 J~1pei compreea4tda uada • t.I .. . 
ü de •• de Outubro 4bqnelJe uno, ...... .. 
~ça ..... e respeito, de"tldo 'cua tIO QWio. 
por aer .... Lei feita pelas Curtes em " dia I1 ela 
Outabro, e .. pertu.diclo q_ o Dec:Ma .... 
Cor. he o que de.. ..r, • Dão a lIMÇie 
• a ~blicaçie. a quíl ell. .'a recebe df'lI. A .. 
•• _IMa eoDalitui.... Lei B.atilttira e neqll .... 
.. Impeno Por &&Dto .,. qlJlllin dll da&U ... 
• a&eri. veaetda e nada obstaria , api)l'O\"açIo da 
práIIItc Lei d. Liberdade ele I .. pre .... ; JMN\I
e~ he ~e dai. muico anterior, aanda á ~ueu. 
.... ret&I1cta época Pelo que to('. , atcitlã"'cIa 

2 ronnahdade. e.... tlft di~.;;Óft, pnarriptae 
o RegilDetlCO he wa arpm-co que c... o de

'co de ~lvar muito, e por illO IDeamo D~ct •• 
eoatoraae • doucrili. doe Lo,giCt"; p0t:que te a fal .. 
ta .... tres dltr"" t,ra .&"ndi"eI pua 11ft 
;:r.eilada da TabeUa a L. i de que .. trata. e·. 

la C)(~cone e~u &ucIu a. ÓUiraa lue j' ... ('hno 
aella. _u~ por ."pro.,~tlo d. ,lIIRlbléa. pt'!a 
.implea eoaaideração da.1Ua COIIYf'ni .. n~ia e OOIDI'" 
ubilldade COII o actual ........ , e f"1I& fitlta .. 
.erifica &alal.. COII o CoeI • ., Philipino fO. lo
da· .. IUI gsua.ap:tl. que p·l. ,.....nce IAi 
a que .. i uaida a TIl""'la ..... 1Id6rão oMr,. " 
... que _.... doi "OI .m..,. de , ... i.,::'. 
,..uie par .... dis;· .... o, 'I_In "' .. ,,, 'ft'. 
eoIaO ~ ............ da Lei d. Lih..,. 
d.de de I ... ,...., aliai t ••• _ .. ,... ....i. ilua-
.ill~ Eu .. ~he poft. í que .... LeI 
.. i'-" .a TabellA, .ao a6 por aI~..... ruõee 
ji espoetu por. a1!tUDl doe ~ P~phi.~teI, • 
Iaber que etIta Lei .u.... elleiçõel de J uredu. _ 
e Cftaçlo de •• TrilMnal pri ... i~ de: a"",'ta. 
çjo, o que &11.10 Ira _blnçoe e ditfel:tcladee ,r'e 
ftI _ pnaence coaja.dura, entre taa. que·_ 
.......... oIiaemmdo o Ued\.0f8 do 11ft~ 
ndor que .......... uaicamente altru .... de' .... li .. 
ter .. in~, o ,.. ~ .ufticteDlie per .a a" 
que _ pllbl~ue a IIO~. Lei 10'" t"I. lIIeIIáO uba 
jecto .. • Com.i .... o de rAgi.lat;!lo d'elta Aae ... 
\lê. a.. já orpailado, •• "i J'. tel lubmeêtida -
.ua de&ibenç6et, ... lambe", pel ... · ~ qu 
..,... ac...elllO, e .cm • ler - que .1&8 Ltti h. 
muito COllll)lícad., e eon'.aa um I"B!ld. numero d* 
ditpe&içõet, e alo obstantt' eu .. '.r "maadicto 
que . a. ~~. que te m~~lcJii~ inelu~r na 1a~ll. uno 
.. tio _)elu,,,. como Jil dl_. o. tres ctllCU.w. 
do ftegimeuco, JII!"lue ..... do ordeft.cIas ..,. o 
diNit.o DOVO. • Lei. ~ue o .... n.". , IIU ... fO. 
a Anembléa bouver cIe 'Mef, toe •• ri. jol. i .. 
~deoce. ~Ia P.R' j('Ufar i~por'allc:ia. q~t' fe.- "I' 
Lei, .recebeUa Ji peI. raplda e ~pnad. ....1IIIi .. 
d~ qlll ~ul li ~icI. ...... MIJa , yi.c. de 
.u. 1Í18p1 .. I,icara. Depol. dltlO !'ti acbo Ma lAl !:I:teita ~ , IOmbra deU. tem IIJo .a ••• '.I ...... 

.. AachlJridadet Sabelcem.. 10 C.... .. 
Pwer Esecuti,o& porque ella a6 fi. ai. Injllrf_ 
__ e do Corpo U;citlativo, NatO criafl' JMlbll. 
ODI que devem .r ac~utadOl e& •• pelo Pro
IIIOCOr do Jaiso dOi Jurado.; Selo P'" Cato • 
Jant.. de (1ro,íncias t U c.atn.. • ouCNI •• 11 .. 
lu.botidadet, priacipalmence eoU_val, upuat_ , •• 
GOII-.ín- i • .a_, 00180 a etpel'i.... &!'. ..OItr •• __ 
Qa ... ,Io .... Aadaoridaüt 110 al._nl.cIu e latiU .. -li" "- 41..- DIOb_ ........... 



( lia ) 

_,,, 'eo1l0ear-It, 111 C,,,' clt .. piei '*rtlcu. 
lar t para ir. como tal, por ai, ou leoI procu .... 
~Orel, .ingar a iDjaria e lanlto que • Ib. te. co;. 
-.o membro da corporação "tacada; do que ~ a 
aco.~er que coda. "_ iDjlll'i .. e eUullnü.. 6e10 
impUD". seguindo.se, em grniuilllo dunto di 
tl'alMiuillidade e aegarança publica, difl'uadirelll-ae 
Do Povo priacipiue de desrespeito ti delObedinci. 
.. Autboridadea estabeletidl8 t OI quUl aio aeado 
wnjuactamente . Malhados em aeo progNllO o .irão 
, produlir o. tremendOl n.aln da dillOluçio e 
.... arehi.. lu IOU o primeiro detento!' da Liberd .. 
de de. pen .. r t tanar t e eterenJl', éomo • mai. se
IV" garantia d~ siacem. repret~Dtativo; . J?Or~m he 
,recito que a L.berdade te contenha nOl Iim1te1 d. 
lltllid.de . geral e fiba da uaociação politica, e que 
., raÇa bem efFectiva , responsabilidade daqueOea 
que a6 querem di8lO1\'ef e deltruir. Voto por tanto 
que se espere pela nova Lei , Icparando-ae est. da 
TabeUa. 

Julgó'u-se a mlateria di8e1itida, e propos o SI\ 
Presidente le deveria incluir·se na TabeUa a Lei 
das Cortes de Porta~al sobre Liberdade de Im
prensa: "énceo-se que não. 

Seguiu.se a outra Lei do mesmo additamente 
do Sr. P'erglleiro, isto be t • de 11 de Julho 
de 1822 sobre privil .. gios de Foro. 

Depois de algumas observações t tendo poeta 
, votação, tlecidio-se que nio ci,eye lugar Da 
Tabella. 

Passou-se finalmenfe • S.' , ultima .-te do 
additamento t em que se apontava • Lei de 20 de 
J ulbo de 1822 sobre organiaação de Camaru ;mu 
., mesmo Sr. Deputado Proponente pedio licença 
.,al'ft • ntirar, e coosultada • Aaembléa fOi·lhe 
toncedida. 

Propol entãó ., Sr. Presidente: 
1.° Se a Aaembléa ju~va finda. diseullio da 

-rabell.: Vence0-se que 11m. 
2.° Se a .. nmoo..,. com todu 11 emelJdu e 

additamentos anteriormente approv.dOl. 
J .. lguu. BC que deveria ser lida a Tabene na

Tlmente .; e feita a I .. itura pt>lo Sr. Secretario Mil
Mel d. C08ta, Artigo por Artigo, e tendo-se 
emendado um erro de data DO 8.oJ' onde se lia 
10 de Març., devendo str 10 de aio. foi sane-. 
c:iollada a Ta1lélla pal'ft se I1nir ao Decreto respecti. 
.0, ~ fltz~t den~ parte integtante. 

Entrou eot:io ha 8ala o 8r. Nogueira tI. Ga
t7UJ t e &omou assento. 

r.senu.se aó !!.. ohjcclo da ordem do dia, e 
entrou em di8eU88ÃO o § :S.O do Art. 5.°, que fi
cara adiado na scssão antecedente com 8S emcndas 
cio. SI'S. ~lmdda e Alhlfqu;:rqlle, e ~V(Jia. 

Por nito haver quem pedis!e a pal.VI'~, jul. 
cou-se discutido t e posto á votação foi approvado 
&ai qual atava redigido; ficao,Jo por ÍI80 prejudi. 
cadas as emendu_ 

P488ou-se .. § 4.° do mesmo Art. 5.° que di.: 
" Os /;Ihol de pai Rrasileiro que f"llivetl!le em 

pai. estrangeiro em scrviço oa Nação, embora bão 
oyieasem ~t8bellecer domicilio 110 I 111 perio. ~, 

N~(, liavendo tambem qu~m falla88e COhtra .í
Je, df.'o-se por discutido, c posto á vota,Çio foi ap
proVAdo. 

SCfuio-l" o 5. 6.,-. concebido ~e~t.ee :~Ol: 
to O. filhos ll1egltlmos de Mal BraaUelrl, que 

lf"ndv n.~do em pai, t'scrangeiro, ,ierem a&&belo.. 
....... ..-" '.... .. ~ .. ,. t ,.. .. ~.p. 

o a. ~: .aa Ru. -..J@ ~~ 'h8_ ffim 
110 plauai.t1 par. ltI &cili .. DO 6th ~.@ ~ 
um eltrangftro havido de Mai Braliiaira·.. p.~ 
mra .... o ~ ptivil".pe de Cidadã. B~ 
ro que lIe 1I .. ,a ao filho legacimo em id_licu '0 
tlUnstancW. Por iua quererill qué boa._ ... 
'reatricçlo n,"e § 5.-, iato he, que r.... .. ... 
~OI ~ CidadliOl Brasileiro. OI filhO. i~" 
Mal Brasileira que tendo nueido .. ..... .... 
~iro ~ierem estabelecer ~o~ieilio .DO I_perio ...... 
do deaeenderem de P.. lDoopUO. otFençe ,. 
tanto por emenela que leeDuDcie •• Me • I.· 

" o. filhOl illesitimOl de. Mai Braaillira _ 
Pai . iacognlto, qQe tendo naacido em ... ~ 
geiro Yierem estabelecer doaicilio Df i_peno - O 
Deputado FrIU,çlJ • 

Não .foi apoiada. 
O Sr. J/GÜJ pedio a palena e tANiu Ai) 

mesmo 6 e tmenda seguinte : 
" 6. filhos ilIe2itimOl de Mai B~ltira ... 

cMos em )Mil estrangeiro, e i'lllo r«'Onhecido; ,... 
los Pais, que yierem eatabelecer domicilio _ I .. 
perio - .Maia. 

Não foi apoiada. 
J ulgaodo-ae discutidG t ~i pato , vetlql. , 

approvacfo como ntava redigido. 
. Palsou-se ao ~ 6.°, do teoi' ~te: 

" O. escravos que ob&i.eHID C,,"- d' Allcm& p 

O Sr. Q,,1tI BGrroI t - Eu DilDea ~eni 
to.rormar-me a que se dê o titwo diB Cidadio BrL 
sileiro indistinctamente • todo o eacrayo que .1~ 
çou Carta d' AlfoRia. ~egrOl. J,uçae., RID ofljclo D 

Ilem beneficio t não aio, no lDeo' eDt81~, di.
desta honrosa prerogativ. ~ eu OI enearo _te. t:O" 
mo membros d.mbo8Ol' &eiedad, , qual .em ...... 
vir de pe.o quando lhe não C&UItID mala. JuJp 
por i880 nf'cessario eoarctar tão grande ............. 
de, concebendo me \ DO' aepintea tHlDOI: 

., Os escravOl &c. qu l8D empreao eu o&. 
cio " - Codti BarrlJl. 

Foi apoiadá. 
O Sr. Françq: _. Eate 6 8.0 ~ piiR 

la os nOS808 elCTa vOl fOIMml todoit nasci_. 110 B ..... 
sil.,; porque tl'lIdo o Direito de origem territorW 
para ""rem considerados Cidadãos UIM •• que _ 
temovetls. o itnt>edime'"co civil d. condição de ... 
Pats • ficav50 restituido. pleno ;ure ao SOlO da
te Direito, que estivera !IU!!pel~so ~Io cativeiro; 
mas não sehdo' isto assim, porque aInda uma gr ... 
de parte dos nossos lihertos, e l>8CI'&VOI são No 
tran!!eiro. de dilferellttl Nações da Africa, e eulaia
do nl)S em re~ os estrangeirol d. participa~ão dOi 
Direitos de Cida,Uo Urasileitu, he clara a conda~ 
s;io, Rendo cohei'entea em nossos priDcipiGl, que O 
§ lI) pode palsar pelo que reapeita &01 Ii!»rt.,. 
crioululi t mas iiUnca aos liberto. Africanos; poi. 
COmo estrangeiros de origtm aio estel eomprehe .... 
didOl na rl'gra geral do!! mais estrangeiros; e .... 
do certo que a rondição de captiveiro com que 
vierão ao nOliso Pai. Ihetl DitO. induz excepção la
voravel no di lo r~pejto. Offercço uma emeuda par. 
que le conccha o ~ n08 scguint.ra terMOS: 

" O. libertos que torem oriuodOl do Brai! ID 

O Depu'a~o FII.&nça. 
Foi apoiada. 
O Sr. Prnide"le, -por dar li b{)l'& iiii látu~ 

\108 }")IITt"Ce'l'e& declarou jj),(h.d. a diiiCUIlÜO. 
n !iot- .AVIA""'" .,.~ nedio ,. 1I\Ak,o__ ~ .... 



f'Ul') ,., .............. ";I- .. B .... . 
a .. ,uin" 

P1l0l'OST A. 

A. ~"mfii:'lIi«O. da Redieçlo do Diarlct, n«o 
fendo li .. ua d ..... 'l,lo toei. fÂl'U9êIíI p'rá cba
"'ir OI -"ichl8!iftll 101 .eGI de.em; e ""do • 
c" ... t.... •• f.I&II, que .11'* co".'V" p'ir 
Jneto.. raprl~ho.; propõe •. que OI '~'.ebi",lt'u, i ('UO 
cI' ora ,,1ft diante f.dtnrm 11. rel.,eet,uI SfII6ea ~. 
«lU .. d. ".,lejtii. JU'liH"dapuMnce a Co .... l ... 
.ii. per .fio d •. A.,tM&adoI dOI Faeuttall_ '",," 
eoalt_itloa' I .. r '!,.I.dliio. ..jió .... lt.dOi ... ti .. 
.... cI«JI .nlnado.. que .f'liCertlll na parte que 
eout.e, •• d •• dt>(.Jtaô p. 11. Aillem'Ma Q7 
4. s.t.mt;w d •. 18QS: ...... GmltidD JMI ,r ~,.". 
lo ,;,.II'UJ -- .Ani(l"i,. r.o"f,./'te~ Gnti,d,. . 

n ", .. mo Mp; DepullA.\o; ar,.bada • Ir h",. 
do Pa~" req''''rcn ter dilfMn.lldo dó.&i'.h.' .... 
da Cnnam illÍi 11 , em t\'.l0 de ... inpellho le cleevt'lua 
.. oante •• hi. CID' ílllli f, 1'< 111 , Icndo pOrfia alui. 
lauül ""UI inr.IIIl,'c\:icalet invellciui. que •• u .... 
..... • '1\"' lhe. niie cri illllloili'l'l itlDediílt. 

O Si'. Pl'e,itllií/i; 11WPtll: 
I' Se dcwt'ri .. pu •• r-Ie , diaculli. do I'ar. 

Itr: Vent"M'" que .,im. 
_.' .,., n AUf'IJ'Ycl~ .ncedi. • dellllb1in 'l0e 

I'ICJlilffr. () Sr. """"in l'i4rnftlJ: Vence0 lê q~ nu ... 
En,rólI ,_ &rolO o Parecer em dilleutilHO i . e 

•• p.i. d. al,u. dche". julguulo... di~cütido. f~ 
apl, ... 'ado. . ..•. ; .. ..... 

O Sr; Stel'etOtrlO Jfnr,c1 ria (}iJll. Ito .. Pilo "('8 ti. M ..... ll1·' ~. i'':fluerimtn..... deI)"" ...... 
IM I.,F.; IM SUflQ "r.i/jo, e I'itt'fil; F."lif'tí 
~; ,t:."r,·. , MihM adatiUidna ilJir .. it"ril",te tu ei" 
.dei. ..t. OliMà.. d. lNtrttlri. d. .A _mbl~ •• 
"Uft flo'". addi.do ..... "'II'lO di li d~ Set.üabtD 
( N.- (;~ dn Ui.rio.) . 

O Itr. Af"'eid4 AIII1i9",;,H' r~l. alpn. •• ób. 
'tl' •• (It. iOhr. a' ordem qUl'! lIit d.~, •• é~lilll •.. e 
• 10 .. t"miado .. (OIJlÜleraçtáo .... IrOli _ di,. 
cuuio Ó Píreétr. 

O i,. Allrtcli- .ôbJi~".nM que 1110 Ifí tinha 
•• el ...... dcede qu.ndo dc.e.wo ftCícbr. u qllo .. e 
arbitrar •• ,lual., d'ajud. di eUlilP, mlnduu • ')1,
.......... d. "~",Ie: 

·f Qu. te 1I1é1 p"p déid, • dia .. data dó 
Par.er - Afe"có,.. 

1'01 apttiada. .. . 
O &.. /1,,.,1,11', 4e RIMÚU .... !á rw ..... 

.. ct" ICilf .-diad. OICe Pato." Co.",q.iio, • 
4MftleguilltemGllte aou eu à c.u~, .d. IIewdri'fII .... 
lei ."'E'''' a ajllda ~. .oto d. todli. fI'" 
... C Ir· ...... t. prIa opiltllio do Sr • .Allift'fír. 
Bu -1" lera t'aUa, _!Itr. o P.,f'C!II' I ......... 
... tI .... eIo • o ..... : J1O,queqllllnda .pari'et'rato 
_ MqUtÍIMn&.,. ....... bonlnl ,.,ti,," .' .... _ &1_ a .r.ir .e ,;aç.' " .. .., ... ri,' ...... "_ 
I .. ,.,. Jun.n • pto...""",. I· •. ..., '111' 
"~4a o fi"'" flNdúo de.. .,,1, ..... &1' .... 
J~ ,t .. eI. .. "A<'I: 'lu,. file' I....... "". "M_, .... jog • .-v ...... , qu ... fi ...... , ,.i. ... .. .... "e ... "..... ,.. a ...... . 
•• daa ... ·cre&ariu t tt"apdo ". ....... ... 
........ de J:.c.'-o, ..., ..... ' ,.t.. ,. .11 ... , • ...... PIO..... ..,.,. olli.-iaM, ..... flua 
•. Ãllf'lIWM d_fli~ .. " ... "tN"" pila i ... 

-. .p' ..... , .... ,..ue.~ Ji • ...- ., •• ..... l"" .... a lJ....... ... Pai". 

o .~ .. .....,. .............. __ 
.. .,...bicIe IPI tê~ .. úi",": .• 

ti Qui " air; • p!il_J,a tZJH't~';., ~_ ... 
.. q.. .. h cJ. to_r _.u.jdéotaçi •••• .pti.... .. .. niÇOl 4Uà.a,ló .. fitef ia Pliia.'- .,.. 
" .. 1",.;.... . 

Foi .poiid.. . . 
Jull{O .. ·iIt di.ell&idá a •• t.i,. • • tlr. ,..,. _li,,,,, I'NpN I 

1.- fie, .. I,.. ai ,~4M i .. appwv .. '. • 
P""IO": FQi ... pro"tlp.,. . 

V.· Se it IJ'P""'V ....... 4. dq If. Fê"'. 
,.: V ftlftó·.. ti... _à.. . . 

oS.- ~e.e 'ppffl'.'. • dt S,. .. ..,.: V .. 
no-lO q liD li la. . ' . 

O tiro Âtll,!1P li .... f.fdi. • ,.ln,. , ........ 
.. atLiaur " liDiiUDi.ip 4, Coi\Mi\tii,â. p ....... 

PAnECeR. 
A' Commiaalia d. CO"l.dtuiti., ~I ' ... '. '. 

UIII "'ílUtriiliíebltt Pt)1 ~Iril.,," dó })il"I::' di 
IIRpiêilrú .te ('j.,.. li' P',"iiléi, ".. '11M.. .. 
que ",,,..entRO ..itw.ü".tidii!;1 prãh~.a~, ... 
I.ti\iiftlfftlé IIqUtUe Diattldo l1i • .,.."' .... 0 doi ,o. 
tlh pata n',ltUidoi • M,mb~. d. J u~t. JJ.,,~ 
n:.t i ,,, liã C.n,." d. Catllóé,t. í tl'ltl' •. ('.piCa' 

~~~i~~ell~i:::t~~I:~ " ~~:t~~;\Jr~,~:;:iJ:r::;~~ 
di inhira Provi'itl., ,m ,. 41".' fJcl\Clni'o. li 
iI"'~RIU i! .... jtul.tidad.. , q.~" •• nd .... dô. ,,,,,,1'_ 
" ellti fi Itól. pe~c ... ptClvulilnCjü. .uli • .. .... 
blti julg., ãprópri.dà* /t. r'"'' D, .. ü.. • ,'j&" 
"llij~fimêiicCi • ü dOI dpfu .. "tõe a .U, JüalM . .
"Ihé éI\i~ iPNeêdtr.d~,.. • .p~t.ÇI. a .. ,v. 
.. a (;inlitâ da Cichôtlf". @ébâr~ ..... 6 l' .... ~ 
trlo Mi,; ./ilha íj" 1I,U,i' ;lo.; Iml*;I;'N Il.,it~ 

d~clitn e nove ,·otol par. Melá" ... JUJl" G .. 
Ytm&d-.. e"ifttan'iIt "'lê O· nu..,. dqe .:lrIiOHii 
lhO p.I1N"1 d" "ti'''''' , .t-i ... tófliUd,-. 
cobhr.tiilttàta d .. " tltt""'&iiitj.l, " í~"" li. 
grande' '"multe; é'iUre é)j que IUllunta ••• á l!;lfIç~ • 
eclftlé- .alid., ... que • i.PUII,I"'. ,-.iHlô 
mui patlltül.rn,elilt .n;lia;. détígtíi'idó iIt CIciadA • 
,AltiDni" P"rit. Il,oo"fit. ",pu. _ .... ~. hp ... 

. ;~:p~:haQ'l: :'!:; :1i;!:'i::","'a:"U: cC 
que lê t"ta",. benl filmoôâ vir.'ilí .. ' Ni'r~~.o 
flue tinha h •• i.o nu doi (tlil~ OH".... jul. 
«in..... • 8 .. aI lIull_ • fJd~lo I qUI . ' •• , 
Jlí'-rtii, • •• E&tlwt. di ."Fi.i~, 1)11 .... 
dO, jul,(lallo ....... u, ....... tll~ J' ... 
I~ "lUla 'lu. 'têirà _uO. ..IItik., ••• JA ..,. ... 
.. .. iMIí ... iIIt.t. .... ... 1Mb ...... i ....... 
rio • Cauta ............ ..., .... ~ 
.. q.lllí ...... ""1,., • 'i ....... I*' ... . 
ta 00 ..... 1',. .. ., ..... MI. _. .... ••• 
• ,." ... ii Ui. _......... .. ..... , .-
&lnb" ............ lia c...... "."'-' _ 
t:;. =';.a~!: ":A~~·'I:.;':: 
é:OIIIIá ... o .'C." 4,."". 1ft,.". ."".. 
fIU, ;.To.... , ...... C ..... 1,11 ,. 
•• ,. A-, .... "',., " ........ Ale .. .... .. .. _n .. ,eIe ........ _ ...... . 
.. ~... • I ............. '.. • ..... ,.. .. ~ .... ti" ..... ~..:: ta ' .... .. r ............ IM .. .,.. _ ......... i" ... 
... ........ ç. ... A 0.., ... ..... 
• It ...................... uc __ .. ... 



~a:'bC'lt'tri 1llin (.11':" feitn r",,, att11 tn", ~a.iaRde. 
que o Icto exigia I antrs velo cOlltrArio qnf' O" .. 
piritn de illlrigA _e lurlJulencill dera occuilo AOI 

1MCIf~s pouco agradnveis, que am· se ,pratiCAn'io , 
n:io poJe toduia du o leo p!\reeer .obre tio 
;mportnnle nl'gocio, sem que seja .. se)aredda ,0-

bre ~ artigo8. que offcreee. e po~. iuo lel,uer I' 
omele ao Go\'crllo para que ae t'X'Jiio tóm &oda a 
nrgencia da Junta (,o\'ernAtiva da Ral.i. int'lma. 
çõel lobre o ",e~lIinte: ).0 qual foi o melhodo 
adoptado no Desuicto do II.picurú ~ohrp a apura
"KU d~ voCos no mesmo DI'8&dcto; e H dllte 
Illl'tbodo hc que resultelU o eace .. o de .otol 10-
hre o numero de votAnte. • ravllr do Capitrio 
1\1 ')r J aJo à' .Antn8. 008 llllpu;Llt_ llapiclu6, 
~.o se elOte methodo foi .e~uldo no.' uUlrOl deslri. 
~tfl8 ;. e qUlmdo niio. 8e declare qual o praticlldo; 
".~ que tomando.8e as m .. 1I1 leriAI informac;ãell liC). 

brc o flielo es,'andalollo praticado na Camarla da 
Cllchoeira 110 aeto da ap"rrlção do.. .lIt08, t"~a 
a meamll Junta uma eltacta narra.ito de Inrlo o 
·aeontec:ido, especificando mui Jlsrticulõarmente fi que 
se praticou com o Cidadão ..4l1toll;O J',.·eirn h'e. 
bouçn.t t devendo acompallbar a ~sta IOti'rm,,(~o 
quaesquer papf'is, que le achem a f.te reept'ito 
IIIl mesllla Camara t principalmente OI pedicl"" pe
JOI 8uJlI)lic,nte~; c finalmente, podendo ."cc'e- ter 
'que 1111 Secrrt.rias do (ioverno existi0 l'gUII' 
pareis " respeüo deste negocio, a Cllmmi .. "o re
quer, ... jõo transmitido8 á fsta A 'Iembl' a, par" 
• vista delles poder dar o seo pnreCt'r. Paço tia 
As~embI6" 27 de Setembro cle J8~3: - P"d·o iN 
Arnujo Lima - l'tJannel Fe",.im da.·' llma'n -
Frund,co Monisr T(/'(.'aret - A,;tonlO Lu;. P,r,.;. 
"11 tia C"nhu - JCJ3~ Ricardo da ('0&'" A6uitw 
-4 AftI1",da. 

Poi apPTondo. 
O Sr. Pruidtnt,. a88;gn('u para a orderD do 

di. o Projeeto de (;onfttiluiç.io 
Levan'Pu-se • seuâo al. 2 boru da tarde. 

Lvi. JOII de Carvnllto e 'JJtllo, ~ecretario. 

R E S O LU ç Ü Z S D A AS S E 1\1 B L E A. 

Para JOIé Juug"im Ca,ne:ro de Campol. 

111. e E'C. Sr. - A As.emb'~a G,.ral Conlti. 
'toinle e' Legillali\'a do Imperie do Bra~iI, qu,tren· 
·elo· chegar ao prrfdto con!lecimentu do elltactu ac
".111 da Santa CaZM da Misericurclia delta Corte, 
".a Promover, como convem, o melhoramento e 
.. eeCahilidade de t.io pio ealabelecilnento: Manda 
,.raiciptr ao Governo que deve para elte fina no
mear uma Commills;·,o de pClaou cons:,icllal e in .. 
uol6aa a quem dará a Mesa da mellma SHllta Ca
_~ PU!' ord"m que lhe dirigirá o Governo. todas 
... tUltnll'ções que d: lia exigir a Commi88üo, e 
... a!t quael fará e"ta um exaclo relatorio de tudo 
:Ie~brallllo 8S rel;,rmas que maia COIIYeD:entea lhe 
.,.reccrcm. para ser presente a este Congreuo: 
~ "porque IMrec('m igual contempll{ão OI oulro. 
.·'alJeltc\ mentos desta na turela, (undad_ n.. di. 
'6etentell' Provincia8 deste' Imperió, resolVe0 outro 
.... a AlIsemhléa que .. todol ell. Ie (aça ext",. 
4!fva' _ta ,Providencia. expedindo para ale i", 
• 'lI1nll1() Gonrno a. orde:al neee ..... i... O que 
.V, El.lenrá ao conbecimeDt.o .. Sua ~. 
lllperi~- Deoa. Ou" •. v. jU. PIIp da Â. 

HD'Ibléa .iI t1 de 8.tllllblO ·cld J8!S - JoIitI ,~ 
'CItTi .. fto Alaciel dll Cu"ta. 

SESSAO DE SO DE S.Kl'E\JUftO. 

Pfl,;tÜraiia tio Sr. B.rüo di Salflo .4"",",. 

REunidOl OI Sr.. Deputado. pel.. 10 hor .. 
da manha,a, re.-" a c6amada, e achlulio-H pr ... 
.ent" 71 t laltando com clu.a OI SU. Rodrl,.·.,. 
Y,.I/QMJ. bl,,,,;, .. B""u.,. ,f"nujo a""dittt, .A"d,. 
da , S"'DlJ. Car",;ro dI C"mpo', FII,'ndo de AI,. 
donça, T,;z,;ra da C,''" • • Sobrrirta; • 11m tlIa 
o Sr. Cr". Go".,,,. 

O Sr. P,,,itlt,,t, cJtcJ"rou abt'rta I ..... 0 •• 
lida a Ac:ta da an&ettdt'nte rui .pproudil. 

o Sr. Secretario Mad,1 da (.'0"",1 deoo tonta 
4e uma Felicilaçiio ao Congrt"N) pelo (~o.er..,o Pro
.i.orto da Pro,ineia de S. Pedro t e OUll'A da Jun
ta da Fllenda da mesma Provincia. 

O ~r. Ca,neiro d. C""hn: - Eu C1'l';O que 
• .AIsemhlc~a nio p6de por ora reeeb· r el"1 reli. 
dta .. õea; depui. de IItl~ntado comme\&ido em Purlf;t 
A leRre, em conNquenda do qual .e CJtpedirão ore 
d(·nl, nlio .. bemo. o "lado daqllella Pro,ind.:. 
nem H filrã. el8cutlda. til". flrdeDs; por tanto 
parece. me prudente não acceitar tael (elicit&c.õea .&6 
q le no. conlle que a. cou .... voltÁrio 10 .10 te .. 
dadeiro eaminho. 

O Sr, França: - A eeta. ASlembUa já. foi 
prllente lima feli. itllflÃO da ramara de Porto AI •• 
gre. e decidlo,,, então que .e iobreeltin •• e a rflo. 
IIOlto dI) recebim~nto t até ae ha.errm ulleriorea no
ticiaa; Igurll estamo. no D,leBmO CIIiO e de" ~ 
a lierisâo a M('sloa.' 

O Sr. P"';ll,,,,'e conlultou a A_mb". t • 

re~olveo. ee que le filellle o melmll que le tinh .. 
prlticado com a Felicitaçio da Camara do Po~ 
to AI('gre, 

Deo tamhem conta de uma reprtlrnf.çKo d. 
Camara da Vii).. de S. Bento de Tamanduá era 
"II~ pedia a creaçio. de Elcol .. primeiral af) 110 
Termo, e uma Univeraidllde na lua Pro,iacia. 

Fui relDtttido , Commililão de Ioltrueçio Pa
bliea. 

P"rticipou maia ter reet'bido outra. du .. R .. 
P"'IeDII{Õ" da Camara de Cae&é, e d. Camar. 
de S. J0I6, pedindo uma Uninrlidad, D' Pro. 
,iacia de MiaM . 

Foria re •• &udu , metma Comminlo. 
uo finalmenle o uguinte OfBcio do Miai.tre 

d' E.Cado dOI N!8ltdol da JUlltiça. 
lU. tEI:. Sr. - Por Ordem de 8, M. o Im

perador remete0 a V. E •. a Conlulta iaelu .. da 
Mna do Dewmbargo do Paco &obr. divtrlOl R. 
querimentOl do Depollitario Geral. Yalen';. JOI' 
dOll S"fIIM, e IObre ~ma Repretentação d. C ...... 
dt~ta Cidade, cujo ob)/'cto, exigindo deel.r.çlo. 
ou amplil{fto do Alvara de lt5 de AIOIto .de 1774, 
e talv" nov .. providenciu, be da c9mpeteacia do 
Poder Legi.lativo t como a Me .. cOMultoU, ri&. 
em 15 de Julho Sua Mageet.de 'rI.ha Reao1 . 
O que V. E •. levar i ao conbecimeoto da A ..... 
bléa Geral Constituinte e Lerillati,. delta I.,. 
ri6. DfOI Guude & V. Ex. Pal.dG do aio .. 
Jaui,. ... da icUmilrG ti! 1828. - QatIMf 



Jl'iltlo r1e lfIi,,,,,tla Montmtgro. - Sr. JoID S,. 
lItrituo .Mr.ri~l da Co.ta. 

Foi remettido á Com missão d. Legislação. 
l'assou.lle al o:uem d9 dia e entrou em di,. 

eanãu o § 6,0 do .~rt, 5.- que fieára adiado na 
.. são ante~dcnte t com as du.. emeau. dOI Sn. 
~.a BGrr08 e Franf"" 

O Sr. Moniz T";JOre.f: - Sr. Presidente: Em 
aio me levanto lanto para fallar lohre a materia 
eumo para ee cun~rur la urdem. Eu julgo con
_niente que este Artigo passe sem diaculsão ~ lem
.... ·m. que algUns di8CUJ60S de celebres Onldore8 
da ASleftJbl~a Lon!i&ituinte de FrauÇ& produlirão OI 

c1agraçado. SIICCe8S0S da Ilha de São DClmilltrOI t 

.. nDO attirmão ealguns e~criptorel que iml,arcialmen
te raUárão da llt!voloçio Franeeaa; e lalvel entre 
... algunl Srs. Deputados arrastados de exceaaivo 
.10 • 'avor da humanidade, expoleseem idéu ( que 
aaaea coevi,,Í abaf.r ) t com o intuito de excitar a 
mmpaisão da Asaembléa sobre (ts .. pobre raça de 
bomeDs t que t"io in.fcliles IÜO só porque a Nalu
• OI criou tOltados. ~u direi somente que 110 ao
ugo liattra... a,("nas um escravo .lcsnc,'ava • lIua 
(;;arta de Alfurria t podia IObir &01 P08tol MiJil.
res 1'108 seos Corpoft, e linha ingreno no sagrado 
lKillÍlte,io Sacerllotal t sem que se indAgu&e 8e ~ra 
_ ná. nascido no Brasil. (Não ICf ouviu o reato.) 

O Sr. Franf": - Fallarei primeir.meme s0-

lare a ordem, purque O' illutlre Prf'opinal&e d.U. 
.... f.u: e dige que a mesma ordem exige que o 
Artip eatre ... dilc .. sã.,; 011 antes coodntle Da 

filIe te encetou. O Regimento niio permitte tae8 
iaterrup\ik.; e qundo pareça a qtlalquer dOi Sft. 
Depütedos que o .. ilt:ncio á ·Ial relpeito seria na
"joso, tem o direito de motivar, e off'ereeer uma 
emenda InpprelllÍva. Eata be a ordem do debate. 
~gtJ.,a 'Yi.ei á m.tA:lri., ou doutrina do Artigo, Na .1\_ 8eIi~ão em que teve Iog.r 'rafar.se des.., al
IIImp"» eu· oll"ereci uma emend." nl\ intenção de 
re.tr.iogir o foro de Cidadflo aos libert08 crieul .. 
.,me..-e; e não foi i.o por menoa Fil"ntropia du 
que p.r8.ce tiver.ão 08 Authorea do Proj~cw fluan
do • q&llltfÜO laser transcendente aos Libertos na
turaee . ds AfrieL Filantropic. lIOa ea para da mi
aha paJt,e Ules prestar toda a protecção de que 
neceSli·tào ('Hes, como pessoas miseraveis que são 
em regra; mas as affeições da minha vontade nlio 
me levã.u :i ,Icsvailada carrcira o discurso parR que 
incoo~uell1e prodigalise aOIl Estrangeiros d' Arria 
o for. de Cidadão q(le 16 nega &OI d.. outr .. 
p:artes elo Mundo, quando á UIl"I, e á oatroa fa
cilitamoa essa acquisição }lO' meio de competente 
Carla de na~ur;,lis3Çã., Tenho ouvido fazer argu
lOento cem u que á este respeilo se estabelleceo l1a 
Conltitução de l'ortugal: mas além de que argu
menlos de authoridade me não convencem, quando 
lhe ob:tta a rasiio, ha de r'ais uma differença de 
oircuo!9taocias t entre a nossa IiÍluaç'iio t e a d .. Cor
·ks d. l'ortug~1. AqtielJss fasião uma Conatian.ição 
adaptada HS was poll~ell&õel dll Co>ta da Af.It,., 
• nde it)dispenllAvt"lmen"~ se devia seneralilla! O' foro 
de Cida<kto aos libertos de Nação, que .hl devem 
constitua r o grauo das Povoa~õcd;. e núa bm~ 
"ma Coaltitulçiu circunsnila sOlPente ao nOllo Pata 
eatal. &eu fõra pois membro d.. Corte. de Por. 
tugal •• caria cambem pela afHnnativa no 1DC""O 
ponto em que agora defenda a neg.tiva. Não ~ por'. pur FilantrllPi&, se não com .ist.. Pobtr
_ .• _ e" _wia eao 'foto. Â &licidadc de 11-. 

mem UI Sociedades' ealtu 1110 _". fIII \1'YeP 
Direitoe qu. a Naturesa lhe uegou, fa •• nOO o D'" 
cer em outra parte do Mnndo; ella dfti .. ele LeiI 
protect.oru da sua ~rança individual, e do n
ercicio e t}uição da lUa indol .. ia t quando .. 
mesmu Leia, por força do ai ,tem a do Goverao f ai. 
ai que imperio, e não a incolIs'anda de UI" .... 
bitrio oppl'ealOr. SusteRlO poil a minha emenda c:o-
180 fundada em prmcipi08 geraes em qne ni Ira
ndo o "islem" do nosso GOVI rno RfoPleaentatiYG. 

O Sr. AI",cor: - Eu 80U de .pinião CODtra
ria á do iIluatre Deputado, • digo que o Artip 
está conforme &Os principiOl de jUltiça UDivenat. 
e que .s t'mendas me parecem injusta t contrac6-
dorias t e impolitica.. Di~o que o ArtIgo he co ... 
forme aOI principioa de JUltiça oniver .. l, porque 
ainda que parc-ça 'flle denriamOl fuer Cidadã. Braai
leiros a todos os babitantf'1 do territorio do Brail t 
todavia hiio podemol..-gan .i, .. rosanlente e,te prin
c:ipio. porque temos C'Dtre nOl muitOl flue não p0-
dem" InclUir Dessa ~g,a. aem oft'enller a sUIll'tma 
Lei da salvação do E,tatlo. He e,l. Lei que Doe 
inhibe de faler CidadAo a. s eacrayos. porqu.. .I~ ... 
d. serem propried.de de oulros t e de te flfFender 
por isl!O ~ste direito te os tiral~em'lI do patrimonie 
dOI iodividuol a que pertenC't"m, a"lorteceriamn a 
agricultura t um dos Ilrimeiros maDandaea da tiqu .. 
1& d. N.çio t e abririflmoa um fóco de -'"ordena 
na sociedade hurodusÍlldo DeU" de repente um ba ... 
do de homeos, q.e .. ido", do taptiniro. mal,. .. 
derião guiar·ec por principiuI de bem eDtendHta 
libereladr. Eltabeleceo-ae poil no Arligo que IÓ M
jlo Cidadãos os que tiv .. relD obtido Carla d' AI. 
limia • não 10 fu dependente de colodiç:io algu. 
ma a adqnilição desta pterngativa, porque ie nftO 
considerio como estrangeiros, visto que nunca 'ael 
individu .. perteocerio • Sodt'dade .:gum ............ . 
Por tanto o I. eat\ fuodlltlo em principio. de jUl
tiça. OI iIlulltrea Authorea dltl ,mendal DÃO que. 
rem que eU" IÓ pela qual:\Í/1,l~ de forrei IM'jiio 
indlltinctamente Cid .. dlios Brll~il(;rol; m .. o que 
serão elles que pel .. emendar: ,j, cio ezelui,IOI P E .. 
trangeiros certamente não; porque não ,",rtence .. 
a sociedade alguma t nem tem oulr. Patria que não 
seja a n081& t nem outra Religitiu le oão a que 
profest:amoa; e por tanto 6rgundo o Projeeto nle 
lei o que hão de ser. Demais t le por principiOl 
de sã politica t devemol .talhar quanto podel1llOl o 
c:ou.mercio da escravaturL; p:.ra em fim o terminar
mos, parece-me que umos mais direitos a "'e fim 
concedendo logo aos libertol o foro de Cidadlo 
Brasileiro, do que exigindo para iSlo que te nn. 
fiquern certas condições. A de ter o liberto algu ... 
ofHeio ou emprego para poder adquirir aquell. qna
lidade me pArece all.az injusta; bem h.sta qUI elle 
tenha '!abalhado todll a sn~ vida t • s~m que I~a 
necealano DO fim vencer mall essa d.fHeuldad •. E. 
'Yejo que um Indio logo que entra pala a nMla 
lOCied.de t selngem eomo be t nlo deicha de lei' 
Cidadão; cUe Dão sabe ler nm escrever, ntlo te ... 
ofIlclo nem emprego, • com tudo nada dillo Ih • 
oba.a a ser reconhecido como tal; mil OI ~acravOl, 
que eu não jQJge em peior" CirtUnl'ancial 9 eu
tende-ae que não devem ler admittidol apr.r de 
~o lado dOi COItumea eltfjio multo maia 

OI &OI DOIIOI, por~ue tomlio 01 d. ..,a Se. 
ahorea DO tempo do captJveiro. (O Taclli81'l" d .. 
eJ.rou Dão &or podido ouvir mai, pelo IUII&&'ro dai 
GalarW.) 



O!t. I'rJ,MifO 111 CimÜ: ... G ·mlllln·p..,. 
p.a1ite pté~.~io-naê;." iobro . alP .• I· p~n ... da qua-
'--te _li ... lUi do que elt poder.a d ... ·; ....... te 
àCi'~ótaniqü. o élctiYO que ie liberta ••• 
seô la .. ~ lêralmea&e fallálldo, • preaumpçio de 
tioía ""olllpó .. tameirto .. de actividáde. porque cu ... 
prio to. as 1 .. 1i obrigaçiêt, e abula ~uirio pe
lo . Me ârábalbó éom qUê compralào .• liIIerdade ~ 
.~h. ~t illO qUê taa hOllltill be. merece. 
• füro d. Cidaclii., .ID. ... obrig&! •• .&i.ra. 
.. .inda á coDdiçalo de VI' algulll odiei. . ou era
.... , .. come • 'etluer em uma dai ftHndM. 
O Sr. F;àttflÍ tamOeiD esclue OI eicra'NI .r Arrie 
t*; na.. ft ono ili, porque. OI nllChlOl n. 
lMIíiô lerritoriô leniÔ lDii. felieee do que tIlea iIft. 
te péliCó, depois de ô iei'élll q"a.iMmpre 80 op
btéii"ê, pau, o Afi'icáDÔ não. tem ~uem o proQja ~ 
~!d. q\ât, chega ·IM .lápns desgraçado, e ó Crióü
lo ittieendô .1..0 él~ uma farum. ~ de algu" M" cÔllmtNlidídee t .. ttirO, de ordi ... rio, ma. te
~.R~ãe. Ni. me parece justo que ao maU iale. 
b. Sé _corra mebüí; .8éja ao Iam. ipal â IOrte 
d" iilihüít, e imOOl .ejãe âdminidOí ilà Cóofórmida: 
dê da dóLKtiíi& dó §.; pela qual aempté "otiIrea 
pitá güe puse. c?Mó está redigido.. . 
.0 Sr. illiílttoo.~ .A/~ft9i1e"9ue: Sr. P~deD
t,,: UIÍI dia noUtêl Pi'êOplnante., que wbarao de 
(aliár, di. qüe. til 198 éité A rtl'ó . foüe um dOi 
melliÓreí que ôP~jeeto de Coníititui~ão ápmenià: 
N talO.. pétàtladidô doconti'írió ~ e se MU coube .. 
C:fttê ii bôi\i iiltençÕéíi dôl iIIulitrês Authom do 
PteJettó diriáque êllei ávançávoo um abíilrdo. Co .. 
liô li .. pôüiVêl que pélo aimplei futo dê lê ohtét 
Cana ti; Alfôrria íie· adquira o direito de Cidadão? 
~iôJIê diii nO .Artigo 1. C.ap. 10° que [(bufáo. 
.. ~ direi_ . tM.>Jitl~ .n~ ImperlO 08. Q'1t pl'ôfeali;.*feiD 
Ü CommuíihÕês Chtlitãü P ê Dó Att1gó IÓDao te 
cliI qüê Ü óütrál Rel!~l~ alélii, di Chri.tã ióbi .. 
bem " eterciciô dÓI DitelW1 Póllticoa ~ E como .. 
êlitMideri ptlo Artigõ em diiêUês804lue Oi éiô'á-. 
~j ptló. dmpl •.. f,iêlo dê. ebterem Cirtà d' Alfor
fia; \tê fação Cidadãos ~ F.lIam. ô Artigo. talub.·", 
éÍól êlêi'ivÓIÍ qUê "em dá Cóstà d~Arricá? Nao lhes 
obétará ri iiêi'êm él1~ii PágdÓi, e oilti'OI Idolatra? 
Pmtlüdinc:lo dêstá i'àsi\ô, que_e parece mui jus
lá, coíÔÓ há posai'Vel qUê um homem fiém Vatti., 
~m "irtüdêi, liém c~8tUmés, âttafitadO; pór meio 
aê um CôúlI'Derfio. odioso, do aeo temtotio; e ba
ildo pan ó Bi'iliil, pó!lSã. por um. í~mple8 (áelo, 
péla "onude de.leO. Senhor, adqumr de repente 
lill DOU. lOé:ied.dé dit'êitos tão relc=vantes? Se OI 
EuriJJNiüi , . IiUêidói em Pai.és civiliiádol, tébdo 
toI\ümêí ij ho& educaçãó; *' vittudet, nãô pootm 
iIetD übtét Càrtáde_ natuti.-lisaçiiO, .mCra' 00 SOlO 
dõí Diréitbíi dê Cididãô Bi'üileiro, e Ihei he r .. i .. 
*ti' pui ôhtetém .• ~-. .l'IiêÍlIÍI.a ."MUnUílaÇãe quo el
IH i;tõt"eíi&eW â Réhg'l5~ Chl'1i&ã; BegUl'ldo o Pro
jiêto; .~DlÓ ó élcrlvo Ar.l'icaD~ delticúido de toda. 
ii qüilidâde.. pódé sêt dê melhor condiÇão P Não 
".:~, ... ~. éIé, iii.iiéi~. alguma Cônvit "a opióião dó nobre 
;:;:ilidõ. quê lôuv~1l taflto ô Artigo, .~iíi âdmilto a 
Iíi. dóüti'iíiâ, .. nãó ie eiUéutlét .. dift'eiellça; que 
eu ;àÇô dê iJrüiiêito li Cidadão . Bi'alileiro! em_ 
npmênçlô ~ éitl'iívOll; qúe óbtivmm .CártI de 
Aifurria ij , FamUi .. litálileira; .. U do te lhe. 
tia Íl 'Itüh; de Cidadão t .. liáo q .. cIe ... • 
Íiiiêm~ip~ dê o _. ..... . 

O SriCoHéi lIMtoi.: -- fit. PNlicleale l o. 
.. aio iUalítcta ......... 1iíIda ..... ,.. 

101 priMIpIeI ..... _ fti'llil~ .ar- __ ai.,. 
e IÓ Mliaa pócle lei' ClOIlU ..... 1» qoo ~ co ... 
injUÃO e ... i.itieo. N. lei que te". iIIj .... 
'o o eJligir.. 4' .. _11. a CI'Icaa 10 las. a Faça ... 
o eb ... r para o ~allo da .... oeled_; .... 
~.e t~nha em ipt • empregue para adquirir ..... 
de lubaisteacia, e nio nUI para aer ena. ..
timpleaaaeote ... vadio, •• 1 deuraetancJo _ " .. 
'-Pu de. q_e aoah .. outrOl, que eslão e.~ 
dOi e ule.1 ao Eaudo. Eu creiO que tGde o C. 
dão lIe oIwipdo a Irabalbar. Ué para evanm.. 
cia pral • eoeiàd.; o ocioso. o ho..... ... 
Dão &eID emprep, De'ID modo de "da a'suaa, ta ... 
a- aãe tem "irtutlea lIOCi .. , • aeRl esta 1k1I~ 
iaclividuo convem , aociedade; quem nio 1Id .... 
por meio do MO trabalho ou indUluia aquill.. :cIe 
~ preeila, ba de empregar meioa erimiDOlOl, • 
11. por taato perigoeo e prejudicial IM) Eaudo. Ora 
par. evitar que ata cata de pu.te entre .... _ 
'IOCiedade be que eu propul a miuha emeada; _ 
aei -que não ba eond~io mais infelã. e borroNla 
elo que a dOi eacr .. os, mas nem por iuo enkDde 
que p.ra OI iDdemni.arlDOl dOi malH que nel. to. 
frêrão denmol recebe-IOI em circunstancial de ..... 
terem d.mootOl, Ei. aqui porque eu \:sijo que el. 
lél teabio emprep ou ofUeio, iato he, que ....... 
çã. a graça que .. lhe "fa.; nnl .. julgue que 
raundó. depeDder dlquelle tequiaito • "erificaçÍG 
de'la, lhe impomo. alguma condição impolllivel; 
ó liberto que quer trabalhar acha um Mat ... · 
d. OiIicio que o rec:eba na lua loja; o que .. 
pnci. h. 'IOntllde, pois qUI fuer nunca falta. 
O Sr. Cana, iro da CunluJ diaae que o f8Che. 
vO que adquiria Carta de Alf\lrria da1'& coa 
i_ uma pró.. de Dctividade e boa conducta. 
PÓií além de desempenhar as lual tarefas, p
ab... COm que Ie fOi rar ; . ('u não eatou penu .... 
did. dita0; &8 Carlu d' Alforria lio quaU Ifmpre
~àS pór ámor, e a maior parte • eacrav.,. 
tnal creadóI; e ·tàl.es se pos.a diler que um graD
de numero 4en .. 18 obtem IIÓ pela qualidade d. 
Paget de J ai'.; nio preciso expliaarme mais. Te. 
nhão poi. algum ofticicio, algum genet'o de "ida 
de que se lIustentem, e MÓão ad miUidoi; mu eea 
éIIIa .cireuoltancia. IeI1íJ"ore me opPOrei a que lejá. 
recebldol como Cldadãol eotre Du ... 

. . O Sr. Si/fld Li.boa : - Sr.Prtlidente: Depoi. 
de tanta coilt,roftr~ia, Dão poslO deitar de expor 
ói dlee. sentImentos .Iobre o Artigo 6,°, que en
tendo Itr :-Ito e político, e não admiltir a r .. 
tri~, que ae lhe tf'M OppOltO. Quando se tra. 
de Co",,. Libtrol, não he poasivel guardar aileD
cio, Ullee devo dizer eom o Clusico lAtiDO. _ 
So" ~; "enhuma CQti'IÍ do A"manidade "".,. 
~r· .. ~",tJ"/UJ. - Parece·me com tudo Itr CODVe
~ie'l. faler •• o Artigemail fimple. ou amplo, 
pera exoluir toda a t!uvida, deelarando-. ter Ci ...... 
alio B"uitell'o, não IÓ o escravo que obtê". de ... 
Stnhor • earta de alforria, m.. tambem o que ad. 
q~itio • liberdade por qnalquer titulo 1~~. a 
... to que taIIlbem· lê dio llbetéladee por nthond8rle 
da J UII~ça, ou por DilpoaiçAo de Lei 4 • ora te
mOi mall .. que pela Cobvençlô oom o Go ..... · 
JlritaDllico • coDcedem ao8 AIriC'anot, em eoa.... 
quena. de coaBICo feito pelo Tra6c:o illicito .
Eecranhara, .taRdo el1. IDleiramwte li",.. depJie 
IM Cleltoe aaDOl de tulela em lJOder d. p".... .. 
..aança da C ... u.ãct J/;Id.. Opponho.me IÍII 
.1 lU" ,.... ......... Depa ...... , •. .u. 



IWNle.ecHo: _"o por t'arcSl 10 EIcripIar ao E.,i
"'" tIa. LN, O qual bem adyer&e .aOl Lrsitlado
~ de gUllrd.re. t quanto for poaiyel, aimplicida .. 
de D. a .L.~. : .laçio; porfia0, '1ultiplica. ndo-ae par. ti. 
cularidades o exc~pções; se d~trOe a força da De.. 
pa, ., It'gundo ello diz - "n. dtlGllle. 'ra .... ..,.... 
,., tltulhu.- Por itlM) nãu me parti'Cc de beM. 
ruio Dio dar o Direito de Cidadão • quem ."t .. 
CJIIirio • Lib.rd.tle Cível pelol modo. e titulos Ie
gi&im()S e~'abeledJos DO PaiJ. Para que .. farão 
àB&iDÇÓea arbilraria. d ... Liberto. t pelo lugar de;» 
_5CÍlDeato. e pelo prCstimo, e otftCio PUma VeI 

flUe lIdquirirão • qualidade 'de peSIOG ci"il, mere
cem isual protecção da Lei t e Dio pódem ter obl
_ .. 10 de Irreüdar e comprar terr .. t eset~r q~ 
~ iadu81ria '. adquirir. predjo, eu'ta, em elwdot 
PUbliCOl, ali8:.r·.e DA Milícia e MariQba do Im· 
perio. Ter a qualidade de Cld.dlo Druileiro bc 
.iaa ter umil denominação hODorifica t mal que IÓ 
dá dire;wJ tivic~, e não niTrito. f'Olitit:ol, que 
lliio .. ' ... tão no Capitulo em discuaio t e que lão 
objocto do Capitulo &eg!Jinte t. em ,ue se traca do 
CÍ\lltd~o activo, e proprielario conlld,'ravel t tendo 
a. bllbilil ações uece8saria!l á elei~o e nOQlt'açãQ d04 
elDpregos polltico~ do Imperio. 011 dirdtol civiws 
se reslringem a tlar '0 hllmelu Une o jus a cliser 
_ lenho uma Patria; perwnÇG á ,.1 (;idade o .. 
V illa; mio 10U lugeito á YODtade de Dioguf.1D , 
___ ar, ao imperio da 1.,1. Tem... dico, que DeDa 
c:unvinha h.ver dilcuuiío IC)bre Cal Artigo. por IOf 
objecto de .umm. delicadeza; citou·.. • M.dame 
de S'ael t que auribue á uma 1e00elh.nte disclll-
80 .. a Aaeembléa d. F"'Q~a • eat&$troph. da .... 
.lhor Colonla na America. Eu din'i, que Dão 
ha riaco em IIS deixar a nrdade comba$er c:o •• 
tallidade t e aqueU. pre\'al~rá, Modo o duello .. 10 

".' drio.boa. .Q. ue,.n. per.deoa Rainha da ADtilb .. 
&i, alé-n dos erro. do Governo Deapoâco. a fia· 
ria de RolJe'p;erre t o q"al bradou na Aueaablé.· 
_ plrefão G~ 'íOl~a, Colonia, t ."te, que per.çie 
~ flQfl08 ,pri"dpi08 .-, EUe com 08 Collegas Anar
ehi.~ proclamarão 8ubitll e geral liberdade ao. 
escravol; o ql,le era impo.tivel t e iniquiYimo, aléllá 
ele .er CC)ntra a Lei I!l,lprt"mll da salvaç/i() do P((lJo. 
Onde o conero do captiveiru ,,~tá entranb.do o .. 
pari" ,·itnes do corpu civil. IÓ mui paul'lin.meD. 
se .e púde ir deaarrlligando. Os Uht8trel AulboNl 
do Pr()ject() da nosl" Ccm!!titui,;ão tiverão em vi .. 
&a ea Conselit()i da Prudencia politiC&. e. neste 
ponto t (J tieu "ystema te .cha, ao meo ver t "o .m U.rado t que niio tenho expre88Õe1 ."tequad .. 
ao MO ele!Qgio. Quantlo combino o Artigo em qu .. 
tã" eom 08 A rligos 245, 255 t p~rece me que .. tle
falelll completamente ás objecÇÕt'a t em que .. teaa 
inlliacido t e8tllbeleccndo a base de regulado. be ..... 
Scioa &Os escre.voil t unicamente propondo.ae a lua 
""ta tf1Ill"cipflÇio, e morlll instrueçãCJ. OI mellDOI 
Africano., l1ão ObsCIIDte as arguiçãea de geDtilidade 
• bruteza, são (lu8c"ptiv('i, do olelbora mental t ali 
'PDr iS&<J mellMo· que ~ pt'xiem di.r kJ!,oa, rUfll. 
ir. Presidente: em tempo de L;bt,.ali~ aeti a 
l"gilt.lura meno! eq~ilati"a que no tempo do ~ 
poti,.mo. l Tellb .. o ouvido .r .. tar com deedelll a. ph •• 
lanthropi •• ('omo perigo .. , e iocompati,el COlO • 
.. g .. rallça do lIraail. .M.all peral,l.do.llle , que eU. 
"Q!pre produ.io bons eft'eitot t mitigando o rip 
"o ,y.teDl& de ~cra.idzio. O. J uritCOnllultol RUI ..... 
• 01 elemail ubcr e piluiutí.."o roconb~ .... 
~ .... àP Ql'ÍJlcj~ - .. ri. ..." h, •• 
.. ~ t 

"..,. ...,; ..... -"" J-'" J-re. ptIi.",.. ... 
E IQP~. pela J uriaprudeac:i. ao.. o .... 
era ('oouderado lOIDente C!)IDo CO;,,,, e 1110 .... 
peHOG! • por i~ Dada. podia adquirir .,.r '1'-' 
CI,;,er ~Ia, que .. o rec,:ab .... ill .. t'III.~te .-. P'" 
Ulmonlo do eeubor t • elR COIlteqpeQCla .... 'CI· .. 
podia verificar o caIO de ter o ~ 90 ... ~. 
qlle offererease ~'a ~ .. a li~e I C9Ql •• cIo .. 
.uamos J !lrillCOn.ul~ inU'Qdulirlo ... a pra__ • 
equidade dQI Pfetor~s t CODu-. o rig., d~ prI .. "I., 
luthofiaando o pecqlio do ~"o; e. quaqdo ,.. .. 
.~btil.. loren$e.l "...,u'a a iaeoD~ .. eDd. da ""
üea. ' regra l~l, eUes dado • ...,..a, .. .. 
d,vla olbar para a Lei ...-C9"~_ CW'.li, - • 
aem OI apiees do Direi~ civil. Te' o 4irtttct .. 
Cidadio Bruileiro Dia b. ter o direito de Ci"" •• 
Romano t do tempo fi... que 8om:eo OPoyq. 
bre L'tino, 'u.~.o. G.o,. era .. o .alpiN. U . ao "'C. ui
yenal. Este ti.,.ulo .dIY. a pneU .. PriYi .... COl _._ ... 
que pucião f'1O ROIA •• 01,1 baviio adqPiriclo 0_ 
}'OfQ. o. l'lbclitot da. divena. ProYiDciu a6 .... 
OI inferiQI'II cU",itot de )t.,,,irlpfo.·· CoI ..... , --• 
p,.e(<<lur~, coQ(orm, • gradueçjo poIi&ic:l 40 ~ 
tricto. e " ncnVOI .all'lPi"",, .pre __ '""" 
rio I degrad ... te oota dct U6t,Iof, Po~., .. ... 
de .. u~pdl'r O llPperio, • lere ..... , ~ ... .. 
'facito, N(jf ... 6e'. tIQ.. ' .. fi,flrilio,. ...,ioI., I.~ .... , 
forão abolindo tae. dilferençu. O J..-pmdot J~ 
,,;QfIIO e.citou a obaerva"cia da ,,,i do I.","" 
A.WlfiNO. Pio t o qual hav" eJtabe .. I~do •.. ...,.' 
que .. ,ê na ~i11 DI,. de 8ft"" 80-.;,,""'. ~ 
Toei.,. OI bOlDeDI UnCl que "'bitar~... ..e orlai .. 
do I mperio t· .... do Cidada" ..... O metll\q Â~ 
_ PIO .Dl outra Lei ha.ia dito ..... Ae tio ..... ,..,. 
Ie,.". Ie' libe,1oI e li",*" _ tdrtclrnol ". ... 
•• ",;'101. - O dlto J ."i,.i_"q t ~. Ia,çJulr ...... 
• eacrup"loàdade, .ulheD$ic:amente dtçlll'Ou ~ID • 
Noyella 78 C.p. 5.· t ql,lO 8caIIeID c ... prehellclid. 
.. a Lei, com geral largue .. , todo. .,. ql,le ID~ 
.... a liberdade. dI)' Sénhol'el, C9mO .. "'Iituiç •• 
tia ingelluidade d • .sature ... ~ brlD ,-fi l •• b~. 
ei, algual dOI cenaOl ... Ltsi_Iaçito libe ..... -
FaeimuI noYulO lIibil, aed e"iOl .n$e 110' 1 ... 
peratora _qui.ur. - Re."tQiDlU' 'lIl. N"Qr. 
UJlt'auitat.e dignOl. qui libertate", , dOlnj .. i, '* 
ruerinl. U~ hallO m.p.... ~Q&nd.... II ~."t .. 
l.r~i(.te1D DOlui., IUbJ.·eet.-i. '. ·iei.lmu .. Sp .• Map ... 
&lide Fideli.im. a-;la.l D. 016 DO AI"." clt 11 
de Sece"bre d. 1781 coQQOdeo todo. OI direi_ de 
pellOlI Una 101 eec:ruOI qQe do Ba .. il .. &rIII-. 
ponaaem para Por&upl, tem diltlapir ~. 
côtes. e h.bili~adea t ·16 aceptlJllldo OI vla40I .... 
'l'ripulaçõeL Ai.da qQ' ata· Lfgilllçlo tly,. .. 
"ilta 1110 dimiouir DO Bra.il OI 1)f1ÇOl n .... rioe, 
• obltar , Doci ,a ClODco,rencl. dOi DegrOl 101 Nr. 
Yiç... d. Ponupl; com tudo de 11. he eYideDtI. 
'lu. 1110 .. tey. o m,liDd... d. deaipalar tan 1"-
bert .. OI I. Uyl'el. 410.. PaiI. ".ndo. 'U...I ,0"1. 
q_i coei" d. braaeoa. O 41va" d. J8 de J ..... 
IV 4e 1778 aiada lol .,i. liberal, p»la libtr .. 
OI q .. , doblo "ivld, e1ll eap&iv"ro DO R.i"q .. 
Alprve, declInndo.OI h.bele plra teMIOl OI o-. 
ci", Roa,.., • Dipiclad... ... • noca db&i", 
.,. ,. .{.;~, ql,A •. (bem di' o Lesisl"lor) • , .. 
pnollifjll .. lt.,...,. ",,,,-/1trO ftOf MOI COIf .. 
ffIf" , 9'" • .,,,#10 Cllriltl , • ~ C.I. 
IM· /u;JI ifttol,r~i, A' r." d.es .... 'alOI. -. 
.. .. '- .\ClfUf$a .... w~ ~ ....... lo" • ... ................. ...... .. 



'J.) 
tlNlo le(i,irno de lihcrd,de, que restaWeee o di. 
ial., nacur •• , elbes di a qualiclade de Ii"'t, l 
Aluda qll:: IK'jão Africanos, por iaso me.smo quo 
Dert.occrão a liherdade, he d~ presumir que. no 
plll t tlejão iUllu'itriosos, e subordinados ; e que 
colltinuar.iõ (:'Om dobrada diligencia em suas indus
tai... ulei., pela certeza de se apropriarem o intei. 
re fructo do 100 IralJ~ '10. O beueticio ~a Lei prin
cipalmente recahi.á sobre OI crt'C,los. sendo t"stes 
Il!lftpre ° maior numero . dos Libertos. O que na 
di,cu!is:lO pr~.ente te allegou soure .o perigo dl/I 
f.rre9 vadios, he mero objedo da Policia, e nlio 
.teve iilttüir ~ . .n ~\rlig" Constitucional ~ '1ue. suppõe 
r.gttbri6lade no Governo administrativo. MUllo lIe 
alt.·rcou sobre mio ter o titnto de Cidadia Brasilei
n, quem não ti ver propriedade. Se preyalecesse 
esca r~ra, até a maior parte dos b ... ncos nasCidos 
110 8ra~il não serião Cidaditol Brui/eiros. .. cooside
nr-se lomente a propridade territorial, ou de .·ben. 
de raiz; poi., em proporção que se augmenta a 
povoa1ão, IDAS mio crescendo a. terra. e Os bens 
lmmoveill, muito menos gente os prlde adquirir. 
Cumtudo ,rande parte do Povo póde ler prolll'ie
d;.de mobiliar, industrial, e scienti6ea, que muito 
concorre parol a riqueza da Naçio. A propriedade 
do pnbre t''ltá nos seos braços e força do corpo; 
elle prelltllndu as suas ouras, e serviços pe.soaes, 
eo'1lu' jornal~iro, e criado, oocamp? e Cidade., 
~~m a scr membro util da commullldade, e não 
fdl~.;lio brancos que os prefertsst'm 80lI escravo., 
te houvcsscm em abundanciL I'a.a que olharemos 
com lanto desprezo para OI Africanos? Mal haião 
OI que introduzirão o tratico da escravatura para 
011 irem ananrar de leo sólo natal., e fHeretll da 
America uma Ethiopia! 08 Pcrtugueaea forão 08 

primeirot autborea desae mal eaorme. Couta da 
Jtisloria, que, logo que BC descobrio uma das C.. 
.ariu (que 8e considerão Ilhas da Alri(·a) alguns 
Portugoezel roubarão. OI nacuraes de te!"a! trueR
dO.OIá Portu~l cativos; o que tanlo IDfhgnou ao 
Infante D. Hentique, que OI matlllou rt'pi.r veeti. 
dOi no fto pai.. Mas ette meamo Plincipe 'li de
poi. do Descobrimenlo das lihas de Cabo Verde, 
admittio o 'CflmllH"rt'Ío de clICravalura, , titulo de 
rl.gale do PalE.llmmo, t!.... terftll o brneficio da 
Chrilllndade; ma. realmente para cO'lD _ 18CT&'.CJ8 

cultivarem. IIh. ti" Nade·ira, o"de se ialrodllaio 
• cultora da canil. de 88~UClr. O metIIIO (."Onner. 
cio H foi introdulindo no 'chamado Senhor;o tU 
Gu;~, e com tanIa villJencia. que em toda a 
Co,," vili.ha he conhecido ° nOllle de ~ Apa,.IIia , 
flue deigna o furtivo acto de apanllat .'Os nuturlCl 
d. 'rerra, que alias, como di. o Historiador João 
tU Barr.:,., continhão POV08 tTeadnl na innocer.ria 
~t "M P"d,,,, e que facilmente tomarão o .~II,.O 
da Ir'é C"thn/ il"a. Homero frequentemente menciona 
08 Povo, da Etbiopica como ;n~ulp4do1, e de costu-
1111:1 limples, iDtitulando-gs -oQ1JJumontl' Ethi&pla,. 
O iR.fernal tTa6cu de '88Dgue humnn foi o que moI. 
&ipliC(tu .s luas gll.rra, para fuenlJl escravos; e 
ellt.a .foi a principal causa qlle impouibitiMu a su. 
eivilisaÇlin, e f~ que nem lIode primordia1mente .. 
fall"kJU o Cn,ttllo d, AjudG, 13 podeae formar ·uma 
•• VmL Occorre-me aqui oma ralio mor.l .Me 
• di"tincc;iiu -que 18 percend .. o fuer entre OI felTOl 
A friclnnl e CreôlOll. Considere-.. que vaidade e 
i.!lubctrdinaç"o 1'eIlultaria RO' Cl'tÔlul pre'OI, ou d. 
..... Iqu"' car. t*a dlldenh.reID .. delObe4ec:erem 
• IlOl .Pala .uriNa", • aio.. 1a0llHlUl ,o" ooma 

devem· t"'r preCf'leo· do Decaln80. Tal .ill1ll.· lma. 
de ~sllnos efFeieos Uast.m j~, Senhore., .. odi .. 
fias distinçõ.·. que existem das rt.\tnl, pdu difl.
rença. .. dai côres. J.í .gora o v(Jrügrado ha attrit..u. 
til qua!li inexterminuel da pOllulllÇiio do Bra.U. 
A PollticA, que não p!lde tirar tll~S dsigUIl!dldet. 
deve aprovcitar os elemenlos que acha para • nos .. 
regeneração, mu n~'io arCfelleentlr novas desigual. 
dadcs. A cl .. ~ dos escravoll daqui Ul diante olh .. 
ri para esta AlIgu~ta AS!jemblé. com a dfvicl. coa. 
lidencis, na espeiaDça de que velará liobre a lua 
sorte e mtltlGra de eondiçlio, tendo em yill. • 
bem gera1, qlalnto a humllllidade inspira, e a Po. 
litlca póJe conceder. Ellta cons;dera.ÇRo por .i ..s 
bastaria para ter ben;gna Sancção o A,ti~o contro
verso, que me paret:e só admittir a seguinte emeDe 
da, que peço Iiccn(a Jlura mandar á M"SI: 

h Os lihertos que adquirirao SUII liberdade pot 
qualCJ1ler titulo legitimo. - ~il"a Li8ooa. " 

Foi apoiada. 
O Sr. Macitl tia Co,ta: - Sr. Presidente: 

Quando na Sessão passada ouvi fallar o Sr. Depu. 
tado Sot!sa FranÇG, ofFerecendo um. emenda OU 
modi6<'4c;ão á generalidade do §. 6.° em quealão, 
lisonjeei. me que com isso poriamos termo a esta 
dilCUllsão desagradavel, e que DeOI queira não 
tenha tri.tes consequencills. 'l'IAta.se do destino que 
se deve dar aos libertOiI: mak-ria espinhosa, e. 
que tem vacilado Na~'ões alull/i.das e hum.a ... 
que, COIqO nó .. , OI tem em aeo leio. M.. para 
liurtDOS opinião, reccorramll8 li prinripio.. Um. 
N'SÇ".io tem obri'lçãu d~ admiltir estrangftrne ... 
gftlDio da sua lOCiedade 1 Não:. n.turaUaçio 
he uma especie dp. favor, e esle favor he ."'P" 
reguladn por moti.os de intf'resae Nacion.l, come 
v. gr.~ a n~ssidade de augmelltar a população &c.; 
ma. toclol e1'~!f motivos. que chamarei feCUJlcJa. .*, tão cempre s bordinados a um primario que 
abeorYe, para assim me explicar, todot OI outros, 
o ..... 11 he a segu,,,n~'a puhlica, esla primeira Lei 
d.. Estado! !! ~(\ãi It,. • clldo Iuperior. Auim Y8e 

RIOI que todas as Nações cel,ão .mail ou meaos. 
o adito á estrangeiros para o aeo !leio, legunJo 
ai cir('umlanciu particulares ellt 'filie 8e achão, 
impon~o-Ihes condições por o"dese po8aão lIegurar 
da afeIÇio dos ~"trangeJtoI ao .,MI, IÍs .U&8 in .. 
eituiç6e&, á lua protlIJe.idade, á lua liberdade, 
eomo do o aascimento "O ptil, o cluament8 cora 
mulber nacional, a allui8i~'ão de prepriedade, vin. 
culo. que por experiencra 'Sabemos que prendem o 
lIom.m. A Inglaterra, que nos pode wr Uleatr. 
em politi~a, escarmentada d.a iflfluencia estraagei
rano pal', e a quem a laberdade tem C'tlltadG 
mais caro que a nenhuma outra das que conheço. 
Inglaterra tem .ido mals acaulelada nr.te poneo, 
porque aOI seos nlturalisados ni. cnncrde a pteni. 
turle de direi coa que tem os de oolr&l Naçiet Se 
pois. admiaão de estrangeiros ao gr~mio da no .. 
la famitia Dão he ama obrióração mas um lavor r 
.~ . para ~ f.vor .uigimol. c:o~diçõea que UIM po
IitlC& prevI.ta nos IOmI. • Impür; se &08 m·'...,. 
indiYiduos em cujas vt'i.. corre o .ngue Draill·i. 
10 • Ib porque nascerão em pai. ~r~tiro, i .. 
pomos a condição do domicilio, CODlildet'Rndo .... 
mejo-estraD~iroa; eapanta·me ver que o Af,icano. 
apenuobuyct lua carta d' .lbMa, que he .. 
titulo qH lÍ,nplesm.te o habilita para diapor de- til 
e do MO te~p~ t papa ipso fldo para o gren&to 'da 
ÍI.W, Bnaüoü., J}II'a 2GIIQ ." a ia.. ~ 



'!l'a'ret ftjt,'r3 li con"i.d()r:;ç:í~ da AlIllemhléa ,eu an
:"(':t, c!tamarei sua altel'..ç;in para decidir se os Afri;. 
canos SRO tRes, qne ele lua admillláo livre e fran
quinima plU" o gremio ,Ia nossa f.mili. nada ha
j" que tcrfter; se podemo. arrlAloadamente ellperar 
deUl!s que 8t>jilO afecto. a" nOlllO ,'Ili., onde vi. 
.. trilo ellcraVOI, e auft nOSll08 irmãos que IObre el
'lel uercitariio o imperio dominical; .e sabendo 
-elles que nOI .;io eqllillar~ tio., apen.. forrOM, nno 
aspirar:íó a avançar mail .. liante na eeeala do. di
'reitos iOt'Íat'8; &e li sua superioridade numerica e 
a cOlllleiencia da lIlIa Cc,rç. , ..... tienhores, nlio a_ 
vançarei daqui nem IIÓ um PUlO, Sejiio muilo em
bora 4). Af,iellllo8 admitidos á nossa familia, mal 
imponhllm"I-I16ea condições boas para ellel e para 
Dn.; nã.! eejâo .&lel de melhor condição que os 
.implell estrallgeirOl que valem mai.. que ellett; 
'n:io .. ejiio m&il tavnrcddos que OI mesmOl Drali
'leirOl que n8lcerem fora do paia a quem impomos 
a C· ndi\'rlo do domicilio; demos..lhes 'occuião e 
-sempo de provarem que IÔO digno.. de nÓl e de 
lerem membros da n058a familia. Quilera poil que 
óDio bavendo duvida em serem con3ideradoll Drasi
Irir"l OI filhoa de pai, e mai A frieano. porque pe
lo nucimento no pai. llio nOSS"8 e ja tem eate 
'~incuJo que OI 1i2& ao pais. OI Africanol, por hlÔ 
que nascerão em pais. estranlteiro, por mo q'.e 
lhel nfio podemol ~upor att-ição ao pai. em que 
""iverão escrav08, nóo sejft'o a,lmitidOl ao I"e",io 
.... a no .. a filmilia lem que l~a&em com mulher Bra
lileira e tenhiio um ~enero de IDdustria de que vi_ 
do. Esla ultima condiçiio mio se pnde considerar 
'um OOUI, porque be de justiça, e na. Colllnial 
-e!lrangeira. até he nndiç~o inherence ás .lforriu. 
.0. A.tflcanos que· te não qU;lerem habiliter Assim 
.par .... erem adm.tido. á noslla familia, viverão co;. 
-mo os I!imples estrangeiro8 e "t'm por il80 lfOmO 
,infelisct, porque aerito protegidos pc·l .. Lei. em 
.uas pe .. ,ou e no gOJO do fruelo de lt'O trabalho, 
"por Certo muito· melhor que na ,Africa, onde 
,.hem .em Leh", sem asilo seguro, com eleva;.ão 
pueu .ell~iveJ acima dn~ irraclonae., vietimas do 
~.pricho de 1e01 despo!3' a qu~m pa!(lO com à 
~ida aa mai. Ii~ral f.ltaft Senhores, nóo queiramO. 
'ler maia filantropol que ns Americanos do Norte 
~m 08 Africanos: elles proeurão, como sabemo., 
.cabar com escravidiiO, mil. não querem nada 
dellea para os nepiOl da ~edade Americana, 
.. nles desejfto de!iembaraçar-se deUea, e niflllO traba. 
Ihão. E o caIO he que levão .ua repugnancia ao 
ponto de nem Rdmitirem n. homen. de côr Jiyres 
, partieipaçiio dOI direitos polilicos nem de empre
JOI. cou4la em que 1ÍÍ0 8em duvi"a deurrasoado., 
e.nisso lhes It'''alll08 vtntajem. Se,,,irã (,Ita obser
..,ação para d"aenganar alguns miHY'&veis embaidos 
~ ignorancia tom a grande liberalidade do ~o.erno 
-A.t'ri~no, ... entand~ que só ali ha liberdade; 
• fllle he a melhor orgllDisação política imagina. 
• el. Lembro-me q"" OI EsfadOl onde .. fu aquel
a. f'gftolbiniosa di8tinção de cores, .io la Delaware, 
Carolina, Kentucky. &c. Finalmente eu .ubscituo 
u §. 6.- e~ discu~.:~, o seguinte: 

o. Libertol na.cidos no Brasil, e OI que ni,; 
tfftdo natcido RO BI'Ilt.il ca'arem cum Brà~ileira e 
.. rcitarem algum genero de industria. -- ifftICiel 
.,. Cn..~I(j. 

Foi _poi_tl.. . 
O Sr. H8nriqUt8 tf, RU6niJe: _ J. pnir de 

.. pdi40 ·apahwfa deldcl aabado. atava I'eIOlut. 

a nllo fallAr. rlrB t_:'o prorlnzir propOllçõts. q~l' 
enecrrüo verdades, qtle por ugura nio Julgo p .... 
ciente cAuneiar ; mas qUBtido ol1\'i dizer em tom pro· 
fet'CO que n:in lua fitlllltropil' no cvra\'lio da juellea 
que votarem pur (·ste I'arngrapho, ti \ c Jo~o Uln:\ 

vontade ardeul. de f,.'h,r. I Eu o farl'Í sem largar 
dllS ln!iOii 1&. verdatleo;, que julgu dC\'ercni firl!r 
nella fciu :88, e só direi as que ha'lIto I'ar" H!S~ 
renl., ó pnrAt!upho. Em \lIra Na';lio livre o ('Oftl~ 
bater pela Patl'ia he um direilo em lima Na<,ão 
cacra\'a he 11m dever. e he pOr i!!~o qUI! hllje n;":o 
vemo. mlis aquellea prodi~ioll de v"lor, e heToi~:, 
mo de Esparta e Roma. Eu li a historil1 gc!al 
de Inglaterra: ... i o ProspccLo Hi~torico do Go
.orno do Parlameuto In~lE'z por Joiin J.lfiller; e 
DeUa a(:hei que DOS principios da Jngllltcrra o si~.;. 
na! calactrristico de CidadÃo, que ,.odia IoIparf'/'er 
nu Assembléal, ou Parlamenlos ... ra o bef ~olda
do, e combater em defeza da J)atria: qu' m não 
podia hir u Assemhléa!f nno podia I. r Soldado. 
Ora OI 8I('ra.oll delide que le lorrllvão. IrntA'HO 
prAça no Corpo competi nte. e (ie·· .. p3vÜO Po .. tos 
Miiilarel: nem &e diga que era d".de então que 
~lIell ficavüo lenrAo t:idad;ioi. rorque occul'llr o; 
POltoa hiio dá direitol de CidadãuI; mas supo«:m.o. 
Doe. Como pois queremos DÓS agora tirar alJli Li ... 
bertol direitl/' de que dl~1 Il'lJIpre gosa,ãooo 
tempo do n·.potillmo mesmo? Pois f'nUIO porque 
estão em um listema de GOVl'rno Liherul, 1.;'\0 de 
o. LibertOl ficar de pior condição do que e'tuiio 
no &t-mpo do Governo DisplItico? Mas um nobro 
Deputado querendo não sei porque motivo, lIus'en';' 
tar teimo~amen""a8 parlicubres opi!l,ões. aun
~·o" prmcipios, nflo iÓ absurdos, maa Itt~ pel'igo
lOS, e .ubversiv(ll. Citou de ttlso o Artigl) J4 
deite Projeclo para 6u:tentar, que os Liberte. 
Africanos não de.ião ler CicladÃos. ~r, Preliidcn~ 
te, o A rligo r.. di. que a li herdadE- Religiosa 110 

Brasil só se estende RS Cnmunhóc!I Christas, e qUê 

todos que a professarem pode." gosar d"s nJ1·á~os 
puliticol no Imperio. Ql'er dizt'r que lindo Ch,is
tlio, emhora não seja Catholil'o, p,.de g0'-3r dt" 
direilos de ele~er, e ser ElCitll, e de oCCI:par os 
Empregol do Estado; mas Í:-to n:'!G qrer diz!.'r, 
que nãu será CiJalhío ; porque muil. gt'nte o be 
it-m com tudo gosar dos Dir. itus politi~!ls, 'que 
IUpec'm outras qualidades que a Lei nquer,· Nitú 
lei como daqui dedusio o nobre Depllt'!~o argu
menlo contra e pangrapho: pl incip"lmwlt' qt","
do o Arligo 15 declara qlle as nutra. Ht'!ig õ~j 
tão tolf'radas e a lua profissão inhib:' o uerc:cio 
do. Direitos polilieos; de elf'ger, ser eleito, e oc.; 
cupar empregol; mas silo Cidadãos, porque 1'lIra 
etles he que he eate artigo. Nnda por tanto Slirra.; 
Itão estes artigol 8S opiniões du nobre Deputaf'lo; 
Deo ma,,, como reconhecido, e isto no 1I:.'io drsl& 
Assemb:;a, o Direito da Força. He 11m Ilbsnrdo: 
ningllem há hoje que rceonheça eUI! direito (unda • 
do em violencia, e injustiça Digo que he P! rigo • 
lO , e .ubversivo, porque dt'stroe a firmtsa e ~ta. 
bilidade do GOYerno da N~ção. Por este princi. 
pio tletld~ que eu livesse força me faria J mperl&dor 
do Brasil, e o ficava sendo de faclo, e d~ di. 
reito, poil qile o Direito da Força he 11m Direi .. 
to bem reconhecido, no aentir do nobre l>t! •. utado • 
Nem 18 me pode objectar, que eu niio tenho for
ça; porque eu mesmo nlio me poao ...... rar i .. 
ia t e Dão seri. o primeiro u.urpador que •• m I.a" 
tido; êu til'UlSi.ria· a' N açic, UJulll&ria- OI IIDI dl-' 



t f.' 
"'(~" .. 8._ ,. .. ,ai... ..~ ... ~th. 
., SenbQr. S, o' D .... h,o da Força I.,... u" 4iloi~ 
1'fC4mlulcidq. o lIobre I)(!put~o' ~o cst.va livre. 
de qut! .cu .8 d"~..., ftlrça, .0 .'rtase, e lera ... 
Je pal'4 o d.(!.-rto, onde "inguem Ibe pod~, V4 .. 
J~r. ~ Ii".\'~ ~ flLCtq, c ~e direito fCn~q p,o S:nhor. 
N ~o l~~ .. e... pu'. temelbl~l~ priQCipWI;' c se..
,,~p~Dder o.tr~. 'I.!iqc$, que jul"ro deve~1P . ti .. · ... 
gt!;,r"~ct .. , voto '}lelq pllr.apho .tal ~JD9 çst!Í .• 
ou to Plenos conl .. em,enda do Sr, .Sür.tfJ J,.i,lJDa, 
lJUr. '(Ir m~ia ampla. 

O St. Afaçi,l (l~ C()#4: - Sr, Preaiclenw: 
~ªq h, ~'eil empre~~ )l,!~r em cu.cu~o 1~IJQ o 
Il)e~ m"~~f~ .. mig9 Q 51'. 4ndrd.d{J itlll(/lQd.4, prin~ 
cip~h}:~IH' (11,I4.IHJ~ • um" dj,,~ic.a .p"r~da tl!,-\n, 
., . Ç!lÇ~i1tO Q4l! fil~lI.rC)pilfo, q". q~Jei"- 9~ OUy~tlQf , 
,rr~~t~ º C;l)rill;~!>. Devo porém d.cf,~d".~~., e lU;) 

mano, elucid,r mai. Q ~Q da. miQb.. idéa. e o 
i .. :~o"ge t~rç," que q9~~ cj.,r "Q4I .~~ ~JPi~enio';' 
~ll('. nfa() fOr/lO malh~IP.lic.~ dem~n~JJ~~ t neqa 
• s hll em politi.,., ~ p P"'.1>O dt;I~r. •. ~p, r.c;i~ 
mflnt~ A qUt!Ql ~~ul •• N.lo. ignm'o' ~ ~,rd~ei.-• ., 
'rivial .<;~~~.io ~~ P".Vrtl. -' Çid,(adiiq .".., f~ poli
~il;a; i6lo mO!ltr" "" disl;U ... io q~ hqgvç .. ~ 
rr~p(;i:Q; • 41~cmbié~ t(IPlOU. n. ~~,i"o rnai~ I.lJ(p 
Jl~r;& õçdJ,Mr o,,' llimpk. r~lembr~ • f.mUi, Ufir
"iJciril , .'!iim p~~çu, e ,,~ p~~ ~q~dq qf.JO ~" 
• ~()ln.o 110 ~humQ q\lç 6~. O Qt~ ~ilQc.iro If$~l" 
·~)E·nlo f(); q:al nliQ h:,lvrndo ~ n~' ~Tle ~lmg~ 
f;!,t) QÇ rE:c,.;b~rQ.)()s UO ~do ~ ... o.... Q""li.. ~f!il('~" 
""tI'anh:,:~ t c~o q "em r.ão ço~CC) .. "~m eer~, ch'~ 
4=~l>1s~auc: .. s r('sub~"8 pelo ip~rr.~ ~-=i.,; çaUM-

,,. •• m.e ç~pa'i~o~ qH~ fOs:;cQloS t~Q ~upuIQ~ ~~ 
I(lmiltir ~~~r~n,r;t:ifo" que: n,08 ~.I!l iD(h •• ~ri4, t:.
~C'd!l'II, sdcl'lcia e c:~ttl,lmc;. t e t;iQ f.rlt.n~fi çolQ ~ 
~rriç.l\n8niio lhes impondo c:qn~~(iiq~eDq~m •. Alr 
gum do •• "guml'llloS QPostfl8 ~l(" ~.cnhore, q'l' ~ 
pre\'~de.riãf) , . 4c~t'a. !lIta Qbjt:Ç;l~ ~ Nlo. q v('jo. M.~ 
Q. .Afl1C4I)Q. mio 1ti10 .tr4JIgc1rOll, dll~em QI d.",~ 
i1h.~lIt,e, C:Qmb.ten,e.. Jpgo llfio VAI q (l,~me~~o~ 
~iio ~ffQ ~~r.n.g~ir~!l, di~ "-m del~ t PQrqqe, Ç9~ 
.,ao ~cr.v()$ , ji fi1:~riio parte d. 'ImiU, R qu.c .~r" 
,riráp.; niiq ,io (.'Olr;pgrir04 t 4j, ou I ..... t pPfQue PQ, 
Ja ,.q\,lieiçilo dA ,li/)(:l'dal!., Q4Scfrio ~ntãQ })4ra ., 
lJraSll, ~ilil.clrlui f'~n. n .. l~r~ill!lç~ .~~ ~ifl'fHi'n$ •• 
1&10 hc methalisica, 8~nhorJ:'. O ·,\frh::.m~ Ite Afr;c.IiQ, 
., . qUlmdQ tr;ltamrs de Lei. Cq".ticQciQ~'f!" ~ q~n.. 
d,o t'l1tlllJl08 &,l" bahi:~I.lp 'Pr __ ilei.-o J. h'''~rQOJ cl, 
~'1D{br;(I;lr, nOIl tqlll ()tI p\'iliçipi(J~ de vh~hQ fplhi" 
~o ,,,,i vcr!'~I,,"cllte l'cconhoci~o ~Ia, Naçii". • '" 
~. 'n;io r~<:Q\liu~,:,! fie niio ".,cl~cn~ filli~o , ,,~ 
~)Lhllfhil:o. fl:J c;str:ma,'irQ, da. puh .. ~4Çae. v,. 
F~l'~. c;~~e 11!\.i1o r.n~~tudoa ~Ia nec"d~. de .. fNCr 
ft;ut\ll'la t (I" ~fricanlll rem pqrqpe lC9t ~rlp," 
CI,llnlll1tl'iohll OI vel,dqJl; o o Br ... q ano be ""ia 
p~tri" n:ltLlr~l do u!1$ qUI de P.~, , ~ PQdf! 
I~I' adupth'" p,elos m~. reeo~becid~ cotqm-.nlln,q. 
to 11"!II5 N."üe". Quo nPa devNl\O. to.· .l\fric.p" 
ta .(1 m irilfti ° , IÍ n~Jsn f.milj, c:qIDQ ~ .. p"çll .. d~ 
m~l.:. qllO 1111;1 lemo.e te:hQ, he ç~ .. , pt>va part 
.,.im. NU. Alio IClmOl hoje çulpadqe ~e~~ jp1m::h •• 
~;iO. dll Co.mmcrciQ de homep,; ~br.u. ~ eac;r" 
YOI que pssamQJ. tiramQ. deUe. .. .T~",i~ q.,. 
d". hM~t'l' livr". tambc~ lir ... o" • d'",,",,lh .. D 
IJJltel1tO , a prp~ .. çdp compativel c:. o,aeq fI!I~ 
(Ju; ~'u, f~chatJo Q c:on, .. ~u. Qpe .1l~ aio .. 
~rlJ,.,.()s t purqut aeguudQ relaça.1 ~i~",*. ~_ 
çntre eil4:' J:'t !:iociedadçs fel'A1Net. ~o "t. o ~e .. 
~l,,",'re 'fUiao. 'p'Uo pu. o "",aUlpho ... p.,. . . 

... ,.. ..... "- __ .." ,~ )T.-tlOf", 
~ w.aÇ9ftlW. l!dn -,lm ~ SeDblrq, 'fPr ... ~ poli~_ 
., ano 1i13Qtropias deve ler a 1,..~ç Il, Ilt~ ~ 
~iIlÕ;" pr'~tA mate,i~. AI 'InntropÜ\ ",;;~ jA. .~ .. 
d ... B.orenti"S"ilÇall (;ql.aoi.. ~"r.ncpa!. 1 .. °8° q~ ~i 
SOOll a dc~l'f"<iã() do. dlJ~fld~direl~ d\i h"'."1 , 
J>8 c:çir~04 ~quecêr~q. , ~ Af.icnp'll ~rJ~r;.9 do 
in,lrlltr,~D~ ~OI -.wai()J'es horr~",~ Ql.l' PWle eOllce" 
• hn~gi~~ r~liro • I)re~rirti t&timpr .• «J AR~1 
d. ~pefiç.~I~ " dpc:.et t.h.C'~"l~' N_D"f'fI,~~~ V..,. 
l'ltÇ~ ~1~~j.&l.8 e ~,,~ fUa,!sropiqa. «p, .. 
dpl· ~S~~I08-UIJidfl' "" ".t:rica A cma,. ... ç.d .. t;." 
.. qu~tiiq d~ ('~u~o que se· liA de dAr .. " ij~~,.. 
,,_.nl0 que "!Jld~ Iilgor. em lSIG .. , ... pui~riP 
~eicd.cltls. .~oJ,n .q 6PJ rl~ "t4re~ '~~c C,,~~ O#.:jd., 
t41 d. Afriçl l'ffl~ ÇU)QDia ..... '" p. dI NJ~/ttW 
lib~, "'"'!"" pil~a QJI~e ee ,ran~PQ'''' P.tIu,l~ d' "R'" 
~ll~~ qq~ q~i~r;;," i,. V cje» qUft ,.li ft m~iPr ~ 
4~ ~Itl~~ ç~e h~. ~_vqll ~CW ~ ..... i .. 
• q~ () ~r~~çlm~nl() ~ft pePfJl,giq ~, 1i""f5 e. 
PQri~ , Socitd~(le, rce.ahtrãn f~~, t8\ f,Ct)C,. .. 
~lrQ .. rift8 ,. ~mo tl~fIq .t~Bl.:a ijTan-e" tia tÀ;tll,i~ti .. 
"e»~ ~$c'~P!i.JJnido. TQ~. ;:;.'" pl'l~. fZl • n, Vej, 
;$:º" • Jl~Q hei d~ ~~""r ~r~, ., ptJ- .J)"~ 
r~ria p, NRft. r:ntt in.j\lriQ d~ teroer ~. ,.-" ,*,,"N 
e ~l'r(l~ N~l9 ~ . cuj_ hnQ!e,.~, pp~i,çf:~ pP 
... {f~.r q~~lqu~r ~Jplo~o., ~i~""'ftÍld. 'lr,,- de ..... 
",hum~' ~~rl@'~ verifi~a ... ~ .~s. FI";'. O,. m .. 
'fl~' OradQt(,'l r;iQ \fnll'1D u,'la. Ir." liMO .ri • 
I\CQ. CO".!lti~~bl~ h'~i() • m('Çm.· t.Ar~ E" • 
.. clmhq" ~~ ",!1Q, fl$ lIigfJ. Nii9. he. .F8.Q, cll'~i .. 
",.1 qtl" d~ ~n~,e ~tI@f pl.lllti~. c .• ~ lL"" ~. ~ 
ÀIi~' t)pidQ~ J mio h()~,\'t'f\~ RiRd,. t.!m q\le I~.b,r .... 
IJ.Q çQ,lg(~sq ~llÇ. QII. Afric .. not de,,~i.n «l. jl1fri~ 
f~~ part~. d!,.~mili" Am~rlc"'Q t I,lQfqu.t ~~ ... 
Cf~V.<lãQ .m fil~i49 p,r:~ d~lf. f~müj-.. qutt ~""j~ .. 
01,1 pQ"'I'lt pd~ lJforri". r'l~riiQ p~n:~ ~ ~~ •.• 
I!CfllQ ~rlçpd.ç~n Q' dq ... S~nbore,. cm'.~ ~,,~ 
J:;.I~V,. ,cllte.rradA ~m DtiS. " gJQ"i~ d~ dnc~~'" 
.,. Diroi.lHJit g:;ad\,lªlmen'c ., (,a6'A 4l~ (tt.p ..... b. __ 
~'" e cp'r~t~ll~ ' ... ~~r. ~O," Ilqm""jdq O) q ..... 
~() ~çrAT~ ~ tj""a.qui. ~ SCJlhon~s, cu4P ,,'Dtl n.~ .... 
,e~,. .. 4flmib1/üa dqU~ p',,, n fJfllilia Jlr.'iJ"" 
,,, flév, ",. P~I maiw p.·'~""mw.. Ina .... 

• h' h" .. ...:1: .r. m".te eJft .. Qr;l, "'li J.O. . (a1J9!ç~ .,. !"t~9 ... ' ..... ç,,". l1:l' '~h~Q , .. .fti(.ii~. R' rAi; ~ ,. ~ ... p,... 
~rul.~ • 8,g"'I1PÇ" . (;o~(ijçm. .rfi~ ~. • 
tl4paeirntl em • nIA 1. _. .J_~ ,. 

,~"'.'''!'I '". ~. __ I'" ~J'Q.e .... ,...,vOf'~I.'. 
ele '\ll~it. ;. ~i~ . h .. ~.. . .. M ~,~~.:..... '. 
''-ID. P RR~ ~'li~ nr~ikífl), " .... en~u~ ,.. 
Af"f'''Q! ' . q_l, ~"PJ ~'" (1,-'''' • _lf',",dl' a qQ.e.: 
~ ", 0.\1'9 IIIQ $ ~llAp pr:f ·","ar iltM tli~'.. • 
~"p~.çii-. • e§f,>.f "fartO., e dp .. ~pq.. crotIN 
p'r, a f$.(Qil" ilfallUtlir/i. t Jae ;,.j~Çf.: ,h'ftIl. 
8.""- QijA "~'14tft· ~ a~tn.,", ;. Jl~. ,.,,-. M '-"', 
njiriP Q\@p!f "8JJm".tQf. • Iti.. pv~ ~n. 
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aatlp em mnita Provinei .. , ou em f.de o IID
peaio; rinlidade que tanto mal tem fcito á pu, 
e h"rmonia. O de 11 preso com que 08 senhores, ou GI 
brancOl tratlio OI libertos dará orisem, e teril dada 
• eu. avereA'o entre ambos. A ilIustre Commissio 
parece ~ue reconhece0, que isso era um venenO 
DO Brasil, e não podendo separa· lo , procarou com 
ette paTagrspho neatralisa·lo. Con"inha, ')8r ventu
ta cenlftVlr no Brasil, como estrangeiracla"8e. 
.... qu.~ o nobre n"putado confeua ser numero .. ? 
Convinha arreda-Ia de nl;8? Nem podia, 14cm con
~nh.. . Era pois neeess"rio cur.r ena _verMo, que 
eDes nOI d.Yião ter, se os tratas~emos com- dellpre-
10; .... necesaario faler. que ell8S ti v."sem inte
re. em ligar . .., a RÓI pelos foros de Cidadão; e 
neatralidT usim o veneno. Por iuo, esta ruio do 
itlnltre Deputado, longe de ser contra o paragr" pho 
atei o apoia: e he por essa mesma ol:io 'J~e o 
~pho d.ve pauar , quando muito, come jll di .. 
_, com a emenda do Sr. SUvtJ Luboo. 

O Sr. Silvo LisbOlJ: - Sr. Presidente: não 
paao deixar de fallal' segunda ;.é. sobre o ~n
te' usumpto, visto que o ,nobre Membro o Sr. 
Maciel da CoItn, a quem ,por tan&08 titulol res
peito, impugnoo eom tanta vehemencia .. Artigo 
ao Projecto da Constitllição. Principalmente fun
doa-R na Policia do Sabio Governo IOgle., que 'e mui restriclo em naturalisação d. Estrangeiros;, 
u e:tperiencia da Nação Franeeza, sobre 8S males 
.ae lofFreo dos eothulÍastas de Pbilanthf9pia cta. 
IUAI Colonias; e na pratica de alguni Estados dOI 
Âmerican08 do Norte, que até restringem indirecta
meote o arbitrio dOI Sra. em darem aICorri .. , 
obrigando-OI a_prover á .. sabsistencia dOI. seos Li
bertos, para nao lerelll a cargo do Pubfteo, e até 
formando projeclol de remetter para Africa Colo
Dias de negrol forros, para se livr~ dos peri
p que rcstiltarião de lua presença. Es&e iIIustre 
Membro sustentou, que 08 Africa,," devião lei' 

eonaiderados como Eslrangt"ir08" para se ,lhes não 
dar o F'lro de Cidadão, ainda que libertol. ElIe 
OI considera como barbaros, que forão sujeitos no 
leO Pai. á guerras de exterminio, e ao horrido 
despotismo dos seos Governos, figurandG pavoro
'08 futuros, a niio viverem sempre no Brasil no 
captiveiro, 011, ao menos, sem o grão de Cidadão t 
posto que forros, Sr., Presidente: (I susto, nfio he 
() meo elemento de vidA: o ser j listo li lodos os 
homens, e prineip:\lm~nte á aqucllcs que mais tem 
IOftrido pelas injulitiç;lS des mais fortes, he um de
'Yer ainda maior dos que dezcj.io a melhora do Ge
Dero Hum:mo. Que comparaçRo podem ter Africa
DOI aCllrreta\los cnm t3ntas forças, e más artes, de 
aeo Paia, e impnssihiliJ:&dos de tornarem· á elle, com 
OI Estrangeiros livres das ma!'3 Nações t principal
mente da Europ:t, que vem ao Brasil q114'.1i todos 
com animo, e telldo sempre 03 meios laceis, de 
voltarem para ali SIlU Patrias, que sempre cOllsi
derão comu superiores ~'m civi!;:iação? O temor 
justo deve ser o de perpetuarmos a irrit&Çiio dos 
Africanos, e de seos oriund4ts, manifl'stando des
prezo, e odio, com sy8t.~ma fixo de nunca melhorar,se 
a .ua cnTldição; qUAndo, ao contrario, a propos
ta liberalidade Constitucional deve Yerosivelllle~te 
iDspirar.lhes gratidão, e em ulação', par" serem obe
.ientes e industriosos, tendo futuros prospectos de 
adiantamcntos preprios, e de .}II filhos. Nalla pro
va o BYstemll do Gtlverno Ingl.. em não ser ra.cil 
ea naturalisaçio- ele Estrangeirol. lato proce4e pna. 

eipalmellte Mtra ÕI Ftu._, cujo CIl'ae&er u... 
lae daagral1avel, pela antigas reciprocu allUnoli~ 
dadel. 'l'odavia na finda perra revol.cionari. ~ .,,10 á mai. de ceD&o e cincoenta ail Eltrar.geirCJI, 
principa.lmeAte doe emigradOl doa PaÍJes ieyolt .. 
Além ~e ~ue; t~"do maior pop~lação,. do CJ1k1 ~ 
RO témtono admlUe, e tendo mUltol caplt&el 8 ~ 
"regar, quer antel dar oecupação ao. 1e0l na. 
raes que aos Ee&raogeil'Ol t sal vos os que ee ditti" 
guem em alguma indual1'Ía util ao progreuo' d. ri;, 
q8e1a da Nação. Esté pouto te ach. bem d .... 
volvido nu Diterllções dos mesmos Sabiol da Fran
ça no seo Novo Codi.ro Civil, impugnando o pria. 
cipio' da reciprocidade; com~ prejudicial'; quando .. 
Nações não estão igualmente drcum"'arlciadU. O 
Brasil tem o naaior interesse de facilitar i oatura-. 
lieação' de todos os Êllrangeiroi uteis para atua
hir capitalistas, iDduetrioeol. é sabi08, com q'" 
rapidamente te augmeDte a eiviliaaçiio e riqllUl, ., 
tambem he aclare e· melhore a população do I ..... 
perio. E p()rque não teremos por modelo o Sabió 
Governo Inglee na. Polida, que m1is de perto DOS' 
toca t IObre a importação de AfricanOI, e prote
ção dOI escravo. eontra o abu~o dos Sn.? 1'01 
m~i. de vinte annos o celebre W"t1berforce peneve
rou n. Proposta da abolição do trálico de IIDpe 
humano t até· insinuando ser contra o espirito de 
Cbristiani.ruo, citando 'no Parlaml'nto a sentença 
do Apoatolo das Gentes nOl Acto, fIM Apoatol08 
Capitulo 17 t em que declara "r Deoa feito de 
um Pai todo' O' Genero Humano, es~a~l~do OI 
terlDOl de lD8I habitações: Aquelle P'bilantbropo foi 
contrariado até, QOm a injuria de hgpoerittt ( opp'ro
bio que já ooYi neste reciDto). E POlCJue ~. âllega 
a Policia ele algonl EstadOl da Amerlca do' Not
te _ em que existe o 'yslema decaptiveiro',. é on
de ali.. não trasborda a sabedo"a, ántes se nota 
a crueldade com os escravos t como' na Virginia, 
Catulina &c. t sendo por isso cOmparativamente me
DOS civiliaadOI • ricOI a teapeito, dos. outrOl ):ata
dos livres; e não; se louvou a Sabedoria do Con
grello, que já prohibio abtotútaioente o traGco da 
escravatura Afrieam, e até já lIe marcou a época, 
em que deve cessat' o sy.tema de captiveiro P 'ro
dos os exag~erJld08 perigos e sustos se desvanece
rãO', e as Coionia Inglezas mio só tem adquirido 
maior Icgurançs, e exuberaReia dos braços ~eccs
sarios . p~ra o trabalho das . lerras, mas alé ainda 
agora o grande queixume dOIl CoIQ1;IoS he a bara
teIa dOlgeneros Col.,niaes na turopa, evideD&e 
sympto'll1A de que fllzem culturas, e ~lJltiplkão 
produc!os, ql1e excedem a demanda eft'ccliva dos 
lIleréad08 geraes, P8rmita-.~·me tornar a repetir, 
que os mn les que soffrerão a. Colonias FrancezlI 
procederio dos cxtremos oppostos., tAnto doi A113rchia
tas e Archictetos de ruinas; que perteDdcrão dar 
replml.ina e ~ornl libt~ :!ade ~os escravos, como da 
deshumanid .. dc de scoa Srs .• que não quilerão admit
tir nenhlllfta modificaç;io (lo seo lerrível- Codko /rtc
gro: Entlio o confticto de Parlidos, tiio l'.tcetW
vos f! desesperados, prod'uaio 09 borriV'''~!I malcs que 
todos 8ab~m. O mesmo bom Rei Luia XVI. muito 
hsvia antel concorrido indirectamentc, ainda tlue 
sem intenção, para' o transtorno qile lOureveÍ.'); 
porque, oU\'indo m:íos .conaelhoa, especiosos na ap
parencia, facilitou e animou o trafico da e!fC1'ua
lura dOI Africanos t nãe SÓ nio impondo direitoa 
á importação" mas até dando gratificações ao, im .. 
p;»r&ldole' '; do .qlle raul&eu exod.l." acc:1l .... 
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,IG ele CatrÁri. t a o iiaceDClio de puxóel t 'ingan.. 
·~a. e reaistenciu, quo terminario no eltado em 
que ora ,'emo. a Ilha de S. Domingos. DeixemOl, 
Srs., de olhar para A frica com máOl olhoa. Lem
bremoo,no. que Moi.é. foi Afril'aao, creado, como 
• ,lii 'DÓI ActOl doa A poMolol ~ na Sabedoria do 
Egypth, e foicuado com uma mulher Edaiopica. 
A IgreJa Af'ticanll foi famOla BOI primeiro. Secu
tos do (,;h',iniatrismo: ella produlio OI Cyprianos 
• A goa\inboa.. Toda.. Nações que ora Ãa maia 
civilisadas, forio antiga_rnle barbaras. o. RUII80S\ 
ClDe h' peucé. maia de sec~o apenu erão eonbe· 
eidOlna Europa t e CJue Bonaparte chamava bar-
6tJI'f),f do Táoo;8, jÁ. forão dUII veleS dar a lei 
em 'Paril. E bem que ainda Da Ruaaia hajão mui. 
tOl escrayos domestieoa, 'e Provindas de se''OOI de 
«'elJa, que o ltO Imperador Afex"dre, tendo, ou 
• fFectando., philanthropia, tem mostrado deseJOI d, 
.a"cipar (reconhecendo todavia nio o poder f .. 
.r de repente ~ assusta a Europa pela lua im. 
mensidade territorial t e progre!iso de ci,-ili .. ,ção. 
Tem.1Ie dito t que os Africano. aão incapazC8 de 
-eivilisação t e de regular industria. como tendo lem
)>re vivido em immemotial barbaridade, e cujas 'fi· 
di, .elDpr~ ~stiverão á mercê de seos Despotas na 
~'\rric4: porém Oi IlIgleses tem calculado, que Iles
:" Pail ha, pelo menos, cem milhões de ~.~itan
'.: I:,>. que de ~rlo não vivem do maná do Ceo, mas 
: 1,: rructo da t~ra; o CJ.ue suppãe, além de sua 
.!'t.-rtilidade, não pequena lndudria, e alguma Jus
tiça regular de 8801 Governos. O trafico de IIngue 
humano que os Europeos tanto tem promovido, tem 
.i.l4f a ('ausa de se perpetuar a feraa e tyranoia, 
qUe ali se vê. A 80ritdade A/ritaM de Inglater
ra nii'o vê obstaculo. insuperaYeis ao Projecto de 
civilisaç"ó, e o Governo Britanico t ealculador de 
1ntereS!es, já não teme falt~ de mercado tle suas 
manufaclul'd na Europa, tendo ali um Povo im
tJ)cnso para dar.lhe vestido e instrumentos de traba
lho, e receber em troca IeOS metae8 preciosos, e 
muita~ materisa primeirAS p:ma as Arles e Com
mertio do Mundo dvilisado. PerJoe·me esta Augus
tl& A88embléa; le disser o que parece menos serio, 
~: exetntrico deste Congresso. Sou testemunha de 
~;.sta da indl\ltri. de um Afrkano forro de um BG
ticario Da Bahia, ° qual tinha d~ arrendamento 
uma pequena terra visinha á uma ROSSI\ minha de 
eoneideravel extensão no lerr.lo da Cidade. Eu li
IIba eserllVOI, e eUe nenhum; mas trabalhava I(), 
8ua inulher ~ e alguns filhos menores; a sua ter- . 
ta produzia muilo mais, e eF-t3\'a lã" limpa, que 
qtiaai 8e não .ia folha ou pl,lIlla inutil; elle no 
D:Jmingo tie hnnqueteava com galinhas que criava; 
~ na aemona ainda lhe restllVa lempo para vir car
regar eadf!iflt na Cidade: ali vi a imastem da feli. 
cidade domesti~ E porque nã<, se multiplicaráõ e8-
tes exemplos havendo boa Legislação, e Poiicia! 
Deixemos, 8.8., contrm'ersias sobre côres dos Po
""S; do pÍlenomenos ph,rsicos. que varião ennforme 
Oll griíos do ~quador, mfluxo. do Sol, e disposi. 
ções geologic&I, e outras causu muito profundas, 
que mio .. O obje~tos desta d.i~u88ão. Os France. 
~("lf hranquisllimos, quando invadiriio o Egypto, tor
'1l1rRf) meioa-aegros, quando delle sahirào. Nas 
Pyratnides entn.' u antiguidade. elles acharão uma 
}:sphinge negra 9 que bem lIe sabe ser Embleo). da 
NaILÃr~:a humana. Um Escriptor IngJel Jarrold 
lIulot.:nt3 (com paradoxo) que a raça primitiva do 
huwem foi prea.. O .00 M.'te do Hebraiço n&\ 

Univer.idade de Coimbra. João Paulo Odnr, Cle. 
rigo da Syria. era de opinião, que a raça {lriml.· 
tiva foi a de côr ck barro: nito só pela antiga e 
;geral lradição de ter t:ido ° homem formado de 
barro , como porque o termo J'dam he, segundo 
a graml&atica e raiz Hebraica, a terceira pellOa do 
verbo - rubllit - envermelheceo -. DOII Insti. 
tuições t com a recta educação 9 são •• que formlo 
08 bomens para terem a dignidade da .ua clpeei. 
Bejão qualquer que sejão as sua CÔrta. O Doutor 
Botado em Li.boa fOI Cltrigo e Letrado negro. 
que ( perdoe-Ie. me dizer) valia por cem branC08. Em 
fim I'el'ordemo-nos que Corpos ~lilitarei de LiberteM. 
em que ao par elluá" creonlOl, e Africanos, te .. 
muito eontribuido para ° Estabelecimento do Impe. 
rio do Brsail. Em fim o caso já está decidido ~ 
lo estilo do juizo dOI Orf"os,. que costuma la. 
vcutariar e arrecadar os ~ns dOI filhos meno ... 
doa LiberÚJI, e dar.lhes Tutor; ° que he virtual 
reconhecimento de seo direito de Cidadãu. Só ra
tava a Declaração authenlica na Constitllição. 

J ulgando·sc a materia discutida, o Sr. Pre. 
.idente propol: 

),0 Se p»&ava o § 6'0 eomo eltava redigido: 
Venceo-S4! que paSSAva salvas as emendas. 

2.° Se passava a emenda do Sr. Silva LiIbotJ: 
Venceo-se que sim; ficando prejudicadas li outras. 
. Não continuou a disculJSll0 por ter dado • 
bora d. leitura da. Indicações. 

O Sr. Vergueiro pedia a palana para laler 
Uftl requerimento concebido nos lermo. aeguinta: 

"Requeiro que se inste ao Governo pelu 
informações pedidas sobre os negocio. de Monte
vid~'<!, perq'le ass~m o parece exigirem as ullimu 
Dotlclas - VerglU,ro. 
. O Sr. Alencar: - Eu apoio o que propoem 
o Sr. Vergueiro; mas requeiro que se nomeie uma 
Commiuão especial par. se encarregar deste oh
jecto, que eu considero da maior ponderaç:io, e 
que talvez convenha tratar em sessão secreta ...... 

O Sr. Ma,;snno tI' .Alb"lJflerque : - Eu 'enho 
para offerecer á consideração desta Assembléa uma 
J ndicação IIObre a mesma mate. ia apontada no re
querimento do nobre Depl'tado o Sr. rergll~i,.o; e 
como a julgo da maior importancia rl'queiro desde 
ja a ul'genciL He coneebida nos seguinte. termo •• 

INDICAÇÃO 

1:'rO}10n"0 1.· Qde. se nomeie logo uma Com. 
mis:;ão, para lornar conhedmcnto dos lIegociOl 
cOllcerneutcs ao E .. tado Ciiplatino. (Iesde a lua 
occupação pejas Tropas Imperi4es até o presente. 

2.· Que esta COmmil'SllO oi~A o Minis':erio de 
Su~ Magestade Imperial, e ao Procurador do dito 
Eslado residente nesta Corte, sobre o mencioná. 
do objeeto, dandu. de tudo conta, e propondo 
os meioa, qJle julgar mAis proprios. para reslRbele. 
cer Il pai naqllelle Estado, com ulilitla(le reciproca. 

S. o Que nio sentlo possivel, ou não convindo I 
etrec~uar a Incorporaç:io do dito Estado, se frato 
de desocupar aquelle Paiz, pejo rnmlo mais deco
roso á dignidade do Imperio, e mais analogo Í1. 
c!rcunstancia41 acluaes, havendo as pos~ivl.·is indrm. 
Disaçõel, e f3zenJo·se os mais convenient"s, • 
amigaveis ajustes; de IIOrte que se conciliu :l jus~ 
tiça com o inletease de amba.4I as Partes, e que 118 

ponl:4 um termo ás calamielalles de Ulna, e a08 

~~ciOl da OULrI. rlÇu da Allembléa iO de 
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8elembIo ele 1_: - O Depataao J Df(: M.riG .. 
.. tl "lbvt.~1Ie lÀ'Oalctmti. 

Fei ... leitura data ladicação', e achan"o-. 
cUlet6", propoI o Sr. Presideate em separado e 
~ 1.· Npr o requerimento do Sr. Vergwiro e· 
fOi approYa4o. 

Depoia,......ao á Indicaç&o, a.ja Dr~eDcia 
tinha requendo o leO Author, pergQlltoll te iato 
18 aio redlllia ao que propusera o Sr. Alt:flCat', 
isto be á nomeação d' uma Commiuio: Veoeeo-M 
que .im. 

O Sr. .4ndTada MtlC1uulo: - São já tanta 
li CommillÕe. que julgo super8uo nomear uma 
para ette objeclo; parece· me que Im b."taate .e· 
metter·ee isto á ·Comm"l".io de DiplolRaliea, uain
do.lhealgual Membros da de Política JatelDa, ou 
de Constituição, e de Guerra. ' 

Propol ~atão o Sr. presidente á Assembléa: 
1.· Se queria que se DOmeasse uma Commissão 

Especial: Veaceo·1!e que aão. 
~,. Se o aegocio iria á Commissão de Dipl.,.. 

matiea, ooiado.se-Ihe quatro Membros tirados das 
CommÍlIÓeI d. Cooltituição e Guerra: Dec,dio·se 
que IÍm. 

S.. Se estes Membros senao aolDt~ados pela 
Aaembléa ou pelo I~residente: Veo~ae que o 
Sr. Prelideate 08 nome&li8O. 

Em coaaequcncia desta resolução nomeou o Sr. 
Presidente: da CommillllÍo de Guerra os Srs. (.0#

til, &,.,., e Rendo,,; e da de CoastituiÇlio OI 

Sn. eDIta A~,,;or, e Cama,., ... 
O Sr. ~fOftlu"rnlJ pedio a palavra, e depois 

de fazer um discltrSO (em qu. nada 10 e,·tende do 
. que ~8Creveo o mesmo Tachigraro) mandou á Mesa 
a .ejuinle .. 

INDICAÇAO. 

Propoabo que se peça ao Govemo: 
100 Os motivos porque não tt-m Pllbhcado o Ma

Ilimto de que raUa a 6rd .. m desta AlI8embléa da~ 
da de 30 ·de Maio deste anDO. 

t.. Que inCorm ... a· Assembléa lIe tem nomeado 
OI competentes DiplomaliC08 ou Agentes para re
lidirem nas Cortes ESlnngeiras ; e no caso de o 
Dão ter Jeito, OI motivos porque - O Deputado 
J/ollle'UrltlJ. 

O Sr. Artltl;o L;mIJ: - E!lta Indicação não 
pode pela Bua impertanci~ ser tra~ada &~nas he 
proposta; e por i8llO requeiro que tique adiada P'" 
n 80 tomar depois em couaideração. 

Não se rei a proposta do adialllento, J'O,,!ue 
deo a hora e por eUa ficou adiada a Indlca'i8o. 

O Sr.' Pre.;dettte aaignou para a ordelll do 
4lia o Projeete dê Conltituiçio. 

Levautou-. a ... sã. ás j horas da tarde. 

Luiz J oli di C"r.1tJlM e Mello, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Par. Joio Vieira de Carvalho. 

lU. e Es:. Sr.: - A ASgemb'~a Geral Cons
tituinte e Leg'slaüva do lmperio do Brwl, ap-

pronndo o P.reeer da C.emmilllo ele MmiDt. e 
S •• erra sobre o Projecto para OI ao... Unilonaes 
de q .. e devem usar difFert'atel cl_1 de OSc:ia. 
d8 ~Jte.cito do Brasil,. cujo Projedo lbe foi re
.euido peJo Governo em Officio da data de 10 do 
eo"ente: IklOlveo a."h.ri..,. o .,fOlmo GOYenle 

para que faça pôr na esec~ao o referido Projec:to. 
O que V. I!;x. levará ao Ceabeeimt"DC8 4le S .. M .. 
geatotle Imperial: - DeoI Guarde a V. Es. P .. 
ço da AssellJbléa ~m 80 de Sei"" d. ü2l
Joio SevlrÍGrtO JI adel IM CeI, .. 

Pa,." • "'(l1li0. 

111. e Ex. Sr.: - A AaembJétI Geral Co .. 
tituinte e Legislatin do Imperio ti. Druil , c:eu. 
tando-lhe tlue tem sido admittidoa n08 l'orpoa cio 
Esercito Nacional Olieiaa LUBi"ltOlI ~iDdOl" 
B.hia: MaRda participar ao GõnrBo q\&e precua 
d. compeleate informação IObre OI moti."s flue o 
determinarão a ordenar a referirla admilisio U qlle 
V. E1. levará ao (~oabeciml'Dto tle Sua Mageatade 
Impetial: - DeOl Guarde a V Ex. Paço da A .. 
IeIIIbléa em 80 de Setembro ele 1823. - JoitI 
.)n<:riallO Maciel da COlta. 

Pal'l\ J OIé Joaquim Carlfeiro de CamJK1l. 

tU. e Es:. Sr. - A Assembléa Geral CODIti
tuiate e Legislativa do Imperio de Br~il. toman· 
do el" conaideraçlio o que lhe roi prcseüte pela 
Commissão de Ccmstituição IIObre o Requerimento 
dos Eleitores do Destricto de hapic"r" de Cima, 
lia ~rClvio('Ía da Bahia, e o de A".lon;o PertirIJ 
Rejoufa~, em que representárlo as ilregularidade. 
COlO que le procedera lia apuração de votOl para 
a elt"'tão dOI MemlJrof da JUNta Oovernativa, na 
Ca.nara da Cachoeira, enl;;o Capi~l d' aqueUa 
Pro\'iacla: lIauda participar &O Govemo flue pre
ciu qlle se exijõ',o com urgencia d" Junta Provi
soria da mlOll!>ma Proyind., para depois serem re
mettidas a C'ste Congresso, as compettntcs iafor. 
mações: 1.0 sobre .0 mtthodo que se adopt(lu no 
De81ricto de Itapicuríl, para • r~fer~da .pur&Ç:lO 
de votoS, declarando se deste me.thodo be que re
sultou o excesso dOI! votos BObrt" o numero dos 
vogaes a r.vor do Capitão 'Mór Joiio d' Am,.f ,IO,~ 
Impt'riat'o' llapicl''' , e se nOI outrol Destrictoa 
se seguio o MI:smo, ou qual foi o platicatlo Del
l~: 200 sobre o racto etlrandal980 l\u'cPdido Da 
Camar. da Cachoeira no sohredito .eto de apur.
ç;io d. votos, narrando a mesma J unta ~m f.XIilC

tidão todo o acontecido , e mui particularmente o 
que houve com o cidadiio ~nton;o re'rir,. Re. 
bonçru; devendo ajuntar.se á IDf(,rmaçiio todo. OI 
papeis, a este assumpto relativos, qUf' existirem 
na Ca!Dltr., ou na Secretatia do Governo, t' COla 

espeeiali.lade 08 que tendo sido ~idos pelol Sllp. 
plic'tnt~8 Íls referidll6 Camara e Junta Goveraati. 
Vil lhe forão negadoto () que V. Ex. levam 110 

Conhecimento de Sua M"geatade Imperial. - Dtn. 
Guarde a V. Ex. Paço da AssemlMa ~m ~ 
de Setembro de 18jS - Joi.o S'fleriafmo MaNl 
da COII4Io 

1\10 DE JANEIRO NA IMPRENSA NACIONAL. 18!!t. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA 

GER.IlL, CONSTI7'UINTE, E LEGI8L.1l.Tlr.ll. 
DO 

IMPERIO DO BRA.SIL 

1 823. 

SBssl0 DO 1." D't OUTUBRO. 

Prt,;UllCÜJ • Sr. Bllrilo de Saio .l.mtITO. 

R Eunidol OI Sn. Deputados petu 10 horas 
da mlnhãl, •• I chamada, e Icharáo-sc praen_ 
tn 76 ,fablndo com caUII OI Sn. Rodr~ Ye/. 
loso, ~'''ifio Gond,m, Andrada e Silva t Trizti
r. da CDlta,' e Il"m ell~ o Sr. Rodrigut' tl-r eDIta. 

o Sr. . Prl.ritklile declarou aberll I leilão, e 
tida I Ac.a d" antecedente Coi approvada. 

Foi mandada á Me.. a seguinte declaração de 
WCo: 

" Declaro que na lesaão d' ontem não fui de 
~ que a Felicitação da Junta tJa Fazend .. da 
Prorincia de São Pedro dirigida a ellta A"gulita 
ÃS8l'IDbléa por motivo da sua inscallação, COloRe to
lDada na mesma con8ideração de ilruallclici'aC'â.t 
do Go,erDO Pro\'iaorio da mesma P".vincia. I'ac;u 
d' Alsembléa I,· de Outubro de 18'i3. - O DeJ)U. 
tido Ribeiro" CoIIa - O Deputadu Fe""m.de, 
Pinlaeiro. 

Mandou.se inaerir na Act&. 
O Sr. Secretario ~1ar.;t'1 dtl Co.fi(J 1"0 os se

lUintee OffidOl dlJI l\Iinilitros d' Estado dos Nego
ciOI da Guerra e do Imperio. 

111. e Ex. Sr. - Representando o GO\'ernndor 
dai Anna. da PrCJ~incia de Goiu nos seos Offi, ios de 
N. ... 9 e 10 t 12 t 18, 14. e 17. quanto seja ne
eesaario daremose pl'o\'idcnci~s sobre regulaml.'ntol de 
SoldOl (l Tropa de Linha, e nuva organisl1çiio de 
CorpOl de l\lilicias, RSRim CClmo sobre ellek;io (1e 
Sargentos 1\1i.re8, e Capitlies de Ordenaaçall. e 
bem assirn a respeito de !lerem nlliviadol os Offi· 
eiaea de Milicia!l, e 01'denAnçall de tirarem PateD. 
tce de nomeaçõo na Secr"taria dil l'ro,,.i,,ci,,: Re
eo!veo Sua i'1 agcslude o I mperlldlll'. que taes oh. 
jectos fi{'jão apresentados a Assembl,;a Geral, Cona
riruinte ~ Legislativa t pa'a aohre elles deliberar: 
O que tenho a honra de communicar a V. Ele. 
transmittindoolhe os citados Omeios , para que ... .1"0 
levados ao conhecimento da mesma A!\8embléa GI!
,al. Constituinte e Leiillntivlt. Oeos Guarde a V. 
EL PaÇCI em i7 de ::ietelllbro de lt!~. - JoiJo 

Vidro tIe C'ornlAo. - Sr. JoItI &wriMI JlaW 
da eOltlJ. 

Rernetticlo , CommiaaTo de Guerra. 
111. e EI. Sr. - HaftDdo o Collegio Eleitoral 

da Cidade .Ie S. Chrlatorio, da Provinda de Ser
gipe de EI~i, dirigido i Presença de S. M. o 
Ia:perador o OfHcio de 19 de Junho do conent. 
IDno t incluindo a Ada da Eleição e apuração S. 
...1 dOI DepU&adol por aquella Prorincia , A .... 
bléa Geral Constituillte e Legi.lati.. dene Im.,.. 
rio, a que aUi te procedeo na 'inDa do Dec:reto 
de B de Junho do aDno prosimo p .... do e In •• 
truçõe8, que o ICOmpanbario : De <lithrm do Mnmo 
A ugulllu Senhor remetto a V. Elo o merido 0tI. 
cio, para que lIe .irva leva-lo aO conhecimento ela 
Mesma Augusu Aaembléa. DeoI Gu.rde a V EL 
Plllacio cio lei.. de Janeiro em 50 de Setembro 
de 18'iS - J(~ JCltlqlli". e"rnnro di. CG_put.
Sr. João Srl'trtn"o ~Vn~1 tia e(lIIln. 

Hemettido .. Commiasãn de PodeftS. 
Leo maill nm Oflicio d. Cam.ra da Cidade de 

Port .. o A 1t'gre • apresentado pelo Sr. F,,.,...... ]'i,. 
"'"iro e concebida Dos termos tegUintfl: 

~enhor. - Tendo a Camara de Porto Ale~~, 
CApital da rro"inci. do Rio Grande do ~1I1° t'1Il 
Vlnle e um do mes prollimo paqado dirigido IUU 

Fe1icita~ões li VOIlSl Magtstade pela Sua in8tlll&(Úo. 
protestando os mais lIinceTClI \,otOl .de lua obeclleDe 
cill, e respeito, emanados d. intima con\'icçJl'o, tal 

que est!., de que os ilhtstres llembro. de tão Sa. 
bio, quão Imparcial CongrcslO cooperamo em tudo 
qu ... 'o conconer 1)08sa par.. Il consolidAção da In
depen(leneia, e R~nel'l<,o§o do \'&11&0 ."'peno Bra
.iliC'lJ, e cmÍlmllm felicitlllde de todOl OI ~ ha
bitantell, nliu julgou rom tudo ace,udo °milturar 
expressól's de praler por tio plaulivel, °e Igraduel 
mnlh'o com as da tri,If'II, que ae~l>,b!1is .. a a •• 1 •. 
mas de seos 6f'ld l\lelllbr", velo ntrlvrdinario t • 

impenllado I\COntecimcllto neata Cidadct·· no aempre 
lembrado dia deseno\'e do mesmo files; Sim, ri .. 
nhor, uma exposhlio ingl'nuI, ainda que long". 
rará o objecto deitu ReprutntaÇão, e significará 
ao metlmo tempo 011 puroa, e verdadeiros lenumt'D. 
toa , que animiio esta Corporaçaio. e aOS bonradoa. 
e parlficol babit.ates de uma Cidade C.pical da 
ProTjacia, que entre u de maU du lmpeno _ ,. 
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.... "aIM 'fiO cJu.ida de Dlo ter v.ialO e. léQ leio 
• delurdem, A ~j", ~rtil.~. mA 
d ... odt'CI •• l....... -~tIo proc .... 
btllrlO listema da lndependellcia 111\0 assaI Dotorios. 
Hltvemlt. o Tenente Coronel GllSPQr. F"lJnciúo 
,Jtle,.,,,, Bl,rrjjo, Commandaote. ~~Q11adr.ão de 
~rá:' \_ u S ~r . ,~~ ~.f h", 

. jtdJ.~, «1"0 COi'~úaraD" da Ulll1liçlo des
ta mcsll'la l'idade oeculllmente tramado o Plano in. 
lelillllcnte effeduado nó referido, e fdal dia 19 d, 
Junho, espalhado proclamações ao Povo, em que 
o prevenia tjile c8tinsse tranquillo em IURS cazas, 
e mio se ássustas!;e ~ p. \'.JsSf.. t itiRW ~ Pr .. 
.hl~n:e desta Cer.,..OUif. ,,~o,.,. t:' bora, 
em que se achava toda a Tropa armada DOI Quer. 
teis, e prestes á lahir dellet,' o Of6cio em nume
b prilheiro, do 'lual bem claramente ae vê o ho· 
nesto pretexto que tomamo para conseguirem o 
misterioso fim duquella reunião, qual o da rawfi
ação de um Juramento já lolemnemente pr:eslado. 
e Dão podendo o dito Presidente convocar Carnara, 
porque immed.iatamenle vio em . marcha a mesma 
Tropa enramada, e dibdo repelidos vh'as, apenas 
~ve- a' d~li~eraç"9 ,. .. enca .... nhar, serião dei 
1I0rll .ta manhâ, ao lugo da l\'Iatri. a indag~ 
blais circun8t.~('.iád'lDeD&e o pait,c_Jarrnotivo de tão 
ioexD('rado 8ucce~ t qUllnde en~o'p encontrou 
tctitildo o O~Yemo Provisorio, e lhe Toi dito pejo 
ftfcrido COll,1mftodanle de Dragões, qae a Camara 
Í!pveria: e~,tar tambell;' r~nida par. maior IOlemni
dadê do, J uramento d~ 1:ropa; e ouvindo que com 
jn~tância te ~tO ordeJD a apparecer o Reverendís
simo ,Vi~ario Geral, é leO Clero, qne immediata
inente ,conapareceo. bavendo já então concorrido 
muitos OJl!çiaes de todas li cluses t Authoriclades 
Civil, e muito poOCOl Cidadãos (o que foi objecto 
de reparo, e da~) e percebendo ipalmente que 
'~ imurnaur:1va da ommilleào da ,CDJnU'a, se' dirigio 
tom 11m Vereador, que a esse tempo cbegou á 
Cua das Vereaçõ~8 á se reunirem eom mais dous 
lran .. ctol, 'que tinhão sido convocadOl para Verea
ção extraordioaria no impedimento doa que ee"ião; 
inall nada ,se pôde deliberar t porque chegou uma 
Ordenança á cliser, que o Governo. e a Tropa só 
esperava pda Camara t que sem perda de tempo 
ae encaminhou para o lugar onde com aocia cra 
esperadL A Ui l,reDaebciou que se deo principio 
ao aeto chamado de ractiflcação de J nrameotu de 
*dheeiio, e fidelidade .Ii Sua l\fagéstade o Impera-
4or, lendo o mesmO Teilente CoroDel uma Procl .... 
!D.ção', que se junta em lIumtro IItgllndo, finda a 
leitura d~ qual deo o Parque d'Artilharill \lma sal. 
1a J mpetllll cf antemão preparada, sebdo preeedilla 
de f;'!~quelltêa Viva •• SUA Magrst&de o Impcr:idor 
-:- com (';,0 velo. ~1J801nto - palavras, q.,:e ass.im co
mo t,ritO proft!rIIJ •• com desmarcado enthuslASmo, 
assim tambemcausar:io geral repar.) -dos cir~\JDs
~utes; depois dp que .!!(óu!o-se o· 'rermo (le IJ ur .... 
mento, l~vraJo na Cali3 da Sessões do Governo . , 
gue se JUí!l~ em nnllolGl'O tc .. {'(~iro; termiDando aqU'el
Je neto .rle t:io desazr~à~v('i Sçena. depois das oito 
Jloras dn n~:te co~ Te Dt'w,! em ~cção de Gra
«;39 118 Igrl'Jll MatriZ. No seguInte dllt tez esL'\ Ca. 
JÍlar~ ~e~sifo utrso.rdiDada t Da qual se deliberou 
tnalllfê~tar no F'ub!ICO, que naqueile aeto puramen
te M .htar, ella nRO tne parte, nem foi ~abedora 
e que ee dirigisse por tanto uma representação ~ 
VOSE3. l\fa!{e.~de. plltt!nt.ando seoa fir .. e" e ina. 
1*1. \' eu aenUID"n&ol, 'amo erpo do. l>Oyo. qlle 

rept~" qUiR~ a. ~tria ser COII-
.,~~ ~ qu t, '; ra~ o;~c ento' num~- ' 
re·~fte. Por,,. j"mell.al' bem (und .. 
dOI motivos de de~agradaveil re~ultados, ,que do 
poucas "eles tem acont~cido em calos identico., 
l.ela- ~~IP* ~~~io ,&08 .pri~r~, i~~~~ .• 
t'ct~, .... ad.a .' adaptou' o Qkn .... 1. -da.'.piIuf 
dencia, iObreestanJo no emtanto na deliberação to. 
mada, segundo mostra a segunda Certidão no ma"'0 Documenlo quatro; mio obltante reconhecer o
leo maior comprometimento, vendo no teferido ter
mo de JurameDto declarado - que etlta Corporação 
linha ,igualmen. J~r.cID -~. 4üeflo eUa estllv3 bem 
Ptnulêü8a. ct.' tJn,'.. lIutf ... fgnM~ra rora prestada 
como presencial daquelJe aeto inteiramente miJitllr, 
.bsolutamente ilIegal, e filho somente do delirio, 
e cffervecencia dnquelles dous Commanrlantell, que 
encarárão um precipitado passo, com~ relevante Ser
~iço. 'foi' entiio que esta Camara augmentou o seo 
desejo de con\'ocar o Povo, para perante elle re
clamar, e protc&tar contra a sua nssigfl8tul'a, o que 
não fel por evitar duras collisões, e IBlvel mala 
de maior transcelldencia, esperando anciosa, que 8&. 

hisse p.. • -pro,v.incl'a 'de -Mbntevideo a mClima 
Tropa, á "ista ria po!litiva Ordcm de Sua Magea
tade o Impcrad<lr, que par. o' mesmo fim foi ex
pedida; Ordem que até o' presr.nte não lIe tem. 
polito na devida execução; pelo que rt>solveo ~ 
lIubir ata lua repreeentação ao Alto, e J""eo, ~ 
nhecime-,to 'de V Oas& Magestade, inderend~te dq 
ieo protesto o qual far' logo que ae-"feJ.'", 
tran'l.uillitlade I' e sem receios. Não· obstao~ po~é ... 
o prmcipio, em que descança. a coPlcieDçia ~ 
Membros desta fiel Corpo,.ção de que u ftCçõe., 
quando não são voluntari... devem ser livtel da ~ 
nor imputação, não se IIUp~ni com lUrl;o i~mp~ 
de que se tenha talvel prejudicado DO bom CODÇ~~ 
to t que poderia ter perante o Soberano Congreseo 
Nacional, pel. tardan~a, e demora. que tem ha:o 
vido em dirigir etlt. ttio precisa representação. Po
tém, Senhor. sejão lanadas todas ali faltas IOp
postas, e juizos poucos favoraveia com o IÍnce..o, 
e mais lagrado protesto agora feito A VOlla Ma. 
getltade á face do Mundo inteiro, de que nem a 
Camara de Potto Alehrt'e, nem o Povo teve a me. 
nor Ihgerencia em um aeto j~()rado, e puramen~ 
militar, e nf>m prestaria a slIa a's!~~atnra, assim 
como igualmcnte preslariio muitos Cidadã08 reco
nhecirlOll pela !lua prlldencia, resp!~ito, e obedien
eia a V olSa MngeslRde, se não f.Jsse a f"lsa per
suaç:'to e e o natural receio nàscido da repentina 
-lista de tão aparatoso :ljunt"amento; de que' Jámaia 
se intrometteriR cl coadjuvar, pua se decidir cI. 
plano, e illcgo\lmmte de tlnl ohjecto somcnte inb~ 
rente mo Poder Legi~lativo por Dleio de paci6cns, 
é bem. meditadas diM~ussões, sC>gundo o lntereue, 
e voto ~eral da N .çtio; e de qne finalmente coo
fia noadlu!lt~ Varõt!8 consumados tendo em pro
dencia t como em. sabM,;,riR. de que felizmellte .. 
compoem o Soberana Congresf;o; que formarão uma 
liberal CODstitlliçlio, sabia, jllsta, e accomodada 
ao vasto Imperio Bruili('o, e (jigna de Seo Perpe
tuo Deflenlor t que lIob('jas e nalo equivocas prov .. , 
tem dado de Sua CODstuciQnalidade, e mais ~iu;. 
glll.rel. virtudes. que. o caracterisão; por str esta 
• "on~e . explicitamente declarada nesta Cidllde 
em C,mara conjuncfa DO dia !i de Janeiro deIte 
alUlO t' e & .onlade gera' da N&<;ão. Cumpre .. ,.Q ,t4llQP~., ~r, IIlPp1i.cU á 'f" ~.eac.i-
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de, quo atS m:ri. tnergiw providencia. \'OCta IObre 
t'lta Ci,tadc, qU4I IÓ aililft IC!rá sal.. do comp~ 
IPcttimcnte" e da delorde\11. Deus Guarde I VoaI 
Magestllde: como. h!,vemOl ,mister. Porto Alegre 
em VerellÇDo de ViOle, e trcs de Julho de mil oi. 
tocentos e '"inle " Ires ann08, - Cat'taflo Xtn1;er 
Pereira de Br;to - Dnminl!Olf cI~ .Almeida LemM 
Peizoto - l',~ncilro Gonrah'ea Ca,.neiro - Ma .. 
liDei Jo,é Campa. Porto - J",é Antonio de SOUIII 
Ltal. 

O Sr. 7ernnnd" Pinl,dro: - Quanto me tem 
lido até aqui doloroso ° ouvir 'aur de nimiamen
te ,ulpeitos ou impli('ado~ no fafto militar de Por. 
to Alegre .eol habitantes e Authoridadea; tanto 
maior he hoje e. minha satisfação aprescntando I 

jultiicação authenti~a que a Camara faz d. Rua lell 
e ~ud~nte co~ducta~ e da do bom Po,,, ,dfaquel. 
la Capital. Nllu "plrO a que a Alaembl('a desça 
agOrl da severa e eacrupulosa circun.pecção com 
que começou a olhar para este aepeio; pmendo 
só que t'ata jnstiftcação, com os Seol documentos 
leja remetlidaa umaCommi88áo; e á vista do 
Parecer que ella cmittir, entiio requererei. 

De.idio·se que foue remeuido á Com missão ie 
Conetituição. 

Pal9\Jo·ae á ordem do dia, • entrou em dia
CUPão o \. 7.° do Art. i.O do Projecto de Consti. 
tuição, do teor seguintc: 
. "O,. filhos de e.tran~ejros na8cidoll no Impe-

rio, com tanto que seOI Pais não eitejão em ter. 
"iça de suas reipectivu Nações. 

O Sr. FerntJlldel Pinheiro: - Sr. Presidente: 
A dontrina deste §. parece estar em perfeita oppo
lição com o rigor dOI princi pi"s de Direito, geralmen
te reconlae· idos. A naturalidade do eslloso , do Pai de 
f'aalllia, entranb, necessariamente a da Iltulher, e • 
dos filhos em menoridade; a mulher, sujeitando.se 
801 deveres do consorcio, sujeita. se á sorte de seu 
msrido. O estrangeÍlo, pelo simples faelo de nma 
reaidencia mais ou menos longa em um pais, nem 
por isso se presume baver perdido a von~de de 
.. oltar para sua patria; o afFerro e e pendor para 
o 1010 que nos vio nucer, he um sentimento ~o 
oatural t que com rasão se tem exigido para a na· 
turaliução uma declaração expressa, revestida de 
certas formullas, e requisitos: he isto doutrina cor
r~nte de Yattel, B'lflnmaqui, e outros. Aquellea 
J:1Ç08 porrID de necc~saria dependcncia se relado, 
quanda o. filhos tOC-dO á UJaioridade; be entaio que 
eUa tem a faculdade de manifestar uma vontade 
de mudar sua. posição tni.rta, como mui judiciosa
mente lI:c chama Bonni". e d. optar entre seo 
paiz paterno, e aquelle em 'tue tefe o berço: par
lÍlado pois destes principiol Julgo illdispellsavel o 
aeguinte " 

ADDITAl\1ENTO. 

Os fill:os de Estrangeiros............... 09 quaea 
no petiod(\ da maiuridade ratificarem, por um Ter· 
mo na Camara, a vontade de lerem Cidad;ios Bra
sileiros - () Deputado Ferna"del Pinll.{:úo. 

l·'oi apoiado 
O Sr. Ca,..ooU", ~ ""~'lo:- Quasí pr.loll més

mos argumente,., produsid08 pelo iIIulltre Deputado, 
que ml! precedeu. julgando .er neceuario um ad. 
ditamento ao artigo controvertido, e.lou em iguAl 
persuasão. J u9ta ra~õC8 me indusem, _ crer', Sr. 
Presidente, que o nascimento 81) nio h. basfante 
para Q4r aos filhOl d, atran&eirol DlKidol De", 

Jmptrio a qea1idade de CIdaJoi09 H:'ISl1eirOl. Daao 
que o n~mentó .wja o tiC1l1~ m:til j~ ... ~ ... 
rar I preoaou quahdlde .te Cid8dão, cliJeDdo aJriDa 
e.mptolft, que \ o meio pIITa eonRgoir tio .. Tio. 
titulo, he ó DIRCer DO pai. com tude •• miem.. 
genda .em limitação h, ~ o ('.&10 do q.e .... 
(te pai nacional, tinto .. fIn, qu~ em ellaDe'O .... 
Be~tei 01 Piil, eonarpem 1101 6thOl o. direi.OI de 
CidadiOl, coI'1IideraDdo-. como preteDteI OI pU. 
que I~e dfrno' origem. Mal qultndo OI paia 1Io .. 
'rangelrOl, que lae a h,pothele do Arhgo dequ. 
tratamOl, he cllro que nãc) pt)deM dar aOI alia. 
a qualidade que elll'1 nio ',m. He .éI'dade que o 
lugar óhde IM vio raia" o primeiro dia de eliateD. 
cia. h'e a Yerdadeila Patria do flomem. Elle Colae
ça a criar amor ~ psls q'Ue o vio . nascer, e que 
Ibé cleo a pritntira 101 do Clis, maa isto pôde _ 
contrariado pelo amor do pail em que DUceo .. 
pai; e póde ter que eUe queita antes tGneerYlr ... 
direitoa de Cidadão do pais, de que ct. oriundo o 
mesmo aeo pai. QualStos eslrangeiros não temol DÓa 
.. ilito permanecerem entre nÓl, terem filhol e con
aernrem os direitol de Cidadãos do seu pai. indi
gena, e terem animo de conservar taesdirei"a • 
de voltar um dia para o lugar em que nascerão!' 
Quantol por intere8ses querem conservar ambot os 
forol para servirem. se de Jirerogativ.. que nlscelll 
de laes direitos, como e quando lhes apras? Por 
certo., Sr. Presidente, a esperiencia, • melhor me .. 
na dali cou ... , nos convence a cad:. paSIlO: be por 
tanto neetaano que lutj., o additamefth. propoafo 
pelo iIlustre Preopinante, convem a laber - ... 
quaea no ~riodo da inaioridade ratificarem, por lIIa 
tenn8 na Cilmara, a .. oneade de serem Ciaadàot 
BrAiileirOl. Muito justo por certo he que pelo me. 
nos para evitar duvida. oa 61h08 de 81Itrangeiro nu. 
cidol no territorio do 'mperio, e chegados 'idade 
da maioridade, que he aquella em que cada um 
póde dispor de ai, declarem por meio autbeatieo, 
que querem Iel' Cidadiol Brasileil'Ol. Por ata de. 
cLuação fica conltando a lua vOlltade t e com eUa 
a decisão espreala, que renunda OI Coros do pai • 
de seo pai. Ou(ta maneira ba de decidir esta coll
trover.ia t e vem a ser, le adquiri0 estel direitoll 
pelo domicilio por ttmpo aprasado pela Lei. Il. 
este um titulo adoptado pelo direito publico uni. 
.. ersal, peJa maior parte das N açõct e p.las Leil 
PortuguelU, por que ainda nOI !egf'rnos.E que 
couu mais natural do que o decfdu da vonlade do 
estrangeiro .. ivfndo no pais 08 anucs m:rcarl(ll, 
uma ves que te ajunte· A isto o Ilucimento neU.? 
8e Além disto neces_rio, que haja esta m .. fl'j~ 1.
gal para acabar questões, bem comO a outro, let
peit08 te estabellece era direito, c()mo pOl' fume 
pio, para se haver por morto aquelle que te a"
senrou , e pelos all110S determinadol niio &em dada 
novaI SUAS, nem .. hl ror maneira ilpa O in
teresse da Sociedade, 1):\ra que n!o bajl\o dominio. 
incerto. produ~io elO. direito esCl justa ntt"did .. , 
bem como a da prescripçio, e o~tta .. Isto . mesmo 
tem aeguido diveraas Cdnstituiçõea modern.ment. 
feitas na Eurora, e mui bem o e'splita a de l'or
tupI, d.- qua nlio faço o ~Iogio, porque queira 
que me lina de regra, mas porqne julgo jUlto • 
util todo aquillo que he rundado em rallio e uti
lidade geral, se1- «(ual tor o elCtip10 em qUI .. 
ache. Por cio evídt'ntet como tor&el raa6el perlua
do-me, gue deYe ter lu,ar no Artigo I emmda .0 Sr. I'mulndll PiI.1Imo, ma, refuDdiào-a • .. 
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aeCl'tllcentando.a. eu diria, que DO fim do Artigo se 
ponluto 118 SI'p'illtcs palavras: 

" E que ~hegaudo á maioridade declarem le
galmente que o querem ser. ou tenhão domicilio. n 

Não accrelCeDto OI annos findos OI quaes se 
r~pute ter-Ie adquirido, porque ninda niio e!lu! mar
cado por Lei; e bem que .eja vul~ar o prllo de 
dei annoa, não h.· co... tudo tio catbtgorica ata 
doutrina, que nio poua admittir diacu.aão. São 
tão Nue. e con,incente. a meo '.r, IItes argo
lDentos i be ele tanta importancia e.ta declarac:ão, 
já .,.ía o. in.teressea particularea dOi Bruilf';;os 
filbos de estrangeirOl t já para o interesae publiro 
em geral. que tenbo por COUII aem duvida, e mui. 
to necessaria e justa ~ que o additamenlo pmJKIlfo 
pas~ará com approvaçlÍo desta illustre Allfmbléa, 
que tem por mira nOI seoa trabalhoS o eltabelecer 
regr.. fundada. na justiça e utilidade geral. 

Propol-ae o addilamento,e roi apC)iado. 
o Sr. ~/on't",mn: - L~o que li este § 7,

achei. lhe inconvenientes, a ql1e Ja tem acudido com 
emendu algunl SrF .. Deputadoll; comludo eu qui. 
lera que .~ não trataaae .omente das qualidades 
que eleve ter o filho do estrangeiro para merecer 
o uulo de Cidadão Brasileiro, mal que se exigisse 
t .. mbem que OI Pnis precisusem de aJ~ma para 
fazer que leOIi filhos eDtru.em na rAU:uia Brasi
Jt'Íra ...... conviria talvez acresceotar que OI Pais 
tivessem domicilio no Imperio. Lrmbrarl'i aq"i uma 
hip,)the~e apon&ada por um nobre Deputado, e he t 

se um estrangeiro p&lISIr pelo Brll~il com • flua 
lamitia cleviagerp par. outro paiz, e nesta pu • 
• agem lhe nascer um filbo, p<'rg"llto lIe este só 
p'lo simples Cacto do nl5dmenlO he (;onsideratfo 
Cidadão Brasileiro I Eu creio que isto não deve 
admiUir·se; e com' tudo pela letra do § não se 
póde entender outra coua. .•••••......••.••.••.••....... 
••.....•••.•....•.•••.••••••...•.•..•••••••.••...•...••.....•..... 

o mesmo Sr. Deputado maodClu , Me.. a 
emenda seguinte: 

" Os que nascerem. no Imperio. de estrangei
ros nelle dom ic i lilll 08 , com &anto que ROI P.is nio 
estejão em serviço de auu rellpeetavM naçÓCL -
O Deputado ~lontestlma. 

Não Coi apoiada. 
O Sr • .A"d,ada ~laf"ac1o:: - Eu entendo 

inteimmenie o cODtrarao do que enteodem OI il
lustres Preopinantea que acresceDtárãO a declaração 
da vontade do filllo cl' estrangeiro para pocler ser 
Cidadão Brasileiro; eu acho que a havfrdecl .. 
ração de,·e ser a contraria, e não a de querer 
ler membro di familia BrasileirL Depoi. de ter 
p:ulIiado que o filho de Paia Brasileiros nucido 
em pai. estra~iro, vindo estabelecer. se DO In.pe
rio lIe Braailearo. e tambem o dOI que estiver. m 
em aerriço da Nação, como não ha de aer Cida-
dio Brasileiro o que nascer no Imptrjo ............ . 

D · N - -..................... emaa. se outr.. açoel que nao 
tem necellsidade ·de aupentar o Dumero doa cida
dliOl reconhecem por leOI os que nucem em ROI 

territorios, como deiuremOl nÓl d. o razer que 
lemol falta de popula(,'ão? O que me parece que 
convem será estabelect'r que serão Brui1oil'Ol OI 

que não dtidararem que o não querem .r;. mu 
para o &Cr lllio ~f'jo neceuiude de declararem que 
querem, 'fisto que pelo acto do nucimento são 
Brasileiros. ( No resto naio Ie entende o Tachigra
lo Yiclorino.) No fim do MO diacurlO malldou' 
Meu a em.nda aeguiD&e: 

" O. filhos de eatrangeirol na.cidos no Impe. 
rio, uma vel que chegando , maioridsde lIio te
nhiio declarapo que nato querem pertencer , Socie
dade BrusilieDII, com tanto que leOI Paia n"o ea
tejlio em 'C'f,i~o da •• uas respecti vai Nações -
A"drtJtM Moc1tRdo. 

Foi apoiada. . 
O Sr. Co",nllro e Mello: - Sr. Presidente: 

E.tou ainda tão ptrsuadido da minha opinião. 
que tornani a sustenta la: nem me pod~rão resol
ver a muda-Ia os ar~ument(,1 do Nobre Preopinan
tI'. ~üo todoll elles fundados DIl amplidão com que 
devell.os recel:er entre n6. cidad410s de toela. a. 
N.\·õf'lI: e quanlo mais 08 que eptre n6. naaCe
rio. AU8tcnto e suste.ntarei sempre toda a doutri. 
na que alar~ar 011 principiol regeneradores, pelOl 
quaea guilidoll nosllos T.egililadorel, procurarem 
eugmf'n'ar a nOIl81 população. EUa he min~uad .. , 
e no seo au~mento coDsiete a nOl8a prosperidade. 
I'or isso mesmo que temos I.rgos terrenol t mui. 
tu artea que in~ti!uir e fazer pro~perlr. lIecnsita. 
lilOS braços rubustos, livru e valente. para romper 
e arrotear terreno!! virgens; homenl dotadfll de I" 
ber em todas 18 A rlel e IClenciu pura doutrina
rem os nOS80S concidadãos e lazerem prosperar to. 
do o ~nero de industria: havemos d. ir acha-1" 
entre os estrangeiros. Como pois podia ja",ai. vir 
á cabeça de alguem , que prlD i ipioa tão geralmen
te reeonheciJos, e qpe tantas vezell trnho enun
ciado neste Augusto Recinto, que quiusse agora 
restringi. los e empecer.lbes? Que Dlal fal a de-

. elarat;Iio que pUI, para certeza e legalidade de UIa 
titulo de que muito depende o bem e regularida. 
d,~ da Ordem Social, ao principio geral de que ae 
de\'e couvidar pl'pulação estrangeira? Que embara. 
ço tem o Brasileiro, fiJho de estranlleiro, em fa. 
ler a sobredita declaração, quando chegou á id .. 
de que a Lei marcou para praticar actos validos? 
Por certo que tanto Dão ral mal t que }Je antel 
ulil ao initr\'iduo em particular, e ao bem gcrAI 
do Estado o faze· la. Assim eUe fica lia posse cer. 
ta dos direitos que adquiri0 pelo nascimento t e 
o Eslado lucra fambem a certeza . que hlt um 
memhro lteO somente, que abandonou OI forol da 
N llçDO de seo Pai, e que com animo fiJ.o quer 
ler membro da Sodedade Brasileira. 1'ira·ae toda 
a duvida ''tue pode occ('rrer. querendo eHe uma. 
yeles aproveitar-se dos direitos de Brasileiro t e ai. 
gumas outras livrar-Ie dos encargos como .. slran
geiro, 011 aproveitar Mercês e franquesas conct'cli
da. á Nação a que pertencia leo pai. Quando • 
primeira vel rallei. dei raSMa cabaes para provar 
que tal additHmeDto nno tolhia a facilidue de 
chamar povoadores ao pail t e que tinha • vari
tagem de segura-la mais COID laçol firmeI e livres 
de du,idas; e acrescentei a quahdade de domici. 
lio, que escapcu I0Il IlInstrea compiladerea do 
Projecto, para mais a facilitar e promover. Esl. 
principio de e~tabelecer domicilio be tacbado por 
u.o du Nações Velb ... He de pumar, Sr. Pre
lidente, que se usasse de tão frivolo argumento. 
Às novas e velhas o tem adoptado, e nem por 
lerem velhas ai Nações deixáo de .er mais polidas 
e civilisadas, E nós devemos ir beber os principios 
de justi\a e legislação nu fontea que forem maia 
limpidu e puras, ainda que antigall lejõo; e a8 
leieoei .. , maiormente de Lfgialação. começarão 
nOI pai"l maia antigol 4' ond~ u tranlplantarõo to. 
elo. OI IAbio. antYJOI e modernos, indo busca· lu 
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plmeir. • Alia, trueDdo.OI de lã OI Gregoe , 
~ oaete pu"fão aol RomaaOl, e d'abi ú Naçóa 
.. odemu. Deinndo porém isto com o peso que 
merece t continuIlrei, Sr. Prnidcate t dilelldo, que 
~u.ato julguei necelllrio uccrel<~entar ao Artigo 
lie fundado em rllÚo e justiça, na pralica e \lIO 

do Nações polidas t e mui coaYelllente U ~~r
euultaaciu em que aOI achamos. 

O Sr. Miguel Calmon: - A materia deatet 
11. , OI diacurlOfl d' algUM 8r.. DepuladOl de.
~rlo-me ·ama idéft que entendo dever lubme&
ter á ,"onlideração desta ASlt"mbléa. Parece-me 
fiue te tem em vista abrir a porta &OI eatraagei
aoo., e por ia., di60 que aio ... i.raem bem • es
t. 6. nem OI ~§ nem li emend .. f1D qae te 
trata de .atranieirol. Eu qaizer. que nÓl lhes 
.brillemol a porta com vanl'rells que OI aDim ... 
IIIID t· isto he, 101 que quillslem acloptar ° Bruil 
por patri., para lerem membros uteia da 8018& 80-

ciect.de. e por il80' estou 10 Dl Ioage de querer que 
• porta • abra para toda a qualidade de gente; 
mio DOI coavem cá a ellCon. das outr.. Nações; 
C§UerelDOI para Brasil.iral OI bonsEuropeot .. ~ ...... 
'Um. Lei regulamentar he olate poato in~ipea ... 

... el •••••.••••••••••••••.••• Seria bctID es.abelécer que 
~o aquelle estraageiro que .ier poV"'oar o Br .. 
.il como CoIoao, e que se apreae1Ítar eo.. OI lIeOI 

iDltromentol para exercer alguma arte t oa ~eul
Dr • terra, terá o foro /dé CidJKllo Brallei,., 
.em depeadeocia de outro aI,um requisito. Pede
R talvel diter.ae que o Brasil não preeiaa de 1&lI
~r mo deltu Cranqueau, poia por li metmo 
.trahirá muitos emigndOl pelai "utagenl lIateraea 
flae ot'erece e com que OI convida; e que além 
CÜ8to • guerra que está actualmente aceeea aa Ea
ropa t e que levará muito tempo a termiur. dne 
elar amwm um. boa ~rção de iadividuOl ao Bra. 
.it ...... (O orador COl interrompido pelo Sr. Car
,,11,.0 de Campo. que o chamou á ofde.. di ..... 
., que aqueU.. observaçõel só podiãe ter lugar 
... §. 8.") J!;u fallo na ordem; o que c1igo tem 
"lIÇão ao \ que se eltá discutindo, POlte flue tam
.. a teDh. eom o aeguinte; fallo antes que ea
te ".0 18 naça, porque me parece que a lDinha 
idia tem Jugar entre clle e o 8,u Em 6m eomo 
ja npuI em grosso os meol prindpios, maado á 
Meu o meo additabll~nco t que be concebido DOI 
.rmol seguiates 

" O. estrangeirol que na qualidade de Colo
DOI, e na conf"rmidade da Lei t vierem povoar o 
Imperio - CnlmtlA. 

O Sr. J'lndrndn MacTuJflo: - Parece-me que 
ate additamtoto pertence. ao 6.· H.O e não • este: 
propoS&o ~" aqucllc mio terei aurida de o apoiar; 
ma. ~"'i não. tem Ipgar ' .. e peço qUI Ie r.no 
para Jle .erecer ao § seguinte. 

ÂMim se decidio 
4Q:~ Rib~;'r(1 ti' A",lrann: - (Nlo· se .mté~-

d. o mesmo Tachigrafo.) Depois de discorrer 116-
m • mateMa mandoll iÍ Me. um a·iditamento do 
aeguinle teor: 

" O. fill1ol· d" estrangeiros nascidos no Impe
ri.,. que havendo-o deichado, voltarem a elJe com 
e fim de aclle 18 domiciliare .. - Ribeilo fi An
dTlIda. 

Foi apoildl. . 
O Sr. Fr.rrei"(j Frtmça:· - Estp. §. dll - Os 

Al"OIde e8trangeiroe .. a,cidos no Impeno tom tan
te que MOS Pais mio ft&ejaio em leníço de lUIS 

tapeetl,. Naç8eI ... PafieI! ..... Mmia ctÍIW: 
" OI filboa d" Estraaptroa uucid.. e criadol 

DO Impefio 8Õ0 CidadlOl IIrui'eirol t ou MOI ,. 
.ti,e_m lU não em .rri~ ~ tu .. Naçóef. 

Eu entendo isto porque, apesar de ... 
o que H tem dito IObre o ftaat;imeDto, _ 
flerto que 10 lug.r em que 101D03 criadOl • ... 
tluire maia amor; auim como o adquiri_ , ,.. 
lIA ,ue DOI cria. Por mim JBeIIDO o digo, q .... 
do tive a miniua primeira 6lha poUt~O • • ...... . 
mas d~poil que li eftOO c:omiRo quis. lhe muito. O 
pai he &quelle que cria lIeOI 6Ih.,.; De Sra. qUf OI .... 

• podem diser; .lIes oio quitem bem á P.,ria Dela 
ao Pai se não pela eria"ão; ilto he verdade .ui 
conhecida; e por illO "re6ro li contliçio do o-s. 
meato a da crl&Çâo que he li base de ,ude. • co
IDO tal illdispensavel; aem baata o delDicilie de 
~ue fallou tambem um ilIustre preopina ... ; .., ta. 
gar em que tomOl .:riadOl he que SOmitmee amer. 
o nueimento IÓ por ai oio r.. ftaM~ Se um Ito
mem na.cer em um. ~rte e te, _de .iD outra, 
de certo terá limor ao lupr onde ti enou e aio 
équell. em que nlfleile. O Mouro jú FaHe nu.". 
he bom Cbri.tã. mada que le paW para esta na
Ij~ião; IDas u. Moero .ainda criaaça • tor bapti .. • 
do,. e criado eta". De ChriatliOl parece-me que DM_ 
h. de ficar Mouro. A' ,ilta diato, &. • elDenda que 
li, e que mandarei' MtM. 

O Sr. Seetnario 110 a .mfDt1~ - e .Igun. 8 .... 
DepatadOl propeaerio a di •• e deUa em duaa 
partt'tt; .... ialtando o aeo iUDlare A,.,hor. em 'Iuo 
te propole8le llOr iatfiro, Ulim o t. o ~r. Pre. 
.idente; • não .ndo allOiada, IlBentou·te que era 
dCIDfc:esl.rio ,roper eada u.a d. .... parCel.. 

Julgoe-•• fioal diaeuti4la a ma&eri. f e te«. 
., proposto e §. • 'f8~o toi 111'" \ ado ~m';'" 
ta.. mii~ido; ficando por iIIo pftJodica.lú &adM 
li emend ... 

Seguio-se o §. 8'0 coacebido neíte. termoe. 
8. Oa estrÂngeiroa uaturaliNdOl ~ flualquer 

~ue teja • aua Religt"ao .. 
O Sr. Prr,idente: - ÂFI'I tem la.., o acIdi-

lamellto do Sr. CAlmo., It'gando ° que ba poa
to se rr80lveo, par.· nr • he apoiado. 

Leo-se Ito •• meate t e foi apoiado. . 
O Sr. Andrada Mac/tatlo ~ - E. Mio qae 

ftdigindo-se Ito\·ftmente "te §. 8.° Sca" wm eul
loeada elt. itléa Itova. Potle' diaer-. - OI elltru
fttiroa n.turaliUttoa 011 por arta ou peio UIII piei 
facto ele Colollos, 'tu" ... r 'l'le aeja ~ .u. Reli .. 
gião f uma ve. 41ne li co.rermem , I.ei ....... Pare
ee-me qae .... m· "til dito ludo _ e te a ~-\..,emblf!a 
quiser eu lIIandarei á l\leaa esta 1l0Y. reclaet;'io. 
O que porem deve toma,·ae ém consideração he a 
parte do §. que di. - qualquer que Ifja • a",. 
Religiüo , - porque não lei 5e fui litlftal de lIIai. : 
isto· .. erece ~r bem penutlo. A COMmil6án deo 
eornigo todoa os direitos ei,i·, aos individuell dt! 'o. 
das ãs communbóes; p-ela m.nha parte CCJnr~ 
que nisto tive fambem em .i.ta o aheiar _Ie mo. 
do os J udeos, mormfnte OI de Surinam que aio 
mui rÍfl»s, e de ori~"t I~ulli .. "a. Co ... , elles tem 
por mui ... veRtI" dnejaJo rtUf.ir-1I ao anti. tron
co dr. que descende ... t qui. tenla.loa, d,"d.II •• 
os direitos ci.ill, • virem I8tabell'cer·ae DO Bruil; 
o que seria para nÓI um grande ganho. tirada 
que (ou. • tal a3iotage a que dlt'8 lii., muito pro. 
pensOl f e quero!'d., dar.~ Ú agri~ult"r.; .Iirav .... 
... im da lua Tmda sraode provllCo. o Dlo " ..... 
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friro 0' ineonYf'lli.ntes qut ene. tem ClUlldo em 
muitall Cidades da Eur\lpa. M .. como esta clausu
la abrange todas as Iteligiões do Mundo (utna 
\"1 que le reconheça um Deos, porque quem não 
conhece a Deos he inimigo da Sociedade (Apoia
do Apoiado) merece ser pensada COtA maduren; 
he preciso que a As~embléa veja lIe nas n08818 cir
eunltanci .. , no estado de conhecimentos em· que 
Ie acha o Povo Brasileiro convirá seguir jIÍ elte 
principio, ou reservar a pratica delle para melhor 
cempo; o que cu niio quero he que façamos ai .. 
gum mal que não l)ossalllOS depois talvez rem'E'diar. 
He por isso 'tue chamo com muita l"&rticularidade 
sobre este ponto a attcDç:io di Assembléa. Quanto 
á nova reclacç;io do § eu a mando á Mesa: fica 
concebido nos seguintes termos 

" O. eatrangl'i1os natur.li~dol, qualquer que 
aeja a lua Religião, ou sejão Datur.lis.dos por 
carta, ou por simples facto como os Colonos que 
vierem povoar o Impcrio na forlna das Leis rt'gu
lamentarcs - 4ndrada M aclUJdo. 

Foi apoiada. 
O Sr. Pa,tla. e l[dio: - Eu tRmbtm teDho 

um :tdditamento a ·e6te §., salva a rcdacçlio quc 
l;e julgar mais con\"cnit'nte. "~u quisera que dessc-
1:10~ aGS estr:,mgeiro8 011 elireitos de Cidadão" niio !() 

pela CartR m"s . pelo ficto de .domicilio por sele 
annos, uma H'Z que possua bens Cle rais e se Cftle 

com mulher llr:u,ileira; guin.me I'd03 mesmos prin
cipios que mover;io o Sr. Calmon a onerecer a sua 
emenda, qUI! refl're aos Colonos. Eu concebi o mro 
addilamt'nto nos (crmos seguintes, salva, como já. 
di88e, a rcd3cç50. . 

" O, cst'!lngeiros, qualquer que seja a sua 
Religi~io, logo que ti\'erem domicilio no Imperio 
mais de sele annol. callados com mulher llra~i
leira. e pos.uilldo propriedade tenitorial; ou logo 
que tiverem obtido Cana de Natul'alisação. - Paula 
e Mello. 

Foi :apoi:ub. 
O Sr. França: - Sr. Pr(,8ic1ente: Nno pO!l80 

convir em que se faça artigo Constitucional de uma 
matf:i'ia que dt:,"c ser u~iedo de uma Lei re~ula
IDentar. Um e!ltrallgeiro he qualificado tal em qual
quer parte pelo só U50 da sua linguagem: e seo 
nascimcnto o exchle da classe de Cidadüos naturaes. 
Isto posto, fica dllro, que' a naturalisação civil 
que (, algun! 8C haja dc outorgar he 8t'mpre um 
priyilrgio concessi.el em lacs e tael circlIDlltanCÍas, 
e d,,~cnda por tanro de um titulo ostt'nsÍ\'o: quo· 
11e a Quthe:ltica ela SUA nova condiÇilo adquirida 
no Paiz em que h.bita. Não póde pois prt'sciDdir
se ,la GbtCDÇHO de uma Carta para ser havido co
mo Cidadão: e he isso mesmo o que suppocm a 
doutrin~ d':J· Prnj~c!o no artigo 6,0 subseqnentc do 
que clitnr:-.ns tr.1ta:ldo. Ora n? §. 1.° desse arli~o 
6.0 vem J'1 mart'adus as premliSas sobre que se hão 
de conceder taea Cartns de naturalisaçtio; e a in
dicaçlio dlts mesmas premissas com pree lide , poslo 
que com just:t restrição, a c1IlSlIe dos Colonos; isto 
he qtlando eUes por seo assento, e domicilio mos
trarem que e1f'ectivamp.ntc o são; e q1le o Pfli~ 
tira alguma utilid.v.le dos !leos trahalhos: o que ~e 
ha de verificar em hypothese por um juiso, ou 
sentença pronuncbda ao dito respeito. Não póde 
pois por nenhuma maneira haver nem conceder. se 
natllrll~!~ação de fucto ROs puros estrangeiros por 
origem. e nascimonto segundo se contem no adita
mento do Sr. Paula e ~Uel/o até porque no exer-

cicio pratico dos Direitos Po1itico! ihdnsiria jno 
uma confulão de cunsequtncia, prinr.ip~.)lDente DU 

Allsembléi. das Eleiçõcs, onde o Direilo de votar 
he denegl1do ao estrangeiro em regra i e he rui.ter 
proVIr a excepção ou privilegio immelliatamcDte 
por um titulo decisivo. Votarei pois contra o adi
tamento. 

O Sr. Presidt'nte declarou "rlisrJa 11 discu8lÚo 
por ter dado a hora da leilura dos P~rt'ceres. 

O Sr. ~'ffJ;a, como Relator da Commissáo d. 
LegiaJaçiío. leo o seguinte 

PARECER. 
A Commi~~:io d~ Legislaçíio prepondo-se a in. 

terpor o Sto Parecer soh:-c o requerimento dos Ne
gocialltes clelila I'r"<;3, em, que pedem o levanta
mento do sequestro dos bens dos N egociantea de 
Angola, feito em ohlitrvanda do Decreto de n 
de Dcsembro do anno p!1~!';r.do, niio pode delx:tl" 
ele fu:er ~uas 8!1 solidns. e mui politte:as rn:o:õeJ ('~
pendida. pelCl~ Coa~elhciros da Fu:!ndft, em opo
sição á sobredita pertcnção, tm qUl\1l10 se olha ~ 
generalidade a determinaçno do sequestro doa benl 
})crtenccntes a subditos ele Portugal. Como porém 
attendt'lIdo com pn:ticul:ridl1de :b ci,·cunstanci .. 
occorrentes neste seqtlcstro l"uci:.LI de que se • rata , 
mnnifesflHlc por uma parte. que os 5('0& cffeitOl, 
todos dirigidos ('onlm um d"8 Innis intrre3Rantes ra
mos do Commercil) aclivo deste l,"perio, e em p,e
juiso notavel elas "ua~ rendas Publlcas, cst:i'o em 
oposiç:io no fim da medida tomada pei:> referido 
Dccrt'to; c por oulra parte considera a COlllmissão t 
até pelo que Iht~ fei cXp<>l:to p<:~os Hlplicanlcs, não 
podt'r ter lugar lesoltlç:io algt!ma, n,,~ aduaei cir
cun~t:ulcins, que po!'sa s"r E'ft('('.tiva em l~eDeficio 
do Commcrcio. e do~ i;lteresses da F'ltzenda Pu" 
blica. sem que se tome prompta e enirgica me. 
dida, que elEslrua qUllesquer obllaculos que hajão 
d:l parte do OOVE'rllO ele Angola, sendo talvez pro. 
ciw recorrer a Iwsliliebtlcs; por i,!!o liC 020 d('I:. 
hera a interpor rnrccer, 2té porque neste ('IlSO não 
he da sua competencia. deixando á sabedoria da 
Asscmbléa tomar o acordn conveniente, e quo a 
mesmll Commiss5o nlio pl:de .i .. dicar. Paço da A .. 
lembléa 1.0 de Outubro de 1825 - .1086 A"tmuo 
d" Silva Maia - João Anfonto 1l0l1rigue., cl8 CM' .. 
'l'fllho - D. Nuno EUg'C"'io di! Lodo t' Sei/M. -
Bernardo Jn"é da Gartlll - E.~frvün R;beiro de 
RucfUle - Jo.'lé Tei:reira da Fmlfe.ra VMcrmcel/o.,. 

O Sr. l'e7'{!;ueiro: - Eu creio que a Com. 
missão devia rl:lr o sco parecer sobre t'ste negocio 
porque para i!'so lhe forão remettidos os papeis; 
sem isto como Ita de resolvl'r a Asscmhléa? Náa 
sei que haja negocio algum sobre qt'C 1\, Commis. 
são mio possa declarar· o sro j ui!o, st'jll~,"l for; 
e o meo voto seria que voltas~e tud() ou'- lei á 
mesma para' que as .. im o executssse. 

O Sr. .dnárncla· Machado: - Se a·~is· 
sã. vê que o negocio lhe não pert('nce creio que 
tem todo o direito de declara· lo ; quando não tem 
os dados necess;lrios ,1iz que não pode ~juisar; 
<]t'ert!r força-la a fazer o que não póde p:lrece-m. 
J urispruelencil\ Turca. 

O Sr. F"ança: - Isto não be J ui'isnrudeo
cia Turcll; a Assemblfa mandou que inf~rmasse 
eleve informar: aq,!i cão se trata de competenciliol 
ou Jurildiccões; as Cc-mrui.sÕIt8 não são Juis" , 
nem tem Regimento que lhes marque attribui
çõcs; • decisão da Aaserllbléa h, o seo Regi-
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Incuto; c C?IftG tnanc10u 9UG intcrposetllle "O 100 P .. 
recer deve Interpo-.lo, ICJa bom ou Icja má.,. 

O Sr. Rodrigut!1 de. Car.f)aZllo: - Eu pergun
to se quando a Aasemblca dll a uma COO'lmie~o 
que interponha o 1100 parecer, deve esta a.sim fa. 
R-Io "iod~ 9ue a ma!4!ria IIle. leja infeirllme.uc e.;. 
.r~nha? (;rel~ que nao. porque o. 110011 Membros 
n~o podem amda que queirao decidir do .negck;io. 
Em tat CaIO, que he o presente, la COmmISI/lO de. 
elara qu~ n~o entende do &Sliumpto, mas que lhe 
p.Tece plau81 vel o qlle expoller:io os intcressad •• 
IObre 1\ nulli,lade de q"alqtler medida que não fus
se acompanhada de: hostilidades; e creio ~ue não 
podia farer lJutrft.coul:t. OI .co" Membro. "\'emo a 
franque" <te dizer flue não .entendião da msteri •• e 
que por tanto não pocliiio (lar parecer. Julgo 
que .e fel o 'Iue se de,i. fv.er, e que não tem 
lugar a ceRlur •• 

O Sr. Ribeiro ti' A"dradlJ : - Sr. Prt'Sitlente: 
O Regimento. mand\Jll crear difrerentes CommillMies • 
e pelos BCOS titulas estão marcadas a. IIUas aUribui. 
çõcs, isto he, aI materias .obre que dcvem dar 
us IeO' Pareceres; e por isse se nomelÍrno para 
eU .. OI Srs. Depuuc1ol1 que tinhiio. ou em quem 
se luppunh. que h,viie os conhecimentos rt"specli. 
.01. Ora se a Commissüo conhece0 que a materia 
lhe nã«? pertencia, não lei que procedeue cum ir
regu larJdade em declarar que nlo podia d:ar pi&recer 
sohrc ell:!; e cu creio que em p"nsar assim não 
errou, porque • meo ver eata representação não de
'Via ir privAtivamente a tal Commissiio; porqne t 

se conlolderümol que 8e trata de sequestro de mer
cadorias, pertence á Commisslio de Cllmmercio; se 
olhamos que esse mesmo sequestro VAi entender com 
as rendu puhlicas , pertence á de Falelld.; se at
tendemos a que o sequcstro para 8e pôr em inteiro 
vigor depende uivei de ~ ir atacar hostilmente 
Angola. pertence á de Gucrra; e se finalmente 
ponderamos que se trata da sbspensão da obser. 
nncia de um. Lei, então pertence á de Le~isl ... 
ç.io. Posto isto concluo que para termos o Parecer 
que se precisa, he ncce!tlario que se combinem es
tas Commi'lióes; e por isso enleO(lo que d.ve ser 
remettido a todas quatro reunidu. (Apoiado.) 

O Sr. Cl.rt1all,o e ftl~lIo: - Quando ouvi 
fanar nesCe negucio entendi. que se trataY& de 
levantar o sequestro mandado aqui praticar IObre 
0., .rener06 remetúdos pelos negociautrl d' An~la , 
dP.!Jtinudos para pagl\lDento dos negociantes Drai
leiros, que para .li tinhiio remeui«lo fundoa, OI 

quaea vi!Ihão per tender • que se lhes não fiaeseem 
taes sequestros porque (jcavão~prejudicad08 nOl &eOS 

interesses. vinllo aquenta genero!\ designarlos ja para 
IM"O pag3mellto, e rCll\1talldo.os por iSllO como leOa. 
Estia rersulu;ão provinha de q'le vi ql1e muitas ve
les tinbü., j:l. "~ql\erido semt'lbante isenção de se
quelllro, e sobre clijos requerimentos tive muitas 
'Vezes por ordem . superior de informar cllm o mca 
par~er: ag;ora por':rn olhando o requerimento ~m 
IHalS reflcxlio veJo que oulra hc a aetu"l p .. ;-tcnçao. 
Perlendem 'l'le se le\'antcm OA sl'qucstros teitos nas 
I'Toprle,lades dos negociante. C\' AngolA, a fim de que 
estell vão rcmettendo capitaes pertencentes a NeS,!
ciantel Brasileiros que la tem, e que lliio avultadllWI
mos. narrando es muitos incommodOl que vinió a 
sofrer sem aqueila justa medid •• e que me penu .. 
uo .Iuio GÚO ex.ngerado!t. Este requerimento f,)l man
dado CO"ltulir.l-:' tiO COnltelhn di;. !t'aíi.~radR. 9 @ robTe 
o1!st.l p~U'tc diYcrsific~ndo cl" '11"00 úá CaQ~lhdrú-9, 

fonlo doua ,1elles de parecer que 111., ....... 
t.~!1'. Os fund3mentol do "bvioe; .. ..ti ... 
~lltleoa porque Be ordenario Iaes ll'CIuetll'ol ,uI»
Ilst~ e com maior tUnd .. eato depoia do parUde 
e dehberação que .. qul"tle pai. tOInOQ de adberir 
com mais ."ertliCjo~ I~os ao partido Purtllr& 
Coai que e"panto por~m nilovejo eu, que DO In" 
mo requerimento lIe f.lI" em \Ulla ft~cie de per. 
ra que pcueMdeln se mande ali fucr. COUII bo 
esta tão incri\"el, que perece admira",'1 que parti
cuia," r.e I~mhr.ssem de propor ao Oonrnotão 
melindrou medida. A' virt. do eXllOsto cl,uo est.'\. 
que muito bem élisserão os Membros da Commitdo 
a quem r;e diri~lo este requerimento t que hem U. 
nhiio iDf"rmaç~' eabaes, nem • matp.ria ela p~ 
Jlria da sua competellci~ Por tanto he neceaario 
e1ar uma carreira k marcha (lClte nt'~f)tio t . que 
não dcve ser d~tlen(tido ... mesame • e averigua
çno: he de ne~ociantes mpeitlft'is desta Praça. 
que recorrem a esta A\l~usla AlSembl~., q..ae de
ve dar uma deri8ll0 cirCunlpeeta e justa. Pa,. 
isto enterutn qne memhros da~ diversas Com-d.
lÕes da Gucrra e Marinha, Falenda e Comlner
cio se escolhão e nomeem ptlo Sr. Presidente; e 
que juntos examinem o lIeg'K'io, dém o wo Pare
cer circunstanci:Hl0. e proft'rir.i esta August:\ AI· 
lembl~A um jui'(l tão SE'gnro ~mo exacto. 

O Sr. Prt.iae"lt perguntou se o np,~io dc.ill 
... r remettido {os quatro CommiS8ÍK!S reunida.. como 
propllsera o Sr. Ribeiro ti Andrada: Decidio'58 
que sim. 

O Sr. Secretario J.llaciel da COIts Ieo Ula 

P,rece\" dA Commissão de I.cgilllaçtlo sobre o re. 
querimento de D. LuizlI There,a. do NnlCifJlflllo 
e olltros. que ficár. Adiado na .atão de 5 d. Se
tembro. (N.o 67 do Di.rio. ) 

O Sr. Carvalho e Mello: - Na Petiçin dele 
ta supplicante vê.se que ella requér uma provi
dencia euraordinaria pur meio de um recurto lam
bem extraordiDltrio, porque t('ndo acabAdo todo. 
os ordinarios, até com a negação DO Deaembat. 
ao du Paço, estavão f'Sgotadllll todos OI , .. eios 
ordioarios marcados e estahdecidos Da Lei. Recor. 
rer ao Sober.no, foi sempre licito, por illo que 
de qualquer eml)regado, que Dão C\lmpre o lieO 

dcver , pode qualq"er que se repula opprimido ou 
vexado representar a oppresAão ou nume. Nesco 
sentido veio esta supplicante soccorrer·1iC a este 
Augusto Congresso pala lhe faser rt'parar a iD. 
justiça que dia ter IOf. ido. EtI DÜO IIci t:; '3;\0 

fundados em Lei OI ~eos qneizume.: vfjO !I/I \11.Ut 

elle. refere, que se lhe negou a re\'i~ta n(1 He
sembargo do l' aço, e "~gul1d~ a l.á de 1769 j:\ 
elta não pode C\Jnseguir no'·. revista, por'luc ne,. 
te mC!mo i\ Ivar=, se determinn, que não 11" conct'
da revista de outra revistA, impo"do. se IItc pt'na. 
aOI magistrad~s que illf"rmarem para scgunda re· 
vista, tendo.llc já nt'gado a primeira. Nl'lItCII 'er
mos o que he natural e obvio, he que dcsde lu· 
go se indefira esta petição; m~' como sem haver 
as ne.eessarias informações mio sc decide j4, m'm 
se perde em procurar conhecer mai.~_ a fundo o 
negocio, sou de parecer, flue se UIJUO ai com· 
petentes p.r~ collhechnento entto dl·ste ne~oc'io. 
Pode muito bem acontecer, que das mesmas Infor
mações que se hou verem se cunht'(,'.a ~m tanta ni. 
iBeocia d. iojustiç.!\ que "til snpphcnnte .~.t. t 
que no!> vej&1I1CS \)bt"lgild!()~ ~ dar óliguma ~vtdéaQ 
d,Q Il'm:rooi..Jiw.d!\, o ~M~ t~i~vm ~i SQ'O ~ ~ PII* 
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.e bem IIr que entilo 8:1emol r~gr. para nlo ad- tel da Cidade de 8. Lui. t Capieal daqueUa P .... 
n.iuir semelbantes recunol. T~ndo a Lei marcado vinda t com o auxilio do Almirante Lord Coc",,,
a, instanciu 'par. ae conhecer de qualquer pleito, ne t que am inexperadamcnte aporlara no dia 26 de 
e lendo já as revi:.t:ls um recurlO extraordinario Julho t executad., felilmente o gloriolO projecto, 
el.ro he, quo n&in deviüo m3is er.tfnder-Ie rara que haviiio concebido, de sacudirem e jugo Lu.i
MO eternisar u dC'IR:llldol' com prejuilO do publi- tano, como Já tinhio praticado OI maia l'ovOI de 
c:o e p:uticular interesse; e estaI .. hias ruõee aúo toda a Provincia, reunindo se efFectivamen&e por 
OI que moverlio no Soberano Leghslador daquelle unanime acontecimento nu dia i8 do wesmu mel 
Alvam :& ~streitaros limites das COl1CCssões aeUas de Julho li grande }'amilia Dr"sileira, e proclama
.liás ja prescriptOl na Ordenação. Neate sentido do a Indeptndeneia do Imperio do Braail, e a lua 
BOU de oJliqiiio que le proceda ÓI reteridas inror. l\fagcatlldc, como &e8 Imperador c Defenlur Per. 
maçÕCI. ,e se nomeie uma CommilSiio; e seja 10- IJetuo; o que confirmamo com .olemne juramento 
bre o l'arccer deU. allsentada a nUllla NIOll1ção, no dia J •• de Agosto. E (» Mesmo Senhor t con. 
que poderia sen'ir de regra neste e outrOl ol~ecto.. gratolalldo.ae por tio fausto 8UC~SI0, me Ordena 

Julgando se discutida a materia, propoa-se o que alilim o IJlfticipe a V. Ex. rara o faser con .. 
Parecer á votnçüo, e foi approvado. 'ar a A UgU8ta Asaembléa Gera , Conltiluinte e 

O 8r. P,e8idene~ a88i&;nou para a ordem tio ~lilltiva, que nuo deixará de lentir o maior ju
dia 1.° A, elei\"Ro dA Me!!a pnr. o mel d' Outu. bilo por uma noticia tão importante , Sagrada 
bro: 2" O Prfljecto d. CODlllituição, CaulII em que todos nOI empenhamol. Deot Guar-

Lenntou.se a IIC!SlIilO ál 2 horas da (anle. de a V. Ex. Palacio do llio de Janeiro em 2 de 
Luiz J08é dI CaroulAo I Mello, Secretario. Outubro de 1828. - Josi Joaquim Car~;,o de 

CllmptJl. - Sr. JOÓIJ Severia"o Mucl,.l tia Co.tIJ. 

SEsslo DE I DE OUTUBRO. 

PruidentitJ do Sr. BarÓIJ de Saralo Ámaro. 

R Eunidos os Srs. Deputados relu 10 hona da 
tnant.5a, feTo.lle 11 chamada, e acharão.sé presentes 
'13, fallando com causa os Srs. Rodr;gft~8 Vel1080 t 

A,.a'99 Gondim, .Andmdn e Si/VII. CtJN&eiro de 
(,'flmpn8, Carneiro da CU"!",, No!!"e;'a. d" Ga
ma .Araujo Lima; e sem el1a o ltr. Teizeirll da 
Co'fa 

O Sr. l'residt"te declarou aberta a aelSlÍo, e 
JiJ. a Acla da aulecedente foi approvllcla. 

O Sr. Secretario Mfldel da Cmlta lco o. se
_egointes Officios dOI Ministros d' Ellitado dOi Ne
lucioa ela M tlrinha, e do J mplrio. 

111. e Ex. Sr. - De Ordem de Sua Mages
tade Imperial, communico " V. Ex. t que hontem 
1.° do corrente clte,Lrou a elite I>orto o Bergantim 
ftlaria, ,'iudu do Ma,'anMo com .. , dias de via· 
geltl, m!lnda(lo pclo 1.° Almirante LoreJ ('nchram-, 
eom oAicius, em quC' parteoip" a raus.issima noti. 
eia cle huer fcito ~l\e aquel13 Provil1cia proclamas-
8p.em 28 de Julho a fol1n indepelldencia p8litk.a, 
adbe.qfio llU Imperiu 8r:nilico, c Governo do mes
mo A\I~u~:o Senhor. As circun&tlJnf.ias, de que foi 
revestido t:lo plausivcl , como interessa.te nconteci. 
mE'l1to, con&hio das 6 Gallictas inclusas, a que se 
t'efere o mcn::ionado },O Almirante, e das qllaes se 
deprebende, que esle feliz r~8ult:.do se dc\'c 8S pru
dentes ~ e energiC8iJ medids!! que elh tomÍlra de.de 
26 do referido mez rle.r ulhQ até 9 (lo 8ubs9'1Uen. 
te Agof;tO. O que V. f.~x. lev:m"L 80 conhecimenlo 
dtL A!lsombléa Geral , Constituinte, e Legislativa 
d" Jmperio. Ocos Guardc a V. E~. PAço ~de 
O·,tuhró de 18~3. - 'tei1it tl~ Clln1i" More;ra.
!Or • • !o(i() Sn'er;""o It/ali'" dn (,'osln. 

Foi recebida a noticia com muito especial 
8(;r."ln. 

111. c Ex. Sr. - Por Officio do Govemo Pro
y;sorio da Provinda do Mar .. nhio, em data de 
) 1 cf .. A 2osto rlo cnrrentfl Anno, .indo »'!lo Brigue 
d~,.t)mi('" ,,, F:arrma jlaria, qur. entrou hODtem 
neste Porto, recebe0 Sua MllgcB&ade (t Imperador, 
• Ibui&o Nti.ratoria DotiCia do' haverem OI habitao-

Foi recebida a noticia com muito etpecial agrado. 
O Sr. Ribtiro d' 4nàraCÜJ:- Eu lembro e 

esta Au«usta Assembléa que te deve OfReiar dire
ctamellte a Lord Cocl,'ane para lhe I"adecer em 
nome da Nação IiCOI relevantes srrviço8, e Cft'ti. 
ficar. lhe que ellel serão eternos na lua memona. 
(Apoiado. ) 

O Sr. Álenea,.: - Sr. Preaidente: Quando 
aqui lOuhem08 da re6tauraç'.io da Bahia demOl lo. 
daa as dcmonstrações d' alegria, e o obejecto era 
IÓmente a evacuação de tropRJ inimigas d' uma Ci· 
dade; agora he lima Provincia inteira reuDida ao 
Imperio; creio que esLe successo não póde excitar 
menos o no~so jubilo; n~m he justo que OI Povos 
du l\Iaranhao se pt'rsuadão que hc menor a nossa 
aatiaração vendo aqul'Ua Provincia Ii~ada á nOISl 
Causa, do que foi pela retirada daI tropu do 
Nmu;l'IJ. 

O 8r. M4lflte,'uma: - Eu propu! quando cbe
gou a nOlici~ verdadeira da liberdade da Babia que 
se dcssem Vivas, e toi I't'geirada a minlla pro}lOli
ta. e por tanto não vo&arei agora por demenltrR. 
,;õea de alegria, porque não vejo que esta noticia 
seja. dc m~ior interesse do que a_da res\auraçiio da 
Salna; nRO obrem08 sem refJcx&o; he preCIso ter 
uma conducta sempre regular e igulll 1108 CUOI 
semelhante., para não merecerm08 censurL 

() . Sr. .A"drada Machndo: - Ha dHrertnça 
entre um e outro 8uccesso; quando file regeitou 
aqui a proposta d~ Vi VII peJa noticia ds' evacna. 
çüo da Hal.ia, nito sabiamos as condições com 
que os inimigos tinbiio saido; 8C isto se tinha con
seguido ú custa dos n08SOS patricios, (lU com bon
ra nossa; msa agora abemo!J que o feito he glo. 
rioso para as nossal armas t e que ,mail aqnélla 
Provincia se une li grande familia Brs~LeirA. Na 
evacuação da n.hi3 misluravão·le .s \'iv3s com as 
)ag~imas. e agora he pura a nossa satillfaçio. De
mais, Sr. Presidente, núo te trata de dor vivas; 
o que se prepoem bc dar agradecimentos a Lord 
Cochran~, ao nosso valeroso Almirame t e certifi. 
car.lhe que nunca n08 esqueceremos de SeGI Hrviço&. 

O Sr. ,Mollteallma sustentou que não hln';a 
inferioridade de importlncia na evacuação d. Bahia 
comparada com a reunitio da Pro,'incla do l\bra
nbió ao Imperio; porque pelo exilO daqueJ/a luta 
estavlo outl'll Província a esperar par. se deci· 
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c1ir, e que _ ma libemçio do jugo Lu.itulo ti
vera uma intlueacia de"idldamen&e favoravel 'caa
I. do. llIIperio; e terminou proteltando q"" fali la
cto. •• se.i,!, ~mo 'a leva o nob~ Depu&ado ataca. 
n-ee e dignidade de liua ('rovlneie. 

O Sr. Andra_ M«I,,,do intiltio ae differen
ça ql1e fizera entre o') dou. sacc:enot, aneYera .. do 
q\le nunca lO lcmhr{tra de a&&cu a Bahia; mllB 
eeado novamente cuntesl!ldo pelu Sr. Monle'IIfIIIJ , 
.c- Sr. Presiden"e cbamou á urdem OI do... nobret 
DepatadOI. 

O Sr Ribeiro ti'.A I1drndo: - Um ilIulhe PftO
pinante disse que ni, •• feviamOl tn uma eonducla 
.. nilorme nOI OItSOI identicM; e eu· enrendo que 
ptoeedemos .~silll t.ndo I ugar a miaha moçiio. 
Quand" .. re.taurou a n.hia propOI se aqui por 
llldicaçno. e lemhro.me que loi do Sr. Pereira ~a 
C."l.a GU~ ~ firc~:;c cons'ar ao Commanllaate em 
Ch~fe du E!~crcito e ús tropas quanto linba lido 
agraduel Ít l!I'It:1 Af'F.er.!blC:& aquella noticia, e que 
cllefosr;e enC1\rrfgado ne dar a todos o. que tive
rio parte em riio ff'Ji~ Aconteéimento, os agnderi
meu·tos da Nação; _agora sI\he·se desle outro gran
de serviço com t0<13S AS circunstancial pelos ()ffi. 
cios de Lord C()('hralle, r.,ço uma i(uallnlllcaç.io, 
parec::-mc (IUC "lJm":i com ff'gnlaridade; (lorque 
RguimoR " mesm:!. lI1,urha em ambos OI U8080 

Depois da a:1;um:w reflexões Ullcntou-I'C que 
dniA fli1.er.fe a Proposta por C!!cripto, e o Sr. /li
I,âro li' AndradA m:tudou á Mesa a 8rguinte: 

" Preponho ~ue Ile offide AO P,imeiro Almi
rante, reconbccell:lo os eeniço. que acaba de f •• 
zer á C::u~a do hT.perio, p,omovendo a reunião 
da Prov:uci. do Maranhno ao Im"erio, e deda
rando·H:e flue a· Nação jámais 08 eequecerá. - Ri
beiro ti' .I"drmlfl. 

FicHu ref;crv3lfa nar3 a hor,. d .. Tndicm(~ •• 
O Sr. rtrp.'ueir,,· pediu qu~ IIC lellM'm algun. 

Arti~. mais I"'t.,,('il das Ca"etall. e r8llOlvelldo a 
A"8IembJ:~a que ss!!im se fize,:sc, leo o Sr. Secre
tario Marit'l d(s Cr.:~t(, os ref,'ridos Artigos. 

Pa~!lo'.!-sc á ordem do dill • e rrucedef'-IIO á 
el@içiio ,h Me-Il. e s'!ir.io eleito!s: pala Prel;idente 
o Sr. Rib"iro 1,' tlntlrnd" com 43 yotns: paf't Vice 
Pre"ideme o Sr. Pe'~ir(J da C,m!ul com 4õ; pa
ra St"crct:.l'Íos ef.'e('li 71)S os Srs. Maciel da C~ta 
com 36: ftUr:,-,,€.1 ClIlr.uml com 28: Ma;tl com 20: 
Ferllrmt!,..v ii111,rirn rom 17; ~ pllra Supplentea OI 
Srs. Fr(mçn. com 13, e MG1I!c.wma com 12. 

Seguiose a ~ .• parte d. ordem do dia que 
em o §. ~.'> dn A tligo 5.-, com o. addiC"nlentoa 
e emeo~ las cnrrespomientes t que ticára adiado na 
letsno antccel!l'ote. 

O Sr. Huariqlles de lleselllle otFereeeo a emen
da seguinte: 

" Proponbo a '\1pr~o da t." parte deste ,. 
- Hf'nviqUN: de Re~,ule. 

Foi apoiada. 
Julgou-se discutida • meleria; o proposto o §. 

• enceo-sc que pllssallse tal qual ettava redi~id~. 
O Sr. Fer"/IR"" Pinlteã,o: - He do meo 

devt'f lembrAI' , Assembléa que na eonfhrmidade 
da Indieaçlio approvada do Sr Lopr. GaJIIII devem 
aer chamlUf ... para a YO&aÇio doa Ar&ig08 Constitu
eionaes todo. os Sn. Deput!ldos que N,ão presen
tes .: ehamada; e agora aehão-ae &IlUDI Srt. 6)ra 
da SaUa. 

O Sr. Loptll GtJmcI: - Eu fi. a minia Indi. 
O&Çio para que te c:u.ama.ue.m OI Sn. Dep .. &edoI; 

• V. Ex. OI lII8dar __ I DIa ....... .. 
... ~ porque OI Sra. ,_ ...... u ... q_'" 
púcIem. 

O 8r. Prt~ .. lIea n.ar OI Sn. o.
patadOl que eatavão "ra, li .ieriu ......... 

O Sr. Attdrud. MtlelNMJ,n: - A Indicaçlo d. 
que 18 cbamem, • nio di. que as DuUa a .0-
tatuo que estiver feita; 1ICftm pGn!ft-me....,.. 
ra tirar toda a duvi_ 'fi. Ex. fará ... UI pr0-
por te a ASlemblia julga que • de.e proceder • 
DO" .otação por Dão eacar~ preteDtfI .... OI 
Sra. Deputado. que o n'a\'üo , chamada. 

O Sr. I'rtlidt'ftle propr..: 
].0 Se era preciea i.· .otaçiin: VfDceo. .... DI .. 
'i.

o 
Se paasan o addl&alDfDto de Sr. """ 

Calmo,,: Nõo P.'IIOU. 
8." Se pueava o do Sr. P'" • MIlIo: Nfo 

pauolJ. 
Entrou em diecullio o Artir 6.- • §. 1.-. 

do teor lelfUinte: 
Art. 6.- Pódem obter ('.na de D.tanJi .. ~A'u. 

1.- Todo o estrangeiro tle maior idade que u. 
.er domicilio no Imperia t poauindo Dell. CapitHl, 
benl de rai., estabelecimC!ntOl de If!it.ultura, COIII. 
mercio, e indu!!tria, ou bavendo incroduaitlo OQ 

rSt"n~itado algum commcrcio, O" ,,,duatria .til, OU 
feito airwiço. imporC~ntes á Naçio. 

O Sr. COnJolho e Mtllo: - TratandNe aflte 
§. quaea dnem &rI' &8 qualidadea doe qUf' penen. 
derem Icr naturalis~dos, explicamo-.. muito judi
c:i08:lmente todu as precisas para t'OnlM'guirem • 
naturali&açüo; e n@stA doutrina se coDformarlo • 
QUl80S •• bi08 compiladol'tl com O que fitá ratabe
leddo em quui to<1.. a Coaltituições. O que 
nrRle ~. .. exi(Ce, 11. nio .ó de justiça, 10" 
tamhem de utihd.de commum. Em ~r" pah .... 
para a po"osção IC!mpre que te CODvidio bomenl; 
ma para que estes l>o8lão ter OI direitos de Ci
dadãoa, mui jUlt" be que tenblo a qu.Jidadea DO 
\. ",·conta,l... Por tanto 9 Sr. Pretidente t q.a .. do. 
me levanh·i, não ti ve em .ista impagnar 140 j "di~ 
ciosol prindpiol t que contém em si taDt. mod. 
VOI de utilidnde commum, • que tem sido ahra~ .. 
dOI por tod.s as Na<;ÓC1 civiliud.!'. Tendem ao 
principio geral de franquear, quanto ler poaaa • 
entrada dOi estr.ngeiros. Nenbuma Naçlo ptel'i. 
tanto de gente mmo 'a n088&: temna fcrrf'11OI ex. 
teusos, eo~tll despovoaduI, e IÓ nos falt~ ~nt .. 
Não podemos l'CCf'1f a subeistencia dei'" : a Nacu
reu be Destel rieo. Pai&ea tão imperiOl& e pro. 
ductiva, que devemol eliperar que ~OI fOrtes • 
li ml arranquem della riqurus prodigic.... OI iIIu .. 
tret eompUodore. tante seguirão noPnjC!Cto o pri .. 
c:ipio genl de franquear a fntrada, que .&6 .... 
belecerão, que Bcrino .dmictidol OI fltnnaetl'Ol, 
qualquer ql1e fosse ft lua religii". Com tudo como 
não estamoa em estado de povoar nte , .. c. P.iI 
tão favorecido d. N.turesa com homenl immoraee 
e c:riminOlOl, não devemOl i,ro.:urar IÓ bomt'III. 
ma sim o. que tivem moralidade o costumei. li • 
t.l o meo modo de p8aur a ene mprico, ... 
prescindiria antes das quaUdedt'1 referid.. .....e ,. 
acerca da induatria e ca~ que ell. '~o. 
do q, Ire da falta de IDOr • Qualquer 1t __ 
adqUIrido entre nÓl, aiDda que 1140 "..... ..w.a 
ou iDdulltria, be um bomfm, trai br~ .... 
ça, e be um ente qae pode CODett~' para • 
poyoaçlo • para o aup1f1lco da induatri.. Cena 
UDCO 'Ia Dão .. Ja de __ ooaw_. .... .... 
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mfln veM a ser util ~ e n6s quert'mos Cidadão8 
~Iobos, e Rno ('nte. vici~8os, No s,aterma passado, 
qUI: argulmos de d;'sp ,usmo, franqaca\·&.se muito 
IlIilis a llalll\'ali~Il~'ilo no Del:lemoargo do Paço; se 
não ('rilo pener' .. s nem climinoaoll, e el'ão de bons 
eo~tllmt:ti, admiltijio-se e naturalisav,io.se, Se algumilll 
Nações tem limitado a lIatllra~illlsaç~o s6 aos rrin
cipios reC'untados, he porque tem muitos braços a 
ponto de lhes ser neN'Isa,io promover li emigração. 
.Mas n,')s que temos povoação tlio minguada, como 
'ãer, mas' ~.,ntr~!tilo:,iol aos principios que temos 
adoptado? Parece-me que não ha argumento que 
po~sa ser contrario a elite modo de pensar. Nós ti. 
vemos entre outra" desgraças a de pertencermos a 
'lma Nal,ito mui peqllena: dahi vem o defeito da 
falta de população, havendo de mais a Lei que 
veda\'a IWS C8t~angeitos cuar e residir no Paiz. 
'l'h'cmos al,;m disto a desd.ita da importaçã,! de es
cravos parA povoar este rloo e ameno Pai. com 
os barullros da Costa d' AfricI em troco dOll mes
mos t ,arbarus indigenas do Paiz que expulsamos, 
extermiAl\mos e quasi ex,in~lIim08. A' ~isla do ex
posto parece-me, Sr. Presidente, que além do re
ferido 110 ~ de que tratamos vem ao justo este ac· 
crescrnt~mento. 

" E todos os que forem de boa moral e cos
tumes " - CflrvalllO ti Nlelln. 

Foi apoi:.do. 
O Sr, ...l/onlesuma: - Eu não me le\'anto pa

ra comhater a doulrin:a do Arti~o, e julgo que to· 
da a AssembMa está persuadida da, conveniencia 
dos prindpios em que elle he fundado; quisera s0-

mente al'fescentnr que tambem estava 110 mesmo 
c:t~o o t'strangeiro que adoptasse por seo filho um 
Bra~iieiro, e aquclle que cazasse com mulher Bra· 
silelra. ~~ 1.° caso temos um acto de decidido 
amor, e hom hc que h\ja reciproca retribuição; e 
no ~.o chnmamos os estrangeiros a contrairem con. 
sorcios eom as Brasileiras; parece-me isto conve. 
nienle, e por isso proponho que, ialva a redac
çiio. se acrescente o seguinte: 

t o O E~trangeiro que adoptar por 61ho um Bra
sileiro. 

2.n O Estrangeiro que cazar com Brasileira.
O Deputado ~lfonte3uma. 

FOI apoiado. 
O Sr. Presidente dccllnou adiada a discussão 

por dar a hora da leitura das Indicações. 
O Sr. Secretario Macíd da Costa leo I Indi

cação do Sr. Ribeiro d' Alldrada ofttrecida no prin. 
ciPIO da sessãc. 

O Sr. l1Junt&suma: - Eu não perfendo, com
bater a proposta, limito me a f/Jzer uma declaração. 
Estou cOllvencido que a Lord Cochrane deve o Bra
silos maiorcs serviços: que e~te Almirante merece 

, eternam"nte, ou ao menos em quanto durarem suas 
boas intenções, applausos e elogios; mas parece-me 
que tudo ij;to póde manifetltar·se de outra maneira, 
e que n:io h~ rtgular taze-Io pelo modo proposto. 
Este Corpo, Senhores, he Constituinte e Le~ilila. 
liv(I; c 11 r.nmeaçiio dos Empregados ,a anfiação 
dos s(>os serviços, c a consideração uelles pam os 
reconhecer dignus dos agradecimcntos da Patria per. 
1('nce ao (; ,,',·emo. Ainda me lembro das reflexões 
tI' I1Yf1l1litir sobre :1 cO/lductll das Corles de Por tu. 
~al cm casos a.lalogus. J1:lIse escriptor Brasileiro e 
sahio, e que poderia chamar.se o Mestre dos Pe
,i"dist~", censurou o tomarcm as Cortes de Por. 
lc:g·.l soure sio darem elogios aos l\Iilitares, e re-

ceberem delles felicitações quando ,i.rão para a Babi •• 
Dizia elle, se bem me lembro t porque ha muito tf'mpo 
que o nito leio, que uma As&embléa nôo devia metwr
se a dlAr elogios, porque além de excitar delc:1D6ança 
de querer ingerir-8e em atlribuições do Poder Exe
cutivo, poderia dizer .• e que por aquelle modo ti. 
nha em vista grangcar partido entre Militarei. Nem 
a;e diga que o caso he difrerenle t porque o lerem 
UIlUII rele\'antes os .ervh;os de que 'rotamos, não 
fal que 110 fundo IIjio seja a ml~lma coula; em 
ambos ha o Corpo Constituiaate, e elogios dadOl 
á Militares, ou Chefes de mar. Sou pois de pa
recer que .e declare ao Governo que a Assembléa 
reconhece os relevant(>s serviços de tord Coc!trane, 
a quem se ,leve, em parte, o pode~ dizer St' que 
estão salvolI todos os pontos do Brasil; porque me 
parel"e que não be proprio da AssemlJléa officiar 
directamente a Lord C"cI"une: o que he da com. 
petencia do Governo elle que o faça. Approvo por 
tanto qut! a As~mbléa nfio fique muda, mal que 
OI seos aentimelltos os declare ao Governo, para 
este fazer 8a partici pações necessarias. 

O Sr. FruufIJ: - Eu principiarei por per
guntar se a Assembléa se intromeleria justamente 
a conhecer de qualquer máo serviço, que por 
venlura fizesse o I.· Almirante nas commissões, de 
que o Governo f) tem encarrt'gado? Certamente qUI 
não: pois nem meDOS está em alguma obrigação 
de lhe dirigir louvor,a por bom serviço que si> oa 
deve elle rt"ceber do mesmo Governo, com quem 
immediatamente se entende. FaZf>r-se aquillo que se 
não deve mostra sempre falta de eutt>ndimento em 
quem obra. Tratou-se aqui he nrdade de fazer de
monstrações hOllrosas á Tropa da Babia; mas a 
deliberação versou sobre caso diverso; porque o 
Chefe da meima Tropa dirigira as suas Felicita
~ões, e Protelltaçõcs de adhesáo, e respeito á este 
Congresso; ., .. :,e não havia ficar sem reposta con. 
digna. Mas á' respeIto do 1.° Almirante ha por 
ventura outro tanto? Já dirigi~ elle as suas Fe
licitações ao Corpo dos Representantes da NaçÃO 
Bl'aaileira? ••. Já com elles se congratulou elOI fe
lizes 8uccessos do Pavilhão do Imperio 1i8bre as 
agoas do Oceano? Não certamenle, nem nós co
llhccemos officialmente á este servidor do Estado; 
posto que particularmente' o conhtção alguns dos 
~rs. Dtputados. He necessario, Senhores, manter o' 
decoro que subalterna ,as acções dos individuos na. 
Sociedade", assim como os mesmos individuos: 
não lerei nunca ebcrupuloso ob::ervador da etiqueta 
como mero Cidadúo: mas nos Empregos não nega
rei nunca, Clem rt'liunciarei os Direitos dc prece
c1enda e cOlIsideraçiio I que he devi,la ÍL sua Jerar
chia Politica. Os Reprcsentanlcs de tlma Nação, 
scgundG entendo, não são 08 que hão de abrir o 
passo do cumprimento em particülar com 08 lierv.i. 
dores que estão ao soldo d'l mesma Naçiio; seja 
qual for 11 illa condição. Congratulemo· nos pois com 
o Governo pelas hoal novas que nos dá do feliz 
resultado das sua empresas pda cooperação do 1·-' 
Almirante; que alias do mesmo GovcrRo recelJerá 
os pl'emios da honra que cumprir fazer·sc·lhe. E::
te he o meo voto. 

O Sr. Costc, B4rro8: - Sr, Presidente: Não 
sei que a Assembl,;a falte ao 8eo decorG em agra. 
decer a Lord Cocltrnne, em nome da N ação q~e 
reprcnta, os ser\'iços revelllAtG8 f('itC"s pela EsqUI\
dra Brasileira. (Apoiado) Ao Brasil s:io feiles to
dOI estes irandes serviços; todas as Pl'ovincias tem 



( 153 ) 

parte !lenes; logo tollas ail Prúvincias deyem agra
th:cer a I..ord (,'ochrane o ter cooperAdo para a 8ua 
liberdade, e fazerem-no competentemente pelos seoa 
Rl'..,reselltllllles que elõtiio nesla Sala. Outra coulla 
maia; nós mio lemolt 'l marl:ha de triunfo que ha. 
via Ma anliga noma, e como Lord Coehra"e o 
m~rp.cia s~ o houvesse ~ del'ri'temo8 esta especie de 
trlullfo, 1810 he, decrete·o a Nação agradecendo 
leoa bon8 aerVI('fl8. 

O Sr. Ilibâro cl' Andrada: - Sr. Pres',dentp: 
Lord Cochrane fi,i m:mdado forçar as tropaa do 
_Vildnra a qlJe saissem lia Bahia; e tt'~ldo feito i~. 
to cumpri0 ('()In a sua oOligaç.lo, fez tudo o que 
se lhe determinou; mas pi'rgunto eu agora, e não 
fez mais naJa' Os serviços depois prestados enlrão 
na esfera dos primeiros? Eu digu que n;lo. ElIe 
aabia, he verdade, que era do maior illteresse o 
prom(lver a reuoiílo ne todas as Provinciaa ailll!a 
dissidente~; mas não tinha ord ns para is"o; lo~o 
o que elle fez, he um acto tlllto da sua adhe~ão 
ao Imperio, he 11m livre arbitrio todo seo, e que 
o constitue digno da alta estima da Nação Brilsi
leira. Ora ae o serviço he feito á Nação, como se 
julga improprio que esta As~embléa o agradt'ça ? 
O que he ebta As~embléa? He " Nação represen
tada.; e quanllo a Nação se alegra, não ha de a 
Assembléa alegrar-se? Não c'ompreendo este modo 
de pensar. Diz se que e-te agradecimento he (1a at
tribuição do Poder Executivo; m3§ como, Scnho~ 
res? Este premio hc um premio. de op:nião, e por 
isso proprio desta Assembléa; "ú .. lia pode dizer 
a Lord Cocl.'ane - A ~L,ção jámais e~qllecerá OI 
VOS608 serviços -. Isto lIão he p.emio determinado 
por Lei, Ee o f,irA o Poder Exeeuti \'0 decidiria se 
estava noa termos della; OIas no casu p'e~el1te he 
da sua competeucia agradecer a quem tiio bem ser. 
'Ve a ~lAção, n"m por principio 1I1p:ltm nu" pnde 
ser um tal aeto embaraçado. Sustento poil o que 
propuz. 

O Sr. Sill'(I Li.,boa: - Sr. Pr"sitlente. Elltou 
maravilhado de ver opposiçiio á Proposta fie Voto 
de Agma,úmenlo dellta AugUl't8 Asa('mbl~a ao 
Lord Cochrane pt"los scos eminl'ntf'S ~rviços ao 
lmpf'rio do Bra~i1, á 'Villta do Officio do Guverno, 
qloe rarticipa o do mesmo Lord, nuticiando n aeo 
Esplerulido Feito, com que tm ~8 de Julho se 
apresent,:u com a Esquadra 1 mperial nas "goall 
do l\hranhão, e, 8,) com a sua intimAc;ão á 
u~llrpador& força inimiga, que retinlla a Cidade 
sob o ju~o do Go\'erno Lusitano, fea impossivel 
a resi~teocia ás Armas Imperiaea, e alvorou a 
Bandeira Estrellada na Cirlade , que inesperad:ui1en
te teve tão decilóiyo auxilio, e que logo aeclamou 
ao Sr. D. Pedro I. por Imperador e Defensor 
Perpetuo (10 Braliil. Porque este Congresao não 
seguirá o elltm.,lo do Parlamento Britannico, que 
tem por costume dar Publico Te~temllllho de Re. 
conhecimento dos grandes serviçol dos seol! Gene
rael e Almirantes, quando Be prestão tm occa
liõ~ asllignatadas, dando seo J' oto de ÁgraJ.eci
mento aos F.~róes da Patria? Temos em memoria 
os eltemplol recentes dali Campanhas da Peninsula 
de Hespanha: quando vinhão aa nolieialt das victo
ria. do Lord JVellin,.r.;ton, o mesmo Parlamento 
maia de uma vez sanceionou a Proposta de Voto 
de A,rrndt:ci1R('nto. lIe notorio que 08 Grandes 
Servid~res do Estado de Inglaterra aprecião tal 
Voto de A O'radecimt'lIto sobre todas as HORras, e 

~ . 
Titulo., que o Guvcroo p06Sa dar em premio 

dos mair rde "aRtes sl'rviços, con,iderando.o justa
mente enmo a E3p1'e8~iW da Gratidão e 'unlade Ge
ral da Nação. Praza aos Ccos, que este Cungresso 
tt:llha 8t'mpre por modelo o Parlamento da Gram
Bretanha, e Ileo Espirito Nacional! Sr. Presidente, 
q',al~n~r que serve ao seo Pai!, préza muito o re
conheCImento e louvor de seus concidad,iol, e mui
to mais o agradecimento que pelos seos Il'rviços 1I~. 
dá alguma Corp'}fação, que representa n Cidade 011 

Provincia, á que per~enee. Nada póde ser maia 
lisongeiro do qlle se tal Asradt'cimento "em do. 
ftepresentallll's da Naç'Io. r\i1o p/,de por tanto en
trar em jll~ta duvida ser da dignidade delóta Au
gusta Assembléa dar o leo '1010 de A{!..Tadt.:imento 
ao Lord Cochrane, sendo o Int~rprete do gratCl 
e"pirito do Povo Bra-ileiro; poie: a tmst a lIolÍcia 
do sobredito Esplendldo Feilo, qUI' por lii f&lla, 
tem pro I t1zido tal ju b1ilo, e liio notorios lances de 
admiração e venera,iio d&qudle Heroe em lodos os 
animos, que bem se pode ditr:f, que 1~.It) o pul. 
fiO bate, todo o cura~ão pulla, tm!11 a lingn& he 
unisona em 1eo louvor. Eu mio tinh. ai'lda a hon
ra de me achar Deste COlIgre~so, quando vei,) a 
noticia da Reshcura~ãll da Bahia, Clut: hlllht'm mui. 
to foi devida ao Bloqueio, e bem sab;da~ op~ra· 
çõea, dI) Lord COc!"tlile nessa E,tareia M:lridrna. 
Em tão, aupposlo fossem todos os ctlncldad;ios IIl1a. 
nimea em reconhecer o tot'o poderoso influxo na 
resolução que o illimi~o tomou de abandonar o ror
to, que téio facilm~nle invadira pela vastidão da 
Bahia, tambem pela mesma CAusa facilmente fu. 
gindo com a Frota de seos Scctarioll, hem que 
parIA dar no A tl.ntico d esptctat'ulo de sua igno
minia, não sabendo, nem podt'nrlo, dar protl'~'ão 
a08 navios, que escultara com lupe1ior Elqulr\ra; 
com tudu o grande prazer da Restanraçiio era n'io 
pouco conflabollançado pelo arr;jo do .. illvunr.s; 
que pare('iiio acarretar com impunidlld' as riq'e. 
zas do Pai7.; não tendo ainda ehtgiuto UI noticill~ t 
que depois vier;io, dl's deshot,ol e aprellamentl 11 que 
o Lord fez na }<'rota, e Embart'açóes armlld/!',;il) 
Inimigo. Até os espiritos mais alciosos pt>la ír:t', 
gridade do Imperiu t-enlizio latt'nt~ lIl'ep:cilómo "'" 
bre o feliz exito da Lutta, em que elltl\mns tm
ptnhados, vI'ndo as Pruv1ncias do Mar6:' h:'io e Pu
rá agrilhoadas com os ferros de Portll~al. Bcm 
que á pouco sobreviesse a boa nova dos f,li1~'; e~
forços da Provincia do Pia"I,!! pua nttrm!l1lll" :lr. 
Tropas Portuguezas, e já apertando as n/ll vi~inhan. 
ças dt? Maranhiio, com tudo njoguem imngilla~., 
que estivesse tão proxilDa a retlemp.,ão dess,. Ci. 
dade por auxilio do Lortl Cod"Q/:e. Se elle deo 
elite lIu"ilio, stja por immcdiata ordem do Gc)\'er
no, seja porque o EspititC' que prer,ide o Imperial 
Consclho. t:·ndo confidencÍa Ju~ta e nrcessaria em 
seo escolhido Almirante, lhe hnia dado Carta 
hrnnf" para fazer o que entendesse Ifr a bem do 
Iniperio; he incoDtestavel que o Lord fez um Itr. 
viço incommemiuravel n Na(;nu Bréllileira; e o 
in01'inado do feliz IUCCCSSO redubra o ,tO valor, e 
enche todos 08 peitoll de affecto to ag,:,dt.'dtnt'nlo, 
por verem agora perfeitllmt'llte estabelecida a Inte
gridade fio· I mperio , as"egnranrJo, nos a base do 
Trianaulo do Brasil. Outra cunaidera,'iio reat'l" o. 
moti.:s do nosso agradecimento, e vt'm a ssr, o 
mostrar-se, não li,') a vantagem, mas lambem a ne. 
cessidade de Mar\nha Jmperial. para lIe~Urallça do 
Brasil; a 6m de se imposliibilitllr qualquer tenta
tiva dOI 11limi~ol fortllRue:el. Que ~xtemamell" 
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Iruu:hin_ contra a Integritlade do Impelio., e 
qualquer manobra do aVl"ntureirOl internos, que 
pbantasicm algum vil conloio para a quebra da 
·U,lltio de todas as Parte. Integrantes do Brasil. 
Esta Augusta Assembléa em proxima Deliberaçlio 

Ih. levantarem Eltaluas no C.pitoJio, no F8ro, 
no. Comicios, a até no Sanctuario de J upiter • 
e com a Dignidade de Consul e Dictador P.rpe
tuo; mostrando· se ('lIe entlo (como dil Vaterio 
Maximo) Grande Homem, não menos em rteu • 
ia.las que em merece·lu. Non defuit majoribu8 grata 
mens ad prremia 6uperiori Africano exolv.nda. Si 
quidem muita. ('jus meriCa paribus ornamenti. 
decorare conali sunt. Volllerunt illi Stltuall in Co
mitio , ia ROlifris, in Curiâ, in ipsa denique Jo~il 
Opto Max. cella ponere: voluerunt imagillem .ja. 
triumpbali ornatll iudutam capitolinis pul vinaribu. 
applicarf!. VolueruDt ei conlinuum per omne. ,ilCl 
IRnOI Conlulalum, perpetuam que pictaturam tri. 
buere: quorum iibi nlhil ncc plebicito dari,. nec 
·Senatu~ consulto dtcerai patiendo, penê tlntum in 
recusandia honoribu8 se gessit, 'luantum ~gerat· 
in emerendi. (Valerio Maximo I.jy. 4.°) Couforroo-me 

• obr. o numero das Provincias component~s do Im
perio, considerou com ralio, que GI habitantes da. 
Plovincias do Maranltio, "ará, e Rio Negro, 
uniformente qncrião ~nena União; e por isso nio 
hesitou em incorparaUaS Da Enumeração Constitu
~íonal já sAnccionada. Todavia a nossa completa 
tranquillidade sobre este ponto Ile o clFeito da Ma-
81Ii!ica .\lçanha que dá Immortal Gloria ao Lord 
CucIITGM. D&C{uí em diante todos os entendimentos 
aerlo convencidos da J1~;mtl de Estado do ce· 
lebrado Orador e COlUJul de Roma 'lue tanto re
~omD1endou o Cqn.elho de Thelni:it~les - gwm Iem o 
Sef_f.orlo do Ma,., um n,",sariamenu o lmpe,;o 
na Terra. - Q .. i mare 'mel, ,,,m 'Mee"e e8t r~'"m 
poti,i. (Cic,ro) A batalha Naval d' Act'UIII deo o 
Imperio. de. Roma á Augusto, abateDdo o poder 
dos l.'riumvlros, antes seos sociol. A batalha Na· 
vai de Lepanto obstou á invasão doa 1.'ur. 
coa na Europa. O illustre Portugue.l NUllo da 
etl'la/1I1 e!lu\'. c:t'rto' na ditA Maxima, cem que 
susteve o Imperio Lusitano na India~. dizende. 
fluando foi mandado retirar' por cabala da Côrte 

. por á Prol,o~ta, e IÓ tenho dúvida, que luhmetto 
á esla Assembléa, quaDto a clau8ula uhima, d. 
que o BrtJI;1 nunrtl le e'quect',·/J doi mn;tof e ler .. 
'f1;fOa tio LrJr(l ClJClwane ; rois ate case be impo.-. 
livel ; visto que o Brasil ja maia ttl'll e8quecimcn&~ 
do ieo devcr, e o Heróe bem póde diler - EzegW 
Monumenlu". «re p!renraiui. 

. O Sr. Ferntmde, Pinheiro: - Não me pro-" 
ponho já á luatentar a presente Indicação; não h. 
possivel AVlD\lIr á mall do que se tem dito COID. 
taDta erudição. Unicamente pmpoabo.me á colDba
ter, para que Dão passe, a exprellão que 0u
vi aqui elDmittir, de que esta Assembléa se degra
daria da IUI dignidade, .e direc(amente votas .. 
louvores e agradecimentos , Lord eocllr.ne, pelo 
relevantissilDo serviço, que acaba de f.,.er á DOI· 
8& sagrada caUM: pergunto, J a Camara dOI Re
presentantes em Iaglaterra fie inferior em dignida
de á elita Assembléa? Ningucm me responderá 
que he inferior: pois tenho Das miios um exem
plo frisante, dado por esse Povo o mais cio.o 
daa suas prerogativas; . monumento historico, que 
até vem iDserto na compilação das nosdI Le. 
E~travaganti'8; be a Carta de 16 de Dezembro de 
1162, em que e Orador ou Prcsid('nte da Cam ... 
ra dos Representantes, por immediata Resolução 
deU., appresenta ao Conde Reinante de Sckaum .. 
bourg Lippe os agradecimentos dos Cómmuns da 
Gram.Bretanha, congregados em Parlamento, pe
los importantissimos serviçol feitos na defeza de 
EIRei de Portugal, AlIiado de Sua Magestade Bli~ 
taniea: ( Alguns 8rs. disscrãe leia'8e, e o Orador I~.) 
Portanlo voto pcla IndicaçH'o, com a supprcSBlio jndi
ciosa, proposla pelo meo amigo o Sr. Si!fJa LislJoa. 

Deixo Da India duzentas e seteDta Velas, e 
guarni~ão pa~a eUas; e tarde virá Govemador que 
me pODha o pé adiante. - Bonaparte bem rece
.'lecia a importancia. da Marinha, quaDdo desde
nhava as .... orças Nav~ Inglezu, havendo afFecta. 
damente por absurdo, que o Govemo Britannico 
&el1tas~ coro eUas bloquear a Europa: mas publi. 
eameDte rcconbecee, que na guerra da F. rança o 
Lord Cochrane, IÓ com os &eoa Br.,I6le" poderia 
destruir em Cf6IJrenle todos 08 Navios Francezea 
ahi estacionados, se fosse COlllpleDtemente auxi. 
liado pelo seo Almirante. A. r~ dos Se
Dhores JJ.lontezuma, e F,.onfo, que alias reco
Dbecem os graDdes aerviços do Lord Cocl.rane, se 
substancião, em que eJle nio dirigio immediato 
ofBcio á esta Alsembléa; e que não hc da digni
~ade deUa fazer Idos de precipitaçiio, não tendo 
ainda completa informação das circuflstall'cias do 
BUCCI~S80. Por~m he certo, que em todas os Pai. 
Ites Constitucionaes a dirccta correspondencia dos 
GeDeraes e Almirantes he Srlrneritc com o Gover-
110. e nito com o Corpo I.cgislalivo; e no pre· 
lente caso bastaria a honra do L.rd Cocl,ra
'fie par. nos certi6carmos da vcrdade do facto, 
com simplicidade e moc/cstia exposto em seo 016. 
cio ao Governo Imperial. Tambcrn temos offieio 
do Governo P,ovisorio do Maranhão. além ela 
incontc:stavcl notoriedade do facto }leIa F~mbarcação 
que clirectamente dam veio. 'Por tanto não convém 
reservar a DemoDstração da Assembléa no Ret:o
nhecimento c Voto de Ag·radecimcnto dos serviços 
prodigiosos ,To Lord Coch1U7Ie, 9ue parece ter re
produ;cido a maravilha da Histona Sagrada, quan. 
do, ao som das trombetas do General de Israel., 
se abaterão as fortificações iRimigas. Sc·ja.me licito 
aqui lembrar, que o Senado de Roma (que era 
clllIsi({crltdo como um CU118elltO de Rei8) quando 
teve a noticia das .ictoriai do aeo Scipião Afri
caDO, que segurarão o Imperio' Romano, mostrou 
tal alvoroço e enthusil8mo de agradecimento ao 
Heroc l'c'needor, que os Senaderes á porfia lhe 
"01;&1;40 &I Humu AW1Q á ap outro dadas" de 

O Sr. Andrada Machado: - Eu tstou certo 
que toda a Assembléa eltá como eu, animada de 
interesse pela gloria do Nome Brasileiro, e bem 
perluadida quc o acontecimento de que le trata 9 

por isso quc contribue para aUl'rnenfo d' aqueUa 
~loria, mercce elern •• louvores da nossa parte: 
nãe ha um só Deputado que não concorde nisto; 
a divergencia de opiniãu he sohre o canAl que ha 
de le,·ar estes louvores. Fm iIIustre Deputado, 
toroando este louvor, ou agradecimcuto, como pre. 
mio , disse que Assim nos ingeriamos no que pt'1"-

teneia ao Poder Executivo; mas ao lDesmo teropl) 
flue se OppoZ a esta supposta ingerent'ia, qucriar. 
que realmente nOI ingeriaemoll propondo que man
dassemos ao Poder Executivo que ofisesse; o que 
scria mil vczes peior. porque o obripvamOB a dar 
('1)f1lQ lua umQ oj)illiiD aoaaa. Suppoabamoa qUI 
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... .,a.graça o,~ F.spt'utive jutg;vl1 qu~ .. ã. 
tinhar'- tugar 08 ftgr.lteclmt"Dtlls, O 'Iue fa1.iDlIlo8 nóa 
nçanc!o.-o • que us dellSe? F.!1zi3lDOS 'que obl'Qtle. 
eo:aetoPor &an&o le ao nosso cOllheeilD(>Dto. ttnr 
Gegaclo a gt'"n(\eza dos f.erviços, mostremos dire
JeCtameDte a_085a (jpiaiã~ aoure dIca, o· démOit , 
em .n.me d. Nação, graças a quem 08 .el. Ouvi 
&ambem dizer que se a~8i!n f'ralieassem08' 41esceri ... 
• 01 'ds' nM!t1 cathcgoria: m~lI na Rellublic. Bo
In"na nÍlIl se pellHava Assim; o Poder I.<:xccutivo 
residia nos Consules, • todavia o 8enado dava ~ 
GOmo fez a Cicero, até o titulo de Pai d. p"tria ~ 
1IJaDll0 se merecia; e na líiglaterra., como .lá mOI· 
"OU com· um .eJCeolllplo o Sr. Femamle. Pinheiro; 
praticase o mesmG quando algum varão illu8tre 
eoneorre com Suall pt'Oez&I par. a gloria e di~ida.; 
4e:da Palria. Ora 8E isto Assim lIe usa em tal Na
ção, Ie.~uramente uma das rcsfleitaveis da Europa; 
que mUl'o seria que ni,. a fizcssemos tamhcm ? Va
mf)l .' apaz del1a, e nãn nul bavemos de enganar. 
Demais, eu julgo que longe de nos abatermos mo.
tramos all8im superioridade Alareada, porque só ti 
IUperior julga do merito do serviço e o galardoa. 
Por aaRto como nenhum doa Sr~. Deputados duvi
da do mcr,!cimento do bravo Cochrnne, voto l>el. 
Jadicaçiio, e approvo tambem o .,,{"bique do S .... 
SilvlI LÍJJboll para qne nunca pareça que 3 Na
ção Brasileira poderia esquecer.se de quem bem 
• sc"·e . 

. O Sr. Jtlonte.,ufTU': - O iIIustre Dcpu(ad(J 
que' acabou de fallar eng&na.ae na intelligencia que 
dá. 80 meo di8Curso. Suppoem que eu disse que a 
~8semhléa ordenR8se ao Governo que fizesce elogios 
a Lord Cochrane; mas eu nio di~se tal; o que 
propus fui, não se dirigir directamente a Assem
bléa a Lord Cochrane para lhe agradecer serviços 
prestados á N~ão, e simplesmente deela!ar ao ~o
verno que 08 julg •• va bons, s~m que dIsto se m· 
ferisse que queria que o mesmo Govcrno lbe of~ 
r.ciallse; e por tanto ao que disse o il1u~tre Preo
pinante, deduBido detita supposição, não ha ne
cesaario responder. En ouço fallar em decl.ar:u;iio de 
Benemerito da Patria; e cr('io qlle um tal tilnlo 
Dão rleve darse 8em madufa' deliberaçfio, porque 
., Considero como uln dOlJ maioru premios de re
levantes !ler~içes, e não he no meio do cntbusias· 
lno que oft'usca a fIlão que pode acertar· se com' 
o jllsto, tendo A balança ouro fio para dar ao 
~.ord o que he do Lol'd e .. , N:1(;ãO o que he d. 
Nação. ~eria p~,il acertado deix!!.r passar ~ feb~ 
oue 2\ todos actualmence' nos ataca pata 1'1'11<10 d'ch
berarmos. Quando cherr.(Ju ás Cortes de Portugal a 

. CI D J - 6° . h ·noticia de que EI.Rci o S:-. om 0:10 • tlD a 
ju!ado Il Constitlliç5o que ellu fiz~ssem, .mostrou a 
:AKsemu!t;a. um cnlhusillsmo exceSSIVO e .li s.e pro
}Hlnl1iio mil cousas; entRO o prIJJ~n'e, o liheral, 
e, h~m ponemos diz:'r. o FAbio Ca.çtct'o. Branco 
disse - N;io he hoje a uccasião de deohberar - , 
e 8C Q!~Uln Titttlo se tivcta8'e enC.io decreta.do " h ... 
·"eria 80'0r. maia um motivo de arrependlmento.-o _ 

dei ,emo" por(om illto _ ele parte p~rqtle nao 9uerr, 
considerar por este laelo :l matcfla. que esta c~ 
questão. Se a Asscrnbt;1l fem em \lIsta dar o Ti
tulo de R('nemerito da Plltria a Lord. Coch,an&, 
·\.\ate-se disto;' ma.s al'p:.reç;"io tlfficialmente oS IIf'OS 

!ler~.ços, torne-se conhecimento dcllell ('om o vagar 
e m~"l1i .. za necessaria, ., ~e o mer('ccr decrete·se 
• 'sse "Titulo. 'fn: nr.o éeâo em grafid;in a n;nlllim 
dos Srs. D~fut:adÓS"; a gratidie àe para mim um 

dOI. pritneires c1e"'erel; ., por tanf. Dio ... de. 
maslado escrupuloso no exame dos @erwiçoa. ma 
tambeat Dão quere~l que se lhe decre&e jR um 
Titulo iiio iublime. Seguindo-se o que ptopUS Dão 
&amos mudos. reconbNem·se CStel aerVlÇ8S, • 
Iliio parecemOl querer entcpd'·;.fõOll com o Lord, 
o qUé pode dar lugar a ainistl'as iQte'preta~ 
O Sr. 1.;1b0lJ lembrou que pr.eciqvamos muito d • 
força marítima pGrque' quem quer !ler Sr. da terra 
lia de se-lo do naar; eu c:GIlven\lu na neceuidacle. 
d' aqnclla força e na de um I~ravo Aliniran&e c0-
mo Lord ('oclm,'M; maa não njo com I udo que 
devamos deixar pbr i"so de !!~r mOderados e ar
euns~cCos. 08 exemplo8 do Sell.~o de Roma, e 
da Camar. do, Communs d' Inglaterra umbell" IDe 
não fa.um .. üdar de opiniito; não sl1 porque oa 
exemplos Dem iempre tem pará mim grande peso. 
mas porque tanto em uma como em outra parte 
tratava· se de decretar premio de serviçO!!, e quaa
do se quizcr aqui tr~lar do melimo, conhecidos. 
considerados OI do Lord, eu cambem jU~:I~i jus
to que assilllse faça, porque se delibera r.ttlJ' in
teiro conbecimento de causa; em uma paln.a as
sim cornoss Leia mareio as forma Ii~Rctes com que 
se julga ias erime-. tamhem dito os meios de pre
meu os serviçoll. Eu julgo tcr re:oopondído a08 no
brel Deputadol. e mo'Stradu que não me ~pponho 
a, que se dem elogios a Lllrd ('orhraM' a duvida 
eStá DO modo de os dirigir; e sobre isto já decla • 
rei o meo voto. Sómente observarei. e ~r ulti
mo , q1le Dão eAon pelo que disse o Sr. Ribei,.o 
tf Andrada quando' f.na~do· dos servi'çoi do Lanl 
accrelicentou que. el1e filc-ra mais do que et. da atua 
obrigação. Sr. Presidente: a óh.igação . de Lonl 
Cochra"e não era 8Ó livrAr a Babia, era lambem 
f's7:cr a gllerrft ROS LullÍlauOl; P0l' tanto o Lurd 
não fez mais do que outro bom~m da SOa esf'e~ 
Elbraria, nem mais do que era da aoa obriga(;ão, 
todavia. torno a dizer, nito descooheço OI .-o. 
8ervi~-os, m's nito admitto agradecimt'irtoi di~~~ 

O Sr. Costa Bflr1'()8: - 08 serviço. d, Lord 
Cor.7trane. Sr. Presidcnte, parece·me que Dio lào 
ftitos ao Governo. mas á Nnção Bralrilei ... ( apoiei
do aloiado); e sendo feitol á NaçlÍo DÓS. 011 a,·q. 
1D03 agradecer porque a repf('Bcntamo'a. Dil o Sr • 
J.loTltesu"'G que n,\o llle fazem pczo OI .exem.,loI 
de Rom~ e da Camara dos Comrnuns d' Inglater. 
ra ; e eu digo que nós DuO fa~emol boje se não 
o que outros já fi::cr"io. e ~ae' o ~xe,,'pl0 c!& 
Camara dos Cornmuns he "u:u r('spelta.'I'el; nos. 
niio 8omos maia do qlle elles; Dem nOI ficará mal 
fal'er o mesmo qlle ali 8e praticlt; e tcrií grnnde ba. 
sofia quem a~sim o não entl·nder. Com tullo o Sr. 
Montesllmll patece.ll1e iS!lo inc{lmp~'tcnf~; nü~ quer 
admittir que lIC dêm ao J~oril d,,;o;:os dueocto.; mas 
entret:mto protesta que nimpem ~e n,-'s gratu dI) 
que clIc. Eu disso elltou pen.uadldo; hem que a 
lua pertinacis induza a Cftr o contrario. 

O Sr. .lrJot:lesll'f'lUJ:· - A neea que o nobre I)e.. 
putlldo pme. adiaftte requeiro u,!,& explica~o do 
que acabou de dizcr;· alin1 tomSTel uma publica I" 
à~fação, como homeq\ de honra. 

O' Sr. r08la Barro,: - As minb:ll expres
sões nada ti.,eriio de odioso; e p",ecia·..,o qúe ao. 
tel as deveris ou.ir C!Otn riso, do qbe eom senti
mento de indiatnação. 

O !'r. Mont('$,rmta: - Eu ji .. di_. dou· .... 
por oi'endido; e q"CfG Uni llubl~ d~",-



( usa \ 
o Sr. COIfa BIJI'I'OI: - EIto1l prompto em 

_10 littenrio. 
O Sr. Andrada MfJChado: - 1180 Dão be De

pio da Asaembléa; quem quer brigar Dão o di. 
aqui, porque nãohe lugar para aemelhaates cou .... 

O Sr. Mbnlesuma: - Peçl) perdlo a AIIe.
bléa de o ter feito. 

O Sr. Pre,itUnte -: - A bora está a dar; ma 
eomo creio que a materia está quaai discutida. 
talva conviria prorogar a 8eaaio pan a. decidir i a 
Auembléa resolver" 

Decidio.se que continuaue a disculliio. 
O Sr. J"er~'ueiro: - Tnta .• de dar 19l'ACIe

eimentos a l..ord Cocl,rane pelo. aeo. aeniçol; e 
eu creio que Dada mais ha a faser do que eumi
mar ae esses feitos são uteis á Nação, e como taea 
~gnoa do aeo agradecimento. O,. que . OI aerviçoa 
que. eUe acaba de fuer aão uteia Din~eDl ~. 
duvidar, e por tanto deve agradecer. Ih 08 aqueIJe 
a quem são feitos, isto he, deve agradeeer-Iho'a a 
Nação por nós que somo. os seoa Representante .. 
Isto Ine parece liio claro, que julgo desnecessariaa 
maie provas; mas eu quisera fllcr um .dditsmento 
á Indicação do Sr. Ribdro ti A,ulratlu. Nilo he 
só Lord Cockran, 'tuera fea este serviço; as tropas 
de mar e terra portarão. se valorosamente e muitos 
Cid3diios se di6linguirão por seo Ido e patrioti.lllo 
preparando de antemão este glorioso acontecimento 
que 8e verificou cem a chegada do Almirante ao 
Maranhão. Não me parece justo que a Auembléa 
te clqaeç8 de compreender no sco louvor e agra
declmenlo 08 que tanto contribuirão par. a reunião 
d'aquella importante Provincia ao Im}lerio. Eis
aqUI o meo atlJitamenCe: 

" Rtqueiro que igualmente se dêm agradeci
mentos ás Tropas de Mar e Terra, e aos Cidadãos 
que concorrtrão ~ra a liberdade e união da Pro
"inda e Capital d •. l'lurllnhão. - Vergtttiro. 

Foi apoiada. 
O Sr. Françól.: - Quando me OppUI a que 

por esta A~semhlé:& se dirigisseM lou\'orcs ao J.o 
A!miraflte n50 ti,i em flcntidll ilhsoluto, nem tro

. t~i do Illcrilo, ou ckmcrito de. SeGS serviços. 
~(inba intt>nç.\o foi mcram('nte guardar circuns-

./ pecto silencio, 110 qual a Causa Publica Dada 
perdi., nem menos a Justi<:a, reservandO-8C tfio 
.. ignificante demonstração de honra para oc:casilio 
em que m:·lhor conll<'Klle. Pois na verdade, apezar 
das raZÓCN que em cnnLrario da minha opinião se 
tem npenc1iclo, eu n.irt Tt;iO ~c mio um pano 
prt'cipilado em la('5 louTorc!I se dccreta!em tão pre
maturamente, que nelU OOCt,mcntolJ R(I lIlenos Dp.. 
paTecem que me lIt1es!('1II a qUlIli,hule ,lo!! serviços 
q l le se IOllV:ÕU; pal'a quc olJvill,la-t'~ uma Commis
são se hajl1 :1 ihi4'mbl,~a de prouunciar como ap. 
provac1o/A <lelles. Nacla mais tcll11lS presente do 
que lHna succiilt4 p.rtieipllçlio <lu (~ov('rllO respei
to á .·xr~41i(.~ão muriti'l.ft .10 1.0 Alm:rllute sohre 
'.Provim-ia no '1 r. 1'. nh:in. MIlM l1e isto por ventura, 
Issim mesmo em em lu i:iu como se nos represen
ta, Dloti,·o ba:õi..:sntt: plua uol decrdllmeutu de lou-

" .... , tegubdo li perteBde' Completob-IO pGt 
'YeDtura a obra da Indepcndencia? }li! ão certame ... 
te, que no começo, e muito no começo deUa .... 
tamoa. Quando, vencidos OI n"lOl iuimigos ester. 
no., 'Yoltar a nós o 1,- Almirante, e de leOI bon. 
feitos na obra da Ind.pendeDcia do nollO Pai. 
for esta Auembléa officialmeDte informada , emlJo.. 
Ira e decretem sobre OI altatadol da gloria que 
DOI elle conleguio os 10uTores que merecer. Autel 
disso he f.Ua de circumspeção semelbaute pasao. 
Eu me esforçarei para que elle • nio de; • 
porque não veuba .. isso motivo de. Cl,ue algue. 
noa tenha por selvagens Tapuw, que Inconsidera
damente e &em tino obramOl em ma,eria" de. Pu. 
litiea. Eu me nio tenbo tom conta de meDOl 
Irrato , nem. de meuOl Bruileiro do que OI maia 
Senhores. com quem tenho a honra de deltatcr a 
~ueltáo: dcomor.r lIm passo para o dar em tempo 
com melhor acerto, não he recusar, ou tolbcr a 
acção do movimento. Quando for oceaaião nem a 
ASlembMa da Nação Brasileira IC'rá mesquinha em 
honrar quem o mereça, nem menos lerá mudo o 
meo patriotismo, que ora tão silenciotó se mantem. 

Não bnendo quem mais pcdiue a palana pro
po. o Sr. Pre,idenft: 

J.o Se a Assembléa approvava a Indicação, .. I. 
vo o additamento do Sr. Vergueiro, e saI,a a 
emenda do Sr. Li,botl: VenCe0. se que .im. 

2.° Se passava o dito additamento: Foi appr~ 
\'Ido. 

S.O Se tin'" lugar a lU pressão lembrada pelo 
Sr. Lilboa: Foi lambem approvada. 

O Sr. P,e.idente aesignou pan a ordem dq 
dia o Projecto de Conltituição. 

Levantou-se a aeasã. áa 2 bora. da tarde. 

Lu;" J 016 d, Curvai/lO e Mello, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEM BLE.A. 

Para CtUtaM Pinto de lt/;randa J.lIo,~tenegro • 

111. e Ex. Sr. - A ASlemblé. Geral, CCln .. 
tituinte, e Legislativa <lo Imperio dI,) Brasil, een
do-lhe preltnt. O Parecrr da Com missão de IA
gitlaçiio sobre o requerimento de D. L"iM T'~. 
,·tlfI do NGlcimento, • outros em que se queido 
da injustiça com que foi. julgada lima causa que 
ventilarão com OI lilrdeiros, do Brigadpiro Felici~.,i
mo JOft YicloriJllO dI SOl/.tn, e que uhimamente se 
decidia no Juilo da Coroa dA Cat;. da Sup)'lica
çiio: Manda participar 10 (~OVl"rno qlle precisa 
que lhe sejiío Iransminidas iufh"maçõt's tanto a res
pt'ito da dita cau .. , ramo dos ...... ·~9 porque se 
não cOllfedeo aOI suplicantes 8 revi",. que reque
rerão ao 1'ribunal do Desemb:argo do Paço. O que 
V. Ex. levará ao Conhecimento de Sua Mal1'clltade 
Jmperial- Deos Guarde a V. Ex, Paço da As.. 
.emhléa em o 1.0 d' OUluhro de 1823: - João 
Severiano Maciel dA Co.,eu. 

E R R ATA. 

No N.o 9, deste !.O Vo1., pll~. 11.5, col. 2.-, na falia do Sr. Cflrneiro ia C.m"" onde s, 
lê ..... cdmbate dado pejo Capitão Morim - deve ler.se - combate dado pelo Cap~tão .Alecrim. 

--------------------------------------------------------------.... -.-----
RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA. NACIONAL. 18,.. 
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D.IARIO DA ASSEMBLEA 

GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIYA 

DO 

IMPERIO DO BRASIL 

1 8 2 3. 

SESSÃO DE S D' OUTUBRO. 

Pr"idencia do Sr. Ribeiro ti Andrada. 

R Eunid08 OI S1'8. Deputados pelas J O horas da 
manhãa, fez-se a chamada, e acharào-se presentes 
62, faltando com causa os Srs. Rodrigue8 Vello-
10, Xavier de CarfJallto, .Arattjo G"ndim, Mon. 
tt3ttma, .Andrada e Silva, r Dlla Aguiar, ('arMe 
fJaZlao e Mello, Almt!ida e Albuqu"lJue, D. Nuno, 
XafJier Sohreira; e sem eUa os Srs. R()('1uJ Fran
ço, Pinheiro á' Oliwira, Gama, MDni:. Tavarel, 
Ferreira Barreto, Fortuna, . Areioli, RQdrigrlel de 
Carfialho, Alencar, Paula Mello, Ma,.ianno AI
iuquerque, Silveira Mendmu;a, Carneiro da Cunha t 
,Andrade Lima, N~ue;ra da Gama, Hodriguel 
da. Coata, Hc"riquea de Resende, Teixeira da 
COIfa, e Olanda Cavalcanti. 

O Sr. Pre8Umte declarou aberta a .eBSão, t 
lida a Acta da antecedente foi approvada. 

O Sr. Seiretario Maciel fia Cosia leo o se. 
guinte Oflicio do Ministro d' Estado doa Negociai 
do Imperio. 

1lI. e Ex. Si'. - Tendo levado a Augusta Pre
eença de Sua l\Jagcstade o Imperador o Oflicio d. 
V. Ex. da data de hoje, em que participa ter a 
Assembléa Geral Constittlinte e Legislativa proce
dido á nomeação de Presidente, Vice Pl'eltidentc, 
e Secretarias, que hão. de servir durante o mcz • 
tlue decorre até o dia 8 de Novembro vroximo fa. 
.aro: O Mesmo Senhor me Ordena participe a V. 
Ex., para o fall'r presente na mesma A88embléa 
que 6ca Sciente das Pessoas eleitas para 08 men. 
cionad08 Cargos.Deos Guarde a V. Ex. Palacio 
do Rio de Janeiro em 2 de Outubro de 1828.-
José JOaquim Carneil'o de Campos. -Sr. João Se. 
wrillflO Maciel da ('o.fta. 

Ficou a Assembléa inteirada. 
(\ mt'smo Sr. Secretario deo conta de uma par

tioipação de molestia' do Sr. Tei:rei,.a da COIta. 
Ficou a Asscm bléa igualmente inteirada. 
O Sr. Far;a Labuto mandou á Mesa uma cJe,. 

~laração de voto, ma. achando-ae não conforme ao 
-Regimento, retirou-a, e mandou. nm'"mente a te
.;guinte: 

" Declaro . que iDa seaão di ontem votei coa· 

tra o N.· do Art. 5,. C.p. 1.° Tit. ~.o do Pro. 
jecto de Constituição. - Paço da Auembléa S de 
Outubro de 1828. - EfJangrlialtJ. 

O mesmo Sr. Deputaáo diae que a Dão co .... 
formár. logo ao Regimento porqu~ o não tinha; • 
requerendo então o Sr. AnclrtadaM4ClaGclo que .. 
desse a todos OI S.... que de novo chegavão • 
Assembléa, informou o Sr. Secretario que 11 tiabio 
acabado os exemplarel, e o Sr. Pruid6"te deel .. 
rou que se daria a ordem neceuaria para a rei •• 
preuão. do mesmo Regimento. 

A este tempo enlrário n1\ sala OI Sn. NO(VIi
ra fia GatIUI, Roclrip' M CCII"C1Gl.W, BIn"fIl'. 
de llelentle, e Paula Mello. 

Passou-se á ordem do dia, e entrou em dis
cussão o §. 1.· do Art. 6.· do Projecto de Cana
tituição t que ficára adiado na aeaa.io anteceden&e 
com &8 emeudas dOI Sn. C.rvAl"" e .. lIello, e 
Monte8tlma. 

O Sr. França: - Trata.te, Sr. Presidente, 
dos requisilo., de que deve sel um Ettrangeiro 
acondicionado para ~er entrar no nOllO gremio 
Nacional, obtendo Carta de N aturalisaçiio: e di. 
o \ 1.°, em que no Projecto se dh'ide a doutri
na da materia sugeita: que pode obter a mesma 
Carta todo O E.trtmgriro de mtlio,. idade, file";' 
fJer dDmicilio ftO lrflperio, fIO',ui,ulo fUlle eapi
tMs, belfad, ra;z etc. t N htlwwdo i,,'rotlttzido. 
ou exercitado ~"'" totR".".r;o 0If i"d.", .. vIU ; 
ou foto ,erv;f" impo,-,."," li NaçãD. A condiçio 
de maioridade parece-me indispeDaavel no Quai 
Contracto desta adopçio poIitica: .. outras porém ~ 
posto que eu AI repute igualmen&eneeeaariu , não 
as acho todavia luftidentemente de6nidu na reda
ção da doutrina: po'que &O primeiro intuito pa ..... 
c:e que as diljuDcuvu - ou ~ de qll. 11 usa Da 
_a redação, teparão, e dividem em trel el .... 
OI E.trangeil'Ol domiciliario. do Imperio, que são 
habilitados para obt«-rem Carta, a aaber: Eltraogei. 
1'08 que eopulativamente reunia u ql1ali<lad.. d. 
Capitalista. t e Proprietari(ls, com estahelecim ... 
de Agricukura. commercio, e indultria : Eatran
geiras iatroductofea de algum comnaercio, ou i ... 
duetria uti/; e Eltrangeiros grandel' senidoNl d. 
N.çio; poi. em outrOl tanlol membl'Ol YeJo di. 
vidid. a per&e reatrictiva da proposição CGID ••• 



....... ri .............. "Dr" 
~ ...... _ ........ ~ c .... ,. .. · .... -Ga.. 
jdalia&a ""''',.~ hptiltVie ... ce.ta ordem 
M'. grH4Ie. Ne~iant., IN ".bncallll decerto ....... r~, ... - ...... como ciUddo 
.... Ii ...... ~~_ ..... ~. epiaiie .deI 
... , .......... P+to. Quereria pois que • reda-
·tIe ,.... c.állblcla por outra maaeir. , que ne-
~ .......... ~"'rect_ á iDtelligencia do Anã-
ta ........ ~ • 'DI cau um dOi predicadOl que 
ptf • ....eat. babiJi&ão a cJbtea~o da Carta f 01-

.... .... ·adoe por ou"' .. taatu Àisjuactivu - ou -
,.... "'o~er o eqWMCO .. copulação , ... retuU. 
~ e-.unoia.çio dos primeiros «:iaco, como 8e. echa 
.. Ptajecto. Mai, quereria tambem que se definia
•• oena a precàaão que fOl8e po&8ivel, a 19taçiio 
-... IIrta , ou a ordem dessel predicados, eJll 
'lu. • C01latituiçlio facilite a emiasà. das. CaftAI 
.. Na'utaliaação &OI Estrangeiros, para que ave· 
rificação d .. promissas núo fique redusida á mera 
IenUlldacle; eomo o são muitas habilitações entre 
.61: o que toma ridiculo, e de neDhuma iinpor. 
tMcia OID acfo de tnnla consideração t-olilica, co. 
IDe hl • aaociaçio de EstrangCÍlOI ao gremio da 
... d& &l8iLia N.cioeal. Em ponto!! C8nltitucio. 
D&a cumpre que fiqMC'1Q marcadas precisa .. ente u 
lasll, em que OI Legisladores bajão de firmar as 
... dltibtraçÕft, a.. Leis regul&llleot&rea. Eu 
... çe '. eeguiate 

EMENDA. 

TGllo o edraageiro ele maior idade domicilia.. 
._0 lmperio, uma vel que -adIe possua cllpi. 
taeI, 00 ben. de raàs, ou ~~tabelecimcIIIOll d' agri
eokua; • .: aIiu 'I.en:ite al«urn ramo de comml'r
.. eiadullllia', ou finalmente que teDha teito ai. 
, .... seniço que se julgue importaDte , Nação. - O 
·.~o Frt,nf& 

Foi apoiadL 
O Sto. Á_lida M"c'AMD: - (Nú. le eatend. 

O Tat"hi«rar. PMtlidonio.) 
O Sr. SilvlI Li8oon: - Sr. Presidente: Nüo 

aUt eptJOBbo... A1'tÍgo que me pareee tltar em 
nedletltee hAlOS. e só oft'~",ço. Dão JMJ! emen· 
da, mas 1'0r ob.crnçtio, que eUe talves admittiria 
umá el.plicaçãC) am,pliativa do termo 'ruludr;a. 
·Bero qUI fitej. perllua,lido que OI mUlhes Autho
tee do Projecto et1l dilf.~Dlllio a entendem com a 
;telleralidade a IftRis comprellftlli .. , que lhe dão OI 
Econl)mi~ta'J modera0!, que a applicão , todo o 
Irah.lho aetivo e persever.nte, e por isso a di .. 
,ingt1~m em' industria agritola. eommercial, fabril, 
manttf.etureira ~ nautica, e litterllria; com tudo, 
como no ~l\tido Yal~ar, o termo iftdu,WiG • 
rfttrinp IÍI li1et . nina ... , e libe ..... , • áa IDa. 
,,~~aCtu'u d~ qualquer qualidede, entendo, qll' 
arta eonveOl'mle d ...... , qullKlo te trata d. 
utlJ"~'éfi.mt1'to, tambe. • iBelua,-,a RtereCer a 
naturali.ação O' do Eruitt& du &U&t LlIrGI, ., 
8riendtu; porqult .. autbnridadlS ti_ a Lei de. 
~l.rar· ·cnmpetentes paTa .. ncederem ... 'urali .. 
~õet.t· po(km ,entrar Im ..... , .. o .... o:.bran. 
se ••• bem ·.sta· ·e.,.ie de· ~.A E .... 
IOpa ,. eat(a . "'11 r.. ,te MP,,.. IIR LiueratuN. 

'4jn. .taJftZ .dnejem . -rir ao Rntil, e • &ai .. m , 
".~ .. :,. n. '~a.:_ uma 1iIIenl· Ceuti~. 
Ainda' que "c:are\,aG1f71 • ·"portaçle de .tIedaea.. 
' •. i_ullriü mpchAnic&I , ....... ....__. .. 
i_porto1ÇH de iat~lligODoia U&III'it PwdIa:. t-

ÜI .... _lO __ Ip'''' .'-'0).
...,... •. -carrei ... Me __ " .... • ,io&eria 
do. bravOI t bem o pio - -dea- homeM I .. ', .... 
Ha Sabiol aa Europ" qu.· podem di.er COII o 
a .. tigo Fdolopho - "'do ,....tINw, t ... Wv ". .... 
... he. €uWç. e "irt".. ....ão ......... .upo • Ata. 
gUllta Assembléa ampliar upresllmeale M ale. o 
beneficio d.. auturalill.~iio t 'Isentando domicilio 
p.ra o enlino da mocidade? Por &&ato', ~r •. Pre. 
lidenle, 'Ieço licença para m3Ddar li Meu uma 
explicaçÃO addicional. 

" Proponho, aão como emcncla, mAS como ... 
p1i~ão amllliati", depoi. da ralavra .1"d""eriG -
Eru;no de Belllu LnrtJI , SCtenckJI - JDlA fltJ 
Sâ/"tJ l~i.YbolJ. 

Foi apoiadL 
Entrárão a eSlle tempo na .. Ia o. Sr •• l4r. 

-fttiro da Cu"faa, Joreuna, Mar;Q?lo d' Alln'9u""" 
que, MOlli!l TaVartl, e Olando CQlNJlctJf&I.. • 
,omáTiio seOI alsento&' 

O Sr. Vergufáro pedio a pal.vra • maadoll , 
Mesa a emenda seguinte: 

" PlOponho que le suprima o Art. 6.- diaen
do-se em JeO ·lugar - Oa reqtliailol e forma da aa· 
turaJi8a~ão 8erão regulados por Lei. -fúgrtei, .. 

FOI apoiada. 
O Sr. Carneiro de Call1p03 : - Oponho-me l 

IUPftSllio do Artigo, porque Diío echeimpmpi ... 
mas antes rnuih> con'nuumle, que lTatllndo·." ~o 
Pacto Soctalae mtnciunem as qua'ldade. dos.que 
aeUe aão ,~du ~ntra,lo origiaariameDtto., po8li. 
&er direi10 a lef('m adlnittidos no Corpo PoIi'iN 
Hra~jlienee e pAr em todA a 'Plenitude das ..... 
"anUI~enl. Por ~rto qlle as CODlliç-ón CUJO que .. 
Estrangeiros poderie entrar na claslM! de Cidaülio •• 
e me.smo obter os dirl'Ítos PoliticOI do lmp.do Õ 
Br.1sil, se podem marcar por Lei r,,«ulameoLir; p0-
rém uma Lei regulamentar, lujeita por lua' Olllu
reaa á nlleraçóea, acjo 4fJereoe uma gar.ati~ ttio 
inobalave1 CDmo um Artigo da Constitu~ão:: eJI. 
preeiaíio de uma segurança firme eimmulBv.el, pa. 
ra Dão \lerem malogradol 08 .eoa projeCú2s de: emi. 
gração; e muito conYém que tal .Ih 'a o~rcça",oa 
para OI aunhi... A,"cntureiro8, que flIligrão '~()m o 
Intuito de IÓmentAt &e enriqllft't'rem., IJOUl'e Ihel im
porta a fruiç.io dos direitos civis 011 politicos; bu
ta.!bes, qlle o Pail que procuriio Ihel ofl'creça 
bOllpitalillade, e riquezas: aqueliia lhes afiança • 
Governo CODltitucional que adoptamol, • e8ta. 
Ib.,. ~unio .1 muitas prtciOlidadesque o. Bra. 
liI encerra em o ieo leio, " sua ('·str~ma t aempi'e 
eaergica, activa, e perene fertilidade. Por tante .pa
ra termOl per milhares braç88 illdUltrioROI, nada 
..li. he preciso do que não opor.lh~ cmbar~çOl" 
pou uma pro"'"" 8~ura, I abundo .. reccnnpeal' 
do trabalho, mormente a' um beIJo clima, b .. .... 
para 8S convü1ar. Porém por maÍl preeiosl que ... . 
Ja li .. lemelballe. p09o.ç10, c. alelllllO. mui Jlec •• 
.da, aUenta a ... tidão do no.... tcriterio, _
Ira de mais subido quilate nos he &all'lbem.uil~ 
precisa, e deve oC%Upar mui lItãamente a n088a 
~ Nio bastá. anmente braçol, para oOOlher. 
mOi ... o lI1aiór prov~jl6 o que nOI pode dar DIl 
Pair.&nU e ri~; .io Clm • ." in4i.peR8&veieca
heda. qee OI ponhio em acti\'idade e. 011 eul.itiem,. 
• 1 .... 41- ,OI dirijão o...... v entajosam0II1e. ~ 
meUaneaiacnte. le GOl pr8p~1I a ",'!6D8rU a Na. 
çIo, .., ..... dar-lhebo81 lLattituiQÕt!s Poliúcu. 
... .. "'" II1td.-, • couo .... , • IeJlo 



(U. ) 

penaID!D~ t. he indh.penu-rel ref'ól'lDJ1' OI etstu.. 
....... , lGm"IÍ'.lJII,je1lê ..... _xiim.i:. 
I~,I;. ~~e" • .(~.'Íácaai_r ~ .=111 
.... , ~-' •. ,tll4liquea "'111-- ..,.0. __ • 
• etMlllane, ;MIlor " ·,ou ,lo~. ;., Go""-r P.,. 
~~~:. DOIIII!" fWIt, Estrangeiro. ... ".MO 
..... calao·: 1J'1I8UIraI~0 ,Del I"'"cal.ão táG: ...... 
ftCOl telQlcacloe, I b. 'que eu lenho por mui&o.l cem
'9ealealle qae ·MaftJuel1lOl ji eom cI.reza e .,.. • 
1mICtft d_:'.aiOl segurança li qllalidlld. ~ ... 
ftm possuir aquellel que 18 f!OPC!lUeID • ádoptar 
por Patria o Braail. A occsuio be oportuna t, .. a 
Bilropa', fec.o das luzes e da civilisação; eacól. das 
Arfei e dai 8cieaci .. ,senhora da, riquellldlp 
muudo pela sua aperfeiçcada indualri. e COIDmei
cio, o espirito geral he Conltitucional, 011 aniDiOll 
.te todo. lIe dirigem a reformar .. velha lutitui. 
ç6e1, que ',-por .rbitrar;.. e Injustas são incompati • 
• 'êí. com a,; tul &etua' ,civüiaação; todavia cen_ 
tio pronnnciadOl tlesejes e' iOcetlUBtN esforços lu. 
do ainda interesses e prejuiao, COD~OI e oi. 
mentados nl 'larga duração de seculos: On tendo 
lido riria a Borle desta luta f e não estando ainda 
declarada a \fictoria. pOIto que nio," probieRta 
em que lado eUa li' final se fixará. fOl'ÇOlllmeüle 
ali deve haver muitoll homens abadadOl e Varões 
.. biol e virtuosos J que d~ostOlOl da faee que 
tem tomado 08 negoci08 Poliucos do seo Pai. t se 
delibcnm a .. ir -river eotrIJ nÓl ao abrigo de 
um Governo, que tanto a1lbelio. J .. embre~o.DOII, 
Sn., que .t diciden«iuReligieus e Poliúcu de
rio outr'ora ao norte da America el8es Varóes il. 
JlJltres, • quem' bôje'OI,·EltadOR Unidos deYe~ 08 
seoI costumea sobri08, grande IUQOr ao trabalho, 
e RI geral toda 81 virtudes morsea e. politicas que 
.óI tem f.ito capazes da liberdade- q~ lhes mantem 
.. lU .. Instituições. Com homens ~e abali'lllles nio 
ajamos mesquinhos; franqueemos-Ihea, e alargue. 
mOI lhes a entrada da nossa A8SOChuiMO Política, 
concedamos-lhe.; a existencia civil e politica. Ho
mens que emigrão t não pela necessitlRde do pio 
quotidiano, ma. pllrs melhorarem de sorte, :VÍve· 
J'em mais tranquillos e com os aeos direilos m:als 
bem garantidos, do se desalojão Ct'/II a meflm& 
,facilidade, com que mudão de, l»a,tria ~ avento
,nitos, foragidos, e espiritos inquietos. Com ,eat". 
Qm sejamos mais circun!Jpectos e severos, 6qaem 
para objccto de uma Lei regulamentar ... condi· 
ções com que podem ::er reGebidos; pois circlRls
taricias podem occo!'rer. para que uma sabia e vi
gilante Administração de"a nesla parte faler conve
lIiente8 alterações, ,iá rt'aqueando mais, Já relltrin
gindo li admi'isao dclles. 

O Sr. Fe,.,.eira FraPfftJ tamh.:m mandC1U á 
Mesa uma emenda concebida nos seguintes, terrM8 ': 

" POS!;& per admittido & Cidadão o hOnll!'ll1 per
aegnido injustamente no ser; paiz bu JI'itI(âdG fi.rI 
deHe injustamente e ter.ha .indC1 a"ilar-se a 6tH. 
O' que tiTer con1leguicto grtlo8 de letras em"nósdl 
~8Colal; ab,traindo de domicilio ......... JillumO " .... 
#'eita Françn; , 

Foi apoiada. . 
O Sr. Car1le;ro de Campo.! - N fto ".10 

.pprovar a f.teneralidade tom que- le aC1tl~ eon· 
cebido 'aqu!lIe adllitam,ento. Op~nho-tM a que 
.eja admittido i Cidadão , ~lm hO,ft.em1 l RiJ::' per. 
que ne perceguido no Reo Pai~l.Pai'tfÇ.1ft$, qn 
o ilIl1stre Allthol" deste Rdditam~ntd "~~ltt.s~ 
pio IIUla cou". que de,etalet ~ •• j' Ih 



( 110' 
.. t, q._ imptiea, .. ·indõz eondiçlo ,me 9". 
1ioII; • não opéde cemo °tal deferir-se' .utbori. 
4.de de mft'OI Legisladores em uma Lei rt"gu. 
!a ntent. r. (Jm. Comtituição PoIitiea tem a na .. 
ttlres. de u. CompromiHo de Familia, e he 
uece .. rio que 08 Comproruitentes cOllvenhito 
espres.ameRte 50bre a qualidade das pessoaA .-x
tranbas co. quem, digamo.lo assim, se com
pra.cm de apllfentar-se lloliticamenle, fOrnHUl
Cio COIB ell •• ° grande Grernio N acionai parti
cipante de Direitos Politic06 certo~) e defiui
dos, ,U1t &1t não outorguo á meros hOllpedf'lI, 
que 88 gOSftO do ruvor precario' da ProtP("çl\o 
do GonrBo que os admite, e tolera no Paiz. 
hto pelo que tou á enlenda sltppreSSi~R do Sr. 
J't'T,,,r;ro: quanto á outr. additiva do Sr. Ft'r
reiTIJ Frnnça; posto flue mui philantrophica pa
reça, cuido ~ne pecea de rouco política. Eu 
dilitingo o nlreito de Hospitalidade flue um 
Go\'erno Franco e liberal de,oe prestar ao ex
trangeiro perseguido no seu I'aiz, do Direito de 
Cidadão que !lesta emenda se lhe outorp: con
eedo-!be aqupl)e sim, mas nego·lbe estE': a qua
lidade de Infeliz nãoo torna o extrangciro m.i, 
acondicionado para ~ntrer no nosso gremio ,.do 
que o leria aDt~ da diminuição da tlua Ruti~ 
tõrtuDL Além de que t a perseguição que ~uAI
quer homem sofre t>ntre os seos naturacs j!l ~ 
tabelleee uma presumpção contra elle', o que M 
~e ler delitruida pela verdade de facto - conht>
cida: e não he boa Politica admittir indi ... in
ctamente, e .IDalgamar em uma.ocit>dadta o 
bO;Qem probo ludibrio da fortuna, com o mRI .. 
"ado quebrantador das Leis que foge ia pu
llição devida pelol 8eOl crimes. Pouca honra 
faria aos Representante.; da Nação Br8!1i1f!irn 
prodigalih8rem le~ termo o fo:o de Cidadão 
ilqueUea que por lauito feliz~tl se baverião de 
~ucontrar a b(lI;pilalidade em ° .. eo Paiz. E 
porque fim 1.. Nis; ulile o ed fJuod jôei",., 1I1111n 
'~d glor;a, Não sejamos impoliticos á força de 
CJuerermos St'r humanos, e compadecirloli dA lIor
'teo dos outrM. Votarei cODse'lucntemente contra 
uma, eou.ra cmeuda. 

O Sr. S°;tf1lJ Lisboa: - Sr. l'residente: Todo. 
os prudentes rt>ccnl!er:em corno justa a regra -
r.c.'n~"'D e:rce:;,to li, bO/ll. - Não posso coDCormar
me ao propOSto Arldilamento de se cooceder a 
uature.lillaf;fLo aos I~sl 'ali gei r03 Fers~guidos injusta. 
°m~nte em: •• SeDS Pai:e., ou por Opiniões Rcligio. 
88" e Poh\Jca~. Islo. :mldo t!GtabeJecido em Caos
tjtuiçáo, he sem e~empl/) em Naçiio alguma, e 
delilroe RS bases do Art!go Constitucional t que re. 
.quer nus ES~f3Rgeir~s, que le pel'tC'ndem nalursli
alI' "copulanv~mentd as condições de maioridadl, 
d(Jmirilio, , E81afJ4!zâmentn 'dil no .Brluit. Uma 
cone be a absoluta rcjt'ic;ão de Estrangeiros, C 

outrl a indiscriminada Daluralisação dell,'s t e mui. 
to menos pelo vago titulo de peraeguidtN em 8en1 

PlliM8, Os Sr!l. l>epulatltls que propM.m etta ex. 
trf'm081 liberalidade t confur.(lcm o Direito do 119ylo , 
cOm o Direito do Cídadiio Brasileiro. A nOllsa 
Consti'uiçã~ aão nes- aqueDe, mas não prodigali. 
li ~te. Fraaquêa a hospitalidade, e o esereicio 
da iqdustrift o ueil; isto basta. Ainda que o Brasil 
1)áo wja terra inllospita t e respeite OI DireitOl 
da H umuridade, odeixando l"iver em teo seio a 
qua!quer peatoa de outra Naç(o, que' eU:s vier, 
_~o COlMo • ...,. de r!fol:íoá q\IAtSf{Uer' e .. ,.. 

mad~s, • tendo ao lDiserlvel por COIUO ItIfI"iIdJI ~ 
lem sento escrutinio da causa di viDda; corri 
tudo, não deve prescindir ci& IlJlpe~ão d, Poli
ria sobre emigradOl, ou intruso., nem constituir 
lCI8 valor o Direito de Cidadão por iadiatillCla 
graça de naturalisação, noem pôr em perigo a ... 
gurallça publica com tumulta"1 tntra~a de gente 
de -paiae& revoltos, ou .perturbados, DUO lhe c~
"indo ser como a antiga Roma, segundo dlll. 
Cicero, o enxurro de todos OI Povo. - Sen4ma 
omniJlm gentium. :E I Rei de In~'aterra Jorge lU., 
quando ~uhio AO 'fhrono. CO~S~lLucioDal, tendo as 
liberaes lMas da lolerallcla eml, logo declarou
No 1f'IIO Rúnado não ha pe7'ltguiçDO. - Será ho
noritico ao no.o Governo imitar ., cxemplo deste 
MODarcha ConstitucioDal, que, reinando mais de 
mtio sec:ulo, elevou • Nação InglclI á tito alto 
grão ele civiJisação t riqueaa, e polencia, Devemo. 
ter o timbre d. mler; no lmptrio tio BrQ,il na. 
I", pe,.,tl!1'ifÕO de qualfJuer ES,trangeiro, co~ tan. 
to que nõo turbe o culto pu~hco, nem ':lo~e u 
Lei .. do Eslado. Porém seua absurdo er'llr em 
cata Pr.->villcia t Cidade , ou Villa, um Pretório 
para julgar se tQrão ou não ~judamente perseJui
doa 08 degradadOl ou e~patrlados dOi ftllpectlvOI 
paiaes, que apportarem á teuitorio Brasileiro, • 
par. lo~o se lbe~ dar, em premie a Datural~çã~ 
f) Brasil bem póde dner - qutlQ me consutmo 
J ui. "ntre vós e o .osso GoVejODo? Como se d!.8-
linguirá a pret8n~a persegui~(), se o caso foi por 
df'licto civil, ou por mera!l opiniões religiosas e 
peJilicas P Não ba Governo que não tenha defei. 
t08, e descontentes; porém Dlo üe meDOS certo, 
que ha perturbadores publicos.. que, 'titulo de 
MJeraes , se obatinüo em propagar 8Uas opilJiõ~ 
religiosas e politica8, e :ité infieia, • o impi8l, 
coutr. o Syslemae Symbolo do Governo ncabele
cillo t fazendo ')Fosel,los.. e miDando a Constitui· 
~ão, boa ou má, do Estado. A entrada promis
cua de hes liheraes só servem plra In.rem • 
desordelJ\ o SOl paizes aonde bUlicão 18110; ellcs dt1'e1ll 

sl~r o eterno objccto da vigila:lcia do Governo. 
Nem delles se apere mcdt'1'ação, e tadturnidaJe. 
'l'em sido hem poDderado por Filosophos e Esta. 
distas, que o p"e,~rio do entendimento be .inda 
mais forle e il1'eshtivel, do que a do parto corpo
reu: quem concebe qualqutT pensamento, que en
tende ler util eommunicar por vaidade, ou con!_ 
cienei., Dão deixa jámai8 de e faz~r.. nio obs
tante quaesquer prohibiçóes do Governo: Por isso 
os Chefes e prop4ngadistsa das Seilas Religiosas, 
ou Civí .. , siio OI entes maia perigosos dI.' qual
quer Paia Entre DÔ. ainda suhsiste o Trat,do 
com Inglaterra; de não se admÍttir reciproc:ameR .. 
te de um Paiz para oulro I réos de crime6 odi06Ol. 
Ain"a que se notou ser ella estiplllaçi:o mui 
vagA t com tudo, na ordinaria inlelJigenc:Ía sem 
(,3vm.çãô, se entende a respeito doS perturbadores 
do Elltado. dos llRsat:S!nos, hancarroteir08, e. fal
sitiCllrfOl'eB. cujos delieto8, silo não só contTariOl 
á or(l~m civilo, mas tambetn aos interesses da Hu. 
mani.lade. He fàdl a taes facinorosos virem co 
Brasil,' inclllcando-Ie por injus&amt'nte perseguidos 
por leOI Govenl08, e de serem ~icrim8S da intoll'o 
lIneia por opiniões ftligiosas e politi-:18. Tac! 
mulvados melhor Ben. qUf' tossem despachados nSI 
rOreal tIe .eoa PaiJet. Aqui oecorrem me douB ~os 
sobre o aaumpto. Não obstante a coleranci. do 
GoftDO lDs'a, .. «iDo coner u o abra liUera,. 
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ri_ sobro' fj',rmas ele GC''t'emo, e seims R~li'!iosas 
qaaa:lo ~ol:b!·,!u~. iIUI"lIf, im.:, e ~'.n'd .. &lina:ntnte. se 
propagsv!u n:1 1'.,-:-,'1 IllIlhlrl'" de ""oI11etoR do ledi
Gi(180 :\meri,"'''' 1'/tnma" PfJillt. ordenou ao Pro
('urador d;1 Cor.s.' qll;l cllntra elle procede-se con
"rme áll Lt:i!l; d., (tae reiultou o tE'r e 8t: 80phista 
prMcripto. ..·ugin:l" para Ji'rançlt 110 principio da 
,.,volut;lio de-te l'ui:. foi n'l~tJrnliSl&do pela Assem
bléa. eomoperse!!uldu por' sustentar '" DireitolJ do 
Homem, e até Ih,· ~l'rã" um lura' de Deputado; 
lend. depois na mesma AS<!embl~a balado por 
idiot •• e prelO p.,~a ir á GuilotiM, por ter .idó 
um dos Deputa.ioll con'tr. ~ t~1Ío de Robespierre; 
e teria igual t&:lo. se este DIi.. f08se destroillo. 
Com semf.th:sn~ pretexto cI.~ pcr,;eglliclo em Napo
lei 't'eio o Oener .. l d"!l re\'olto~os P~ppe refugiar
.. á Porto~al. dando lhe . &s Corte.. utna peo~. 
ti. . quatro contos df~ ré~i,c • que nunca demo ao 
lDai.r servidor ,d" E"ta,lo. Taes exemplos nos devem 
.cumentar, Por ia·() v .. to c'Jnt'a • ge'lel'Olidade ar
bitrari .. ôe nat"tf4!ii:ar lUIS que ie dilcm injus&amen
te flenrgllidos n.. Beta Pais, ou emil!radOl por inte
leraneia de npitliõell reli~io8:'1 e política. Eu lem. 
pre úrd ban'la a pari e c4IDtra os que a.."Ii.u desper
Cliçarem o dirt'itn de Cidadã .. Br&ltileiro. 

O Sr. li "aujo Lima oft"ereceo tam~m a emen
da .egui!1te: 110 ('&10 de se assl'ntar na !lul'resDão 
do Artigo. como propusera o Sr. V~'gllti,.o. 

" ( Dada a supreuiiu.) O etltritn;eiro que se 
domicili.r, e tie lIIo8tr4lr util lia fôrma que • Lei 
detenninar. - Ara/do LifJUJ. 

Foi apoiadL 
O Sr. Paula e Mel/o igualmente ofFereceo a 

,,!uinte : 
" Os que cnmo celon06 't'icrem estabelecer,se 

»0 J mperio. independente dOI outros requisilOl.
PaiJa • M~/ln. 

Foi apoiada. 
O Sr. C"rneiro Lii.mbem mandou á Mesa a se

guiate ' emenda. 
" A hahitarão ou domicilio entem.Je-se a resi-

o , •• 

"coeia de qualrn annos com &rumo Oe permanecer" 
- F,onc;uo Carntilo. 

N lio foi apoiada. 
Julgou se discutida a m:ateri:s, e o ~r. Preai

itnfe prt'pOI ~c p:l8~ava o §. como e~lava redigi
do: , Vt"llceo.t'f' que Illl!lSuse SI\lv& a l1Iel!lOr rctlacção. 

8eO'uirão-se culãtl as emendas çon~deratlds como 
addit4n~eolo9, e pro(loJ;-se: 

1.° A doJ Sr. Car .. :al!1o e .. 'feNo: N.ío foi ap
provada. 

~.o A do Sr. Paula .. tfello: Tambcm niio foi 
approv.nla. 

8.° A do 5r. Ferrei.ra França, dividida (:In duas 
~artes: Niio IX'''lSOIl. 

4.- A do Sr. Silva Li,lJoa: Foi appronda., 
5.° A do Sr . • lrtllljo L,Ma: Julgou-se pU'Ju

àicsde. 
6.° A <lo Sr. França: Foi appro'a<la como ba

se da rcJ,:~·iio. ".0 A. UO SI'. lf.fOfltt,'f1mn, que se dividio !'!l 
~ua8 parles: 1-' ~r:io nmbA!l ap~rovadtl.s, mas. vellft
~ando'&e, tlll cada, uma das htpothesea 38 ClfCUDti

taneias requeridas no §, do Proj('(:to. 
P~sou~se .0 §. ~~.o do mevmo Artigo 6.° que 

diz· ' 
. " Os f:!bos de P.~s Drltllileir<ls que perdemc. 

a qualidade de Cidac\iios Brasilei lOS. UI". \"e3t quo 
te2?bão m.iuridadu e uomicilio ,ao lml'erio. 

lPan:ii ãu ":..:;uu~ Sra. l1epUfltfos; ... .,. a
a Ilora d. leitura dOll Pareceres. decluoli • Sr. 
Presidente adiac~. :a di,eIlSioio. 

O Sr. Secret:ario ~·al;el tiPo. C08la pedio • ~ 
la\"1':l para ler o seguinte OlHeic) do lIioiaCro ... 
Estad,. dO!i Segocioli cb GUftrL 

111. e Ex. Sr, - Lc!vci a PrC!IeDÇ8 d. Sua 
Msgestade o !mperador o Oflicio de V. ElE. ct. 30 
de ~ctt'mbro pelo qual ex~l' a Assembl;\a Geral, 
Constituinte e Legislal~'" Informaçúes sobre OI IDO

ti.o9 que determin:rio o GO\'erilur, ~miC&ir Doa 
Corpos do E"ercito Nadollat Officiara Luaitooa 
vindOl da Bahia., e o Me~mo Au~usto 8enl-or Ma
di, qne eu responda a V. ElE. para ser prescDte i 
AssemlJléa Geral t Constituinte e L~isla,iya o Ir
guin~e. Nio ae póde. ~ilCr rigor.osa~énte que .... 
Officlae8 fctSSem a·lmltt ... ~os ao 8ervu'o; .ria eata 
idéa exacta se pelo menos t!tivetst".D files agrega
dos. isto he, com dirt>ito a C(ll'Dmand08, aos ac
cessos t e ás grllti6caç6e:J além do Soldu, ma. isto 
• não dá cnln tres 8ubahernos que se acbiio &d
didos; e a Lei de 16 de DC&elDbro de: 1806 belD 
Dlarca • diJferença d' estes que apenas tec:ebem o 
leo soldo .em n~nllum outro ditei to. Assim meInJó 
foriio geracs e peatliarea uralióes que teve o Gó
Temo l1ara assim obrar; as primt'iras são dedu .... 
du d. pratica c:onstante de todu as Nac;ÕetI cul&u 
que adllliuem desertores Da lUas fileiras; e sem 'lU 
o Governo se meta a fazer o elogio d' esta gent~. 
não peide deixai' de. Dotar aqui que muitas .~. 
5e tem tirado dellca 1l&rtil). vantajoso. Fol'io .. 
rasóes peculIares a Proclamação do Coronel' Litn. 
Com mandante do Exercito d. Babia t de que re
meto um exempTar. e a Dt"cessidade que f1l'l COD
.equencia della tinha o Governo de manter est'el 
Officiacs d:lndo-lbe Soldo, e f&Rndo ao m~mo tem
po \'ibriar a sua condue'a e opiniões poJitiaa; o 
que melhor se podia coDseguir pondo-oa debaixo 
das 't'istas de Cbefes que delles in1orDlasseru. O 
Otficio do Coronel L;f'!la quando os enviou para 
aqui não lhe aponta erimes particulares; grandes, 
mas gt'rAcs, enio esses t'm que eUes estado enrnl
vidos. mas todo o muodo sabe, que a re-ponllabi. 
lidadc dos etleitos da ~uer1'a caie I,ohe os Governos 
que a ordellltO, e os Chefes que a d:rigt·m. M d. 
to Dllll faria á Cnusa da subllrdin.1( tio a adml~!I!'io 
de.' outros ptincipi08, isto he, SI' Su'hlcerl.es e ~ol
da(los fossem i.erepados Ronde alio merús entes obe
dientes. Finalmente de\"o exror a V. E x. corri (fan
quesa fim ultima ruão, que o Govt'rllo ' a quem 
estão inctlmhidos os 5:Jgrad(l1 dev('rl'll de manl~r a 
iltviolabilidadc do Imperio. e a cOD!irrva~;iio (la trao
quilidade publica parece0' lhe que nad~ d.!to Se of. 
tendia, e se mostrava a gtofrosida,le (la NAÇão 
B:·.~ileira, sem risco na marrlt:a de leoS augustos 
destinol. Deos Guarde a V. E~. Palario em S ae 
Outubro de 18~S. - João Vieir" de CllIfJulho. o

Sr. João SCV('riflrtO MtlcM da Cc.,ta. 
Foi rcmeltido á Commhs.:;o d'e Guer .... 
O Sr. Mt"it,nno di ,Alhugue"9u1 offe~ , 

A88Cmbl~a umA "!t'moria do- t:idadtio e Tenen'. 
Coronel Je~lú; e incumbio·!e 118 Sr. M;gN~1 liJI
mo" o num;Da·!a para espât roa A:S.ID~ ••• 0 
CUDtetllto 

() Sr. Si/:Ja Li8b aprr8en'ou o ., Diplollla 
de Dt>)1u'ado p'" Cidl1de da Bahià., 

....oi rCll'leuido li CDlUmil'NO de' Pódein. 
Com" nenhum dos Relatores do' COID."" 

pedio a' pal:nn, deeI"roa o Sr. Pr"idIbrtt 'a_ .. ' 
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..... 101 Pá~~ adiacl. t. e .1.. em di .. 

.I.".to o da Commlasao de Lerrialaçlo IObre a per
ten~io doe 87 moradorel do i'aaque Da Comarca 
do Sabará t . que 6cára adiado Da leIIio de a de 
Setembro. (N.- 61 do Diario.) 

O Sr. F,.IIRça: -- De q .. alquer maneira que 
este a.umpto 8t>ja conRiderado, cumpre reDieté-
)0 , acçio do POder Exec_tivo .................... . 
•••.•••••.•• .••••••.•..•...•••..• O Direito porque ho-
Je le rege esta parte da Adruioilltraçio Publica 
não coosente que algum .eja deM8pn1 .. do daa 
t!rral que oc~upa se o~o por .eiaten~ pronun
tlada em ac:çao de retlodleaçio ,enhlada com 
audif'ncia das Partes. Depois que Lllil tio Rtgo 
ilo Goterno de Perdamhuco dftapol!sou muitol 
Lavradores daI .~as p08888 010 tituladaR aabi
rio ao Throno Repretlentaçôe& te· ~IRei D. 
Joio VI. 8rlooll e sUllcitou a Legilllação que 
havia á este f""peito. Nioguem hoje por 111m
pies lentenças de mE'diçio póde lançar fãr. daI 
terrasmedidall aoa intruROS: ha de con,enc .. lo1 
.. or via ordinaria. ( 'Não. ae ou,io o I'ftIto ) 

O Sr. Pe,ei"i da· Cunha: - Quandd este P .. 
ieeer le. apresentou logo eu dil8e que o negocio 
~iio nos compeeia, e devia ser remetÜdo aoe meiOl 
Judieiaea. ~8te8 bomenl queiúo-ae de que um ter
ceiro OI quer láDÇat ~. de terreno que culti,ão , 
pai. usem dos meios competentes; • Auemblé. nio 
be J ui. t nada tem q~ tcJmar em conaiderltção; 
• por iao não pulO .ppro"ar ° Parecer, porque 
)letJir ioformações sobre ulft negocio que ealá fóra 
Clu nOSlU attribuiçóe8 parece-me que não tem lugar. 

O Sr. Car~;,o de CamJX»: -, H. Lei. em 
'rig',r ptla quae. se deye dec:iClir ... queatão; por 
tanl~ nada m.i~ tem ~ f~r OI queix080l do lIue 
*eguuem. OI mel UI ordIDarloa. ............................. . 

JuLcou . .e discutida • meteria. e posto á 'o
fação o· Parec:et roi regeitado t decidindo. se que o 
:bt'!godo de que trata,. não era da competenci. da 
Al8embléa. 

Paqoa.se a outro Parecer da mesma Commi .. 
tão IObre dispensaI de habilitações e lapso de tem
po que 6c:atra ","ti_do na sesão de 25 de Setem
bro. (N.o 9 do Vol. 2.·,) 

O Sr. Fra"fU: - En não ~ncedo, oem o 
JM?deria conce<ler. sendo c:onllt'cluea'e em~meol prin
cipiol t que ao Go.el1lO se relaxatiem u diapenaa. 
de Lei; perqlle seria ilso d"atruir por uma parte 
• obra que pertendemos consolidar por outra. Não 
Jle porém a hypothesc que dehatrmOl tal que in
COI'I'eS8em08 nes.a ceulura. São duu cbamadHI Dia. 
fH!Dsaa AI que se DOS propoem t as quaee chamo 
eu 8nl8l. reltituição de Direito peslOal caduco f pa
ra le faser um .elo aalemae que iora j:í permiti
do fuer e le não fizera em certo praao do tempo 
decurso; contra cujo COlrlmil8O ha a ucepção re
~nhec:ida em Direito d~ que ao legitimamen(e im
pedido nio corre o tempo; ou seja i6lO no exer. 
ddo de ceto8 de jurisdição contenciosa, ou já .0-
Jon~ria. 'l'enho por tanto qtJe tal Dilpeaaa de la,.., 
de tempo r""peito , mediçiio, e demarcação de 
_Imali"" nü~ he ou,''' CO" .. maia do que • pro
nunda~iio do um direito de restituição em bypo. 
,Ileee t 'fue em theM! se acba f.acultado ao impedi
do; quando le dão If'girim.. premil88' para te ,Ue 
conceder. Nem lu du,ida recorrer·R ru. illO im
mediat.·meoto ao Go,erne, pGl'CJue 88 o mesmo 
Governo he o que immediatamenfl emite AI Cattaa 
de data com • CODdição eI •• dlmarcar .. OIIto 

telllpo. , .n. lambem immediatamente compete .. 
relaxar • pena do COmfllillO ineono pelo l_piO do 
mesmo tempo concedido. Todo iS8U he DI.teria que 
resabe ao exercicio do Poder Executi,o, • que. 
.elD gr •• ea iocon'enientel Ie aiio poderia deatacar. 
d. lua atribuiçãe. Se o Go,erno .. não ti,eae 
reservado immedia'amente até aqui as datai de ter
ra, e que • lua cJeatribuição entre o. -inditidaoe 
da claae agricola esti'era comnida , 8eamciroa 
locaea t com total independearia de eonfirmaçóa 
parciae., seria o meo ,oto, que perante OI meamoa 
lesmeiroe .pur ..... m •• Partta a tnnor.enc:ia d. &an
Commil8Ol de lapao de tempo, e ,ue por ellea foi. 
le pronunciada a respecti,a rc~titulção com ApeI
lação e A~.o DO tua (le recu~ Tanto est~ 
cu coDYenCldo t de que • chamada Dilpen.. de Lei 
DO CAIO he um .pt'lIido mal imposto , eou.. "a. 
outro neme devia ter. 1,10 digo eu pelo que rei
peita li. chamadu DilpeDUI· de la.,.. de tem,.., 
par. ae medirem e dem.rca-eIa .. marias .te daaa 
... tiga: muito mail de ponto porém aube • ruão 
pelo que rellpeita á questão d.. Diapen!oAl qae o 
Imperador baja de facultar na juriadiçl\o do Grio
Ifeatrado da Ordenl: pois sendo este uma pura 
Delegação do Poder Eeclf'fiillitiCO, e que como -tal 
o não reecbe elle da Nação; mal poderiamOl ta. 
cultar-Ihe como Represento,atea da me.ma Naçú 
AI Diepeneal dOi Estatutos t e De6niçóea da. ao;. 
bredi.u Ordenl, que (~onstituem uma communidade 
atranha dirigida em aeotI actos por am outro Po
der a que se acha tluhalternado o do Grão-Meawe" 
Votal'f'i por tanto qne o Govc.-no contin_Da .. ar. 
clla da Admioiitração lleguitla até aqni _ ditai 
respeito.. 

O Sr. Ca,.",.;ro de CampoJ: - A I eerca de 
18 concederem HabitoR da Ordem de Cbrilto, 
eu tambem tive alguma du,ida; mas eonlid~ 
rando que as Orden~ ja não sio como f'rão d'.a
tes Ordens Rt"gulare8, maa .im uma nrda. 
dei ra Condecoroç'do Politica, e que o 1180 Mee
trado ae acha reunido , Corôa: Kata. rallÕel, 
e muito mais a de ter esta Augu~la As.embl' .. 
resolvido que tica"sem em vigor todas aa Lei., 
Decret08 e Resoluçoe&, que DOI região, ... 
quanto ° contrariO mio (0888 ordenado, h8Y8n
do alilll uma Resolução que declarou dever o 
Imperador exe"cer o MeJtrado da Ordem ele 
Christo, ~ORlO unido á Corôa, me p~nuadirlo 
que 8P. de,ia continuar • conferir esta 'f allha 
como ••. moill Ordens MiIi~are. de que esta .. -
mOIl de ·polllle. Continuando a idéa do Mestrado 
rellnido á Corôa do Imperio, não he .. obre u 
dispensRs para l'e éffioitunr a mercê do Habito_ 
que me CK'COI'reo n duvida de he concederem pe. 
la Secl'f!tRria de E8tallo, i?orque estnl ~i8penlaa 
lIÓ concede o Griio-M"stre, e não podia P.IItrar 
em duvida . que o Imperador nest.. qualidade 
legitimamente a,. cone .. dp~fle. A resolução que s~ 
pede, he para olltral' di8pf'lIílnS, ("omo 8eJio as 
de habilitaçõeR paro f'IICllrtflfl d(~ OOieios, lapsos 
de tempo pltr:t pDtllIarean a~ Cartlls pela Çban
cpllaria &c. SElIt1l8 di!ipt"nlm~ ""rsão pobre oh .. 
jectos de pequena .. nlidade t e que d~verião ser 
vf!rificad08 ant~ d" conferidoll os Officios; a 
fàlta dell ... l'Orém he DIl"8~ incolllIDoda R08 8~ra. 
dadOR e até 08 pode ~'r nos circu·n'!tnneias de 
perderem o qlle obtivf!rã·o, n~o por culpa pro
pria t mal de !leol Procuradure. 011 Agentes, 
principalmente 08 reaideat.. rora d4 Corte •. P .. 
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)0 que, , ~llClllJÇão do lap5io de It:"'po pnra lIe 
confirm~renl BR datai de Se~lIIaJ'ín8 t villtas as 
pondero!!,,! rQsõett produzida!; de tfOr a ASRem
bléa que regular nO\'8mentc Cliliail datai!, enten. 
do CJue .e dewe authari.ar o Governo par. 
cootlDuar a concf'der efl~all di!'pcflilas, Gue pOi' 
atHo erão do Expedientp ordinario da 8ec:reta
ria de E!llado; pois aR Cortes de J.li;;boa , ape. 
sar. de Ilerem ba"tantempnte C8caS88I rplativa. 
mente ao" PodereI! do Governo, não achárão 
4IU8 devido coarcta·lo nesta parte; como se ve
rifica pelaR muiht!! diflpt'nsa& deste gemero t con
cedidall pelo Governo que se Bchão a ('ada pa~ .0 trauf.criptBs nOI Diarios, depoi!t de iustala
d .. R8 Cortette e jurHd:a A Constituição. 

O Sr . .Andrada M~l,aJo': - (Não se eotende 
O Tacbigrafo) 

Julgando-se diaeutida a materia, dividio o Sr. 
P,uidente o Par~r em duu partes, e propoz: 

1.- Se a Aaembléa approv8va a 1,- parte, isto 
he t a contintlação da concelsão das dispenlias de 
habili~õél para se professar nas tres Ordens Mi
litam: Decidio se que lim ; continuando-se a dar pe_ 
la ~taria d' .~stldo dOI Negociol do Imperio. 

2.- Se approvava a 2,- que era relativa ás dia
penas de lapso de tempo: Decitlio-se que Dilo. 

O Sr. PreJidtllte declarou que a sessão seguin
te com!'çaria secreta; e que, 8e contiDuaue publica, 
.. diac:utiria o Projecto de Constituição. 

Levaotou-g a &elllã'o IÍI 2- horu da fardr. 

Miguel OUmora du Pin e .Almeida. Secretarie. 

llESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Pa" JOIé J~i". Carneiro tU Camp08. 

lU. e Ex. Sr.: - A. Assembléa Geral COM
titmnte e ~.Iativa do lmperiu lto Brasil, toma ... 
do emconslderaÇlio as noticiag ullimamente rece.ela do Estado Cis-Platino , mllnda recommenur 
ao Governo a prompta remessa de todas as infor
maç6e. que poderem esclarecer a Assembléa 80bre o 
estado actua' dos negucif)s de Monte\'ideo. O que 
V. Ex. levará ao Coí.bedmento de Sua Magestade 
Imperial. Deol Guarde a V. Ex. Paço da ARscmbléa 
em ~ de Outubro de 18:!3: - J oáo ,st;ver;ano 
j,l/aciel da COIea. 

Parn o me.\mo. 

lU. e Ex. Sr,; - A Al;8embléa Geral Cons
tiluinte, Q Le,islativa do Imperio do Brallil, tendo 
l,rocedido boje {, nomeação de Presidente Vice-Pre
aidente e' Secretarios para o mes que dccorre do 
dia d' amªubiía até 3 de Novembro: !\Ianda com
muuicar ao Governo, que tt'm eleito para, Presiden
te Mar';", FrnnC'iaro ilibeiro tI' Andl'ad4, para 
Vice-Presidente Antonio Lu;z Pereira da CtIR/6tJ, 
par. Secretario. efttoctivos João St:verinno Macifl 
do Co",-, JlJ;~tel o,emo1l dt, Pin e IIlmeida, Jo
.é ..4.nt01l;0 (la e Si1va Jtfn;a, e J08é FeliC'itJnn Fer
f&and,." Pi,~he;ro , e pua S"'pplentes Mar,oel J08J 
de Suu,,, Fra'Ilrn, r. Franci~C'o G~ Acaiaba Monte .. 
,uma. O que 'V. Ex. levará ao conhecimento de 
Sua Magest&de Imperial - Deoa Guarde a V. Ex. 
P!lÇO da Aaaembléa em 2 d' Outubna d.o 18ii- -
loéio Sef1c,iano Maciel àlJ (o" 

SESSAO Dl:: , D' OUTUBRO. 

. Pruidc:ndti tio Sr. Ribeiro d A,ulrllda. 

T Ermi~ada ~ a ~eS8ão secreta, abrinio.se .. por
fas '. e o Sr: 1 reSldente decl.roll que começava • 
pubhca, e hda a A cca do dia ante:edente, Colo 
Dpprovada COIJl uma pequena edenda. 

O Sr •. Ht:nri'l".eJ de Rtleflde pedio licença 
para se retirar por IDcommodado. 

Foi mandada á Mesa .. leguinfe declaraçio d. 
volo: 

" Declaro que nl &e!ii;'io ultima fui de voto 
que I!iio, .pll8S&8Se o Artigo 6.". do Projecto da 
COn8tltlllçaO na parte em que fUl votado. PIMIla 
e Mello - Cu.todio Dia.,. 

O Sr. Secretario Fernandes Pi"l,eir:o leo 
seguinte of6eio do Ministro d' ElIlado dOI Nego.; 
cio. da Fazenda. 

DI. e I$x. Sr. - Sua l\fagestade o Imperador 
Manda remeter.a V. Ex. a inc1usa expoaiçio de. 
estado da Fazenda Publica. para ser prelleDte á 
Assembléa Geral Constituinte e Legislati,a, e á 
vÍlIla deUe rfiOlvet o que achar mais conveniente ~ 
Esperando Sua Magatade, que com a maior bre.t 
vidade po88ivel seja o Governo habilitado para 
~er satisfazer 88 despesas. extraordinarias que 
elllJe a defesa do Impeno, .e lustentaçãO da sua 
Independencia em tão meHadrou8, e critica clr. 
cunltanciu, em que se acha a Naçio Druilei .... 
Deos Guarde a V. ELPaço 'de Outubro ele 
1828 : - MG1loel J«into Nogueira da Ga".. _ 
Sr. J 040 S~e,itJflO Maciel da COlta. 

O Sr. Prelidenle: - Parecia-mecouftllimte 
reservar para a sessão de segulld. feira a léitura da 
Exposição cru Relatorio que acompanba este OfBcid' 
até para Ibe dar maior publicidaCle, porque hoje 
Dão está quasi Dinguem nas galarias, 

ResolVe0 a AssembJéa que assim se 6seae. 
O Sr. Françl'; - Sr. Presidente: Antes de 

entTarmos na ord~m do dia eu peço • p.lavra ... 
ra diaer que recebi de JorHJ"im Gonfal'tf.' Lido 
uma earta em resposta ao Officio qu·e na quahda .. 
ele de Secre.ario lhe dirigi participando-lhe a deli .. 
bera,ão da Assembléa a respeito da 8ua vinda; 
abri esta respost.a porque o sohreetcripto tnaia o' 
meo nome, e cumpre-me remetle-Ia , Meu. 

O Sr, Jtlacitl Ja cOle" fez a leitora Doa .e:. 
gni.,tt'1 termos: 

m. e EL Sr. - Tabo. a lionr. de acuaI' 
a recepção do Ofticio de V. EL d:at.ALlo do 1.° de' 
Agesto paSlado, era que me participa de ordear 
da Soberana A8sembléa Geral Constituidte e La. 
~sl.tivll do Brasil, que achando.se lepl o mIO' 
))i ploma podia ir' tomar parte nos trabalhol d. 
mesma como Deputado pela Provlneia do Rio de 
JAndro, umta vez que era conformidada das iDltra~' 
çõea de J9 de Jnlho de Im me mostre lem cri. 
me, que me inhiba de ter as5ento nesse Augua&G' 
Congresso. Parece, que a opinião pablica,. e ~ 
Tempo ja ti,erão a valentia de eltlcidar o DegrU. 

me da c.fumaia, que, no silefldo de..... ..' 
Leis, e nA poatcrgllÇ't,O dI:' lodol til Direi&ol, fi 
de todas as gAranti.1 sociat!!, me efu(teDteu da 
Pacria. Mas lIem e ... CIIDI publica. CJl,Ic já pre
nnio a minha justidcação, Dem o' Irlto da mie 
nba eonscieacia, que U.. he muito aaurior, jus'i,. 
ficio-me· todavia perlDte a Lei: aem ata derradei. 
la apuração Di. me .-co lepro. • leia ...... 



( -> 
*~nç, .. Ai? a!;c~o ,,,oTt.~ PII'I 0_' ~~'. d. 1ft le. ÃSltll\bléa entendd qut ati l18i.,. bem re4l.. 
~C\lma4o,.6 m!llev~cncla p~. COllsegll,d. po. gido., eu .cedo. 
i'ellÍ ·· ... Ja1tÜIlI&, IIOIemDicbde t v~i. a miDha p". (FaUlário tambem os Sn •. Yerglle;rD e .Ar/UI. 
\t"", .0 curo ~U. exultarei. ou c~m eU. confundi. .;0 Lima, m .. Dão se p,' .. le ordenar OI dilcUI'IQI: 
tõi 'ü' minha cinJas, defeDdendo, a au. ,ludepm. pelo que eacrevro o 'rachigreCo V'clOr;1I0.) 
deuc", a lua Liberdade • ~ o Throno em que O Sr. .AnNada JItuol,ado l'eqtiereo o .dilDl~ll. 
~, coUocou o· Seo Augusto lml'Cruatc. ~ando to do §:, e lendo .~iado, entruM em .diacuaão. 
a V. Elt." qu~in Cuer-me .. bonra. de &ran8mitir O Sr. Dunrle SiI'Do: - En. Dno I~ .,9ir· 
.. cu~hccimellco d. Sobenna Â8Hm1)léa esla mie DO odialM'nto por uma UIlio bem eimplel .. 0 .Â~.: 
lllia . r~P'Jlit., rogo· lhe talRbem a de ofFereeer.lhe' . ligo trata dOi ealrangeir08. que pode .... obter- €arta· 
P.01 mim toJos ._. rel~ de ulII_Cic,ladlo mnan· de .Natura1i~,;:io; e (O.te _ -,rata .dos filho. de Cl.' 
.e da sua Patrla,' e fiel á lua Naçao. Déoa Guar. dadllo8 Brllllelros que terihao deIxado de o ter. 
.... a V. Ex. BueDOI Aires· t . ~ . Selt"mbro de i.to he, ttue aendo perc1ido a qualidade .de cid~ 
1r82S: - lIl •. e Ex. Sr. ~lanOtI JOId de SO,,'" d,ios deixárão de ser Brasileiras; portaDto que·i .. 
I'r""f~ - Jouqu;", GnnftJ'DU údo.. porta agora .. ber • perderão dirrirbs civil ou di .. 

Ficou a Auembléa inteirada. reitoa polili~OI' Deixando. de.r cidadiios ja _ 
Pasaota·1C , ordem do dia, e eutroa- ~IU dis. vê que perderlo todos eIIeI direitoll. Agora trata

e,u .... o o § 2. U do Art. 6.0 do Projecto de Co.... moa. das que DlICtrio d" Paii qae perderão a 
aaUlição que fic1ra ad.i.do Da sessão aDteCedeuw. qnalidade lle Br.mleiros: em JU,2ar COlDpetnte ve. 

O Sr .Jlndrndfl Matl'MO ofiereceo a seguiDte remos cumo se perde ela qualidad~. Ac:ho poia 
.-nela (le r~acc;iiu ao. dit~" S .1.° .• qu~ o § está bem coDcebida; c voto eoQtra • 

u .0. filhos de. pai' cldaClaOl BraSIleIros que O'lJamento. . 
perderão esta qualidade por se naturaliaarem em . O S',; Carmro fa.bem 118 Oppol a que 6. 
Esia estrangeiro. uma ve. que teohiio no Imperio ca~ adiada a materia (~~; mas o Tachigrar .. 
4omicilio, e cbeguem á maioridade' - .4rtdrad4 declarou que niio pôde perceber OI argumeDto. ea 
41acl:ado., . que 10 fundau para conlraria' o adiamento. 

Foi allOiada. J ulgaDdOole sufljcieRtemente. discutido o adia. 
. O Sr, Almeida e .Al"uql~rque: -- Parece.me t' mento, e posto , votaçãe' .foi regei&ado. 
Sr. Pr8Ji~ellte, que este § ainda perci .. de uma O Sr. Carneiro: - €OIJH) a Aeeembléa resolol 
a~dicção. Al:bfJ ra~avel que' se faça expreasa dia- Veo CfUe Dão tem Jugar o adiameDto, eu .. ando á 
~ocção entre ~s filhos DI$eidos antcl do Pai per- Mesa o meo additamento, eoocebido DO' termoa 
~er a qu .. lid"de . de cidadão Brasileiro, e OI que seguiRtee : 
nasce,.~o depCJi, da perd~; e'leI jUlto be que pre- " o. direitOl de Cidadão Brasileiro perdem-ae: 
cillem de- carta de Naturaliaação J?-ra obter 11m ti. 1.° Pela mudança ele. domicilio para pai. ... 
'U.tlo qi}c Dão tem porque 180 Pu O perdeo. mas tranlSeiro, com animo lixo de abi permanecer. e 
08 C\u~ na"iÇe'-",o aoln, devem MIl' cidadãos· Bem &eqnmção de naturalissçlio nelle. 
urec1slio de Carta-. Ju~go por iuo neceaario sela. 2.° Par aenten(,'a' que condemne a desn.curali. 
rfr a doutrina do §., bem que esteja persu~u1ido ação. banimeuto - F"I1Ic.'ilco Carraej,.o. 
que a meMe elos iUUltres Redactorea, Dlio podia Apoi:ufo. 
E:f~ Sd não que o estabelecido DO § 118 entendesse O Sr. Prelidmte declatOo adiada a di~na&, 
,los till~~s Da:icidOl depoia de &er O· Pai: perdido. por dar a hora da lei.Úf. das lndicaçôei e Parecer •• 
qualiclade de cidadãO., e nunca dOI aaacidos a.tes. O Sr. Rihe.1'O Camp08' pedio a paIa.vn, e 

O Sr. Andrada 1f:JaeAmlo: - Quando se elã mllldo .. á Mesa & .'guiDte 
por nlotivo da prec" de Carta De8Gel 6lhos o ter o 
Pai perdido o direito d~ cidadiío, escá claro que 
ae eDten~e: dos &lhOl Dascidos depois que o Pai per. 
deo aquelle' djreico;. ..... se 'tanta clareu be pre. 
Q.a ponb ... .., - OI que 11\0 .. ascidos depois. - Eu 
11"0 o pUI porque o julguei desnecesaario, yiáto. 
que DÍnguelD pode perder o que' tem sem bllver 
motivo para se lhe eirar., Aqui trata 8" de f.zer ci. 
dadã~ "Iuelle que o D~O be, of:lho do que ti. 
nha, p!rdido essa. qualitlade. E porq~e não he eIlo 
cidadiio? Porque leO Pai C)o Dão era quando eIle 
BUceo. Pareca-me portanlo que se núo póde torcer 
~ inl~Ui~encia; m~ qUAndo queiriio explicar toda. 
".&aI. mludezu " eu nio .me opponho apear ele o 
GO~llderar lupl!rRuo. 

O .Sr. .Amuida e Albuquerque: - E'G el.igo 
CJue tod~ li clareu be necessaria , P01'CJU8 isto 
Dão, be &1) p!lra. nós, nem. só plra agora, he Jiara 
o f •• I&*o C para o Brasil inteiro ;"e preciso que 
Ie S:Üb:\q.uIl~1I são os fH!los que na hypo&besQ de 
aeq r ~ai tc' perdido. O titulo de cidAdãO', precisão 
de Carla d" N"'\ltalisaçáo para. terem aquella qua.. 
lidallc.; nli38 pode h •. ver du,idas e eng:mOJ qu. 
çU~p'rt evitar •. Portal;lto Ie o' Sr. .Andratla Ma. 
d'idu quer acrescentM" mais algllml cou.. para. 
~r:~J, 1110 dl4~i~ .. oOllconlar Da lua emeooa i !' 

JNDICA~ÃO. 

?roponbo que .. mande oma. DepJtação • 
Sua Magestade Imperial parà usevel'er"lhe o mo
do como esta As.embléa recebe0 a úUlla Dotici .. 
da felil rcstauração dà ProviDci~ do Maranhão, e 
o prAll'r que teve a mesma .A8semhléa por tio fe. 
liz acontecimento - Paço da Assembléa 2 d' Outu. 
bro de 1823. - Ribe;ro C4~J. 

O S •• DiD' l ~ Eu acho .que- ml" t(Om lagar 
o qne propoem o Dobro l'reopmante. Quando ler 
..laurou •• Bahi~, SUCCCllO de tabfa inRuencia pa~ 
ra o bo/U elulo da DOua causa nlio se mandou De: 
putação a~a' lo Sua Mac~rostade; e te então .. 
não fel eomo se quer agor. que Je ta~a' Nós 
Dá!) devem OI excitar. ciOlDes entre n. Províncias, 
antes convem remoYet 10dee osmotivol. q~~ poaão 
prod\Ui.lo. e Dlostrar por nos!!a . condticta fque es
timamo. e rromovemot com Igualdade o bem dQ 
Coou eUas. Além disto Sua Mlfg~itade' já e8~ 
bem inteitado de tudo o que se· tem aqui pnsldo. 
e do modo com que fui recebida aquella agradaval 
Doticia Desta A88elDbléa, Portanto voto contra- a 
Indicaçiio. 

(} Sr .. AmlrQt}.{/j Machc.Ji>: - AindA b'a (l\Jtn 



ria, 
iàfo pít. qa. 1110 piII!e &prG(IOCfL A BOCicia 
Dlo veio a elta Aalembléa por VIa ntnordíauia. 
.... pela ordiBaria, • nOl civ.. Mo ~ui.; 
.. pai' uma Ma ..... , eoião teria lUgar ...... 
a.n.o. a noal ~o, ... DO CIIO .. qae 
... 01 Dão CODvel!lio; aléDi diao, Dão o fi .. 
lIioI ; como diae o nobre Pteopina.te, na eva. 
cu.o das Tropaa Luaitan.. da Badlia, o -.mO' 
eIe .. IIIOI pra&icar no presente casO. 

d 8t. Preridenle propol a Ilidialção; e foi 
"Pitada. , 

O Sr. Gortáide pedio & pala.,,,, e por ~ 
ti. Commillão de Inatrucção l»ublic. 100 «» seguin
te requerimento: 

" Bequeir~ qae se pet;a ao Govemo pcl. Íleo. 
pertição eompettnte a réfaçâo da. imponancia an
Bual das contribuições lit.terarias em cada uma du 
P,.vinciaa do Impeno - Oomide. . 

Decidio-se que se ofticiuse ao Govemo. 
O Sr. JlontuumIJ: - Sr. Presidente: A Pro

vincia d. Bahia', minha Patria, eID consequencia 
ela guerra que sofre0 t' e que relilmente terminou 
com o aeo triumo, ficou totalmente destruida: en
Ire todas as do Imporio be talves a· que tem pá
decido mais. Eu conheço bem o seo estado deplo
rav", mas ainda hoje nas cartas que recebi me 
descrevem a sua miseria. As lUas finanças estão 
ftJdusidu ao ultimo abatimento pela falta de com
lDereio e de asricubura, porque OI negoeiatitea per_ 
_rão OI leOI fundol, o a maior parte dos lavra
dores não tem meioa de fabricar por effeitOldes
.. guerra terrível e devutadora que tudo arruinou. 
Seria inutil apentar um por. nm todos OI Be08 ma. 
h para re conhecer a indispenaavel necessidade de 
mão protectora que ao menol melho~ a sua 8itua
ção, já que não he possivel restituir de repente o 
comlhercio e a agricultura ao mesmo florescente es
udo em que ftntes 8e achavão. Eu como Deputa.o 
do d'llqllclla Proyincia ealo~ na precisa obri~ção 
de apontar a esta· Assemblell tudo o que Julgar 
coBveniente para uIvar a Ibinha Patria dos males 
que a afligem; e por isso me lembro de requerer 
por meio d, Indicação que fie decrete para aquel
la Provincia uma Junta Profectora de Agricultu
ra e Commerclo' para auxiliar estes dous rllmOI 
primanos dae relidas dà Nação, e remediar quari
tD . for· posai 'leI· as desgraças da Província da Ba
hia , Certamente digna de melhor sorte. Eu COÕÁ

cebi O que proponho noa seguintês termOI. 

INDICAÇÃO 

atáiWçõiI ... ~ .. ti .. · ., .... li 
... ~da _ c-w.... PaotinÔ 71 .. Cí.dI . 
.. Lei da cnaçio" Go __ .. ~ ... 
por tanco me parece ocioIa- fita..,.. i_ih.", ... 
4 ata Pzotectora. . 
, . O ,St. Amlrodta M~: oiJO .... ~ 

ücio bear abe que .... teria ooáiideilicla _ .... 
bo ela eC)lDpeteacia dOI 00 ...... P..,. ... c .. 
ilto be ... CUO' .stiaordiurio que ~_ .... _ 
providencia; e pot iact tlIDetta..t , to.... li 
propoata para ui' o'lé() petâr ~ .............. ..... 
Yena a urgenc:ia req:Cieri4L ..-

(FaJWio OI Srf. Y,.,~ ê ~~ u... 
..... não li entende d lIl'eI1be Taclüpato:) 

O Sr. PruilÜflle propGlll • ~. • AI.,.. 
In"ada. 

O Sr. Sectetario J/adJ ", c.ta fW _ti. 
I.· leitura da Ind.i~o. 

O Sr. Andrlllh MacAddo: -- Ed leàallrcr qof 
pro.,atelmeate o nobre Dep1&tacIo q~ te. • pro;.. 
ta terá mui bo.. id~ a este respeito. • julp 
que u d~v! apresentar p*&' terem euaamacru pe
Ja CommlMo. 

O Sr. Ytrgueiro: ..... Sou dà àieIIna .nião, 
o requeiro que ae for a proposta , CommUdo; • 
ésta se una o nobre Pteopinante para lembrar' _ 
que lbe oecOrrer iObre " materia , poi. talilbeIa 
penso . que terá idéaa que Convirá aproveitar. 

O Sr. PrtlÍdente· ~oalultoll a Alltmbl~; • 
decidi80~ que se i'eIiIetteate Com urgeucia , COiD
miBSão d' A~cultura e CoiDmercib; OUnHo 6' Au .. 
Ihor da Ind,lcsção se o jul~áIe prccilO: _ 

O Sr; Lope" rriJmo: - Em Wüa d.u 8ea&eI do 
tilez passado, fui chamado á ordeat Dão telldo ralo; 
lado maia do que duas teses; dClde .. dia pas_ 
me á espréitia a ver se algum Sr. Deputado ~ 
tambem chamado á ordem por fltl1ar mais veíel, d. 
qu~ as permittidaa pelo Regimento, e paraiao fi. 
o meo apoDtamento; ontem ti eu um St, Depuce
de) faUar tres vezes, e hoje tornod a ,isUa, outra 
'res, rem. ser elaamsdo â otdem; pua evitar estu 
idcoherencias offereçe ia *egulnte 

lNDfCAÇAO. 

Propunho que udl doa S". Seerctiltlol que 
não th-er de redigir a Acta aponte àl tez" 
que cada unI dOI) S'8. Deputâdol ta"a, e qui 
o Sr. Presidente nlo dê a pala"ra liIem eO"8ul. 
tar ptimeiramente 08 apontamentos. - O bepOé 
tado Lo,pes Gatf!a., • 

O Sr. Pres,dente: -- Nila sei que • con
ceda a nenhunl Sr. p~ptit8d() ,o fllUar, lIIall ~e
zeA do que as permlttld88; 50 pudera tet IIltd 
euccedido alguma "t'Z por engano. 

AttendeDclo ao extraordinarid ti çritico esta<ld 
em que se acha~ o Commercio Agricultura e .Artes 
tI. Provineia da Bahia, em codsequencia da guer
ta que relismente tem acabado Com victoria: Pro
ponho que .. _le .decrete o estabelecimento de ulila 
luO&&· Profeclora da Agricultura e Commereio na
quella Provinda; e pa~_ que este negocio. t~nha 
todo o cunho de pcrfelçao, offer~ esla Idea â 
illustre Ccuomissão de Agricultura. Commercio, e 
AI'teI, para que dê \lrgentemente sobre isto o SeG 

parecer, o qual sendo aflirniativo deverá ser acom
panhado· do Projeeto de Lei para esta criação.
O Deputado Mo7llUtl.ma. 

O . mesmo Sr. Depaudo reqúeteo a urgencia f 
• I8IIdo apoiada enttoa em' diecu_o. 

O Sr. DlUlrM Si""': ....... Sr.· Preaide1ite: Côn
.... 1IrpUIÍA ~ •. teDIae •• -lembtE4-' todu .. 

O Sr. Lopes Gama : ~ Eu p'~ponbo • mi. 
nha lndicaç;in nlÍo RÓ porque se falia anais ve
zes do -lue a9 ~ncedidas, mas para 8e perder 
o. ~ostulUC de fallar 8em 8e pedir n palavra; 
Muitas '.~ze$ ainda está (aliando ~m Sr. Del»u
tado, e Ja outro se levanta e tal tambem til
Jándo, desorte que áa vezes nein .e ~etcebe d 
que di7.em; parece-me portanto qu~ he netH"
ria a Indicaçilo paria sustento r a Igualdade, • 
patl1 a ordem regular dos trabalbol. 

O Sr. Carnl'ito da C"n"à: -- Eu apoio ., 
Indicação porque 80U test~mun~a de ter lIqaf 
acontecido o ~ue o nnbre Preopl.ante etaba d. 
CÜ&O.l; eu IIMSPIO teob., lido .... 110 ... ~ 
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( 1'" 
~ .......... ' _ carta _....., .... 
Diarlo pua ....... ... falaidadea. 

o Sr. A,. ... .411UJ ,-AlAda, talo vlo 
~,,'" pm:qu., oi~guem ai. compra, e por
~bto cqm a ..... ,lM,lblaçação DI" .. deetrOf .. OI . 
• rOl d' .1. Periodicqa' , o unieo remedio be 
84iantar quanjo IOr' pupi,cl o Diario dA A .. 
MIIlbf,;.. 

O Sr. M"nk,uma:":- 'Não b. duvida que 
te marca 1)0 Regimento uma pena; mas creio 
",ue não tem •. applicação . para eite c:aao e~se Ar
tiJo ,do, ~gll~ento., p~rqaê elle proprlameDte 
10 "lá app,;o,ado. mterlDamente por~ DÓS; nem 
GI Redact9iéa •• :bft:n de. tal ddiberação aqui to
mada; e por, tanto prec:iaa.lle de outro r.medio. 

O Sr. ,Ãlmcar: - Eu creio, que 8e está 
6Uando. fora da .ordem; nã" se trata a(ora de 
.. ber o CJ~e se.a d. e faizer 808 taes Ppriodis. 
tu; o ~bjecto da Indicação be a impreRsão das 
A.ctal feita pelo lItodo determinado para a do 
"iàriO. i eeu II,OU de voto .. ue IIl" devem im. 
,daRir '(Om demora porqlle aio' nl"eea~aria8 par. 
.. con8111t,arem sobre OA objecto!1 ja deeididu., e 
a' D~O le ~mprintirem com ,b~f'yidade tal que an
dem em dia escuAdo be cUidar da lua Impres
~o . p~ni~e para maia nada servem do que par. 
te, .er . o .q'lle se t@m 'v.eiltido, curno a r.ada 
pas.o te preclta nas. di(l('uN3es. 

O Sr. Carneiro de CGf1fpD': - Eu .mo jul
IO ur~ente a ln.Jieação ,por!i.ue mui facilmente 
H poem eln dia as ActM. Detp.rminnnlle a res
peito do' Diario quP. le CUi.tA~<:ft .ia' ela publica
~o . doi. debates da Con~titllição pela grande 
diffic"ldade de ptir em di. o Uiario; ma. Dão 
• c:olltece as;Slm com a8 Acta" poill apenaI re-
, .. istada uína ~ tir;t-s8 copia, e manda·lie pua • 

mprensa.; porta~to a não baver dt"mora... na 
Officri1a he facilimo andarem IH' Acl8S em dia. 

OSr. 'FI'ança ,: - ~u' tambtam não .... jo pre
elsio desta m~di~a., .porque' ja fie expedirio or
dens para se J~p"lQlr )ogo tudo quanto 8e re-
8lettet;89 dt' aqQi p.ra a Typocrafia Nacional; 
e portanto li' A,çt" hão 4e imprimir-se com 
brevi~ade aeql Ile to'mar elite es,,~rtient~. 

O Sr. 'Ferreira ti' .ArDt!jo: - Não sei opres
ser o mP;O assombro pela, afftnca~ e quui li.ngu!ar 
contradição. que tem honrado. miaha .lacbcaçao. 
Dirigiado-ae e&&.a SOllleDte a preYfDir, e elconar .. 

• -

"Iue •• elüeu. qae ~ ..,auir ~ pub,rlQO .. 
.. 1açIo ... doí ~~ df:lla .lJiWta A.,e ... 
bIéa, eu me persuadia de que igu.lmente i~. 
__ DO boai eoneeito d. n1\.,'llDI.., eeriao tUd.,. 
accor_ em abraçar a medida prol*ta, CY\ ela 
.... bnr ou&n aaaiI eflic:u. Litoajeouome a UIWa_ 

approvaçio doa -.ia illu.'1'eI Oradora, que .' .ti
laario .te ajancar " miabas, esprellÕel bumildee. 
o fogo da lua eloqueacia. P"allei que p .... ' .. .eal 
• menor oppoaição a s ... &entaç'.io do. credIto d. 
Auembléa, e açonservaç~~ da opiniãopublic:a. qlle b. 
Ioda a .... força. Porém ouvi impupar a lillb. 
propntfa t COla o motivo doa Rloa t,abalhOl t d. 
que a Typographia está IObrecarregada. Eu per
luntari. lIe enes trabalha. são mais inte~h'" 
e ainda mesmo m.ia lndi.penlayeia do que o,indk . 
eado. Porém es'e mesmo motivo naio lublll'.. Qu • 
detrimento fu á Typographia que lIe imprima um. 
Acta de Outubro, que he de urgente neceasid.de. 
com preferencia a um. de J ulboou Agoeto. que 
já nOl len'e de pouco' Subaü,uindo.ae por tanto 
" a .. tigas Aetaa aI; mllil. reeeatet, desa{'parereri. 
esse laatalm. de difBculdade. Mu nem 1&10 .... 
mo he Dec:etll8rio; eu lei • facilidade t com que· 
ae p:Jde conseguir o que propu., e conheço per~ 
feitamente 08 recursos da Typogtal'hia Nadon". 
Qual será log. o motivo desta cippülição' Nec IGI~ 
lcio, nec li ,eiam. di«r, ausim. A Allembh~a co. 
nhece o fim, a que se dirigi a minha Indicação. 
Se me foi forço~ accUllr falta., asllÍm. ~ump';. 
para que ae conhecesse • necaaidade io rtmeclio.
AI~ual dos Sra. Depu'a !Ol propoHrão outra me. 
didu, que por serem mlil riger<tUI, aem por i .. 
10 são meDOS juata •. , eu me Hmilei • qu~rer vin. 
gar a reputaçio do CungrtllO, • !lue teDho a hon • 
ra de pertencer te. dOI 10101 illUltrel ('otle;tal, 
Bem penaar um IÓ instante em "tro aJaulO Diôti. 
vo, ou objecto. 

J ulgandNe cliecuti,'a a ._ri.. propoa-_ • 
IDdiclÇio • foi .pprov.eIa. 

O Sr. p~ ueignou para • o"'em do 
dia: 1.0 A IIDcçãO Jo Projer.to de Lei .obre 
Goveoos Provinciaea: 2,0 A. coDtiau~o da j.. 
discullio do Pl'Ojeeto 101M Cl'eaçlo de! Univehh 
dadea: 3.° Segana.. leituna d' algun. ProjedIDI 
cfe. Lei. 

Levaaton·se • 8eIIio ú I hora .. tanJe. 
M."cJ CGItraon • Pia , AlfnIUIG. tiea" 

RIO DE "ANEla0 NA IIIP .... ~ ... 
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SESSAO DE 6 DE OUTUBRO. 

Prelidencita do Sr. Ribeiro 4' .4nilrada. 

REanid08 OI Sn. DeputadOl ~Jas 10 liom 
da maohi, fel-se« a chamada, e ackarão-se pre
ftntel 71, faltando. com caUfa os Sra. Rodritt,,, 
Vellolo, Pereira da Cunha, Ara'Üo Gandi"., Cal
mon Junior t .And,.ada e Silva, Carflalfw , .. Vel
lo" e D. Nuno; e .em "UI. os Sr •• Montuuma, 
e 'F,..nça. 

O Sr. Pre,ickn~ declarou aberta a sessão, e 
leo.le a Aeta da sessão 8ecr~ta do dia 4t concebi. 
da nOI termos seguinte8: 

(SESSÃO SECRETA.) 

Pr"idcncis do Sr. Ribeiro tf .A'lCwada. 

A'I 10 horas procedeo.se á chamada, e acba
rio-se presentEs 74 Srs. Deputados, faltando com 
ausa OI Sra. RQdriqlles Velloso, Gondi'm, .Andrada 
, SilJltl, Carvalho e ~fello" D. N uno, Teixeira 
d4 CtJlta, e Sobreira. 

O Sr. Presidente declarou aberta a scssão , e 
/' propoz que h.vendo o Sr. Deputado Noguára da 

/'// Gama requerido lessão secrcta par/& ser apresenta. 
do á Assembléa Um Oflicio do Ministro e' Secre
tario d' Estado dos N cgocios da Fascnda, cuja lei
'ur. podia', lIendo publicc'\, comprometter o cl'edito 

, nacional, resotve~se a ~esma ~\ssembléa t mr con
formidad~ do A rt. 170 do Regimento' Interno', .e 
tal o~jecto deveria, 00 não ser tratado em 8l'gredo. 

Fallando lobre istCJ alguns Srs. Deputados, e 
eendo requerida por outros ft leitura do' sobredito 
Officio e Relatorlo, consultou o Sr. Presidente • 
Asscmbtéa - Se approvava que se lessedl: Foi de. 
cidido que sim. 

PaSsou o Sr. Secretario J/aci61 da Ct),ta • fa
ier a leitura requerida. Então 6endo dada a pala
vra a "rios Srs, Deputados, e não havendo qll~m 
mais fanuse sobre a matcria, perguntou o Sr. Pre. 
.. dente: 

I." ~ S' Assembléa julgavA Gud. a discussão: 
.Julpu ... quc r.m. 

. te 

i.· Se o Odicio e Rclatorio do Miniltro e Se. 
cretario d' Estado dOI Negocios da Fa&en"a. cuia 
leitura &'zera o ob,jecto da presente &e8liâo to' 

de.erião ier lidol e~ seailló publica: Resolveo-ac 
que lim. , 

3~~ Se a presente Acla lambem deveria 8("1 li. 
da conjúnctamente c_ma da lessão publica, que .. 
ia abrir: l>eeidio-se Cloe sim. 

Finda esta leitura da Aclá da .eisio secret.' t 
leo o mesmo Sr. Secret'rio, a dia llessão publica elO 
mesmo di., é forão ambas approvadas. 

OSr: Secretario blaciel d,. Qm" df'O contlL 
du participações de molellti .. dOI Sn. Pér,;ra diJ 
Cunfz" , e D. Nuno. 

Ficou • ASlemblê;. inteirad.~ 
O mesm~ Sr. Secretario leo o segQin te Odiei. 

do Ministro e Secretario d' Estado dOI N egociol 
da F.senda celR o Relatório ÓIl Eapollição 110 es:
rido da Fasenda Publica, que flsetão • objectó 
da sessão lecrela. 

111. e Ex. Sr. - Sua M~tade o rm'p~rador 
Manda temet,ter a V. Ex. a lDclusa Espcmçao dô 
estado da Fuenda Publica para ser presente á 
Assembléa Geral ConstitUinte e Legislativa te' 
vista delle resolver o que acharmai •. cG1Iveniente, : 
Esperando Sua Magestade que com a maior bre~ 
vit'ade possivel seja o Governo habilitado para ~ 
der flatisfazer ás despezu extraotdinarial, que eXige 
a deresa do lmperio, e a Ills(eutaÇiio 4. IIU& Inde
pendenei. em tio melindrolal e criticai circunstan .. 
~ia8, em que se acha a Nação BrasiTeirL - Deoa 
Guarde' a V. Ex. Paço 3 d' Outullfo de 1828. ~ 
J.l/an()el Jacinto ,Nogueira :d/J Gama. - Sr. Joãii 
Scveriano Maciel da Colta. 

Exposição d~tarlo d" Fasenda' Pllbl;clJ~ 

S'cntlor; -- Se em 1812' t a despeito da infrip'" 
e da cabala, ouil~r rasgar o espesso, e mya&erio
iO véo, que cobria o Theiouro, então chamado' 
Rear, pena adido de que 3 d88t:on.-olação publi
CA, • extincção do Patriotismo &adiio & par dá 
miseria publica;' «te qut! a rufnA do. E~ladOft, â 
quéda dos Imperiol lão consequenciu das dC80r~ 
dena du Finanças; e de qUe, sendo eI(aa beDI 
ldariniBtrf'das, cMglndo 111 Rfnda, .Publica para 
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li ~bliea. elttpelU. IIlela .. I tem.; alOrá 
que fui, por V. ~" I. enearrea". cb ~cia 
do 'l'he.oútO· Pdblieo t em .qtlIf IM' *'0 f 'Do tem
po da nossa I ndependencia, e Liberdade, ba pre
eença da AsselRbMa Geral', Constituinte' teLe
,ialativa d' este Imperio t he de minha rigorosa 
obrlgac;.;o dar· con.&a do "&Ido. em, que acbei o 
ThfltiOuro Publico no dia ~l de Julho deste an
ItO t em que pela primeira vel nelle compareci t 

para concluir o Balanço do Semestre t que o meo 
Antecessor huis principiado: e não me limitando 
aómente á exposição do aelual estado da Falenda 
Naciocal t 1011 levado pelo arde.te de.ejo de coo .. 
perar para a Publica Felicidade. quanto ~ermi'. 
tem· ml.nbas força~ t e apoucado Calento t a Indicar· 
08 meloa qué me oecorrem, para nos· tirarmos 
dos actuael, e grandissimOl embaraços t .. em que 
1101 achamos. e para n08 habilitarmos a ,'elevar 
rapidamente este nascentelmperio ao grão de for
ça, de opulenci., de consideraçiio, e esplendor t 

de que be suacepti.el, c para que tem· todas as 
propo''iõel; a fim de que a Assemblé. Geral 
Constituinte, • Legisiativa, haja de deliberar, e 
feeolver o que achar mais conveniente. 

Nlio me de.e aer estranhada a demora, que 
tem havido desde 21 de Julho at" a~ra para a 
apprellentação do resultado de minhas ml'di&lçóes: 
ellaa dependi:io de contas. que immediatameDte 
pedi a todas na Uep."tições do Tht'zouro, a fim 
ae ae poder formar uma idéa, se n1io exacta. ao 
IDe 'OI muito 8prOllimada da sua snnual Receita, 
e Despeza ol'dinaria; da lua divida Ictiva e paa
li"a; dos recursos extrsordinariol, que de ,ante
mão estivessem pl'f'parados, para ae poder fazer 
face á8 despesa. extraordinariaa: PIl&8 não haven. 
do até então algum trabalho já Ítito, que podea. 
ae aervir para a prompta execução deata mia.ha or
dem , apelar da maior assiduidade, e deavélo 
dOI oRiciles do l'hezouro, I()mente á poucoa diaa 
"e que me forilo dados oa elementos, que me erão 
lndispensavei,; e por isao be que aI; agora posso 
appresentar a V. M. I. o eslado do Thelouro Pu
blico do mo de J ant'iro no fim de J unho do cor
rente anno de 1823, por urn orçamento, que 
muito pouco disllsrÍL da e:acção l\Iathematica, impo .. 
siv.l acm du\'ida em 61milhantes objeetos; o bem assim 
os conhecimentos, qne no mesmo l.'hezouro lia do 
Estado da FUfnda Publica das Provinciaa do 
Imperio do Braflil. 

Pela demonstração da Receita, e Despeza 
apprellcntada ern N,' 1.0 pertencente ao primeiro 
S.mestre do corrente aono de J823 , serão paten
fel a V. M. J. todaa as despezaa, que se fiaerã." 
no dito Semestre, e as enrradaa, que houveráo 
no TheJouro, sendo o allldo gernl de todaa aI 
Cllixas no ultimo de Junhó d. quantia de RI. 
'18: I 03~962. 

Pela Conta porém, que appreaento em N.o ~.o, 
ronbecerá V. M, I. que no meemo di. 80 de 
Junho, em qur. le fet'harõlo as Contll, para se 
proceder 110 Hal.nço rio Semestre, sómenle existião 
dilpolliveill nas diversas Caiu. do Thezouro 
R~. !!10:014~952, enlranllo nesta somro. Rs. 
lSi:65A<b9.3 I , em F.script"a da Alfandega, • Le
tras • vencer; e dcvend(), se d~d "zir deU. a quan
ti·" de Rs. 70:000~OOO da Decima parte r e dOI 

i· urGI do E!nlu·tatilno, a ettjf) pagamento se hi. 
ego .. prneeder ~ além de outru indiapeasa1leic. e 

alraordiaari .. ·• que atavlÍo doIipadaa" CGIIIO o 

..... &0 ... Chapu d. cobre. que _ eompr" 
rio. ~ a eoatlii'0 ~e ler logo feiC0...l o que ab
ICIIntftia ~ ~iIô .... $"*1*''' .. ." ..... 0\., 'lhe 
achei disponivel. 

PeJo N.o Sfi eonbece" V. MI I que. lIIldo 
o recebimento totrA do Empreltimo', dOlt dou .... 
Cubos, da· sublleripc,'õo, par. 'Ir' Mariaha, e .. 
SequestrBa. de RI .. -696:80+.086 , lIté o dia ~ 
de Junho, se tinha dispendido deatel recurlOl ex. 
traorllinarioa a lomma de RI. 886:289~S. 

. Pelt) N.O 4.° serlÍ p1'esenwa V. M. l. 4Iue •• _ 
pndo o orçnmento daI diversal entrada, que. 
podem esperar neete segundo temeltl'ede ) 811 , 
teremos de Receira ordiuaria do Tbeaouro Publi
co a MOmma de Rs. 1:769:000~00f. 

No nrçamento. da Despez. ordiama elo me .. 
mo aerndo leml'stre, N . ., 5.0

, achará V. M. I. 
a apphcação, que se pertend. faser· 'da IObredita 
10m ma da entrada presumivel. . 

PeJo orçamentoN.a 6.- da Deapetant .... 
dinaria, com .que devemos contar .este legundo 
lemestre, se vê, que eUa lubirá á IOm .. a de DI. 
9OO:000~OOO. . 

O ot'c;amento, N. 7- da di.lda paAi.. do 
Tbezouro Publico em o 6m· do aaoo de 1821_ 
moatra que u .. mpeaho do Tb.ouro a'e_ 'e,oca 
era de Rs. 9:87():918~. 

Pelo eatado da Divida paniva do DI'" 
Theaouro, appre'.ientado em N. 8. c:oaheeerã V. 
M. I. que, se achava a Divida em fim de .,' •• 
nlto de 1822 elevada a RI. 10:176:580.'88, fç .. 
do augmt'ntado em seill meza RI. 805:662.687. 

ON.o 9.- mostra que a lI'Iesma Divida D.) fim 
d' J unho de 1828, Ie elevou a RI. 12:055:589.456, 
a que aecreaerntando.se a qUllntia de Rt lOO:6~496, 
entrada RO 'l'helOuro por mOlivo dOI Sequc~tr08, 
18 delle reputar a Divida Publica tia BOmma de 
Ra. Hl:l56: I 45t951 , tendo tido de augmento eID 
hum annl) a aomm. de Ra. 1:979:565~168. 

O . N.- 10 11'181i'ra igualmente OI Artigoe, 
em que augmenCOu a Divida Publica no referido 
anDO, de 80 de Junho de 1822 • 50 de,Junho 
de 1828, e os Artigoa em que houve diminui~ilo, 
de.endo. ae entre elles contar 11 IOmma pertencente 
aoa SettuelCroa, de que já filmenção. 

Pelas contaI N. ) I. dadaa pêlo Catltador 
Geral da 2.& Repartição do Thelou,,, P.iiblito 
daa Provincial de Minas Geaes, Goiá.', Matto 
Grosao, Sanla Catharino, Rio, Gnnde do 801, e 
S. Paulo. serão patentes &8 .Rftdll, I Despeal 
de cada huma dellas, e a imporeaDei. de IUII 
Dividaa activas-, e pasaivas. segundo li noç8tt 
que presentemente ha no 'l'hesouro .reconbeccmto. 
se por dia. qne Mlriaa Geraea tem hum tltJlt..i' 
abnllal de perto de (la. 60:~OOO: GoiA! d. 
perto de Ra. 20:000.000: MAteI) Groaao de 1\1. 
lO!544.614: Santa Catharina de Rs. 84:810~GfG, 
montando eeta. faltas annnaea em as dilas -quaCYo 
Provineiaa á lDaid de Rs. 1!5:00&t!OOO, lem •• 
ter em conta a deapera ,la utrnção dos Diman .. 
tel t para a qual de.ia concorrer a JbntaiaFa., 
lenda de Minaa Geraea com a rqnatua ti.'" 
120:0()()<I)OOO por anno. 

Pelas contaa N. li. dadas pelo Contaddr 
Geral da 8.& Repartiçiio do ThezouroPublico· tIU 
Provindas do Espirito Santo, Bahia") Pern&mbb
co, Rio OraneM! 'do Nnrte, All«oaa , Pa ..... ~ 
do Norte, Piauh1, Ceará, Maftlnlllo, • Pedi, 
te appreselltle todaa .. DOÇÕfl) ,ae preilllllcrae •• 



tm·, 
.. 1aa _ TIl ..... 1.".111 .......... o.. ' 
,... ..... PrOftaeiu, e daí.... Divida ~ 
-., e,... •• , RlUado OI Balanços recebidOl; 
podeDdo-. &CcNIIctGW que'.. ulti ..... odiei_ de 
"~.I ~Ilu· .. i. NCIIIt. .; &ralão de pedir 
~Yidenc"'. para • lUa "tUIeI urgeDCiu, COIllO 
If'Ja o ofRetO da J Data da Fueada da Pro.iaeia 
.. Bahia em data de 18 de Julho "te a.no, 
... que di eoata d • .n 1ft diapnni.el em caiu • 
..,aa&;a de Re. 8:711.~1, .. da Junta da. Pro
"cia cio FApirico &nlo. .....do o *Jicil .. -
auat d. RI. $t.11~87. 

Nato me he posaivl'lappre .. tar 'ambem, amo 
wera, e deI!jara, a mnla de algual recursos 
... l'roviacia, não ohlt.nte a ter ezigido, c0-
mo ,aejlo .. ditidu 8Cli-.. proeedentel de ajulita
lDento. da cont .. da O.tima d.. l.: .... ; do Im
JlIIlO IObre ai herança, e legad.; da Admir,i .. 
tração do Di.imo do ADUcar; de aIpo. Emprer 
tlmOl., que pelo ThelOuru .. fi .. -rão, erle que OI 
prmeipaea forão 80 Nuacio. .Areeb.tIJu de Vl11'lieta, 
e ao Coade 4e A merval, impcn1aDtea em 40:000~ 
poueu maia nu menOB. 
"Igualmente tlio posS4) por' ora appreRlltar a 

rel.çiio dOi, Uen. Nacion~, que tam~m exigi, 
para, constar lUa qualid:.d .. , .. Inr, e, quaotidude: 
te nperaae '1"'1a coucluliio des&es t,.balbOl, ainda 
auito mail lIe demor.ri.· 8Ita minha espoaição. e 
por illO dell.. pretCiDdi, aecresrendo a pouca in. 
dueneia, que -ta" recUNoI - poderáü ter ao estado 
actual da Fa'-endá Publica. 

Co... mf'lh;' r~io Re pndl" estranhar • falta 
ele ao("õet clara!', e rin'unslanciad.. do e-tatlo d. 
I"lellda Publica d. calla hum.dalProviueiu 
de.te· hnperto : por .ezea lIe Cem nigido ~ e de mui. 
.,' 1'One# tem rindo com a elarela, e iodividUlÇ'o 
liec:etf.rias. ftlerecendo eetr. ai JUDias de Faseu. 
da parlicutar elogio a da Provinda de Miou G~ 
'aet, pelas Tabella. que km inandada, . e em 
que IÓmente falta • entlmeraçio dOi Propflo, N .. 
.,..~~ Ténlto já nigid3 por ordena etrcul.res t 
o que he 1'elativo 80S H,-DI Nadonaes, e mauda. 
do expedir similhantea orde ... com tormu'arios de 
Tabell0l, feiw á imitação da. de Minas Geraes, 
"ra mai. claro . conbt-eimeDtode todos os artigos 
• Rttada, e d. Detp:ta de cada ham. da. Pio. 
~illei .. : e IÓ para o futuro 18 poderi .ppreseatal' 
• "sllhado de .".. requiaiçÓfoI. 

Po~ estia simples, e dAra elpoliçiio conhf'Ce. 
IA . V.' 1\1. I. que me efle&nel{Clli de hum The
-.aro , .empenhado alé o fim de J u.ll0 do corren. 
18- .nno na If'ande It,mma de perto de trinta mi
Ihõe., e meio de crando!!, perseguido di.riamente 
pelos ·lf08 emtores, que ('um jUtlta ruão IOlieitãe 
_as pagementol, sem achar· pr.par.dol recunoa 
~Iuna' exlraurrlirtarins ,. com que posaa tarer tace 
61 délll*za, elltraordtnariaR ,que. indi.penuvelmea
te lIe dev.m talf'r, e lU. billdo estu por hum mo
" __ o ~mento. Ipprt'!8en&8do no N. 6. ,i RI. 
100:"000.000 .té ao fim docnrrente anao de 18i8 .. 

He •• idente, que du Pro9.inciu dNte [1Ilpe. 
.0 .Ida· podelnOl .. perat .... .claan eircun" .... .... .~t. pelo eon,rano lIIemoa ttb~adOl .... 
..... , algum.. (~Ila'-. como j6 fica iIId.eaclo, com 
... ele lI.a. 98):~OOO aDlluallllc'Jde; e a au,.. 
Jlftl .. cIeIpea.. ctn. IN' o.patados. 

. Nio medOl he e~d""', .qoe a .... da _ior 
lIId"àde ... arrecadação .. Bendat, e fileali
.... da u..,.... • ... · __ tl~. tlll ...•. .Di-

,ida P.btiea· ao .~ .'am u .. ele Vi ..... 
&frio do .eu Amec:ftIiOr perto de raDCO .ilhõe. "e 
.,audOl, m. tQi DecellUio ffCOrter·.. ali p"Nlu
elo elo Eml.reaü_o, dos &JoDlli •• , ('UDlribuiçôea 
para • Marinha, e até DlnlDe· cIot tM:qUeti,,.· •• 
.bsoneod~le daltl r-=uraw fluaai b". .übao 
de cr""adol. 

'l'ambem he. claro .. &GeI.. .. IUlu, qne • 
.iada de.endo-ae esperar oi mai. teUa. reaoh.de • 
do Syfitetnl de AdmiDi .. tração, que a &~oti. 
da Anembléa Geral (·on.ci."iate, fi Legi.la'i.a 
la, de ~m du.,id. eatat.elfffl', Dio poderiõ ji D,ai. 
os leus resultados ler ."lieienSe8 para o pagtaaen. 
&o de trinta .nilhõea . de crulldo., que deve
QlOS; e ao metllllo tempo par. • lati.tação das 
despau .rdiDari •• , e indilJK'nuvei., e para o 
pag"mento . de dei.,.'" ntrlOrrn.ri... prupria. do 
escabelecimento de hum Imperio, onde t .. do ted .. 
'Ye creu e promover com mão larga e genero
sa, 1& quiH1'mol empooeo teOlpo firmar a nOU& 
IndepeBdeaei. ,e lermo. CODtadO' entre .. Na.,õe. 
da primeira ordem. 

Finalmenk lio fI". ele . du'Yid. ... terriveis 
eonsequenciss' da' falta de. pag.mento.. em todo e 
qualquer. tempo t e muito pa1'ticularmente na 10 .. 
lindrol' .poca da Dolsa Re~Deraçio Polit.~ •• • em 
que muito conTém evitar desgoaces, diwtJ8r .oa
sos. al.11I1" • rui na , • mntno a deaesperaçãa eloa 
Credores do Th~zuuro, e de..viar dOi Rmr"'''
dOI, Pfnüoa.,i08, e bervidora Publicoa, a fo
me .. e • miseria. 

Loop porem de 11,)1 • iDdeeilão t e o 'U~4J 
DO meio de &io graadea ftIlb.raço.; ponhamo, I'oa
flU Vlltu60bre e brilhllnte lu1uro, que ~"\Iard. 
este nascen... Imperi~! CClD6emoana Sabedorl. d .. 
_iliÓes da Auembléa Geral. ('onetitlJinte. • 
Legilllatjv. tubre o. eptabeledlllen10 d. Retida I'u. 
bliea ordiD.ria com jUllta, e a,\equada propt'l'C,lIo áa 
d .. pau ordinalias, que (orem iDdh.ptl'I.Yfi~: e 
etperCIDOS deUa o reanl dio, que julgar mai. dica. t 
e pl'Oprio áa &eloa.. circuMtaneia., 10 não mere
cer • BUA approvaçrto o qu~ .0ul"0P'1', 

NI'o me callearei com a repetido da. doutri
nu dOI AUCloree de Eeonomi. Polit;" •• d. Ad. 
minis"A\'ão, e do l'redit.o Publico: já nna bp li. 
dto do~idar, de que H nãe deTem t n.m P"""1n 
61" despeau utraordinaria. com a. Re~d.. oreti
Dali .. : he fá,. de qut'lItio. que BÓpor Ifteio de 
operaçfJel de ertdito, e por Empl'efl&imol he que 
coa'Yem oecorrer á. Deellelal. CJU8 enlrão ua elu. 
te de Estniordinari." eemo. IeJliO a do pa~'IIIf'n. 
to d .. Dividas .nteriormenle eontraltidal' .. que 
de lIecftlidade se devão farer para. d.'l'la.e 
coallerYação do E.tado •• preaenc,. de .'truma 
guerra; para ., melhoramento da A fl1'icllkura. 
Commtroiu f e N.aYeg~ão; e· par. a 18alru,,"0 
Publica. 

Deixan,10 de parte o pApn:tnlo d. futura 
despe.. enii".ria, par. a qual If. duvida te .. 
ubéleeeráõ ludicleRt .. , e bem entendida.. Impoai
fõel. eu vou iadicar a. opt'faç6e1 de credito t qne 
juIp iod ..... ei., • _ m.ierur.r .. IJCi..... .. -
eua. ftircul'llilanei •• , eua .,"e nOl 8th.mOl: li
riG baldade. 1odOl .. e.&'lÇai d. A".embléa Oe
qJ. Coa.âtwnte, e Lrgi.latin t te aio aiver 
~. a.. '.u. dilp"lção mei.,., e grandea _ei_. para .. elle. habilitar o Chefe COlNltitu. 
cional dnteaaecea .. J.,.."io a Grmar a .oalS I ... 
~ •••• I ............... lDi .... · 
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e I p!ofltftv. ., tiI .. ia~, ."telttlc1de publt~, 
eomo fê.f mareado. e .deCrelado pel. tlOIU ç~ 
tituiçã.o P~htiea t ir pdae ~... regula~chlaree t • 

admlnlstrat" .. dee&elml'ertcJ. E._ meios 1101 110 
oterecidOl por ('apitalisl" Inplel t tem OI 101iei
«krmot, cOmo af'm feito "riu N~. d. E',repa, 
• mesmo ti. A merica: tal he • alta ide. qa. _ 
fbrma dos recursos t e ftuberantel riquelal deste 
novo I mperio t e o internse que OI D'leamOl E .. 
trangcirua tbmão ao ~tabeleeimento da Independen. 
da 8rasileirL Pela Plop081a N. 13. t Sue recebi 
a· to de J .. lho, vera V. M. I. o oftnecimonto 
de Ilum Emprestimo d. Vlnde IOmma de 8 
!:5~OOO, e .8 condiç6ee eligidDs para a lua prompo
ta re_!Isaçno, podendo logo que elle for acceito t 
é devidamente lanccio~.do pel. Aeaembléa Geral t 

Constituinte t e Legislati'I, diepôr.se d. IOmma 
de cem mil libras SIer)inal por mPI, que equiva. 
le a pt'rlo de hum mllh:o de cruud"I, ~ i6to por 
ânf:O mp," eon.eclltivol, e ainds antel de cstar 
definitivamente arranjàdo todo o S"ltema desto Em. 
prestimo na I'r.ça de Londres. o que eoncluido, 
ficam ,. dispotição da Nação Brasileira o reato de 
todo o Emp t'stimo. 

• São tiio claras as eondiçõe&. que juJ~o super. 
flua qualcluer explicação: não menos he claro t que 
podendo a Assembtéa Geral t Constituinte, e J~e
gililativa ter á sua dillpo8ição a IOmma de vinte 
milhões de cruzados, para 08 empregar, como ,jul. 
gar mllis cODy.eniente a 108tentação da Independen
eia do Brasil t a() desenvolvimento npido d. lU .. 

riquezas t e 80 prompto crescimento deale Imporio, 
IOmente terá a cuidar a& organilação d. nOIll& 
Lei Fundamental, e nas l..eil regulamentare", e 
administratiya., que hão de sem duvida fazer ditOla 
• Nação Br~sileira, send·) cetto que 8em meios. • 
grandes MI·ios, não se Plide jamais eonse~ir uma em. 
presA grabdp, e tão grallde t ('omo a da Independen. 
cia de uma NIlÇ:io, e E.tabelecimel1to de um Imperio. 
Longe de nós o snsto de contrabirmos empenhf" 
sobre o lIne j:i nOI opprime: salvemos • nO!l!:a 
existencia, firmemos n DOEU Indel1endencia, l~vnn .. 
lerrills sobre escala grande este na8C~nte Impeli.,: 
a Posteridade n08 abençoará colhendo 08 Ruelo, 
de nO:,108 cutlladol, e· IIcrificios: sirva-nol de fa
~l o l'rocctlimento dOI E"tadol Unido. da Ame
ricn, que lutlo lIacri6carão, e que nlio liverio du
'ridll e~ cootrahir grave. empen'bol, que ainda 
lhes pelão, para jirmar lua Indf!J1endencra: imi. 
temoll nesta parle os actuaea nascentes Gonrao. 
d" A mcricI, e OI .elhOl Govema da Buro"a, 
quando se I.em achado em posições criticas: DÃO 
succumbamOl, por miseria e pobrela, ItO Pai. do 
Ouro, e Diamante.: no terreno que produ. com 
incrível ahundaneia OI mais precioso! generoe de 
Commercio. Aproyeitemos OI reeurs08 que Ie 1101 

offerel~e,", leR. lerem solicitados, recursol, qUI 
app:ir~em, Cot}\o por prodigio, em hum. tio cri. 
ti"l lIituaçfin. recursos que leIO duvida decidirão 
d. DOIIR felicid"de, e fario desmaiar nOlIlOl Ini
• igol. 

Sendo esta. primeira, e mai"lIencla) parte 
dllt apera(;Óel de' credito, que cfFereço , conaide. "1;.0 de V. M. I., para que .. digne lujeital ... 
.t deliberação d. Atsembléa' Geral, CO'nititainte, 
• Legialltiva, ti quem ",uito printivameate -to.~ 
,,.te um t.l objeeto, de" aceretenta, t que f IKI 
caIO de ser .pprdvad .... PMpoeta fei .. ~r C.rlM 
0==6 ... 1 _rjé liUÜIIt a .. _ ........ 

livf1 .r.n:' ,.. • _ ... tr ... _ ... '. 
r&<io, de ~ Doe pódf' pro.ir um _,«ciõ a .... .,. 
nç40 d. I! 8:(qOO9. ou .iDfe e ... e . milbÓII 
de cruaado. com pouca differt-aça. ttpiudo.ee UI 
meth. difé~n&e do PropoIto no ArtiBo ~. 0. 
Condiçóet, para o aiabeleci_a.. du ftaad. .. 
Caiu do ~ace. 

Co...·efJeitD, lepildo o ·Plano· de Já l#rid.I. 
1IlOOII t FiDIIICliro muito· acreditado em 1.0"". 
adoptado, • propoalO por EtJou.,:tl O~ertforvl, • 
outrOl Capitui ... 1.1_ t li s: f:~OOO'" 
•• m ser: ~~~P!f'gad.. do seguinte modo. . 
J!"I~ Oilaq parte de I! 3:S8~.1SS(IO'" 

In. em A.poli~8, qui De deYe • ..
der pare le Ghtcr l: !:õOC~ .. 
ndo de 76 por cenlo) para., f-. 
lIlaçio do fundo de relRate. 

l! IOO~ Par. '" pagar o iate ..... dOi ,,_ 
primeiros sei. melei. 

l! 1:885.'334 Para o le"iço !1ublic:e cio Impa ... 
do B .... i1. 

~ i:õorC&I)OO 
M t!itu nos con.iria, fine IIt. Anip pod ... 

ser allPflulo pelo seguinte mudo • 
~ 00.000 Para enlrad. do prime-iro 81180 ... 

Cltisa de 'elgale, entrada que ."'" 
Dualmente se deve repetir imp .... w 
nlllk'nte. para que ar.cumulaad.,.. 
.empre OI inlel'ftlel de qUAtro por 
Ct'nto t no fim de trinta .nnOl .. 
.cl.e nesta Caiu a IOmm. neceua
ri~. para se pagar o Capital de • 
S:8S~88S rep~lIêatado ptlll Apoli. 
ftI do Empreatimo aa hypolheee de' 
terem lido vendida. a ""tio de 7. 
por cento t par. .. poder obter 4: 
~:y~OOO s: ~OOO Par. _pagar .. inteiesle doi d .... 
pfimeirOl .eis Inelel. 

s: 1:1.0.000 Para o aeni«;o publioo' cio 1_"" 
do Bra.it. ---_.-s: !:500"OOO 

Heclnro. que 8! l! 414J~>66; oita .. 'p~"", 
de ~ S:SS".SSS, tino nec:eallarlU para a Calx. 
de l'efgate, .. I'u~ remposto de quatro por _ato_ 
eonter 'o Capita do ElUpres~imo no fi. d. eincoea.· 
ta e quatro annoe, IC'guhdo o luminoso, • .t6 
ineulead" ver novo Plano, do Financeiro João BriclL" 
,,000, o m ... mo le tonHguirá, M"gUndo a minha 
lembrada a'leraç;io; entrando n"IR Caixa annuaI. 
mentel: 60.000 a juro composto de 4 por ~t'.,. 
to no _paço de trinta annos, ,,'Omo moetra o cal. 
culo doa interea(>l, ou jul'Gs eompostOl da legunda 
ordem. tept"ündo.Be .anualment. a entrada do e ... 
pital do primeiro anno, e accumullUuJo.H lGa euo. 
ceai vos Capitae. os lIGa I'8lpeetiYOl int ..... 

Tambem h. claro t que a8 prillcipio do ...... 
.nno já CODterá a C.i.. de .. gate por est.· nain •• 
reforma s: 478.896, que ucede. a ~ 41 ~ • 
lInico, • ptimr.irofundo Capital da m .. a CtiD., 
aegundo ~ Plano de Brit:1twond. 

Nlo mebol he emente, qQC' t COItlfl81n-
em trinta ."DOI o C.pital Ref'eBlariO para o ..... 
pagamento da Apolices do Empmb.o ,. ~~ 
f'III R· ,: ___ t eolDO te coDItgQirá peJa- .iaba 
alleraçIo t b.... .uito ... , ~ito. e CIIIiCoIWoiI 
na ... ·1-. ___ t9"'. &G 1-· ...... 
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'Icell, do '101 ien~ IlCceSUriO 54 anbo" ,:ara o 

:..:ra~ ~L , -culldo o 1'1au de Drack· 

Finalmente lao facil de reeoDhece~se, que , a ser 
1Pf'Esivel conseguir·.e t como lae Ilro\'8vel •• altera. 
~u que prc.ponho, visto que Dad~ influe DA euseu. 
,cÍA du Ptojecto artanjado por Brirktoood, re.ulta. 
m para o Imperio du Sralil huma "antagem ele 
pouco ma.. tlU meno, vio;e e ~te mllbóea de 
o:ruzados. 

Nio buta porém esCe I[I'lnde reeuno, que 
... nOl ofFerec8, par. ficarmoa bl\bilitaidol a e'ft
prebeuder tudu quanto fi" necetsiuio li lu.tent~ 
'ção, da' noSla Independenei. t e ao Estabelecimeo. 

'ISO deslo, liJ1plrio, CODI a dignidade ltropria da N .. 
~o SIasileira: já. fica demonst~ado,. qual lleja o 

110880 '&etual' empenho, para cUJ" utllfaçlio total 
.não bastar.aa reali~ão ,deate KmpreKlimo: rellta
JIl .• I por tanto inllicar os m('ios de lerem contem. 
,pl.doa o') Credorel do 'Thezouro, deduzindo-li8 pa. 
uissl' a menor porção que tor polIsh'el deste 
EOlprestilll(), a fim de ficar livre, e j, di:spolição 
c.t. Atl6emb'éa Geral, (:onslituintt,., ,e I.egi:jlativa, 
llUm. grande som ma , para lhe dar e deatioo, 
... ua achar cooveniellte. 

Não posSG deiur de orrerecer á con,neração 
41. v. M~ I. em o N.o 14. ,,' copia da CO.15ulta, 
~ue ao Comll'liuiio do Tbezouro pr~idida pelo 
EE. -o CaeItJNO Pi"en de .1Jiranda MonteNgro, 
.alõo, Mim"ro, e Secretario de Estado dOIl Ne
pciOl da. Fazenda, fes lubir ai Pretl.nça de V. 
)f~ ·1. em dala de 24 de Maio de 1822, e que 
MO h.iEou resolvida', talvel pela mudança do Mi • 
• iaterio, e por terem outros OI P)anOl do seu 
SUcce.lctr: não devo p"rder tempo em repetir, o 
filie Detta Conlu).. se acha expaodido: ella enCefe 
ra o methodo, que cleveJDOI seguir com OI Credo
ra de Tbaouro, e tão IOmente lCiá. necesaario 
cllmitical.ul, pllra se saber quael aejiio as divi. 
ti.. a satisfaler proml'tamente pelo produt'to do 
Emprestimo, e quae8 il que terão pagas pel.de
cima quinta psrte etn cada hum mez com I.etras, 
e Bilhetes do 'l'bczouro na forma iNdicada na 
lDesma Consulta. 

Smtlo a divida Publica até ao 6m de Ju.ho 
elo ("Ofrenfo allno de 12:15(j;l4rij~95' t se P';,
de della 'de.lulir a somm. do 7:3tJ5:0IS;i418 
'lua se deve ao Banco cio Brasil por 6uprimen. 
W$, que tem feiw, e pelo Elnprestimo conh'ahi
do . pela Cinta IL.'gia de 6 de Outubro rle 1 iOO ~ 
~inJo a ficar • (IUalllia de 4:7{)1:13~.5.~j RI. 

1~8t" deducção tem lugar, pois que buta 
contcmplar taes credores com o pagamento exscto 
do juro, que se for vencen1lo, e cum hum por 
Cl'ulo alloualmeute para li lellta amorlia.'\ção do 
Capital. . 

Da quantia de 4:761:13~1)53 R .. , se deve 
tamhem dedulir, a 10m ma de 1: 1 55:10õ,.566 lla. 
importancia total doa Jurol j:i venddol, e que sa 
_vem ao Banco, e" aos CapitalisU8 do Empr~
âroo fle 179(;," 'lindo a ficar a quantia de 
8:(j06:02fi.~}67. R[ 

Esta dedu(:çiio le deve tller, Jogo que com 
e prf'jecta,lo Empre~timo tCllhRmOI meios de sati .. 
fazer ptOlRptamcltt.· huma similhante divida de ju"If.. que nãoadmitte a operaçiio lembrada oa 
Contiuha. 

Niio menos 6e devem deduzir da lomma de 
~OOi4Jj~<b961 RI. a' quallRa . _"W1:~.QOO lU., 

procedida ele OrdeDadn, Teacu, PeDIÕeI, So'
doi, F'&fdameDtOl, 8 outrua arlip t que uilelll 
prolDpto pagam.ato, e tambe.n a' quantia d. 
65:S()9~8(1l de Eml'resümOl, que Lfm cOllCÀiçGe. 
particula~ t que !'8 de,e," cUhlprir. fi, ando ~ 
COIIMqueucla Tl:clu:ul. • t:SS3:069'l G4 R.. a Ui .. 
vida Publics, que póde ~r •• dsteit. (lU qWa&e 
prestaçõcll mer.sael C\llll Lelras , e Uilbew. co 
'l'hHouro na &or01:\ do rarecer d&\ C006wtr., a que 
IDe I"Cpt'ftO. 

Dt>stl cl:l8sific:açiio ee dedul, que o TbflOU • 
ro neceasita It'r IOccorrido (lruwptahlt'nte C\lm & 

quantia de 2:~(j2:(j9~l67 L., .,.r. podt·r rctili-
1&1' OI pagamentoll t de que tenho feitu IUeU\llU, .. 

p.ra AI delpelu cxlraordionriuB deate fI4'~"m'u tot!

mestre, deduliodo-se e.l. 'Iua.tia do l".lllpn:still.u 
projectlldo, ficando por consequeocia " disposi\"au 
da AIJlembléa Geral Coolltitulule , e Legillali. 
Ya bem perle de quatol&e ntilhõe&. e Indu 
para" os' applicar, como julgar mail COllve. 
niente ai N:lç50 UrasiJeira, tendo em \lista OI soe
corroI, que se devem dar a algum:!s Provincia. 
deste Impelio, e com especialidade á Pro\lincia 
da Bahia, que, tauto lofli'eo ela lua o.,ulencla, 
• estabelecimentos agrarius com a polfiada IUl4. 
em que se viu, e lIIio menoa os preparos que de
vemos filzer para resi,tirm08, ctlmo cumpre Ú litlS
A houra e dignidade, a qust'squer tcuta\ivll8 doa 
Jnimigosda l11dtpendencia lllltsilcira. 

'feDho exposto fielmente a V. ,M. I. o esta
Jo, elO (lue acb\!i o 'l'hclCluro Publico' do lüo 
de J aneiru, e o que nelle se sabe do fitadO da 
Fazenda Publica das Provincial desto Imptrio: te
nbo igualmeote indicado a man:ha, que me pare_ 
ce devemos stguir, para nio lúmeDte p:lgarmos a 
Divida Publica, que tlnlo nOIl opprime. e .lesa~ 
credita, mas para termol m"iuI ooollid~ra\'ei', COIR 
que se possa frullrar a. tenlativu de quaesquer 111i~ 
uaigoa dA n0881 Ind~pendencil, e eleur com ra
pidt"1 eate Imperio ao grão de 'o~'a, de respeito t 

e de opulencil, de 'l~e he IU8ccptivel: Diga.le 
V. M. I. aeceitar bellign.m~lI~ ~.Lu oleu trabolho 
por acr feito CUIR o unico fim de SCf utU. 'Iuao
te cabe tm minhas forçall. li Na"i\) llr:lIlileira. 
que desejo ver Independonto. e no Vacifico gO&" 
du felicidadel , que deve esper.r de huma COllS

tituição liberal. di~na d' ell. • de' V. 1\1. I. ~eu 
Augusto Chefe, e Defensor Perpetuo. 

RelIa-me finalmeDte p(>r.derar, que nuo ba te.e 
po a perder t quando BC trata de prover o '1'11 •• 
lOuro NACional de modo que 1Je. posslio })('r f DI 
pratica 1.8 operaçócs, que SI' julgarem n~ct'h •• ri ••• 
muito priucipalmcDte na m lindrosa .ituR~'ão, t-m 
que nOI achanlll&: não temlDIOI conlrahir fUlpt
nbos t quando sc trata de salvar a Naçüo B,Ui. 
letra, e 6rmar lua llldcpelldencia. A Sab(,l~oria da 
Assembléa dCllcubrim reeills, c recursos não IÓmcn
te para as (ulUlas D('spelall ordlDlrias do Im"e
rio, mas para a 8ati6fll~lio rlu leo act\lftl etnPl tlho 
e das Dellre::as eXlraordinariu, q\le lõece"itamol 
fuer, quando lhe não agride o que propunbCJ: 
a elta cumpre Decretar. Rio de JllllcÍl'O f6 d. 
S~tembro de 18~ = ,Mu;.úcl Jadllto 1.'('1/"'i" 
da Gall/a. = 

O Sr. Ca'"ttro de Cam~().,: - l'llrcct-lht quo 
intes de tudo devem imprimir ae ('Sks papei. }IAra 
que. diauibuidol pclca S!II. ~eputadu., 110 p"'. 
tomar conhecimento da mAtcna ,para ~ot.r Il'tlre 
eU. , . e . cOlOe ,ptor •• 10 fuer, a impr_ào .. pr. 



.. apiM, ..... ti ...... Secldaia .. 
.A .... &léa lew.n iate ... ,. tempo- t • PO! .. .In .... rá co .... e ... _ • ti ... no Enfio 
... d. lia .. ui" ceMe, .,.,.. .... fIIOII'P'U"ID" .. ,.. 
__ lU •• "'.1M, ~_ • 111ft .... den.' 
... -.ettide • u_ OomaiaMo especi.l pata dar 
o 110 p~NCer, q_e .. rã .... dilcuttclo. 

U Sr_ Y~rlI-"': - T .. bea veto ~ ., i ... 
prdDa; .... qaaate á C....,.no jalgo dtllQece.a, 
ria ...... n.,... poiI ~ tenaoa a pNtM'ia ,.,. .... 
aepci06t que M a de F.seada. 

(.) Sr. N.~.r;.. 4cc GuwI: - Ea eeaenrd., 
... qae Dão Ita ftet"ellid.de 4. DOva eu..i .... 
JIOnI'''' femOi a • FMeDeIa; .... qae IDe ,.... 
ee he que são -poucn .. IlOl Mec.1nI" pai .... 
IIlUltQS &rab~,o. enlN ml. t .u. deslt- epe .. 
da maior illlporcaDCia· ""queiro por il80 que ., ao
aaeiem lDal' do ... ~1.1ll1hl para lar w.peIIa de 
• te. 

O Sr. ,A,...jc V-.... ~ - Tambem julIO 41". 
••• ira primir.l" o Rei_rio email papea.t 'lae o 
ecompuhii~ .-a crae' OI Sn. Oepu&ado. poalâ. 
meditar mareria tio Important~; ma, quisera ia .... 
.ter a GI'deaa illdicada, iai&O be, .i.·. que IlO i •• 
prilR:t e vi a CO'nftliuio, e eu cuido ({lIe ~ri. 
1D~I .. or ir á CoM .. i.io e depoi_ cum o Parer.eI' 
i"primir . .e. e d"trib"ir-ee pelos Sn. IHputado. 

O Sr. A'OI(IIl~;,tI do G..m: - A Ce.tua.o 
1l~ composta !te S Me.tWtI8, e .in,l. que 6011 ell a. 
41eUa, ,lU

O ~'uu bem ao facto do tI~io, ::l"a-
11'0 precllMto ler cona .~ar estes papeis, e ta. 
los ~m asa; ora não ataftclo imp!~ Iev. ih&O 
muito 1emp", 1)otl°'l'1e só depoi1 de um OI eu.f-

I -_�_ 
..... OI p""" a oUlro; n -tue DaO aconteee IeIlll. 
impreaow, puis todos ao mesmo tempo OI euwain,io. 
Por tanto parece me qae ., milhor !te que -.e im
primio primeiro, reeoml!lClldallclo-ae a lMiur bre. 
~idade n ... iN'prt-S850. 

O ~~r. A1u1rada lYIaclusdo: - Eu 4pieeN t Sr. 
Presidente, que a Commiulo que rOr incumbida 
-desle ne~ocio, desse o leG parecer eeparadG 80bre 
eada lima d:.a dua.. partes, em que ell COIIIidero 
di widida a matt ria; porque uma be ~ Relacori.. do 
estado da .'a&enda, e a outra ecmaisle no atocIo 
de contrair um empreatimo; ora em olUec&ol &io 
di~n.tcs duvido que Ie .- dar um botn pare
aer "'1 ou dividir; o .. be a upoai,ão de ..... , 
e outro o Dl' io de o .... edi.r; são na .erdade eou
... m.u di.erias t e que ee acbão CIOlIfaadidu Del

a. UeJatoril" 
Julgand()'E discacida à tnateria, P'~POZ O Sr. 

Prr.id,flte: 
1,- Se o Relatorio e doeumentoá • etle juntos 

~ de.erião imprim:r tem demora: Venc:co.ae que 
Ulh. 

2.- Se de\"c,ia 1'Cmet~r·se tudo á Commiq.{o 
ele F"'ltftda,. augmentand .. s~ ~ta com dou. Mem
bros: V cneco te qllé sim; mas reservada a 1IWl ao. 
meAção 'parla quando vnlta.sae o Rel.torio Uapreao. 

3.. Se tiO rl'Uesuuro I~ubtit:o.se tirarião .1 eo
pas prédstlS para a imprenSA, visto haVei' ali" 
"'uD~aucia d' ()fJjci.-: Decidio-ae. que ,im. 
. .... Se o Parecer, que desse a CoJD~illÍÍllt em. 
• i.ãdido em dua8 partes. uaa lobre • Expolislo, 
• 011\1'& sobre U operaçõea de CNCÜlo: Bc.t...,. 
• qne lim. 

O Sr. 8ecNtario C.JWIfI tleo ~ .. M .. 
... .. N ..... F.y6, apnllll ...... ir. 

........ ........... __ ilt.&Ia 
.carrepd .. 

Fei Ntftida _ parlic. ....... ~ • ft._ 
cWa á Co ___ 4' Asrie.hu .. 
.P~. á or",... do dia,. wjo 1.- objIcIID 

.~ • eaacção ela I .. d .. G. .... ~ .... 
O Sr .. Ctar.nr. da Cu6.:,- c.- este P ..... 

jectot.eca mUI'" ....... eaIpDa' ~ .... Depusa-
d • ..., .. verão ......... â diIOuaUo.· .. julIO con. 
ve.ience dtf'erlf a ".01.;:10 ... IHDOI pw' U'It . .I ... , 
para se esalDinar, e decidir _ __ ......... C»á-
iradicçie, e _ cedo MIIâ ....... _ "Da.. 
TIa ai •• Ql0 Iiiu tio ..... -paçe 41_ ....... d....... a dtrtnura; .... acho tecla .• _lfI. ... 
c.wsaria, pu.rque .... Lei ui ~ .. -.ta- ... 
Proyiftci ••• 

O Sr. Sou. MtU.~ - ~r. PuIideD.ec i .. 
me lennto .,.... ""u .. cli..açãe o...... .. _ 
que acaba de fallar·. .w... Depu .. do o tir. c.r • 
"';'0 _ Cu .. , que .- ainda ......... , 
pablic-"ç;o de uaa Lei, .ue a ..... .., dcwe ... 
pNlf" qUD'" ao_, .... " algata eume .... 
tu pouco &"IIIPO' AcIMa 11 dewaaioaclu. pGf .... 
A ug'l.ta Aaembléa que DO t.CIO da 1IIICÇã. • 
qualquer Lei, q .. e aiada ho &dO ~. t • 

possao (uer alguma emead .. , quaacIo cIepGia ele 
rectit,ridoa OI ani~. ~... doucrillU. vcÍlciclal ae .. 
abecer algo •• ~radiçio maaift·lla .. CN ab!tunlo, 
e fendo eu ac:hado uma eoatradiçãe. Da Lei .. 
GOyertlel ... Provioc:iU qa aeaba de ler .. , • 
lom~i por bale para fuDdunenw UIII. elaSdH. ,_ 
ainda quero offema. He m •• sbto que c&.de • 
priDapiO ill!lltei aeapre para 41__ se t~ ela· .... 
forma .a. Gov.°J'lJOl da. Pl'Owineh" C que ClOIlJbali 
.. opiDiãn ele' at,cuaa S... Ut-patadOa, .':e ee .. ,. 
poIft'io á esta MG ...... ; e que opióei. c:oli ... ~ 
te para que os Goftl"nacIofes _ Ar... pio fica. 
tem iadepeDdentet do p,eaideute ela Prvvm. ia, •• 
trdanto he· tambem ma.if~Mo qa • inà~""d. 
doa ditOl Guvemadure. d' ANas temo. chocacIe 
aMa a opioillo pablica. • IUOU.ad.. "'1Ieae, • 
deac:oO&UIf."'; ISDlO assim qUI aaqaeHaa . Ptoriac:iat 
onde OI -CoDllnsadtD~ 4ias Armaa te ....... KIe 
unsio com as Junta de Governu ce. -.ui'" me
lhor 08 .~OI publiaae mes... ....., ... que 
!l4udlas em que se tem C]lIcridoapur.r á .iIca .. 
indeJN'ndnacia deatal duas alldaoridada.. Cem dfi:ico 
não paftCe jUito fiue, o Chefe .premo de uma 
Pro.wncia, que be o seo Pnsideate, dein 4e ter 
tocIa a inftueD~ nu Forlaleas,. fortiBca~i("l, • 
Corpos de de&sá cle11a, com &anto 1" •• lUle as" 
trPmelta D·o. ~talbel. ecaaomiu, e di.f'ipliu. as. 
triblll(.'õe, prop,iat do CemaadaDte. Disse ai .... 
h .. i. CODlradição na Lei.. e de &do ciUa ..... 
cobre no ar. 28.°, oode se dia gue oOe..n.. 
da Força arlll~" be iadepegdeDCIeá Pre.idtate. 
CoDaclbo, di~ndo,. lop depoil qae ,.Com LI , .. 
te do A rro.a Dão póde obrar ftn ~det CMOe· 
- acco1"4o do Presidente, e até que elite o ~ ... 
peadcr em <*o de perigo; ("()n.o~.... Dh 
I.e o COIDandaate il'ldependf"llte t lC8io por w 
cea»Ç6N, POI CIIOI de meDOS iDAutllcia, ele e 
eon~a,io .. cli., in.olve e»atradição.· PGI. 'anto·. 
.... ler coberente· CDID • opinião .publica ti • 
com _ lDeOI priacipiOl até .. fim da La, q.-. 
~ ama .... eDda. que _~. , 11 .. 

EMENDA. 
... ........ , ..... -.çc. ....... 



.• &. 0..,_ ... ,.. ... , _ ...... 
__ • trata do Govenáo cia Força .,...., _ 
............... uiç6a, de caaa...u. -._ a de
~a, CMI I\ljeiç.iu do (;otaallcWace Milicar _ 
t'aaidente da Pru.il'áa fonae • regra geral. e Q 

~. da"lique Ma excepçlia, ...... do-. 
por a. ..... a COII.UlCÜção de _ cbamar iadepen .. 
«alie o ... be ."\:jeilo Da mCll' par'c, e "itaacl.o 
_ o chaq_ da op1uÍio publica CIMa a iadepen ..... 
da d. boftraadorea dUo AnDaI. - O 1>Cl*taJe 
JU6é 4# Sozu" AJ~Uo. A.... lkI. DeputAdos nlosuário cpe ata 
..... cão PIdia ter lugar, em quaato se lIio ele" cid_ • üCliamenco NIIuerido ~lo Sr. C",.,.ri'9 
.. CmM., qM dneri. 8e(. fClDCLtido á Meta por 
cacripto par. lei' -,0*'0. 

O .. ame Sr. Depu&ado C"r_rv "- au.Aa 
...... a .. , 11 .. A arpiil&e PlOpiOIta; 

•• Propoah qae .. deàiore a lIDCÇáo cio Pro.. 
)de ... a ....... Prorilorioa por irei diu, fica0" 
• DA MeIA pata .. e " Sn. Depa&adol. tauto 
.. 'IIue Dlo auislirão , dilcaaão CQlDO OI outne I< 

}IoIIiio eumiaar toda • emt .. d .. e anigoa. Paço 
.. Aaemblé4& fi d' Oacabro de j8~ - Oar-. 
.. Gur1.a. 

Fei a~o • acllameut& 
O Sr. Merãamte ti .Alb"l"''iul: - ~u .. _. 

Ie qUI .. estenda o praso a oito diu; ai ('!Iam .. 
C. DA verdade lã. militai, e 08 "'DCiIDeDtol tamo 

bem; pot iSlO acho que o pruo de &1" dias b~ 
ílnaito eurto para que • pau examioAr tudo CDIID 

• precbo VII·· 
O Sr. Hntrifllu de 1luentU: - Leva •• , 

~ra opinar coDtra a propo8U do Sr. ea,."eire • 
0nWa ~ Datl8", 1'&aiÕeI, em que elle se fuDdoo 
para a fuer. Requereo que 6casae 10m a Meta 
por trea dia o Prejecto mte.:i de se 8&DCCionlf, pars 
,.e OI Sellhora, que UM .. istirão ás diacallÕei, &O> 
.. bão tempo de ver e exammar para poder dar o 
tICO voto; maa esses Senhores não apoiárão a pro
..... , sendo aliu toda em favor 800; e que quer 
isLo dlltr l Que eUs não pteciStio del5& delonga ~ 
e que sabem já como bão de votar. Por QOto não 
tela lupr a propoSta; e eu, Sr. Presidente, quie 

.. a que deSde já 10 désse cleauoo a este Prqje
do; 0'1 wJa apptovado, ou ~itado, acabe.GO 
am iltO. 

O Sr. Cartlliro • Cunl:n: - Eu do sei ,ue 
haja rasão mais fraca para contrariar a nliMa u
dicação do quo a CJl:posta llelo illuliuc Deputado, 
.. até, se o n:o visae. julgaria incrivel que se 
""aatasse para a expeode!'. Que iDlporta que oa 
Senhores Del)tltados, que DitO esuverio presentes ás 
~ilcuS8úes do Projecto. não apoiassem. a !I,inlta !"o-
posta? Que teln iuo com a COllvelllen(.'1& 01.1 IIIU
taidacJe delta P .E come sabe o. illustre. PreopiDante 
"ue o motivo de a niO apoIarem fOI o de Dio 
JGlprem preei.. a demora Í' Além diitO, 1&11& ~ 
aao da alWebCi .. d' aJguu SeIIhorea Deputadoa llao 
toi a principal qtle mo tletcrmiltou; • ....ior, .., 
'1"(: eu apontei, be a imporwlC:ia da .. eteria, @ 

• lIlullipJicidade de emendas e ~lcimellteB, Jl"iG 
GOmo o juiao dOi bomens Dão be iafiDilo, ao lDeft08 

• aeo, lomdl qne deria baft'f alpm espaço pata 
• «'ditar sobn ...... pto. Se o Dobr. J>ep~o 
te.. OI taleatol de s.lcGio, CRio q1Ié • IDaIS Se .. 
aJaor" OI não te.. Pór tente,; • Dão haver .... .. 
"tl3 ArItuacllta __ .... , ••• 1 li ...... ptc-> 

.... ,'*.0 ............... .. .. 
-.çie "ganas. 

O Sr. AJId,II4a M""'~-E._"""" 
.., 18 .te.ore ptM t!W .t ....... pNIO • 
Gito que tambem .., ptopoI .... Ire ~ ~ 
.. tftt di ... porque eM v~rd.cIe 011 Seu .... ... 
não assistiria hãu de &ti" n~tdIu ~ e Ite ...... . 
rio dar·llk-s tempo ..... e peIDe ~ e lMIInu ue 
qH .... 'irão lambeID dtwjlrii ~ certi6ear • .n 
_hOl' •• ftIlcÍlU.DtoI. 1::_ pruu me ..... ap 
raaoado, e ju1so C'Ullft'IIRnIe te conceda. 

Jul)gou-sc • filiai dilmtida a ... cnia, • pro
eedeado.!e ft Totaçã_ t· ~ .. que H&SI1) o l~ 
jec.1o adiado ror Irei dias, • IObre li Meta com 
tocIa. AI suu ftnl'oda., para 1ft examinado. 

o. Sra. Dep.taclot .d1t"CfIf" e H,·,.,iljuft • 
Rt . .,,.,,, pedirã. lic:eD\a pata .. retirar,-.... pur ia
eemmodadol. 

P~u .• li 2." parte d. ordem do di., .. ae 
era o Pro~ -.,bre. aação de UDiTt·rstdMM •• 
enR08 ellll diseuão o Artigo 40 0, ""O fio"'a "di .. 
du ua senão de 8 de Secem~ro, com ... etlda • 
&O. NtiIttmt .. G6reelda n'aque11a _"Dla lltSIão 9 

e u _ Sr.. A"';' ti .. , e I'e"'" • C"".w .. 
P"l"*U aneerionoente Dal aes.ÕCI de 21 • * de 
Ar-. (N." 6i, 6S t e 68 do Diano.) 

O Sr. Prt6fdeNle, por Dão bavet qaeat pedi ... 
• a palavra, propuz • o Artigo se julgava I~f. 
Iei.temente dil8utido: Veaceo-Ie que lim. 

Seguio·se o Artigo I.· ~bidu ... fOl teMOl t 
Art. 5.. SUa Magedade o Imperador escolh~ 

" d\mre OI Medrei U. para Itnir in_i .... 18-

.. de Vice.ll.ei .... 
Como tambetD nlo hoa ..... queDa tobre .ale 

fali ... , propoa o Sr, Prt,;dt"tt co • Aaembléa 
9 da.a t- dilCutido: Decidio-ee '1". lit~. 

Propoz enlio maia o !Sr. P~,iMnU: 
1.0 Se estava coacluicla • ~. mmassã. t Vt ... 

COD-. que .im • 
20· Se paaata • Prqjeeto 'B.- dileuSllio: V. 

ceo-se ... um, 
Segaio-. a S.-parte da orde.. do dia ~ 

aio 8estll1das Leitur •. 
O ~. Seert"tario MncirZ cIca CnIftI r. • .. -

Wta1'& do l'rojecto de L~l pare aetCIII iaoemptoe por 
dei _os cJ. direi. d' eotrada e 1Iid .... Pro. 
viuciu do Im,lerio OI productOl da •• ·ah~_ do 
Ferro ou de quaetquet ouf1'ol Metaea ou \li .. 
na; • qaal tinha lido apretentadu •• 1CIIi8 de 6 
de Set .... bro. (N.· '7 do Dlario.' 

Feita a h·itur., propel o Sr. P,.* •• 
era cq.cto de deliberação, e ftIOlYeDdo.le que .... 
mudou.. imprimir. para eatrar ela clÍICU""io. 

O mamo Sr. Secret.rio fel a i.~ '~tura do 
Projecto de r..ei para regular OI e.t udol da. ije. 
col .. Medtco-Oiruqrical .. apr,·aeatado ba acllio de 
• de Setembro, (N,· 66 do Diario.) 

Feita a leitur., rrvpol o Sr. PI't'~,,1e .. 
en ebj..-cto de deliberação, e decidindo'le gllC era. 
..udo·u-ee imprimir para entrar em clisc:uaio. 

O meslbO Sr. Secrecario f... a 11.· leit .. ,. do 
Projecto de Lei ~r. a esuncçiio do ltegiIDfbCO de 
Eltran,rell'Oll ereaClo por Decteto d. 8 _fe J atiro 
.. 1813; eaJo Pr~ r.'ora a~tado Da eião 
., 11 de Setembro. (N.o ~ du VoS. 2 .. , d. Diarlo) 

NtA a _).ara, propoa ~ SI'. P,~I.nte .. 
.. ottject.o d. deliberaçiio •• resolvend\lo. que era, 
l8IDdois.se imprimir pua eA'rilr c: .. ·"ecni-ã .. 

l'~. 101 l'a ...... t· ..... 
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• O!t. Jttdri t eGIio Relator di cem.Wo 
«1. Leplat;io Ieo OI .D'_ Mia l'rci.... de 
~i·. ~MlGl'" ~ .. tDÜlAç'" d .. "a. Itod'i(." d, ~.o. e X_in. C ...... 
'lAf.~ .. Da ... de 8 d" ~ (N.. 
'. do Dillrio.» 

.4 A.lleIBbU. G .. I Coat&itlliDtl • J.esWaliq 
.. I.perio do Draail Decreta. 

Are. 1. A Viu. da Casocira da PJeyjIleia 
-eI. Beb~ d' ora em dute.1e denomiuar6 - • H .. 
J\oira Viii. da Casoeira- ftD ·aea'emulao da DObre 
ial~pidt., COID que lleOI habitalll" derio opri
-..etro iepul.. • raDuração da mnaaa ProviDcia • 
e da coo.lauei", com que • completano. 

.Ar',~. 'J'erápur Ar_ a Eúen , COII a 
legenda - Ao Hetoi.1DO. Paço da AlSelnbl. IS·de 
Selelllbro de la.: - JOI~ Anlmlio • Si_ 
~)f"ia- João ~n'on;tJ !ltMVi{(Ite. de C.,'fJlJIIIO
J.d, Nr,; ... ,. d. FOIll«ll VauOllnU. - E,'t'IIio 
Jlibciro de. H,.,.d,. 

A· AlBClI1b1éa Geral CODltituiDte • Ltgialatiq 
• Imporão do BÍ'uiI Decreta. 

Ar&. 1. . Â Villa de S. 'FnDcileo da p,. 
'ViRei. da Sabia ter6 d. ora em dIante o titul .. de 
_. 'valerou ViUa de S. ft'rancilCO - ~o elllti ... 
ctiyo, que _,.. ... e recorde o aobre __ \. 
• .. mor8dure. aa ·Iuta ela iadepadeDcia, e 
uDlâo , Caua elo IlIlperie. 

An. 2. . Ter' pPI' Annu a E.tera, • por 
-.abre as palanu - Ao nlor. - Paço da A--. 
lIIá 17. de Setembro de 1823: - JotA· A.Io.io 
• SiI.. M.. - Jofio 4./0IIi0 Rotb;p'. ,. 
C"",,I~,,·- 1). N.no Eugtnio ,. LocitJ - J. 
T.unra ". JORrem '.,coruelIOl - ~ /li. 
iti,o·. llpende. 

A Aaetnbléa Geral ConstitoiDte e t.,.illati
~ elo Impera0 d" Brlsil Oecre ... 

Âr&. I. A ViII. de SuCo A ... ro d. Pro. 
~incia da . Babia aerá dennl'Clillada de hnie ela c1i
anle a - BeDnaftita vm. de SaDtO Amaro -
... vindo fate ululo ele rh."Ordar 801 yiDdoun. • 
lr.róicio brio. ~ quelleOl h.bitantea ...... ão 
o projeelo ~e raptat a Proyi.cia ela .uj~ição. 
e~. Ciue. a tne~o aI arma Portugtles&l. e • de
CI'Üda. lDO~eaC1.. com que coul-orrerãO PJ8 • 
na Kpulão. 

Aft. 2. Terá por Arma • Esfera cc.. • 
J.tseada - Ao Mer.ito. - Pac;o da Al8eDlbléa 11 
., ~e~ .. bro de J8i3: - J • .4mon;o tM .'U
Mai" - João,A"tOl9ioRotlri{l_e. d~ C",..../bo _ 
D NufIO EII.e:enio de l.ono. .e Seilbiz - Jo,~ 
Triz,;'. d" Fmu«tl Y ~lk» - LtnIiD lU. 
&"0 de lltle,.. 

A AI.;elllbléa Seral Coallitumte • LeaWa&i
_ do IlDperio d9lJraMiI. 

Art. L A ViU. de Jlfl'OII'ÍpI .. c1eaoariaa
ri de hoje era óian~ a - Leal ViUa de J~pe _ 
.... r.-cordnç50 da fidelidade, com que_ babita"", 
••• .e reunimo ã. de .. u. Viii .. t e eooperuio 
... caDU comml1m da I-,.ndeacia dolmperio..-

Arl. 2..Terá pnr A, .... Batera com a 
JAgeD,I. - A' Lelldáde. P.~ 41& A. ...... bl. li 
clt Setembro d. I. - Jo,,~ I'ti_Nr eM I~ 
~" YlUto~tUOl- J0I6 A,,1a1rp .8!JN M __ 
&, •• ,.,., Joft ti. Ga",a - Jnio A"";" Itotlri~ 
p" ,., c.",,JIIiJ - E.IftIio .... ,. fie ........ 

A dlumbl. «mal. c-.ni., •• wpJI&i. 
.a do Impaio Dto.... . 

Ara. L O G-' c..M ,..... c... 

.. , Ot&c:*t t OIIei.- breri .. ; • !olt1 .... 
do Hsercilo da P.h.~ ta 2 d. .. ..... ay .... 
mo coaclteoradOl ('OID uma mecWlsa" "ara, q_ 
uaipaJe oa diatiaelol terYÍÇCII, COla Que mar ... 
rio e1l1ubar AI Tnpu PGI&ugueaa .. 

Ar&. J. AI graduaÇÕtl dOi omc_, • 11 .. 
.'0 cios combaltt. e o penso daI~. __ 
ctlrão do metal da medalha. 

Art. 8, O Go.tmo detetai .. " • Padrfo 
eleita DlHMba t • IepDd. que lhe ..má dtt ti .... 
bre, e a cor da fita, do que de.. pender. Paço 
d. A.-mbléa 17 ti. &IM"'" ele U.: - JM4 
~fI"'mo tIG Si'DIJ Ma;. - Jolín ~""Io .011,;
/fI'" fk C .. rr",/Ao - D Nuo E.~. LoriD
J .. i T';.nw" da FtJM«tJ I'II«Oltet-u. - E,1niJo 
Ribeiro de R,"e7l~. 

A Allemblé. Geral Conetituiafe. • Lept. ti.. do I mperio do Bralll Decreta. 
AI1. 1. Toei .. , ai Viaval du, 'Valeattt 0tL 

... • Omeia.. late ..... , • Soldada. 48 NJDei,. 
ra t e ~l'f!Ilnda Liah. elo Elftdlo da Blllaia. 
nnidn DO RecoDa.o, quef'aleeerão ~ ~ •• ~ da 
~t.lb •• l;luplDd~ pela ladepen~ do Im,.. 
rio t gusArllo do soldo dr. IlOl mandoa. em qUlll. 
Dão pusarem a teguadaa DUpciàa. . 

Art. i. S, Dão ti.,..... ficado Viu". , e eJr~ 
ti.... tilllOl t Jlf'rcebnio _ta OI Soldoi • &toe 
Pait; OI var,"" .ti • idade de 18 IDnO!l ,e ai 
11.... .té Pu .. rem ao eslado de matrilDOlÜo. . . 

Art. 3. Fie. pa~ ate fim ampli.d.o. o Dt
ereto do I •• de Janeiro dn pre&ellte . aD~o. P~O 
.eIa •• aemblé. 11 de Se&elnbrn de 1823. - ,J0i4 
"'.tD";O dn Si/H M";,, - Joio 4N1o,.,o Rodri~ 
pu d, (n,,,,,I"o - n. NUflo ~"ge,no t!e LDiIo ~ 
J_ T,;zeira da Fo","" YtIICOfINUo. _. BlinDo 
RIbeiro th Nt'8mtÜ. 

Propus enllio O Sr. Presidente te ..... p,. 
jectoa li unprimião para entrarem na dbIrfb~ 
ao. trailalh".: VeDceo.lie que .im • 

O mesmo Sr. Drputallo leo t ... ~beDl, por par_ 
te da Commislão dr. Ltgi"a~o. o -SUlllte 

PARECER. 

Foi viilto na ComlJliuão de Le~ão o ,.. 
qumment" ele ~"a"oel JC)8i P'''',tJ, Seneutuario 
tio OtI'icio de :Meirinho do ~&embafRO cio Paço, 
quê ,,!~m haver·se.lhe f.ltado , J~8~iC;" em se 
lIA. eSIgar o pagamento d. N OVOl Di .... "" corl't'loo 
pondrntel lO ordeaado .ctual ele ~. 1p) te. 
o dito Ofticio, a~liRr de ser elle obrigadci • "'r 
traI' 110 Thesnu,! eom • t.erça )!Arl!·, ·em rnd'~ d. 
"" o mesmo OfIiao um dOi que 11nhno por propnl'tI
rio. Il1bditOl de Portugai; e requer por iao· deU .. 
1Ieraçio dflta Aaembléa. A Commilmio 1Ie de pâ
recer que aoo mft'«e dererimento, porque telll • 
.upliClnht m ios 1T(ularet, a que não lIIOII&r. ~ 
.. lhe obitado. Paço da AS8erubtéa I de Oaw_ 
de 1811. - Ber1fn,do JOIt~ tia Gam" - Jo.ti A .. 
lofIio • Sfl'DG Maia - J.IJI~ Tdze;r,. .. 1'0II11fr:A 
Yasto .. l'.' - Jolio .4fttmtiO Rodripn r1e earr~ 
/Ao - ~ lIi6l'iro de ilt.mtle. 

Nãolaou". 'lIem ta0l. contra -eU., e t'Gi.,.. 
proiadó. 

IM .... ent.e o --.o Sr. u..-tacIo .par r: da ai&a. CqpImi" o IICpaPtQ PnQ'- • ..... ,..r.h ........ 



I 

Im) ....... 
. lI. ~ O· .. no toJW.dr ... li.,.· iIIj .. 

... ,. que- cfttecta., ou· iDdinc:tamell" ...,bio ..... 

.. deprimi. o erediClO • tI". ,..., ... 
eoademnaclo til IJ&.IPOOO rfiL . 

A ;a.1IM& Geral C........ • LeaWa 
1IIi,. do I.~C do 1hMI, Deaeca. ' 

, J. NíD . BieripM ,. de- ........ q1lilida-
.. , ..rw.., 011 deDomiuçio I do .optA ... 
Cll'lia.r., Ma .. tn I DeDl depbi. de Imp ...... 

~' Ht! _ptII la1Ito tine a. ~del' ~ im
JIIi!'., .... -, ftIIIcIeI',.. ~pre .. Liwae., 
• Eicri~: de toda ia qualidade _ reapoDNbili .. 
.... aIpiítt, .... ~ declandOl DeSta, Lei. 

.- Todb\. ~pto im"" DG Imperio 4 .. ·· 
...... kft -.pido .. fapi, • alia0 da imp ..... 
.0, • 'O'...e.e dolmprettoi: quem impri.ir, 
,.b1iear, o.. vender .Jgum Escripto ... eeteW· re
....... ..-ai, aJtIdealaado' em 5OtOOO r&, e quem 
o fOIIlprar perdelóÍ OI ezcmplllftl que tiftr oom
,...,. • • dap~ ~ IN ulor. 

• Qteaa r.leificar .lgum d8I requilitOl ma. 
~ 110 .rtigf\ ~tec:edeate Ieri eoademnado 
.. aotOOO ma, .. qDaDdo pela falJifiação aluia-.ir o impretlO • pnIGa uiateD. Date Imperio 
__ lhe dnbm6 • Re .... 

s Todo ~, qoe abbsar da ~iberdade 
.. JlDpreb. conlra a Religião C.tholiea· Roman •. , 
IIfpnao a verckde de tOdUl, ou .Igoos dos .fOI 
~, ou es&abercceDdo, u def'eDCleDclo dogm .. , 
fiIIosj,.erA colDdemDado em 11m .nno .de prisão, .'00jI) réis; e te O· abu.1O eonsistlr em bla8Cemar, 
GIl 10M_ de Deoe, dOi seos Santos t ou do CuI. 
• reRaioao .ppro~l1do peJa Igreja Catholica terá a 
peua ele &eis .00HCS de priaão, e liO~ réi .. 

fi . O que abusar· ucitando .. Povoa àireeta. 
Iftllt. i iebelliiió leI'á eondemaado em dea .UIlOl 

le degredo para' uma:d ... Provincial· mai. remot .. 
• 8OOtOOO réii; e· 5e o fizer por meiOl iDmrectOl, 
.... odo àlltgOrias, espalh.ndo déIconfi.Dças I ou 
praticando outrosllimilhanfél ac\08 I será condtllllaa. 
do em mnade da' sobrellita pena. 
- 7.· Se .' abuilO- consistir em aUar .. r R f'órma 

do Goy~rno Rcpreseàtativo Monarquico.Conslitucio
.. , adoptada. pela Nação. será ooDdemnado .m 
eiaco .nnOl de d~redo I e ~ réis. 

8. Se se diugir a infamar, ou injuriar a 
AlletDblé. ·N.eional, ou o Cbefe do Poder Execo
.. O' I lerá c:cmdemnado em· tres anuOl de depedo 
.. 4OOt>OOO réia. 

9. Se com o abusO prol"oear OI ~oVCM • c1eeobe.. 
dieDeia 1Í1I Leis, oa· as A uthorid.dea CoasticuicJaa. 
• rt . COTIdema.do .. doua .DDOI de degredo • 
l6OlO9O réiL 

10. ~em aba.r- da Libertlade à Imprea .. 
~n&ra • Mol'tll Chrisd 't ou· bona COItumee, eeri 
dtndemDado em !leis melei de pritio, e· 5OtoOO li. 

11. O que êusa .... delta Liberd.de, im[l1ltan. 
tio 6tctGi criminosos • empregcdOl Public:bl, em 
nlio do seo OfIieio, 11 OI dão pro.ar, -setá 
_ ....... e • .m lbset dá prilio, e· .. qun. 
tia de IOO~ ~i. a~ 1~ ~i.., coetorme 
•. .... Bd_ da catüin1iia,. . emprego- do àluamiado, 
• ~ do, calUmaildo\. . .. 
, JI. stt· o abUl6ror'fOIItra 'a .... · particul., 
til, . CRI eaa.1n .... p~, .. MO- ... ruio· 
.to 0IIei0. í.pucaadó-1Iíes cri .... · por qeo defer.áo 
_ P!G e d~., ou.ieiM-. .. ... I que • ta-
~.'~i., " .... , -' eDDdeíD ..... -
-,.~ • ..wo, ..... ~ delOP.Jn. 
... .,000, éod;m..; 11 ~. W11 ... , 
...... • 't.j"''-d. _ ••.• d s 

...... . 

<Jf. Em qualquer .... C!UOI .. IIft.,up. 
auC~entel ~a~er~ a 1~1hIa<fio. dO' daID!l0 t • 

~Io dta IDJ_r., que pela> l.ti competir, .. 
.. JiiIea ·decla.atelft ter lt:gar. 

ia. Se .. RMI' .. ...". ·tigeretrl. rc-ibilidadt • 
.... peBH u eondemllaÇÓfllJt'ltUDiaria. lerio __ 
odIDmutadu em' 'prilão, conl ... do-!oe um ,tia ,. 
cada itoOO réis. D<IS C&IiOS dos ar'ip' 8, 4., 4 i> 
10, H, 12, 13, • ~ degredo 'tIII&ataDdoa'" Ula. 

"DO por ceda ~ réil . 
16. P~lC) .bnlO, em qualque. destel (' ...... 

lt'I'á nepoDeanl o Author, oU 'l'raductor; 'Junada 
ea Dio CODItar qUCM eeteW "jlÍft, ou ('OIIstando'" 
.. nri6ear que residem fór. dO' I_pelio t eah.", 
_responubilidad.· sobre o impteilOr; e pelOl' abu-' 
.,. comettidoa nos eaenpe_ impret80. em Paild 
Eatnagetros ftipOnlierão _ .... OI publicarem, ou~ 
geDdereaa·Brtle· larperio. 

17. Depois de proferida .. _tença eoDd .... 
Datori., mcorrerão nu IDflm.. peaas OI que con
tiD'U.rem a vender, ou =:r..pr os acriptoa alnai-
"', por qualquer· dos os acim. referido&. 

18. Haymdo rt'iac:idenci.' em algum d.- .... , 
wri&cada a identid.de, Iftultiplicar-.e..bão .. pe..e 
pelo numero daI retDcideDci ... · 

19. A qualificação des&el cIeli_ pertnaaJ 
aos Coaaelhos ele Juian de fado ,. 'IDe para. ..... 
8m se hão de ereat nu CoIDUCU, bayeod .. em 
cada uma deU.. um CoBRlho • ao" vogM8i 
• outro de do ... 

g).. Paraformali.r o ptOCaIO • jul(tlcJo , .... 
ftri um Juiz de direito, que .ré o l:"l1f8ec1CJ1' 
do Crime Da Curte, OI Outitltmll do l'riChe Dal 
.COlDlrcu em que lIouver Rel.,.,to, e nu outr. 
o seo respecliyo OUvidor. E haverá tamlJt'm u .... 
Promotor da· Justiça el:! cnda t~tlmarra:, o qual 
deverá ser Bacharel Forlllado~m .I~um. d.s ..... 
culd.des Juridicu, ou escolhido d' entre os Advo
gados de concrito 011 Com.rcas, onde· 1110 houve
rem B.cbareis FormadOl. 

!l. Em cada ~ililatura aenTo efeito. para 
J uile. de facto a;eneDta homeos bonl I ett"olbi_ 
peloaEleitorea, da- mnlna ftínaa que filmm li 
eleição dOi DeputadOl; e remeuida ao J uis d. 
direito umá copia. autht1ltica desta elriçã6. elle f •• 
rá logo reMber 6 uma Um., que • h .. d~ gu ..... 
dar DO Arcbivo d. C .... ra da Cabeça d. ('omu.
e-. I IaDtu Mui •• , quantoa. f'ol'f81 _ elf'hOl, aJIa· 

jOl DOmei se eecrever6õ neU..-, para .. ulrahireB 
as Dec:euari .. · nu OccaIiõee de formar... o Co ... .,.. 
Jtio.. No mesmo acto f • pela Dlet.a maueira li ele
ri' D Promottlr. 
. 19.0 que hou", d. Iet f'ICOlhiclo pata J _ 

de' fICto, de,erA ter a. meSmas qu.lidadea que .. 
ftCIuerem para eer Eleitor; e o f'leiro fi .. t .... 
primein. IAgial.tunl Rio pocJ'er6 ,l'«UBlr·fIe a .,... 

t-~o algum; além 'de Dotorio impedilllf'nto IlIic:o. 
D . Em, qu.ato nio tiver' laiflar a eleição c: 

la· .&Deita lêbilcliCII, .. f .... · na C.mara ela Ca 
ça de Comar~a ai pluralid .. le de ·YOtOl, aob .... 
lÜIIIIRia de .Ioi. 4e direito; eoDvocando-. para _. .•. 0'.. Dumno de CidediOl que .. 
.-_· ..... ·.·C .. . 

dL. ... d 7 ..... bd = ... 1" ...... 



(1'11 » 
tm~, _ ......... aGl ...... ·• .... 
1. ·iticl,"lYI, ... &ita pelo ........ , .. ~r 
... alquer· Ciclldão p'raDte o J uia de direi. de 
cjuahfuer Comarca. .....do o cuo occerrer, ficaq. 
du preyen'a DO primeiro Jubo, ODeie Cor dada: DOI 
_rue CMDI _ artigoI 1', e _pia_ IÓ poder6 
Itr dada pelOl oteadidOl. 

16. O Jui. di direito DO cuo do artico 8 
iaquiriri .ummariameate tna tll&elaUDh .. , lop _que 
ti"r a alaneia, • coahec:eado quem etda o Reo 
.. ela .. proceder , prisão dei", • a ~u"ro d. 
eumplares den.ncWloe, .. .aalquer mio, •• 
9N te acbtRl. 

16. 'romlda a denaBCia, paaa" o JaiJ de 
direito a eleger o primeiro Con.lbo d. Juilea d. 
facto, etDCOrrtndo para eae fim 4·cua da Cama
ra com o Escrivão respectiyo, Promotor t • cleDon
eia .. te t ae o houyer; Cali extnhir d. Urna,. per 
um menino, noye da. cedulas, de que Cal.. o arti
SO 11, li quaa iudiearlo .. peaoa. de que .. 
laa de compor o dito Couelho. e mandará de tu. 
do lavrar termo em Liyro priy.tivamente deaipa. 
do para iMO, e por eUe rabricado, • Caaer •. pa. 
bJieãção por Edifan. 

~. Immedia'amenC. o m_o Jail de direito 
eon.oe&rá os eleito. para eumpareeerem na' a.. d. 
Camara, em di ..... rcado; e cut~a" .. que Cal. 
~ com • pena de lOtOOO r611 pela primeira 
_. t de 6()t)OOO "is pela gegoada. e de· I~ 
riR pela terceira; pftdendo aleln disto o direh. 
8ctiyo • ,..Ivo d' eleição aquelle qae Cor .ch.
.., Daca terceira Jebacidencla. 

ia. lleuDide o Con_Iho, deCerirá o Jaia d. 
.reito o jur ... to doe Sentai EVID!,relhOl a 1Od0l 
.. vogaes; e a porlu abel1U Ih .. entregará o obje
• da denuDcia, CJ'" dite atar competeutemen
to autuado. 

19. O. vog .. te reeolhedô a outra eua, em 
«lue IÓS, e • portaa Cechld... confereDaem .nlTe 
.. debaixo da preaideDeia do primeiro Da ordem da 
eleição; • o resultado desta coDfereneia -' e .. 
Ol"ipto por um dellll nOl pruprjo. au&ol t declara •• 
do.e o impreuc contim, ou Dlo moli,o de Cor. 
• ar·.. proeeao pelo abulo deDunciado, RgUIldo o 
que •• sentarem á maioria abtoluta de votOL 

S9. Preparada uaim a decisio, yoltadõ OI 
vogles 'primeira caea t e o que .er,io de Preai. 
_Dte a lerá publicamlnte, em presença do J uÍl 
de direito. 

SI. No euo de Iel' • declaração aepti"., o 
luis de direi lo proferirá a len&enÇII, em que i"}. 
lue sem effeito a denuncia, ordene a ao)&ura do 
Reo. .. _ver pretO, • o levantameDto do .... 
qu.wo dOI lI.emplarel, condemnuido o denuDcia .... 
te Dal cu.tu, q~.ndo seja ~ partir.n'a~. 

82. Se a declar~o porem Cor .flrmatlq, o 
Dlel .. o J ui., por lua IIIIltença t declarari ter lu. 
pr a aceuaação: ordenati o eequestro em todOl 
.. exemplar. deftuuciaclOl, e a priaio do Reo, 
DO caIO do arliso 6.-, quando já não IIteja preto 
.m virtude da pnvÍI cliJipllcia orcItuda ao u
ti,o u. 

83. Dada a IInteDça .. air...ha a .c:euu
ção, que dCYeri em todoI OI __ , lIIr InleDcada 
DO J uilo do domicilio doReo. 

34. A preIIIltaclo o proceao 10 J. d. direi. 
.... ou pelo 8COUllu"r t • q ... -' -t"IU ~OI 
caaea . doi art~ 11. li, • li, OG .. " lraInio, 
mO ettj..... .. ........ _ ......... 6. 

'1,8,9, e t., e ................. prI.. 
m.iro Juiao. madar6 lop iIodIcar o ..... ra 
q. por li. ou 110 ProeUndor. 11_'_ ... dia 
da "uailo do lIpado Co...... . 

li. Baaa ao&i&Cllçlo -' aceoIIpualaada da 
ao,ia do Libepo aecuaaIOrio, • rol cIu ..... ~ 
aha; • lDere eUa e o CIOID~ •• 1O ..... 
" pelo mUGI o eapeso ele oho diaa. No ... 
de re,eIia _ ........ Abopdlt ......... 
do Reo. 

a&. No til • .,...ao, ........ 03_ .. 
dheito com .. e1ei&Ol .. C.. da C .... , a p0r-
to aber&al, Car' ell&rabir da arna doIe eedua. 
doa que hão de rormar o .... ndo t:oaaelho, DI. 
ID"aadoneUe oe que ~ tiyerem tormado o pri
meiro; • ,ti" acto põct.ni OI amuadoI reca
lar at~ ia t • o aceuuclor. ou .eeuado,.· ." 10. 

S1. Reunidoe OI Vopa, .... a~ndOl, e 
pnltaclo por ellel juramenlO, o J ai. clt cIlreito 
fiará •• UM .. pe'lun&al nece.ariu; • lado o 
inter~atorio. orde .. " ao En"o, qUI ... ta. 
to • accullÇiio, como a .,..., que • Heo ti", 
apmentldo. I mai, peça' cio ~; ........ 
o memo J uia u... uacta upoeiçio para InteUi. 
..Reia doa J uilfl de Cacto, dai paria, e da ... 
temanba 9 • cuja inquiri(io • de .. I. ..... 
der, prin~lndo pelai do Aathor. 

88, Taato o aecusado. COIDO o aeeasac1or, 
poderio 80 mesmo .do COl'telltar, • arguir _ 
tlltemunh .. , 11m .. interromper; aaU'" como po. 
deniõ flrbalmente Caaer .. .".. aUepçIiI. • a.. 
feau. 

S9. Form.do o proc:e., Ca" o Jã de dl
reito aID rel.torio resumido, iDdicando .. prov •• 
• f'uatlamentUl de am'" as pareci, • .,ropoade 
por aeripto aot .'uird de 'adO I' q...... .... 
guintll. O impreao denuDciado contém cal aba.' 
d. Li~rdade d. Impren. P O accuaado ... cri.L
DOlO dute detiete1 (e' ao. cuot cIoe artip 11 • 
11, • 18) Terá lugar " iDclnaaisaçlo do clame 
DO, • r~raçio da iDjuria P 

CO. Retirabdo.w ftI dose 1'ojl.· para outra 
C ... , a ~rtll Cechad .. , Cont'eriráõ entre li IIObre 
cada tllD dOi quellitol na t!)l'fDa do arligo 19; • 
com .. declarações eaeriptaa por um. • por &odoI 
atlignada., toraarió perante o J uil de 4inito, • 
gueaa o Pre.ideate .. eD&regará, depoia de .. ter 
lido lublicame'lltt. 

J. 8e a dec:iaáo Cor aepti.a, o J ui. de 
direito proferi" Sentença de absolvição cio Reo; 
ordenará a lua aolt .. r., e a relaaçAo do aeqa .. 
&10 dOi eXelbplarn. conclemaado nal cul&U o .0. 
cuaador, 10 Cor particular. .2. Se lor .fBrmati.a " decido. o mea .... 
Jui., por _ntença, .Pllicará a pena correapon
deute, e condemnará o Rto na. cust... e repa,... 
910 lo damno. li bouyer decllração de ter to.. 
tear , ordenando a auprenio- de todOl OI ezemplare. 
aenunciadOL 

ts. Se. dedsão ror d. que o iDlpretlO coa
tém abulO, m.. flue o aeeasado Dio lIe crilaiD" 
10. o Juia de direito cmleuari. n. Sentença .o
IDeal .... uprealo dOi ellempl...... abIoIyido. 
accueado, • papa 18 euataa pelo accuaaIor, .. 
ror particular. Em ftualquer dOi CUIII ...... ça. 
... _pre pablicack DO _o aclO. 

M. Em qualquer deet. adaI. qui .... . 
o eacaWecitlo DOI ar,ipa anteceden!lI. ...... .. 
JDW_ ....... ,... .... iá .. arma ... 



,wqaor flUIid_ ........ - pIiII, ... 

"~"""F"''''' .... L:tb-. • '5~. ~ .... ·0 recarfO para • Tnbu ..... 
.~iuriOI: d.. ,. .' voe 'diatricédl nos dOUl wr.-
.. ~. d. anUidade do' pr~ da declal"Çãe 
.. ,.J UIUI d •• &,ct!J ,pót fa!l&4. 'aJ~o~ do. nquã. 
... "ta· Lei; 011 do lua d. dltelto Dio ter 

,~;o,:fo=~ d:r=;~~est.: :h~ 
.. direl&o "od._ado Da CDStaI. 

.. 68. J'i'cú· revogada codaa .. Lei., Alvarál, 

~
' ... , '.&arias, e RaolQ.çóel', qúe de qual

" .rorma .... oppoa~ ac praente Decreto. ' Paço 
.h.;.~~bléa ~ 'de .Outubro de 18!3 • ....i JOIé .Afie 
~ t. 8"rl_ Mt114 -- B,,,1UJ,rM J08i da Gau 
~ BnlOão SUJ,i", di Re,eri4e-- J 081 Teiztira 
"" 'Foua YtJlCOfÚ:ellGi ';"'Joio .Antonio Rodriguu 
li Cart1GlAo. . ° Sr. CtJrfleÍro de ClJmpM: - Coma creio 
.u, ai. alo está taolvida s uratncia do Proje
eco, eu a requeiro. 

•. ' O ~~~. Maia: - A Commiaão redigio o Pro
jet~ êtD :Coilllquencia &te Indicações approyadas: 
... da· urg'ncia nio 18 tratou. 

, l'roplJsta a urgencia foi .~iada; e não haven
do quem fallasse eont1'a ella, foi appronda. ° Sr. ("Qrnaro da C",,,IIa: - Parecia·me qUI 
.ma coa,eaieRte que s Auembléa dispeDI'" • 
I .• lei~ .. r." porq~e se pI&a aaoico te~po,. e nada 
te alma em OUflr de UefYo tant81 Artigos, de cu
já .doutriaa Dio· póde f'aser.18 idéa alguma. pela 
,~'PrOCli r.t.çio que eU. te1D entre li, e de que 
D~ 18 Ijúi" '18m demorado exame. 
, . Q Sr •. J."ldrtlda JltM:lI4dtJ: - fltáo. póde ad
.ltnr... ~ que propoem o nobN Deplltade. por
• o ~"elJmo deve cumprir ... á thlca. 
. ' O ~. Pr:ui~eJIle. declarou que h .... ili exeea&ar

.. o qee O BegllDento .rdeaava; c fez-Ie a 2.. 
liiUa .... 

, ~~po~.se então 10 era ohjecto de deliberação. 
• d~~ que era, mudou... imprimir para 
"'rar em alkussão. 

O Sr. Sel.;retario .. Uaciel da oCOIlfJ .Ieo oPa
ftcer d.~u~mi8llio de Lcs!.alação IIObre o requt>
~imeate 4~, J,oãó Goraçtll'Oe, DUfJTlc Pereira, "OU
tros credores do raUecido J08é Teix.ira Mello, 
.4~a~o .nà. iêaiio de 11 ,de Setembro. (N: 72 do 
Olarlo,) 

. CPallárão eonua o Parecer alguns Srs. Dspu
p,utados. mas não se entênde o Tachigrafo Si/vII.) 

Julg~da a. materia discutida. e posto o Pare.1. 1\ ,.otação, não roi approvado. 
. O Sr. Andrtida lI-laclt.ado pedio então a pa

laVra para ofFerecer . uma emenda a fim de dar des-
tino ,a() requerlm«;nto. . 

O Sr. Prtiidf!nle decl.rou que fechada a dUI
~~ não tinha lugar, .alvo se a Assembléa de
ciaiaaeqll~· to~se admiuida,. e que pafoa isso a con
l~haYa: ae.oh;eo-.e que .. propuzesse. 

O Sr. I'Indr'tida MaChado mandoo então á 
Mesa .. a . .segaint, emenda: 

cC . Que se diga. que as Leis nlio lnbibem a 
con.!=e..ao da prorogacão pedida,· e que . na confor
midade daL ditas Leis lie da attribuiçáo do Go
".emo o CQp~~e~l't verificadol OI requiaiws. '-- 4n
draJliJMDc/&aIo. 

°Foi aPoi~. . . . 
Depoia 11' al&UQk clebati', . roi posta , vo&a.ção J 

• .. Pln" .... 

o St. Ouweúe 46' c-,.. ~ .-Lbe .. P. 
raeen. adiadOl ba UID da COIIlmilllo de Canttittai. 
Çlo • sobre a eleiçlo dos D.,t,cIos 'nEatad~~"'" 
pJaUDO. Aquella Pre,iacia teconbeceo a DOW C-li • 
~, • declaroo-se uDida ao 11111*10; aDão • 
J.no que lhe demos a en&eader que aio aprtc'a'" 
moi • .ua coutederaçio, e que JI'Iráilo 8io col;. 
damos da eleiçãO do. leOI DepaCadOl. Pareee.lII. 
po.iI urgente este Degocio. t a reqU~ii'o que '.eja o 
pn!Deiro Parecer que se macuta, poli pela lU IDa
teria emendo que deve prererir • qualquer o •• 
ainda quemail antigo seja. 

'l'eDdo-se decidido que allÍ1D te ftlesee, e Uõ 
o' referido Parecer, que tinha lido aFeseatado '1l. 
.. não de 23. de Setembro (N.o 1 do Vol. 1.0 dO 
Diari9.) foi approvado. , . 

O Sr. Bib~iro de RtlrfIik pedio a ,.1 .. ra 
»ara ,ler por pam da Commialo de Podem um 
Parecer sobre o requerimento do Sr. Antlr. e 
Silva. que pedira licença de tr..metes para ir s 
São Paulo tratar da loa lIode, lobre cuja per
tensão já dera outro parecer na .eaSão de 11 d. 
Seiemb~o. {N.o I do VoL ,"o cio Diario.) 

PARECER 

A COÚlmissão dOI Poderes tendo de dlr o seo 
parecer tobre o tequerimellt~ do Sr. Deputecio Jo" 
BOft!fac;o de Andrada "Si1f1Gt que pedI'! trel meie. 
de hcença para nOI ares patrlos se reltabelecer dOi 
incommodos que sorre Da 8ua laude, não pode.do 
reunir doas tolos f.ra formar • dito parecer ~r 
discordarem entre 81 eada um dOI tres Membrol da 
Commiesáo, trH á Augusta A8.emb~éa OI .,ot(}IÍ em 
Mparade para , vista, delles relOJver ~UDdo for 
mais justo. Paço da Aesembléa it. de SetembrCt 
de 18'.3 - E8t~áo Rib,iro de Bt'ltncle - Ant":" 
"io Carla., R,ibeiro de .A"draÀ MaclUldo , SilT;a
Manoel J arinto Nogutira ,Ia Gama. 

Yole ;lo Sr. Ri6eiro de Bllerab • 

Sou de pareeer, considerando qUinto seja teU. 
lIivel 'a esta AasemhJéa a ausencia tão dilatada, • 
para tão remoto lu~rar, de um nobre Deputado o 
Sr. A1Zdradrl e Silva. eujas luzes muito convem a
iJtoveitar neste Âugusto Recinto, DO 1I'!omentó em 
que se 'trata de formar a Lei fundameútal do 1m,: 
pf~rio, e julgando que' a mudança de. ares pará', 
q"ualquer outro ponto mais protimo a esta Cap'i~~ 
sera bastantE! para o pllr ao alcance, de. poder coa ... 
correr com os leol vastos conhecimentos para o 
Edificio Social, que ora anhela toda a Nação lít.~ 
silienae; que nesta conformidade se lhe ,coneeda • 
licellçl que pede, pelo tempo que lhe fllr preciso t 

combinada por esle modo a necessidade que alega', 
com o 8erviço pessoal que pode faler . á Causa 'da 
Patria, a qual de~e esperar do seo 'Patril,lismo a 
lIua concorrencis Ret'ta Assembléa em lodos os ia
tervalo8 que o est4ld~ da sua saude o petmittir. pa. 
ço da Assembléa 24 de Setembro de 1828 -,&Ie-' 
'Uoo Ribeiro de Relende. 

Voto do Sr. .Andrada AlachoCoo. 

Como individuo DeEutado, e' c:lrigiDd~1fte to· 
R~imen'o Interno, 'Velido' que u 'vista' do' DU:nero' 
de· Sr.~ DeputadO. •• ~ua" 't Dão ,POdi" 'ldhr '0 1eI'-, 
~ .. 'S aaWícià ' •• ,6', • il'0 lI\àmt' la ... 
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•. ,e&ICJ • 18 Ill\O ~ DtJII' li.., p&II UItar-.. 
~ualquer Sr. Depu&ado, aillda COIII o eapeciOlO p .... 
'te:do da f.lta que· fu a 8ua p1'elellça. 100 de pare. 
ce.- que se deve conceder ao Sr. Deputado ÂfldrQ. 
tJp. e Silva a licença que pede, lem reacriogir·ae 
a residentia, a qual deve f;er a que mUI coaVI
Jlb.. ao (atado morboao .0 dito Sr. Deputado; es
perando porim a Assembléa, que o dite Sr. De
putado acuda ú ~sõe8, logo que. oeuar o seo in. 
commo.to, e até não mude fie reaidencia, lftIão no 
(.180 de precisão. Paço da Assembléa 24 de Setem. 
bro de 1823 - .Anlorlie Ca,/tM Bi6eiro de .Aftdr. 
da Machado e SiltJo. 

Voto do 5" NogueirA dtJ GanuJ. 

Sou de parecer, que pedindo, com.. pedio, a 
esta Aucmhléa o Sr. Antl,·ad. e SUrJa licença por 
Ires mrzes para tratar da lua laude 1108 arei pa
trios, não convem COQcedtr-S8 Uina tal licença, já 
pela falia, que pode taler um . ~e~uta~o de tantu 
1ules DO tempo, em que ~ está discutIndo o Pro
jecto de Constituição deste Imperio, já pelo exem
plo pani outras similhantes pertençóes, havendo 
hesta Al8embléa muitas peaoasconhecidamente dom
lea, e valetudinuiu, ausen(e8 do leO Pai. natal. 
gue I8lim mesmo comparecem nate recinto em lo
dOI OI dias t que lhes permite e ea&ado da lua 
iRude. Paço da A8Iembl~a U de Setembro de 1828 
- ManDei J~inio Nopei,A de Gamo. 

O Sr. AndnulA Machado:.- Tem sido p .... 
lIentes li etlta Assembléa OI dilferente8 votos dOi 
Membros da Commiaaio de Poderei; e eu direi 
alguma cou.. IObre OI dou8 oppostol , pertenaão 
do Sr. Andrada t SilfJa. Em 1.0 lagar vejo que 
o Regimeuto di. que quando qualquer Sr. Depu. 
tado Pl'dir licença para não com~r por alpm 
tempo ha Assembléa. esta lhe deferi... COIDO for 
justo sem prejui80 do serviço; ora ·como póde 10-

frer o lervII;o com a faltia de um Deputado? O 
.erviço só. póde padecer quando he grlnde o nU
mero de hcençaa, e para prevenir eae mal 18 

"tabdeceo aquf'lIa providencia; ma aelualmente, 
.endo nÓl tantos, uenbuma' inftuencia póde ter a 
falta de um Deputado. Posto iato, como se ha de 
hegar licença a queto a pede.,.,a ., curar? Se. 
ria edrondoso anegar-se molesha, pedir o tempo 
nec~rio para o uso dosremedios convenientes t e 
não ·.e conceder a licença! Igualmente he admira
vel a probjbição da mudança de um lugar para 
outro, quando o doente a IIeccssita; isto crei. que 
• inda não lembrou nem nos Estados do Grão.Se-

Ilhor f r.... ccrrat Me *"itrlO ·Wcwe ecnDO ea • 
li a Calca que h. d. t.... o aeb,. Depu&ado, fi, 

elogilo-se li IUI. lutei; eu' retpeito moUO OI leOa 
t.lentoe. mil he dar-lhe demulado apreço n' aaa 
Congreaso, onde ha Cln_ MembrOl iIIutndOl; •• 
verclade .. amente 11m inlulto t uma injuria ,.. • 
esta A.mbléa. O outro Sr. Deputado, que tua
bem votou contra a licença, ainda 18 esprime coa 
mail .ingularidade; trai por motivo o peri80 .. 
exemplo. Mal que quer di.er nesle aIO o ,.. 
de dar exemplo para aemelhanttl pertea8Õel' Pu 
ventura o Deputado. quando "tinr doente n(o .. 
de pedir Iicen\, para .. eurar? IIto, Sr. PrnL
dente, IÓ dá a entender que o Sr. Arrd,."dn e sel. 
IM pede licença aem atar doente. -Eu ettou bela 
penuadido que o nobre. Deputado, que lui.. • 
aplica. não f'órm. eemelhante idéa,. ma. li ... 
palanas dão-ito a eDteDder. ,Se neali A._bléa .. 
du,ida da uifltencia ·da molestia, exij.... altataçlo 
de Medico; mil entiu pratique-se o blfllDO 00Dl 
todo. OI que pedirem )ic;ençal; e (aça.. o que o 
Regimento nio ",\uer, porquP. eUe di. IOmente qn~ 
não puaandoo Impedimento de tftl dia. buta 
participa.lo por um recado; que lendo por mai. 
tempo de.e dirigir.se por escripto a participação 
para ser presmte á Auembléa; e que pedindo li .. 
cellça á Auembléa, eata resolverá' vilta aOl moti,os 
ela precillio do leniço; porém em nenhum cuo 
&lIa de taeI certidões de MedicoI; qui. que 18 
acreditasse na nona palavra; e com efleito alo b. 
outro rememo, nem em parte alguma se po. já~. 
duvida em remelhaottl circunatanria.. Nio. quer 
porlm um dos nobres MemblOl da Commillio que 
o doente mude de Arei indo para tão lage, por
gue atá persuadido que tiS ttrozimOl , Cid.de lhe 
lJão de fuer OI mesmos efFelfos que OI ,.mOI; eu 
creio que .ta questão só deve decidi. la um Pro
fesser; e por taato mlnde-se ,er por um o nobre 
J)coputado, e giba.se assim se, póc1e tratar ... nesta 
terra, ou se lhe são precisol OI are. do MO pais 
nalal: faça-ae .... injuria ao 8r. .AndradG e Silva. 
que eu creio que a não merece. (O Tacbiplo 
declal'l)u que pelo su.surro das galariaa Dlo pôde 
ouvir o retito da (alia. ) 

Declarou..se adiado o Parecer por haver lDaI. 
quem faltasse contra elle. 

O Sr. Pr~';4~nt~ auignou para a orcJe1D do 
dia o Projecto de Conltituição. 

Levantou.se a leUiio ú j hOrll d. tarde. 

Mf&'uel Calmon flu Pin • .AlmeitlQ, Secretarie • 
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GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA 

DO 

IMPERIO DO BRASI~. 

1 8 ~ 3 • 
• 

SESSÃO DE '7 D' OUTUBRO. 

PruidencÜJ do Sr. Ribeiro tl ~rulrat1a. 

R EunidOl os Sri. Depútadol pelas 10 horas 
da manhã, tez-se a chamada, e acllarãó-se preaen
tés 67 ~ faltando com cauaa os Srs. Rodrigue8 VeZ-
1000, Pereira da CunhiJ, .Araujo GOlulim, Lopu 
~am(J, Carvalho e Mello, Nogueira ela Gama, 
Ribeiro de Rt,ende, Morltesuma, .Andrada e Sil
tia, Alenca,., Carneiro de CampÓl, Cavalcanú de 
Lacerda, D. Nfl/1W, e 8olweirG. 

O Sr. PrelÍdente declarO\! aberta a aessão, e 
lida a actà da antecedente foi approvàda COID ttma 
~uerta emenda. 

O Sr. Secretario M*iel da C081a .&1_ que 
ierebera participações de molestia dos "n. LiJpel 
Gama, ê Araifjo Qonàim. 

Ficou a i\ssembléa inteirada. 
I gualmente declarou ter recebido outra do Sr. 

.Alencar f pedindo licença por 25 ou 80 dias para 
tuidar da súl !laude. 

O Sr. Andrada Machado: - Eu não sei se 
será preciso que o illustre Deputado, que f.. este 
tequerimento, ajunte certidão de algum Medico, poi. 
me parece que se quis eJ.igir eSte documento de 
outro Sr. Deputado, que pedio uma igual licença, que 
ainda está p.ra decidir. Eu estou bem certo que eUe ea
tá realmente doente, toall não he jbstc; que baja uma 
J.ei para uns e outra para outros; ou se ha de eatár 
liempre pela n0881 palavr~, 00 nunca; fazendo-sé justi
ça igual, não me opponho á licença não·só.Pára o tem
po que pede, mas para todo aquelle de que precisar. 

O Sr. PTtlidente propoJ então se deveria apre
tentar certidão de Medico qualqúer Sr. Deputado~ 
que pedisse licença por motivo ae molestia. 

Ponderárão algúrls Srs Deputados que bunca 
bou',ra semelhante duvida nA Assembléa, e que o 
Regimento não exigia taes certidões para a eoncea-. 
aão de licenças. 

O Sr. Pre,idente: - Poi. bem; deiehando a 
minha primeira pergunt&, proponho agora: ~ â 
Assembléa coD(.'Cde a licença pedidá pelo Sr. deln
ea,. P Venceo-ae que sim. 

O meamo Sr. Secretario declarou &ft recebido 

• 

11ma retieitàção, dirigida , Auemblt&, elo Sai'gebtd 
Mór Com mandante e Omeia. do Batalhão de C .. 
çadom dá 1.- liuha, da Prorincla das .AJ.paa. 

Foi recebida com p&!'ticular ~o. 
DeO tambelD p&!te de uma RqJreaeDtaçio d. 

Camara d. Villa de B-.ndy; da Comarca do Jti~ 
das Mortes na Provincia de Minu, eiD que ~I' 
à creaçãe de uma Universidade D 'aqueUa ProtlDcia. 

Foi l'etoettida á Commiaio d' Instrucçio Pu. 
blica. 

Leô iguaJmeilte OI tegUiutca Officioi dOi Mini .. 
tros d' Estado dos N egociOl do Imperio. e FuendL 

ru. e Ex. Sr. - Hanndo a Camara da Ci. 
dade da Babia dirigido á Augusta Presen~. do 
StUi Mageatade o Imperador o OtReio de 17 d. 
Setembro prosimo pasudo, incluindo nma Copia 
d. Acta da Eleição de UIII Deputado pell mes
ma Cidade para a Assembléa Hera!, Constituiute 
e Legislativa deste Imperio, em cumprimento do 
que por Portaria de 7 de Ag()sto ee ordenou 10 
Govemo Provisorie d. mesma Provincia, em vir. 
tude do Oftieio do Anteceasor de V. Ex., de , 
tio dito mef!: O Mesmo Augusto Senhor me Or. 
dma que r~lneta a V. EI:. o ll·ferido Ofticio, pa. 
ra que se sirva leva-lo ao conhecimento da ma. 
ma Augusta A&aembléa. Deos Guarde • V. Ex.
Palacio do Rio de J~eiro em 6 de Outubro 
de 18i! - J08~ Joaq~"'. eo,.,.,iro de Campal
Sr. JtHJ(I Se .. er'tm6 Macttl da COIta. 

Foi rernettido , Commillão de p.dere& 
IlL e Ex. Sr. - Tendo Nicoldo PtIt, 8a,.. 

rnmto, Membro do Governo ProvilOrio da Pm. 
.incia das Alagou, e lAurmlitlo ~nlcnlio Pereira 
de CarfJalJr,o, Secretario do mesmo Governo, repre. 
l!entado • Sua M~tUe o Imperador contra .a 
arbitra~iedadea praticadas por algunl dos aeoa Col. 
legas i'l8ra satJstàçiio de IlOl caprichoa e in&ell. 
çóes particulares. degenerando estas em &Ctn d. 
violencià • oppreaaão. pedindo por i.o a derai •• 
~io tle teOI Cargos: E hanndo o Governo Pro. 
.i80rio da mesma ProviDc:ia, pelo IH OfRelo d. 
!6 de Maio do correate anno, mencionado algu. 
mil particularidadet, qUi illultrio este objtcto, en. 
tre outras, a que ja se tem provide;aciado : O 
Me.mo AUSUSto Senhor m. OicIena que "meta 
• V. Ex. J pará serem praea&u ... AuembU. 
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Olral Co:aa=; ~",-:-a_ ~~. 
.. referidas I fv.IeI, ...... ai.. dfa qCle. 
por lerrm .quella Membros CDnBlituidot por Elei. 

i-,o popular ,pertence á mesma Augusta Allt:m. 
éa ~tIIm..ar .... ~~II_~ q-.e. per_e .. 
~s ~ at.ajde··. V_ ... 'RI ..... & w.L dt 'Jb'" 

ro em 6 de Outubro ~. 1828 -.: J08é ')oQquim 
CArneiro de Campal. - Sr. João Sever;ano Ma
ciel dt, COIla. 

Foi remettido á Commissão de Constitniçlio. 
111. e Ex. Sr. - De Ordem de Sua Mages

tlide o Imperador, remelto a V .. Ex. parJiJJer pre
stnte á Assflrnbléa ,Geral, Constituiu te e Legial .. 
tiva do Imperio <10 13rilsil, o Oftlci'G ·lhetulO de 
lO de Setembro prCl~imo passado, em que o Go
,'erao Provisorio da Prot'inda do Espirilo Santo t 
elO ctlmprimento das Ord~ns, q\ie lhe forão expe
didas pela Secretaria de Esta4lo dos Negocies do 
Imperio, por Port:uia de n de Julho passado, 
informa sobre o est'llo Ilctuul dOI EBtabeleeimen. 
tos Litterarios daquell3 Pruvincia. Deos Guarde 
a V. Ex. Pal:ado lIo RIO de Janeiro em' 6 de 
(lutubro de 1823 - ,José Joafrtil1l CArneiro de, 
Campos. - Sr. João S~erillno Madel do CUI'a. 

Foi relUettido Ú Curuwissiio de Instrucção 
Pul)lica. 

111,. ,e Ex. Sr. - Em conformidade do Oflicio 
que \1. Ex. de ordem' da Asaemuléa G.ral. Coa .. 
iiluiole e, Legislativa· deste Imperio, me airigio em 
aata de 27 de Setembro ultimo. para o fazer 
presente a Sua Mase9tade o, linperadur: . ~Iandoü 
o Mesmo Augusto Senhor, que se espechsse Por
~ria á Junta Direetori. da Officina l.'ipographiea 
f.8ra ser, auxiliado o Compositor dOI Diarios da 
ma.ma Asaembléa t ,tanto nellte trabalbo, como na 
prompta . impress;io de SQ&S Actas li medida, 'tue 
~ossem remetidas á dita '.ripograpbi,a. o que elfe. 
ftivamente, se cumpri0, em 30 do indicado. mel: 
~ rtlspondendo aqueHa Junta a este negocIo em 
Officio do J.O do corrente: Determinou Sua Ma
.cestadé o Imperador que eu passasse ás mios de 
y. Ex. o dilo Ollicio para . ser presente • mesma 
A:;;,;embléa o zc:oso mudo, porque aJunta' se pro
porro uecular as ordens que re,ceberu ao dito res
peito Deos Gua.de a V .. Ex. l'aço em 4 de 
Outubro tle 1823 - .1Ianoei Jacinto Nogulirn do 
Gama. - Sr. Juoo ~(.'verinl1o il'Jadll .da Co,tA. 

Ficou a Aluit!tnbléa inteirada. 
O Sr. PI'"sidtnle declarou ter recebido uma 

Representação do Cidadão Rod,'igo J08f! de FigÍte- ' 
redo ltIoreira, expondo alguns incoDvenienln prf'ju
diciacI ao commercio das Provindas de São Pedro, 
Minas Gerae9, e Riu de Janeiro, e ruiuOllOl para 
as RemIas Puhlicas. 

Foi remettida ás Commissões de Commercio e 
:Fasenda. 
, O Sr. CArneiro pedio a palavra t e fazendo 

algumas 0~l'rvaçõe8 sobre G Relatorio do Ministro 
da FlIzQnda lidel na scssiio an!ecedente, e notando 
de exageradas algumas expressões, requeree que o 
mesmo Ministro o retocasse antes de imprimir-se. 

O Sr. P,et;de,tte disse que., para não &Iterar a 
ordem dos trabalhos, fizt's&e o Doure Deputado o seO 
J'equerimento por ~,.io de uma Indicação na hora 
propria. CORveio nis.so o Sr. Carneiro. 

Pasaou·se á orelem do dia, e entrou .18 dia
" .. não o \. 2.° do\ Arli~o 6," do I'rojecto de CORII
~;'uição, que na aeuiio de • d' Outubro ficára &di .. 
elo, com li emendas dos Sra. ÁndradG M(JiAtitlD • 

C(J~i,.. ~ .• ,1t. -. ... .., 1lIiIIIo.1 
tftlllião .. til. A--.t"", MtItQ, O AI. 

me;dA eÃlbtMJut:r'tJW. IDU aio • eatende o 1' .. 
chi,rafo.) 

O Sr. Y,rtY"'dro 1DIIId0u , MeIa a ..... 
iepiole: ' 

U As pessoas nascidu fóra do Imperio de Pai 
que perdeo a qualidade de Cidadão Brl8ileiro, te ... 
de maioridade e domicilio no Impelio. - rergueiro 

Foi apoiada. 
Não havendo maia quem pediste a palavra, • 

Julgando-se por isso discutida, a materia, propos o 
tiro liaidei&u le o I. pui&T. SIlva a rcdacção: 
Venceo;ae que "itn~ 

Seguio-ae então a proposta da .e.eadas de te
dacção, e ju'gando-Ie prejudicada a do Sr. ~nd'a
da Machado, ~oi approvada a do Sr. Yergudro 
para ser aUend.da na redacção do §. pela Com
nai .. tio. 

Feito isto, ponderou o Sr. Pr";d~,,te que h .. 
Tendo o Sr. Carneiro t;{fcrecido um additam"nto de 
mater;a difFerente da do §. que se ,"cncera, cum. 
pria saber se a Auembléa qu~ria tratar já della, 
ou rtaerva-la par. outra o<:ea8110. 

Foi interrompida esta proposta, porque algunll 
Sn. Deputados pedirão a palavr., e ehtre éUes o 
Sr. 11 ergueiro, que offereceo o additameàto leguinte: 

.. Deixa de ser Cidadão : 
1.0 O que se nlturalisar em palseetrangeiro. 
t.· O que sem lic:ehça do Governo acceitar em. 

prego, pt'nsão, ou cundccoração de qualqúer Go
vemo estrangeiro. 

3.0 O que pur sentença for privado desta qua
lidade. - Y,,'gueiro. 

Foi apoia(fo ' 
O Sr. ~l",eitla e AllJuquet'l"e ofFerecee (am!»fUi 

outro additamento concebido nestea termos: 
(Salva a redacção.) \. 8.° Os filhos de Mói 

nascida no Brasil e Pai estrangeiro nascidos elâ 
P."ia estrangeiro, quo tiverem preenchido os requi
,itol exigidoa no .\. antecedente. - AlmeidA e AI. 
buque'que. 

Foi apoiado. 
O Sr. Araujo LimA = -Sr. Presidente : Estes 

áddilamcntos ccntt"m matcria nova, e creio ql:e nin. 
guem vem preparado para ella, ao menos cu não 
o estou;' e por tanto, parcce·me que o melhor será 
iml)fimiJ't'm~~e para depo~s entrarem em discu8Slio. 

O Sr. A/aia: - O que he preciso ub,'r pri
meiro be le Assembléa entende que elles tem 011 
não lugar agora; isto, que V. Ex jll quia pro. 
por, he o que realmente se deve determinar par. 
se proc~der em ordem. 

O Sr. Pre8td~"'l propoJ: 
. !.o Se er,: aquelle o lugar proprio para a ma. 
tena dos addltamenlo8: Venee(\-se que lim. 
, 2.0 Se. os additameritos deveriiio imprimir.se. 
para depOIS entrarem em discussão como lembrára 
o Sr. ArQ~jn LtmA: Venceo.se que pão. 

O Sr. CArneiro: -.; Eu quizera, ,se me he li .. 
c~to. corrisir o meo additamenlo na segunda parte, 
tive um engano ao escreve-lo, e eatimaria que m. 
l'o8sepermittido o emenda·lo. 

Decidi • ~ 9ue fia.. a ~rrecção, e mandou .. 
no, termos sl'gllmtea: 

Ii 2· Por seotença que condemoe , morta 
ciril. - F'AncUCO CArneiro. 

Foi apoiada. . 
O Sr. Pre8idenll declaroa que ealrav. _ dM. 
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.... 0 ... eada adclicioDaI do Sr. Al/l.el"" • .AI
IIIf'"'f"'· 

~ia d' algum d .. I,.., julgando-se a materia 
dilc:ulidã. poa-" á ,0&a\1LO o ~. addicional. e fui 
""lOvaclo. 

Pauou ... 01 ac'di'amentos IOhre os modOl ... 
per_ OI direilOl de Cidadão Brasileiro; e leo-te 
O t. 1..- do aclditamento do Sr. CQrneiro. 

O Sr. ~,alljo Lima: - Eu requeiro o .dia. 
.ento _ta 1DI&e,ia; he doutrina d, muita inlpor. 
taacia. e de,e ler bem pensada. Eu confc8Io q"e 
-'o tenho talealo para &ralar deUa de reltente, e 
"""- 1'Olar; .. pre,io uaroe cenamente o lIão t;;L- . 

O Sr. Pt«i,k,,1e propol o adillmento, e 8('n
• apcriado e diCICUtido, foi approvado; ficalldo re. 
_"ada a· dilCuailão para a Ie_O do dia 'O. 

Panou .. ao Cap 1.0, e leo·se a Epigrafe que 
diI- Do. Di"ilnl iradividMae, doi BrtJ8i1ciro •• -

O Sr. ..4ndrada MacMdo: - Para irmos cobe
lenta he neceaario acreecealar oea'a epigrafe a pa. 
lavra CidadioI, pois Ie YPD~ no Capo 1.0 que 
.. I~ar de lO diaer ao Artigo 6.° São B,,(JI;!~i,OI 
.. diceaae .'60 Cidadãos B,",ileirt»; eu proponbo 
.co uni~eDte para a boa ordem. 

O Sr. Araajo Limtl: -O que me parece" Sr. 
PI-esidence, he que de nenbuma epigrate deveria 
tratar-1Ie Delta 1.- discullio, porque oa nncimen
&oi IObre elLt. pódem embaraçar a redacção nova 
flue .. ha d. fUer do Projecto, pois ta(VeI con· 
.. enha claaificar algum .. das materias d. diverso 
moele, e para isto te facilitar he preciso que dei. 
cbemOl de parte as epigrafea. Talvel a Auembléa 
eaDcorde com elte lOeo modo de pensar. 

O Sr. PrtlidmN consultou a Assembléa, • 
deci(U.,.. que • do debateuem .. epigraf".. na 
1.- clileuuão. 

Leo-•• meio o Artigo 1.0 a §. 1.° concebidOl 
DeIteI termOl. 

Art. 1.0 A Constituição garante • todos oa 
Brasileiros os seguintea direitos individu&eI. com .. 
explicaçÔH e modificações anoeus. 

I. A liberdade pessoal. 
O Sr. Jt-fac~l da eMIti: - Sr. Presidente: 

Teria sido muito convenieate que a A8ICmbl{>a en
carregasse a cada um doa Sn., que traballlanio no 
Projecto de Constituição, de fõ&Jerelll no principio 
.te cada Capitulo ou Titulo &eO relatorio, expondo 
o 'plano que coneebel'!io, • o nexo e liICação dOI 

pnncipiot que estabelecerão, isto he, cada um na
"ueU. parte de trabalho que lhe coube em sorte. 
Com isso poupar.se.hia muita di$ClJssiio inutil, e 
ganbar .... bia muito tempo, o qual DOS não sobra; 
e tem i&80 VImOI todos ús cegas e ás apalp'adt"lall, 
rastreando cum diGculdnde ai intenções dOll IlIustrea 
Reelactore!, e muitas vezes depois ele IODga dilieua
DO es&á tudo de.lruido com diler... que es"a 
Dio foi a intenção da Commissão. Conheço A!t lu
ses deUa, porque tambem conheço seoa Membros; 
fitou certo que nada. no Projeclo fo; postn 110 

acuo, IDU como 81nCClonado eIle ~r eRta A~qem. 
blé., fica 8eDd:» oh" lua. temos cada um o direi. 
to de fuermOl nolSos reparOl e observações, sem 
que dl~llas .. devio infl"rir outras intenções, que n.Mo 
sejão um ardente dewjo • de fuermos. ~bra perfe"l 
que com g'oria no'!,a t VII roser a feb~ldade do 110-
perio. O melhodo que me teallo prescrito he pro
tluzir como objeção IIquillo mesmo, 4l.ue me emb&. 
laçou procura'"l. en(~der o tato. Trata-se "HI 

titulo de enummr OI dirett.. qUI à CaatbOi,..!., 
a6ança a08 Cidadãos Brasileiros, e .enl á "r.~te 
de OlltrGI a - Liberdade pessoal. - Ant .. de ,.... 
.,'ante difti que não !OI' da opinião dos que pen
lÍo que sem elte c.beçalho de direito. e dn'rM 
do Cidadio uão ha Con .. titulÇ1io politica: 1.· Por~ 
que uma Constituição polilica p~8l1põe _I direi. 
tos.: I ° Porque nlio h~ lima lal declaração , pot 
mais . fít~'uo" ~ue ell •• 8cJa, 'Iue ha dI' ~urar .,: 
181 dareltol ~ .•• lto que 1Il10 dependt", além Cf! o~t~ 
eoU"S1II auxlb:lret ou .ecundanas, d. boa distribuI
çiio dos Poderes PolitiC08, ele bou garantia. &c.: 
3.° Porque uio Cltll bem com tlm Codigo Puliti. 
cio essa elpo~ .. ão doatrinal e dogmatiea: t.- Por. 
que ena enume,'ação de direitos demftDf" deftni4 
çóes. e eU. são diftcilimu em mtlteria tal, • 
Deste pelago tem nanfra~lIlo 09 mllis abaliiados pu. 
liucos, quaes o. da Auemhléa Con~tituinte em F,an. 
ça, como mostnio as judiciosas c~ritica8 que se publi
carão contra essa poll1pos& dt"claraçãb de direitna. 
M .. , em fim be obra do tempo e da mild .. : li uMi 
tod81 .s Constituições puhlicadas 111 Eurnp& 'rArenl 
dil80 .ai, ou menus, nio assim a d. C.dlx. cu
jos Legislado,. torJo em outras eoUlllS libe",es com 
demasiaf'o e"cesso, m.s neste pen'o muito judicio-
101. Não repro •• rei toda.ia que um Po,·o qlJt" se 
coDlti&ue de novo, d("pois de ftCt.rmen •• do du ar
bitrariedades do despotismo, al,re-ente no fronte .. 
picio do aeo novo Codigo e8Sea direilOR ab,uluto., 
que eUe quer que sejiio respeilados t a!Asim como ou • 
&rol que aão secundario, e auxili.l'éI rara CODler
vação dos ~rimetros. Passe poil mnito embora e .. 
dt>claração. Vamos aos direitos "qui enumer"loB O 
1.· he designado pelaa pala. r .. - Liberdade pel. 
lOal. - A. p.imeira OO""açlo que se otfereee logO 
~e que melhor terilo feito OI iIIustrel Redactorel • 
.. em VII depararem Desta sim piei enunciaç"o, 
tivessem logo deftnido t ou d.erilO fSSI liberdad' 

r.3'Soal, digo descrito, porque em .ciend .. mOlael 
"vendo muitu cou ... a comprehender n' uma de. 

finição, o muitas a eliminar deU., he quasi impos. 
livel dar definiç6es perfeitas. Digo que teria lido 
mais util ter dado e8M definição, ou d~scripçiio, p0r
que podendo &8 palavras - Liberdade pesslJal - ter 
acc:essóes mais ou menos amplas t era 'ltcuurin fi. 
xar com claml no espilho dOI POVO!!. que pelá 
maior par' e niio tem instrueçio, l'.mll idl~a clara do 
que elles dev('m entender por lua libprdt\de pessoal, 
a fim de poderem defl!ndela, trasendo .• sempre Da 
memoria, auim con1ra OI alaques de SeGS concida· 
dios como das authorid"des t quande el1as pU!larelll 
de tulelares a opressor.s. Verd .. de he que n-os ar
tigos 8.:1, D.e 10.0

• 11.° e li.-, se rr~m hipo. 
teleS em que ('Sla liberdade se "eriA"". lu,;tentando 
o §. 8.°, a liberdade quo tem" Cidndlo de dilp<'f 
de seos braços; (lI 9.", 10.°. 11.° Il",pon,'o li gn
rantiRs dellla JilH'rdl\lle contra prilüee arbitrari .. , 
e o 12.- tratando da liberdade Clt! If}(ynnoçáo, iltO 
be de poder ° Cidad:f" u· .. "sportn r te IJara onde 
quiler; mas nem por is"o me JMI'eee menos indi .. 
pellsavel a definição ou dH(·Ml'ção do que de.emOl 
elltt'ndcr pnl' liberdade 1)fllOal: 1.0 P"rque a Conll. 
tituiçio deve dar um tipo t ou padroio, digamo. 
,..sim t com que pOl1anlol romparar e confrontar oa 
faet.,. ou acçõea que tratlnDoe de c .... eleri .. r d. 
ofensiyal dessa Iillfrclade: 2.- P.ra f'.~ilitar aOf que 
,rabalharem DO' CoJigOI a detenvoluçlo e' aplica
çlo das prG"idtllciaa: S.- Para nlo RC'lr du,hIa ao 
Leicor " ntrl eMOI' tspecifl(,lldo. IIDI di&o~ anlso' 

•• 
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... UlIi_ lHIui para ext!1Dplos, eu li la tibetda" 
de IÓ lIeO" S8 veri6(~a: 4.· Finalmente para Cad
Ucar aOI Povos o decorarem, 'e trazerem impressa 
~ memoria ~ I idéa· da .ua Iiberdllde, co~Cl truem 
.. verdades do Cateeismo Chi'istão. Com uma boa 
aplicação do que lIe dcve entender por liberdade 
~I. cnl vel 8e escusa8llem essea 5 artigos de 
cleJenv •• lvimcow; e com ilso ganhariamo8 alguma 
toUIla, porque ,evitavamos CSI" dhpotiçõea verda. 
~eiranlente re6ulamcotllea f que tem ICO lugar pro
prio 001 Cocbgos; e vamoe dimilluindo o nURlero 
de arligos do Projecto t que IObem a dUlentos. e 
.eaenta e, tantos; e fuem uma Constituição gigan. 
~. Tirava porem tofla a dificuldade a Idopção de 
tJutro rne,hodof que c... não elíumerar esac. direiroa 
,P10l 6ilPplea enunciadOl f • aratar delles em, ar.i
p de desenvolvimento, COIUO fuem mui, •• Cona
p",içõel: v.,... diset. a, Coaatituiçãe afianÇA' OI 

-.matea direito. 1.· Nenhum Cidadão deve ser 
obrigado • tnstaçóea peatJOAe. etc. &c. e .. im por 
diaa:l\e. No CIIO de aão convir nillao a Aneabléa, 
en&ão proponho que ao ellunciado - Liberdade pes
~ - .e ligio já 08 araigolt 8.° e sc'guintet que lhe 
dileDl respeito; porque o methodo adoptado de pôr 
de um l:uio codos 08 enunciacloa, e do outro toda 
.. modificações mi8&uradae, (ai .ua ecmfuliio, Dãe 
a quem he inlitruido, mu de certo ao commUlll d. 
'povo t que oio pode deiDr de parar, quaDlIo de. 
poia do artigo 16, em flue se declara a Religião C .. 
ibolica Romana a RelIgião do Estado, ler o arei· 
au. 17, que hala da abolição de corporações d. 
• 5cios, Juizea, E5çrivãel, • Mestres, materia 
tão ~paracada e differeDce da d. artigo ~ce. 

(FalUrão 08 Sn. ItItJÜJ, • Ferreir. Fm1IflJ; 
... nada lIe entende do que eac:reveo o Taebignâ 
P~.) 

O Sr. JlRdrodG Machado, defelMleJUJo o Ar
~igo. clissc que a Commissã.o não quiwra dar de
Riçõel, porque reconhecia a difficuldade de as dar 
aaac&al; que no C&8O presente era a definição dea· 
~ria, porque toda a peasea eRtendia o que 
~ra liberdalie peuoal; e que todas as Vetes que 
,. efinião COUSll de ai claras, ordinariamente le 
r.acurecião em lugar de se muminarem; e que fi. 
nalmente agora era o simples enunciado dOI direi
tos garantidos, ROI quaes dellOis em Jugares deter
,.inad08 se fuião as devidl:9 explicações e modifi· 
cações. (Ho o que em hum ma se pôde unieamen· 
Ie c:olligir do que escreveo e Tllchigrafo. ) 

O Sr. JJ.Jacul da Co.~t.a: - Sr. Presidente: 
Q iIIultre Pl't'opinance alega que. as de6nit;ões. s~o 
de 811mma diticuldade, e qoo por ISSO a Commlssuo 
de proposito ftl~io delfas; nl:>s que nilo ba neces
.idade de definir, ou àe9crevl'r ('s)a libe:"flade, por
CjUQ as COUSIlS de si claras mio precis:::o de serem 
definidas. Não pedi detill~ç0c9, eu me~m() declarei 
* quasi impossihilidade de as dar rerfcitns; pedi 
delScripçio , o que be facil, e mio ha,-ia mais a fa
,ser cio que Iljllntar fOssas drCullstslldas p.spnlbadRs 
;nOI 5 paragl":.í'oa suhsequentes, c abreviaJlls; e nem 
~Iavia lieceJl.;dade de desne,er mais n~da do que 
essa Ilbercln.;,:e pessoal de que se trnta; e o illnstre 
rreopinanlc não respolldeo fiOS mO'tivos porque 
eu disse que. c~sa de&cripção era necesGaria. i E 
quem mandou a Commissão acloptllr esse methodo? 
Não podia eUa mnito bem explicar 8S casos, em 
q~e C8sa liberdade pessMl. le nrifica, sem todavia 
fÃaereslfll enumeração de direitoa por simpl". enu ... 
ciadoa gerua, prome&eado fMer deU. excepçõa oa 

lDodificaçóel, .em nOl ter ~clo talDbem • M& .. 
ral, sobre qUI recaielll eau modificações ou eueç6á P 
:Mas di. o iIIultre Preopinantc que o limplét enun
ciado dI liberdade pc~ssoal be claro: t he claro P 
Pora n()s, mas não para o r.ommum do. Leito .... 
O mesmo Sr. já aqui diase, e cum ralão, que nLa 
mesma Constiiuiçiio continha cousas que a Com
missão era forçada Il mencionar, "isto o estado d. 
pouca i:Jatruçio do l'ovo e1II geral. Ora eu creio 
flue sc perguntarmos a muila gente boa em qu. 
consillte a liberdade pesaoal, não o dirKo_ QaantcJ 
á ordem que propu!, de se reunirem os arti~s re
lativo. á liberdudc pes80al log" depois ,doen'mrciaJ~ 
geral, que o dito 8r. tambem acha "estlecessari,)'; 
digo o mesmo que diee quando fallei da primpir;a 
,ez: IM desnecessario para n~, mu nlio para o 
eommum dos Leitorc8, e acrescento qne pat'. nóS 
mesmoa Dito está tsee 11Ielhodo, atJoptado 'Peta ill~
tre Commissa'io, nem claro ,nem regular, C81'DO a~ 
.anda um CGdigo Constitucional, onde a preeiaão, 
clareza, e ordena são q".lidl\CJea esseneiaet. Fieo POf 
gnL:> &la minha ('pinião. 

O "Sr. J. ... la;a mandou , Mesa a emeat!, ... 
rwnte : 

" Proponho que se diga BOmtnte: 
A liberdade, 'e segaranÇ& pe8!O,I', a a ia,jg, 

labilidade de propriedade. - MIIÚJ. 
Foi regei tada , 
O Sr. DitU tambem of'cteeeo a -lItpUtte: 
" A liberdade peMOal fJGe a Lei matcar. - DiU. 
Foi regeitada. 
O Sr. Fra"fn: - Eu reputo ~.rI •• 

eu.menção, quc no Artigo 7.° YeM f.ia. do. m~ 
rei tos, que pela CODstituif,io se bio cJ~ guJl'lar .. 
,Brasileiroa. A posição dessa summa 'teria taf.:el iq.. 
Docente lugar em lima ohra didacti,.; maa ekn u~ 
Constituição nôo se faz ella necessaria na ~dácção'; 
e por outra parte bem p;de ser prejudicial'; por~ 
que SP. póde d' abi conduirque sómente nae. 'Di. 
reitol individuaes hão ser, OI guard1ldOl, e' nl,o o~ 
tr08 mui"'I, que todavia não he Dossa ·intenÇio'ez;. 
cluir. De mais disso IIC no .contexto dos Art~oi 
que se seguem se Irala da mesma ideotiea d9~trlll. 
em hypolhescs, ~as quaes se pertendem falér o .... 
'ros ta/ltos .A rti~o8 <":onstitudonaes, escusado b. 
eetll1'm08 a debater t;eparadamente nmateria em til.;. 
se. COllcluo por tanto, que .eril\ melhor evitarmo. 
a foumma deslles D;reilos, segundo vem positiva;:. 
mente enumer:od08. A differença entre o homem Da~ 
curai e homem social; ou a diff'erença de liber
dade de um, e oulro, be a somma da. restriçÕl$ 
que por Direit? se impoem o meMnO bomeni eID 
convenção com ftS outros homens, a cuja sociedade 
pertence. O qut" cumpre pois saber.se e6seocialmen. 
te he o que elle não póde razer civifme'nte: I)u, 
tudo e mftis he Direito, que inde6nidamentelbe 
deve ser garantido por uma Constituiçãe' hvre: por
que está na compreensiio rIa clausula gera!. coa 
que primitivamellte Ile associou com os mais homens ~ 
cujos Direitos heldamo8, e rep~eRtamos. Eu man
do á MesA oma emenda .upressiva, que he con. 
cebida nos seguintel termos_ 

., Proponho que se suprima o A rt.7.·, e qu& 
principie a doutrinR do C.p. pelo Art. 8.° que diz
Nenhum Brasileiro aerá obrigado &c. - O Depuca.;. 
do FrtJnça. 

Não fOi apoiada. 
Julgou ... a final discutids a materia, e pon

dD-. • .0&08, palIOU sem alteraçio. 
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Leo-. o§.2 que dil: 
D. O J uito. I,or J uradua. 

O Sr • ..f,,:lrwla Jlac/l4dtJ: - (Não Ie eDtende 
o Tachigrafo.) 

• Ntio baven~o quem m/Üs f.lh,,,. t julgou-.. di ... 
CUCI"_ a milteraa, e p08lu o §. á yolaçiio r. _,.. 
114vado• 

Leo·se o S.u §. 
XU. A Ltberdade Religiolla. 

O ;8 r: 4~,.add MiU:;,tIlÜJ: - Tç..~,,:;; DeIte § 
outro direito IlIdIVid""I, a liberdade religioli&, i .. 
to lae t _ liberdade de ador.r cada um o Ente Su. 
P!~ peja _formA que melhor lhe parece. Este 
m,!lto ru~ &ao Nb'1'adll, que eu cr~o flue .,em de
'tena entrar no catalogo dos direitos garantados, 
]lOrque a relação da creatura com o creador está 
lãra do alcance político. Quando o. hOMens se 
"jQlltaírio, e por convenção sacrificárão uma por
ção da lua liberdade pora conservar a outra, se. 
1'I1&IUlnte Dão cederão do direito de adonr a Deoa 
ao .. odo que lha parecesse melhor, pu'& se lugei
!arem á form~ que lhes foase deterlnillada; porém 
J. que a Sociedade cbegou a essa desgraça. uma 
'ta .ue a~ ae tem usurliado o domioio do pensa
aemo, be preciso com cuidado fstabelecer este direi .. 
,.. Por iIIIo a Comrniasáo declarou a lua garan .. 
fria., para e.itar o abllllrdo de se obrigar o cidadão 
a. pt~W:ar • con&raJ'io. do que lho dieta. lUA con .. 
Clepeta, em DPgoci. sobre qu~ não tela .poder a 
Sociedade, • de 'lU. ain«'lem devo pedir co.tu. 
lu oQ. Dão preciso diser m.is. 

O Sr. SiJfJtJ L;,boo: - Parece OJnveniente 
tfI8t" diacussiq 6,ue adia ~ pila quando .. 
!A'M do J.~ ... viato que he de materia cobe. 
rente. for ta. requeUo o adiameQ.; c para .... 
do reMI. diler o que entender. 

rro.-,o o adiuMnw t. foi apoiado. 
O Sr. HlHTiqu" de Rt!8tJnde; -. Em muito 

Leu ....... .e fundãQ l4uelJel!, que querem que a. 
...tcnu colQprebend~ nestes I'aragraphos I18jão 
&ralICI... por ao&~, e Dão euunciadu Ullim 
fOllao aliomM .• vi.to que &ãQ augeitaa a &anl.a8 res. 
,r~cçQes; .... ce.o ja l~sarão "§§ 1.0 e 2.
~. Clu~ pode ",-.bem p~ eite., porque o Ar 
Ugo .14 virá fa ... -Ihe as modifiear;i>es cenMt'uientea, 
e explicar _ lo .... porq.ue ata liberdade deve .. 
eIlIa1djd., o q'" certamen~ nKo. detr.. ÍEto que 
.r.&. * veneido em regra; porque pelo princi
li" beqt obido a e~cepç;io coR6nna a re~ra. He. 
lIÜAl quo o pangrapho 1.0 não fit~a ·dealruido pe
tu. çspliceçõet, que depl.iIJ M vio eStabelecendo; 
.u..r &ai.. eauneiado como es&á este, paragrapho 
I .... vinha a ser um verd:uleirp ÍAnla:sma, uma vel 
qUI eUe 8e deveB!Ie emendeI' tão amplltmente. co
~1I0 á ptiroeira vi,ta aparece, o que he irnJlOssi. ,.a. Por itNlO eu tllmbom i\lU: de opinião que e ... 
IJ'Ilte!i&, d.ar .. ser t.ratalt.a, pur analise, declaraude 
Ç.8 ternaOl 011 limites desta. Iiberda:l:.·; maa 110 ... 

t\Ilcbl aetual do BralJiJ, he p"eciso apre--clltar aoe 
Fo.oa Iu~ a principio tsta~ garantias a!l81m met
mo genericamente cODcebidllS; depois irem" f .. 
.,.\do. .. e~cepções ne,:e~sélri.l, o qlU~. como ja 
~... Dtio ~1"UÜ';'l • ,cgra geral. N 1~lIlee tel'mol 
eo volo contra o adiamento; pllslie desde ja o ~, 
"jsto qae p"~o OI outros; e quando chegar. 
mos aos Artigos 14 e 16, direm08 o maia que 
CQ.D vi.r ,ue t~ diga. 

O Sr. eo,ta Agu.iar: -:- Sr. Presidente: Eu 
tambem me 0P1K'obo ao .ddiameDtAt prop.IO pele 

lllUltre Preopiaan&c o Sr. LiIboa, liA 1& pela. 
,aaõa ~pendidaa; m .. principalme'lte petq~ .~ 
'Ycndo Ja paliado tal «PIaI Iit. acha o pnDetpto 
&.e Art. 7.°, e OI ROS dou. no~ru. aDtt'ri"reI 
Dada há tAo .. atural como o coRtinQIl1' _ na ftlu: 
in~r:çio dos Direitos ind i.idua~l.' que a Consd
tUlçao ga1'lnte a todos OI B .... ileuo.; porque aqui 
merameote le eDundão eM These ê.\tee metlDOl 
Direito.; que depoil Ilto melbur etplicadOl c:ad. 
IUD d' eUfI!I em .., 1'f"8;let1YOS Artigo. q'tO se ... 
guem. Act'tesce qoe estando já .f'uddo o DumeM 
8.- do Art. õ.", que considera ~Ulno ('idadiiOll 
B .... ile~ros 09 Estrangeiros nl"lrnlit<itdos, qUllqu\!r 
que seja a sua Religião, he por i!so rec:f'l\l'Ilrio 
IJue passe este Dumero, ora em quP.,.tão, &.t. 't1ial 
alá, como passarão OI anterlOl'eS, porque dtpoil 
no Ar.. I t..- 8e dirá então até Ulule se ex!en.l. 
esta mesma Liberdade Religiosa. fie i8to) o que 
IQe parece mais mf"thodico, e mai, rcglAiar t e o 
que me ta. Totar contra o tal ad,amemo. -

O Sr. P,e,itÜllt, propol á Tota..=io o adiAmen
to, e foi regeitadc1. 

O Sr. Bi,~po Captllão nlór ",'08&rou que De

nbum inconveniente havia em const'rvar ~ §. ~.-. 
depois de terem passado o J. - e ~., po'rque o 
considerava como limpll'8 enuncilçlio d' uni direito 
eujas I'elitri~óeI e modificaçõel te ts'sbelcdão .111 
Artigoe poeaerio .... ; dt'claraodo que na diliCu_o 
deUes diria o que eatenc:' .. 1IIO sobro e.t. i .. dirad. 
liberdade, 9,e de nenhum modo appro .. ria DO 
eentido ampliaiao em 4Iue jit tiaha ou.ido coma. 
la. (Não li pôde seguir o 60 do 110. diecu .... 
pOlo que tlcrtYeO o Tachigrafõ.) . 

O Sr. JltJritl 4,. COIIã: - SI'. P_dente f 
Não poao con_Dtir que pUle ... §. - Liber. 
dade Heligi .. a -; aio ... como um .impltl it .. 
diee que eUe eecá aqui po-.., ..... como 0111 di. 
rei.o que a eon.ti'uic;io afiança. Eua. pala.r .. -
Liberdade Religio .. - aio vapa t podem ler clt .. 
rentes Upli~AÇões, nio podendo IdiYinhar a que 
queria d .... lb8J a ilIu8tre Comminlo. arabo .ra 
ti. coahecel: pelo que di. um d.s iIlu.h'eS Reda. 
dores. O Sr, A nd, ad{;r MacM.do, que a Con::titoiçlCl 
decreta como um direito individual du Cidadão Bra. 
sileiro a liherdade de adortl!" 1\ Sf!it1\ Religio .. 
'lu. bem quizer, e por colUicquer.cla que o Esta
do tem obrigação . de· o pr"tf~cr no exerci cio pu
blico desslt l,ro681io que adop~r; porque parte o 
dito iIlustre Deputado do principIO geral que a 
cacla homem he livre aderar u Entf! Slllu'cmo a 
~ modo, e como bem entendor e qui~r. Sr. 
Pre~ideutc • que ~oslla cada um ad(jrar o Ente 
Supremo da manelr. que a .ua r!lllio lhe dicta1' t 
P'" oomo uma proposiçlio filotuRca; ma, que 
.na IPja arvorada • decretada um direito ch'il de 
Cidadãos CatholicOI, e por luna N actllo inteira de 
Ca&holicos , que telft a t'~licidHe IM naio cuntar 
no leio de lua grande familia nem nma .1\ Seita 
da infinitas que ha de ProteetftRte", e que por 
condição et!iencial ,ine qUIJ nfln d.. .co pa~to aocial 
jura manter a ReligiliO Catholiea A poltoliea Ro
mana. isSft nio pcJde ser, aeri" uma contradiçiio 
llota.el. Posto bto, a conclullio (lU," le tira deuo 

I"incipio para decreta, nmbcm como "'Ira .... 
iberdado réligioaa. ou 11M rll('"ldado de adoptlr 

o l1itla~o Bruileiro • rcllgitlo que bem quilOr, • 
IOr protegido DO publicoo eXilrcioio deUa, .egue a 
.....a IOrte do priaeipio, de que eHa he CO" ... 
..... DI __ ,. Sr. Prtlid.t'D1., para qllftl 1t-
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._'al1\01 n.~8? P .. \'& ntütleirClI • isto .... Calboli. 
'ai Romanos: (Qut'ln repretentamOl DdI aqni P 
Brasileiros. isto he, C.tholicoe RomanOl: c De 
,uem recebemàl 'Procw&ÇÕes P De Brasileiro., il&o lIe • 
C.&holicclI Romana.: i E para que? ~ Para de
Cr&rlDOI qlCe nó" eU., nollOt filhOl, DOIII pot
,eridade &errmos o direito de apostatar da .erda
deira Religião, da lteli~ião de DOIIOI gloriOlOl 
.aiores , Não t Sr. Presidente, Dão. Tal poder 
DOI nio, foi .at6l'KftC1o em nossal p1"OeUraçõet, 
• nem podia, nelR Clevia 1IeI'. A Reli~o C.&holica 
.Romana he a Religião dOI Brasilelrol C mu OI 
])r ... leil'Ol a'IlimadOl de principiot liberaet e seu
~s não '1uerem excluir d. leG leio Ilom.1 Uteil 
ao DOa0 Imperio nucen&e, IÓ porque ellel Dão aio 
Ca&hullCOl; vellhão eaea eatrallpiros, e IItri. D. 
aos irmãOl, leja qual Cor a ~ creD('L Eia-lIqui 
para quando serve o principio que adore ada UID 
e En&c Supremo como eateader, al,u u reatri. 
~õea que o belD do Eatado exigir que te fação. 
1H. Pr."iden&e, tudo quanto DÓI, podemos CIIeI' 
Deste negocio he não conSCDtir que o Ctdadão 
aeja perseguido por SUII opini6ea religiOllI t em 
qUBnto eUe u não espalhar ou p~ de UID 
Dodo sedlciOlO; não eonaentir qu. o Cidadã. leja 
espionado a!é no interior de lua c .. ma para ... 
ber o Governo ,8ual idéas, e melmo o mOdo COID 
que elle observa OI preceito. religiOlOl, • &irar 
daqui motivo para denuneiu, ~rseguiçõet Icc., 
porque em rigor de direito politico a a1~ada do 
Governo pita DOI aetal publicOl, que oft'eDdie a 
tranquillidade e o rnpeiao devido ao Culto N .. 
(:ional. Feito is&o, &emOI - Liberdade BeligiOll -
IraRlIe liberdade religioa , a unica de que neees
.itamOl t a uniea que nOl pód.' ler util. Está 
dada a hora, e eu não imponuuo mail a Aamblé&. 

Alguns StL DeputadOl pedirio a palavra, IDII 
o Sr. p,.e,ick,.'e declarou adiada a dillCUaão, por 
ter chegado a hora da leitura d.. Indica~õeao 
, O Sr. Co,,,eiro pedio a palana, e mandou , 
Mesa a sua Indicação, que quiltra od'erecer no pri .... 
cipio dA .essão, e que ficou reservada para a hora 
propri .. 

INDICAÇÃO 

Requeiro que o mustre autbor do Relatorio 
aobre o estado d. }4'UCllda utóque t antel que o 
~elmo Rel&aorio ee imprima t algumu exprellÕel 
fortes t emphaticas t • que parecem inculcar um a
tado muito desgraçado de J?inam;Gs, por lerem el. 
lal contrarias á epiniãe que a mesma Aaembtéa 
enunciou a este rr.speito, e li expo"ição doa gran
ues recursos que no mesmo llel'lorio SI: espeBdem , 
podendo ali.. produlir eft'eitos e impre88Õea eoge
J'lIdll.s ('m algulIlI espiritos men08 atlentos, e máoe 
apreciadu.es dos di&ot recursos. - FrtJrIt:ilco Cameiro. 

Requerida a urgeneia, foi apoiada; e depeia 
d' algum debate, sendo pC:;'a l' votação, venCe0-se 
qUI' ,era urg~ntl! a mater;a, e entrou em diseuasio 
• Indica~·ào. 

() ~r. A:ulrodt, t:oc/',ario combateu·a; mfts não 
he possi vel percebu o ~l!e disse pelo que eacreyeo 
o TaclJigrafo. 

(I.Sr. Franra: - Sr. Presidenle: - Eu sou 
de Par~:er, que se rem~t~ a expollição do Minis
'ro da }4'l&zen,la Ú Com missão respectiva para esta 
fuer RS suu obsl"rvaçães sobre eU.; e lei' tudo 
depois impresso, de maneira que poatão 08 Senhores 
Deputa,loe 'Ucr .obre wu, e outro Relatorio o leO 

JuilO d. fllJ*:G. Se I txposlçlo cio Ministro cla~ 
dicar em alguma. 8Uppolliçõel gntuilu. que poIIIÍo 
Nr conigicIU lJOr melhores conhecimeutOl d. laetQ 
da Commiuão, ti da Asscmblé., isso .. fará HIIl 
delar C que a indapção e apuramenao da ".rdade 
he o objcdo primario dOI Debatel. Se acuo li 
julga conveniente 'Iue seja &ambem ouvida a Com. 
miSllio de CCNlltituic .. úo no caso, n50 me opponh. t 
por lei' illO quase ,indifFerente á informação que .. 
pertcncle haver .Imprimir.te a expotiçlo do Mini.
tro deacacadammte quando será neenario igual
mente imprimir-se depois n Paleec!r da Commialio. 
pell eomplieada ~stenllÃo da mitt~,ia , he retardar o 
andamento do u.goc:io feIO n,nhllma utilidade, qae 
a il80 DOI dec:idL 

O Sr. C".,. Agtlior: - (Slio o ou\'irão OI 
Tachigrato.. ) 

Julrouole diseutida a materia, e poata , .00' 
tição. Coi rc-geitada. 

O Sr. lerrnrn ,r A"a,~;n: - Não ha dia 
mail plaulinl para uma Na~ãn do que &quelJe em 
~ue começa a datar a época da 11Ia grande3a. O 
Hrail mait4 de fres &eeulol ~rrilhoado !!Ob o bar. 
baro ,,"ema Colonial t mUf1Io uma Vfl do seo 
abatimento, e elevou-se á Cathegoria de Imperio; 
• ate Gigante. ainda no 1eO' berço, Cel alardo da 
lua força. A "OI ananime doa POVCII le'tlntGu um 
.... 0 ThlUDO, onde cnllCK'ou uma antiga Dyuuda 9 

iIIume por lOU "'nades, f'am~ por lOU Caça
uhu. U. Prineipe, diliciu doa Bralileiros, e ta
to tempo enaaiado em promo"er a lua prospe.i" 
de, merece0 todOl os 'OtOI, qae IOtemnemente o 
proclamado no lem pre mellloravel dia II de Ou
tubro. E poderá esta Al1gut1ta Aaembléa, inCer~ 
prete dOi ... timmtol da Neção. deiur f'IIl .nen
ao tão ,laulivel dia? Se o dia 7 de Setembro t 

eJD que DU margena do Piranga retumbou o grito 
da indepen~teDCia, mel't"uo deste Soberano Co .... 
sreao a honra de ler dt'clarado de feita Nacional, 
o dia li de Outubro t em qne o Brasil não .
Cel estalar na CeP1'U8 do aeo antigo cativeiro, mu 
levan&ou um IOlio, que as idé.. não abalarlo, aeri 
L~rdado em perpetuo liilencio? Nio, Sn., be im. 
rouivel que aejamoe eequec:idos do ah'oroço euraor
dinario, d. que felizmenre fui fiel testemunha, • 
em que tollM'i nno pt'qtleno quinhão. Esle dia de
ye lei' mareado n»m caracteres d. oaro nOl F .... 
tos do DOIIO IDI~rit), e nenhum Brasileiro te ne
gará a CODcorrerpa.a o seo aplall80. He por iao 
que eu ofFeleço com a maior confiança a seguinte 
Indicação, para • qual n:\o hei mister pedir a UT. 

gentia, de que todos estão plenamente convecidOl. 

ISDJCAÇÃO. 

PrGpOnho que se declare dia de Fes'a Nacin. 
nal o de '2 de Outubro, primeiru annivenario d. 
Aeclamação do Augusto ImJM'fldor do Brasil, eIIl 
quanto Ie não publica a TaueUa competente; da 
mesma maneira que teve lug:tT a ccrca do dia ., 
de Setembro. Paço da Assembléa 7 de OutubrG 
de l~iS. - Ferre'ta tl' ~rQI!;n. 

Requerida a u~t>nl'Í. o e sendo esta apoiada e 
approvada, entrou em deb3te a materia da I11cH
cação. 

O Sr . .4ndrnd.1 Machado mlndou á Mesa o 
addit.mento 5e~uinte: 

" E dos annos do Mesmo 4"IU8&0 Senhor. -
Andrni/4 MadlUdo. 

Foi apoiado. 



C 1M, 
o Sr. V"J'II'I,., __ r. o -.mll'-! 
1& AaiUlUrio da A~1amIção do "-Imperio , ou 

ela ... c~ - Yerpeiro. 
Foi aJlOiado. 
Nlo ba.eado qaem (.11_ C01ltra OI aclditi

-'., e julgaacJo..ee debatida a ma&eria da Iadi
ação" (oi posta á vo&ação, e approftda COIIl OI 
IDf:ilDOI addhameatoa. 

O Sr. SiJ'DG Lilb mal.ldoa , Mesa uma Illa 
dicação a. ra.or da Villa de Valeoça da PtoviDcia 
da Bahia! ma o Sr. P,uidenle declarou que por 
ata! !'louvada preci.... de re'orma; e por iao roi 
realltulda ao mdlDO Sr. Depaudo, que pedio li. 
cença para a aprel:Clltar na· seuão quiDte. 

O Sr. A"drada MtlChado pedio então a pala_ 
vra, e ofFenceo a lIg.inte 

INDICA<;ÃO. 

Propcmbo que se erija em Villa a Ilba de lta
parica debaixo de um aome adequado ao brio f 
aen~o, COID. que resistio .. continuado. ataques dOi 
LlllitaaOl. -- Andrllll. M~. 

Ilequerida a urgeacia " e sendo esta posta á 
~otação • approvada, (ea-ae ai.· leitura para en. 
trar em discussão. 

O mesiDo Dobre Aathor da Iudicaçio pedio 
que (0I&e remettida á eommiuio de Eatatiatica; 
IDU por dar a hora 6cou adiada a discu_o. 

O Sr~ Aecioli diase que unha recebido' am .. 
IDltrUcções remettidaa pel& Camara das. Alagoas; 
ID.. pela mesma ralllio tle ter dado a bora te adiou 
o tomar.se coDhetimento dell.. para lhet dar o 
compe.tenle destino. 

O Sr. Preftderlle deo para a.mem do dia 
o. Projecto de Constitui,ç;io~ 

Le .. utou-ae a aesaã. " I boru ela tarde. 

Mipã Calmon du Pia • ..4' ... _, Secretari.. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para Jwé Joag";ra CCINIIlro de CII"'J!'& 

lU. e Ex. Sr. - A Aaembléa Genl Condi
&nine e Legislativa do Imperio tio Brasil, eeado
lhe preaeate o Parecer da Commitlláo de Legisla. 
çio !Obre o requerimento de J08I Aratonio tU 41-
filei., que pedio dispensa de babilitlçiea para.,ro. 
f~r na ordem de Christo; e o ele Anlortio To. 
trGru Corre0 e oaÜOl, que pedirá. ditpenta de 
!apeo de tempo par. medição e coDfitmação de SeI-
1DIriu: Manda participMao GOTlrno C)ue tem re-

IIlvielo athoria.lo .... Mel) ., ........... 
de habilitações para a ....... o da 11ft Ordea 
Militarei, . que Ie Cllltinurio • COIICICIer ~ até 
agora pela Repartição dOi NegociOl elo lmpeno t 
a:io podeado porém eateiKler--.. esta ntborisaçlot\ 
respeito tle Sesmari .. , Mm de qu~ner outr .. di .. 
JW:0IU. O que V. Ex. levará. 110 COabeei ..... to de 
Soa Magestade Imperial - DeoI Guarde a V. 
Ex. Paço d. Aneallblé. em 6 de O.tll1n de 1823-
João.8ewnlJltO Maciel dia ~ .. 

DI. e Ex. Sr. - A Aaembléa c...u Coaltie 
tninte e Legu.,aü"a do Imperio do Brasil .pproe 
.aado o Pa~r da Commiasão de Conltituiçio lO
bre o Offido do Bario da Laguna, remettido , 
mnma Assembléa em Of6cio do Ministro e Seere
Cario de Estado dOI Negoci.. do Imperio, de .5 
d' Agosto do presente anno, em que representa 
nio se poder verificar a eleição de DeputadOl no 
Estado Ci .. Platino pela oecupação militar de Mon.; 
tevidf9: MaDda participar ao Governo que tem 
reaolvid'o que no presente caso se proc:ec:la da me-. 
ma' maneira e (orma que se proeedeo na Bahia, 
elegendo-se um Deputado para a Campanha, ser. 
.indo de Capital - Canelenee - i'" designada pe
lo Governo, e reaervaado.8e outro para a Capital 
de MUDtevideo t l~m. ve. qlle saia d.. inJusta op. 
pressão em que se acha O' que V. Ex. levad ao 
Conhecimento de Sua Magestade Imperial. - DfOa 
Guarde a V. Ex. Pa~ da Aseecnbléa em 7 d. 
Outubro de 1823 - JtJGo Serln:;aM Maci,l • 
Coma. 

111. e Ex. Sr. - A Aaembl~a Geral Conati.; 
fainte e Legislativa do Impt!io do Brasil, "sendo. 
lhe presente o Parecer da Commissio de Legi .. 
laçáo sobre o requerimento de João GonfiJ'f1U 
Dure. Pereira. e outros, credores do rallecido\ JQoo 
ft X,izei,t1. Mt!/lo, que pedirão a pro~~ de 
um anno Da admiPiatração dos beaa do, dito (ali .. 
cido: Manda remetter ao Goterao o referido requ .. 
timeato, e pal1icipar-lbe que a Lei. nio inhibellà 
a co~o da proropção pedida pelo. lupticantet,; 
e que, na ~formid.de du. ditas Leis he da auri. 
bnição do Governo o concede-I&. O q ue V~ Ex. 
levará ao Conbecimento. de I Sua Magt>stade Impe
rial- DeOI Guarde a V. ~~. P.ço d. Allemblé. 
em 7 de Outllbro de 18iS - Joiio S,ptritlflfl 
MII'W da COIla. ' 

RIO DE JANEIRO NA DlPUNI,A NACIONAL llH.' 
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"'la , • ...... 

DIARIO DA ASSEMBLEA -
,. 

GER.IlL, CONSTITUINTE, E LEGISL.IlTlr.ll. 

DO 

U1PERIO DO BRASIL. 

• 
I 823. 

SESSÃO DE 8 D' OUTUBRO. 'I de Oatabro de 1823 - L •• ". C.h 11 .. 
rdrw - Sr. João Sntniao Mflriel da CoIIll. 

PnJidt.citl tio Sr. Ribeiro tr .4 .... 11dt1. 

R EUDicIaI OI s.. PePau,lOl pela 10 .... 
_ as __ , ta.. a ........... , • acharão.lC praea_ 
tel 69 ,f'alWKIo com eaua OI Sra. llotlrWwU Ye/. _lU , P"rirtl dtl C.llAtI, A 1'tJ'fia ao",J;. , Le
I'!' GQ"", BiHiro tU &JeflUle, JlOftlatttrwJ; .4.
flntda , S;I'O., AlItIc:tiT, Cvr.l1to e Mello, , 
JlariMo 4' ,Albuouerq_ , e leID eUa GIl Silo .4tcioU , 
• P«hnu , Si1'Ot1. 

Resolyeo-te, deria d' alsumu obsenaç6a 
41ae fone remettido • CommillÕel reuDida .
Marinba e Lesialaçio. 

PaII01I·.. , ordem do dia, que .. • f:O~ 
tinuaçio do debate Inbre o , &;a do Art. '1.
alo Projec:tc ele CODstituição, adiado •• leIIIo 
antecedente. 

O Sr. Pnridelfle declarou aberta a II1II0, • 
1Wa • Acta da aatecedeD&e {oi approvaà. 

O Sr. Secretario Macitl da Costa leo o fie
pinte OIieio do MiDi.tro d' Estado do. Nego
cioI da Marinba. 

111. e Ex. Sr. - Subindo á Presença de 
Sua MapRtade Imperial a" inclus .. ConsultaI 
do Conwelho Snpremo Militar de desoito de 
Setembro ultimo e de dOUI do corrente, ~
~a que se d.clare 5e o etreito do Alvará d. 
30 de n .... mbro do anno proximo passado, 
que authori~a aol' Subditos deste Imperlo e aos 
~'raDgeiros a armar Conal;OA nio .. tendo 
posto em encução, deve ser· considerado em 

. . d - \ d .. agor, ou aIO a em sU8~nsao, e sen o pre.en-
te ao' mesmo tempo a Representação junta dos 
Agente. e Procuradores nesta Corte do Primei
ro Almirante da Armada Nacional e Imperial ~ 
Oftidaes' e maiA Individuos da Esquadra Com
mandada pela Primeiro Almirante, eOJ 'lua pe
dt"m declaração de qual seja o Direito, por
que cte.ão lei' julgadas as Presas feita, . pela 
IIObredita . Esquadra; 'e Ponderand. o Mesmo 
Âus:u~to Senhor ser proprio da AIsembléa Ge
rai Constituinte e Lpgislatin deete Imperio. a 
decisão lobre estas duvidas, que alii. convem 
J'eIIolver I!em demora, para evitar o damno dOI 
N .. iol apresados ou detidos, • MID a.sim o 
prejuiso dos ApresadoreA, ou dos Proprietario8 t 
nle ordena remeta a V. Ex. ai mencionada. 
Consultas, e Representaçio a Im de lev8-1 .. ao 
conhecimento da A8sembléa Geral Conlltituinte 
e Le~sl.ti'va, para que Haja de DeUbHar c0-

mo for Juato. 0.0, Gurd. • V. k Paço .. 

O Sr. R~ ". COIM:-Sr. Preei ... 
te: •• hontem ouvi a .. ui pro~ições, 9.u. mui
to IH eteandalisárão; ouvi 'la. era livre ao 
home.. adonr a Deoe DO leo conçlo. como 
bem lhe pareeesse; e que tambem o ~.dia ado. 
rar com o culto, que melbor lhe 13fDcIáne. N. 
nrdade ettabelece~se entre llÓI como Artip 
Conlltitucior.al uma tal liberdade muito me telft 
eseandalisado. Se não tiyea •• mol uma ReIiSiio 
Re .. lada, pela qual Deot DOI te. CODbecH 00-
mo o deyem08 adorar, tanto interior como exte
riormente, pc:HL!ria admiti,Nle esta liberdade a.. 
Ji«iola, porém nós temo. e""a Religião Refe
lada, que devemo. manter; o DI<'lmo Df'Ot', que 
nOI t~m manifetltado os H'OI AUributol, tltm
bem tem communicado , Rua I,'''ja o modo, 
pelo qUbl quer ser adorado ~ .. pnt' tanto Dlo 
nOI resta llNis es". liberda,te, ali'. o poderia • 
mos adora.r do .. e!lmo IIl0do que t:1I~f'tD oe 
Mahometanol, o"' I doia t rol, • todal 011 N 1I\11ft 
Barbara,., que verd"d.irll~nente o nio conhoet"m. 
Eu nio venho aqui par!' t'xpender argllln(lnt.,. 
Tbeololl'iCCMI; Rlal venho obrigado da minha 
consciencia IUI'tentar· a nraeidade do juramento 
qce preatei, e he (1'8 observaneia do DIGO ju;' 
ramento que eu duo diler, que est •• duas prCl. 
posi~ 1lÚ0 intt"irBmente OpO!ltes tis batel da 
nOI" Religilio. Se d<'pois de .. trm08 iliUlt ... dol 

. .,.Ia Revelação, "fi depoi!t de termo" abraçado 
B Rl'liCiíio Catbolic:a Remana, admiti.flemOl a.n .. 
.ro C'lt nó" m('>Rmos um culto .diffel"ente daqulI. 
le, que ncw fui renlado, e adopto-lIf'mOl OI 

que o o..nonio t.m intflldtr.'ido. lervindo ... de 
1808 Emiqariotll, para "R inculear como verd .. 
deiros, lenntari8mol Altar contra Altar d .... 
tro da mesma Nação; uni .. ~uirinmOl .1 ma· 
a-.. fi". HI .. " ... Santol E ....... l ....... 
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J ~iit1S Christo, e outros OI perverso I dogmas 
de Cah ino, de I.luthero, c de muit080utros 
) risiarcas que se q uizeriio erigir. em reforma. 
don's, Accresce mai8 que não ha Religião ai
~uma, onde a apostasia não seja crime; a 1\Ia
jW:lldaIlB, e loJas as divt'rs8s seitall dC88eIJ in
titulados rf'formudort:8, olhão com h~rror para 
todus ocauel1et:, que apestatão da Religião; que 
rc(~ehforão; e!le isto he alô!-lm, como iremos 
JlÓ~, ac.imittindo e8ta liberdade Religiosa dentro 
de uma N ação, que abraçou a Religião de nos
so~ Puis, e que jurou a lõua obscnancia, 8U
thoriPiar o que horrorisa a todas as 8eitns? OS 
D08"08 cC)JI,.tittlinte~, ou antetl, quando 8 Nação 
DOS elegl!O para seos Repret4entantes, e depo
sitou rins nossas mãolJ a sua aúthoridade, foi na 
eonsidéraç,io de que não só tiustentariamol os 
seos direitos, mas que f~riam08 a sua {elicido
de; não foi cel'tamente para lhe darmos o flue 
tanto repugna CQm os seOA lentimf'ntos, priuci
pios, f' deveres, Que cscandalo, Senhores, para 
t's!eg pOVOlt Chrisldofl, que tem tanto em 8e08 co
r3(;Õf-8 a Reli"ião de nossos Pais, quando vi
Tl'm qltP. dl'Rta ASJ'cmhlt!a elUanão Leis quo 08 

poráó talH>z na neée89idade de ver nOIl ~Iiniste
rios Santofõõ, emprcgod\)8 como seos directorea t 

Bispos e Paroch08 de dUferentel seitas? Que 
~carulalo para pOVOR Chrilftãos! Verem dcfttro 
em eeo seio Ic\'antar Altar contra Altar I Se 
esses grandes hOIDt'nll ,OR Patriarcha9 da nOllla 
Fé, que sustentarão a Reli;ião Catholica Ro
lnnna á custa du seo suor e Se'O sangue, ouvi~ 
fiem na celeste J erusalem este Decreto, pelo CJual 
lle concede, e permitte aol Bra8ileirol', seguir a 
Religião, que bem lbel pareeer, ~ue estranhela 
não seria a Rua I Se De8f1a morada de 'pralor e 
alef;,ia, tive""em 'lugar' a9 lagrimal, e 8 dor, 
toda essa habitação b~maventurada, seria per
furbnda pelos seoll gemidos; e pelo contrario, 8e 
fo .. se ou\·ido nnl abobadas dOI InferAos, el1a8 
retumbarião de gritol de alegria, ae esta po
de~~e lá ter entrada, vrndo uma N aç§o, que 
tem fiempre sust~ntado em toda o sua puresa a 
Religião Calholica Romana, e que, por eSle 
motivo, tem mcrt'cido os 8C08 Soberanos o Titu
Jode Fidetissimos, ir agora adoptar uma lci 
q'le mancha o sua pllresa, admitmdo no s,eo 
8,eio ,seita8 que lhes são contraria!!. EiR-aqui pór
fJue tendo prelltudo um .1UI'l\l1Ieoto de sustentar 
e defl'Jlder a Religião Catlwli('" Romana t eu 
me "I'Jo na nece8si.dadu de protlcrf"ver um a~tigo 
.que lhe hc contrario, E por '1ual onta'o modo 
p(.,Jl'r<>i ell su~telltar a vel'acidade do meo jura
mento? Pela periluasiio ? Não; porqno cstahe 
propria., dos Mini8tros da palavra, P<>lo exem
plo 1 'ramb.em não; porque não he este o lu
ga.r :proprlo de du .• '· l'x(!mpJoH; logo devemos 
6U1I'tentar a veracidade do nosso juramento, por 
aqueUf'tI meioll,que nos Fão compf'tt'lltf>fI, O Cor
po I...p~j.I~lfh'o he o que tem outhoridudc de fa
:ler n Jct-i; roj~ '!te pl'lo meio da Lei que dev" 
·cum""i.. o .i';If';~llnento que pl'eRtei, de defender a 
Reh~j.io ,C:lthn!i(~a, Se lH'sta occ8l:iião, em que 
1;C tr~,ta tle ,firm.R r a Léi Constitucional, eu não 
tivcF;~e ('Dl \';~ta a sun d~t(.!'a , fie eu deixu~Fle 
1J'a8sur um Decreto, que abala OH se08 funda
.m .. nto~, seria um perjuro, porque a não d~
f'mdP1'i:t reto" meios, que competem II 8uthorida
de que rt'presento, Portanto, Sr, Prc!lidcnte, 
p8t"a ,não ser perjuro ao juramento, que temolf 

prestado, de manter e dere:u)er a Rc!igião C.
thoJica Roma!la, be que ell rcclueiro que não 
passe, mas st:ia ('xcluido flemelhaute AI'tlgO. 

O Sr. lt-Joni: '/'flVtlrrl: - Sr. Presidente: 
eu digo, como l\Ionte8quieu, aqui IJOU politi
co; mio IIOU Tkeologo ; e ja que felilmente, gra
çalJ a Deos, não estamos nel!8~ tempo8 de es
tupidez em que o Monge São Bernardo prome
tia ao Sr. tle Chalillon em troco do immen-
8n terreno, '1I1e Jhe dllva para a fundaçõ'o da 
Ab,,,lio tle Ligni, um ellpaço de igual extensão 
no Paruizo; como j:& ning!lem receia ser quei
mado vivo, como hareje, ou h('terod.lxo, por 
di,;cordar da opinião de 'fht>010go8, n'io devo 
~u igualmente rl'cear de dizer francamente a 
minha opiniiio sobre tão impurtante mltteria. 
Sr. Presidentc: ap(>"ar de tudo quanto acaba 
de dizer o Nobro ,Deputado; eu re(luto, e re
putarei sempre a Liberdade Religiosa um dos 
DireitoR mais lIa~rudo!i, que pode ter o homem 
na Sociedade, Repldo direito Ragl'ado, p'''q118 
cstou certissimo, que a consciellcia he um san
duario, onde podei' nenhum hurnano tem direi. 
to de penetrar_ A llcligião he o thlcto da 
pf>rSU88iio. e a força puhlica nunca persuadio. 
Sigo a Religião Ca.tloJica Romana, conheço 
por principiolJ que ella he 8 unica \'erdadeira i 
Jlorém tOIl1!Jt>m conheço que a convicção intÍlaa 
ela ,'erdade nlio authorisa a pro~crip~o dos quo 
errato. N aaci 110 g"emio dellsa Reli!;lão, e per
tendo, medil1nte 08 auxilios da Divina Graça, 
nella viver, e moa'rer; mas se por desventura 
(o que Deol niio permitta) a Graça me aban
donar, essa Graça, sem a qual, .na fraze 
dos Apostol08, e dos mais. doutOR Varoes da 
19rf>ju, nenhuma acção meritoria podcmoB prati
car, 8im tia a Grnça me' obandonal', e eu pas-' 
lar a lIeguir outra R~Ii:.,ritio, ndo delleJlrei flef 
perseguido, npm inquietado 110 .. "ercicio ,1essa 
Religião adaptada, e perlluado.me que o No
bre Deputall", que acaba de tillar, tambem 
não dellttiaria Iler perseguido, Isto po~to, como 
poderei já maiA de.ixar de "pprovat este 8rti~0 ~ 
Se a Rali!,t'ião, Sr. PI'csidente, tivesse sido 
sempre pertt.'itamcnte livre, ella não teria sido 
já mais se n:io um ohjecto de amor, e dere~· 
peito, porque eu a considel'U em flua estlencill 
como a c:ompanhpira fipl, n en~Cnh(lRR, e infati
gavd amiga do de~~rnr.utlo; Ina~ nio tem sue
cedido assilll; {)('spota~ e8tupidoH. e muI inten
cionados, tem querido por meios ainda 08 maia 
harharoll fazer pa!l~nr a sua crençn, sem ~e lem
bl'arem, que n intolcranci" collocando a força 
80 lado da fé, tullncou igualmente a coragcm 
ao lado da duvida, O furor dOi r.rentes exaltou 
em todal aIJ eporaR a vaidado dOR increduloA. 
e o homem tf'm ch('~udo dellta florte a apreciar 
um 8yÍllcma que naturalmente deveria reputor 
u,ma de~graçR: digo desgrnça, por'llle nadll coil
,,,dero mais doce, nem mais capaz de encher o 
VllCUO do co ração humano do fJ 119 a Religiiio. 
A p('rsP!!'lIi~iio (Ilin~uem mo n('~nrâ) provocoll 
semjlre n r<>s:isII'IIl'ill; o authoridatie, qunndo 
nm('oçn uma opillÍlio cltlalquer, excita A muni
fl>!ltOC;Ão de~tll opinião todo8 08 espiritos qua tem 
nlA"um valor, Hn 110 homem um principio de re
volta contru todo o con!!trangirnento intelectual; 
eElte principio pôde degenerar em ruror, pode 
Fll'r caUIciQ de ~rRndes crimes; mal' ordinariRm .. n
te resido po fundo do alma nobre; confelllf 
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quem a t.m, .'. Ia. verdade 011 não t o que .ca-
1)0 de eDUDea.r. Ma. Ia ainda obetinadamente • 
Dobre Deput.eio. que aeaba d. (aliar. eerrando 
08. o~h~ 'lu., deseenheeendo • evidencia dos 
prlnclplol, que tenho emiuido. jul~ up. se 
detem relloyar .ntre DÓI OI dias de S. B.~lholo. 
m.~; .. quer que Ie re .. cabeleç. esae horrido 
'l:'rlbunal, cbamado por in80lencia o Santo Ofti. 
ao, te quer que le. aeeendio •• fogueir.,. e 
~ue appareção OI potrOl, e' !'utro. barba,o. 
Instrumentos, com flue belta" leJental de tlan
,ue tem ~r~pdo • )'uma.idade, falle lem rebu
~o, a oplnllto publica Ibe finá j~.tiça eatre
"nto que cu, r.omo Ministro do EVlUt~ho .10 

4Ie.agravo d. Religião 'iue profeuo, direi 'c'om 
toda a legura~ça, 'iue ell. sempre condemnou 
_ tal p~cedlm.en~o ,. ~unca apt.!iou ,emelhan. 
ttl dea""ol •. Direi IU318 que o Deos, a quelo 
adoro; Deo. de amor, e Pai dos bomens não 
.6tgeUa, não quer ler ~dorado á força, 'o quer, 
.gundo afirma o Pul mista, que yoluntarllllnen
te te lhe eacrilique. Isto era bastante para COII
wencer o Nobre Deputado; examinemo, porém 
eM. seOI argumentol, e vejamos le concluem. 
Disse em ! .. lugar o que ja o~tro Sr. Of'pUfa
do n~ lessao pasllad:a afirmou ,I!lto he, que nÓI 
.~ncclonando o A.rtlgo NnecionaOlol a Apo"t,,-
1110 : 2.· que o Artigo be contrario ao jurRmt'nto 
que prestamos: 3.° que o povo 8e escandaliflará 
ou !ln.tei não 1I0ft'rerá que le admita a Liberdad~ 
Reh~.osa •. Em quanto a ... parte eu direi que 
admiro mUltO'.o ml"thodo de argumf'ntar, de que 
I! valem aqUi alguns Srs. Deputado!>, q"e pin
ta0 Oll a~gunlent08 d. pArte contraria com ns 
ares mali negras, e lanção f!obre eUes o odio
.0, só para que os leOS tr.nt,ão toda a força : 
aemelbaotemethodo de argumentar só denota 
I~uesa. Como he que lIe pode .já mais con
cluar, que sanccionando IIÓI o A rtlgo , sanccio
Damos a Aposta.ia? Dizemol nÓi por ventura 
~e o .Governo deixar' de prçteger a R.elittiiio 
~a~b~bca, que aquellea que a profe"l'arem serão 
.'!hlbldol dos Dirflit08 Civis, e Politic08 1 Se o 
d!cesaemol, .f!ntão mui. ajustadamente se poderia 
tlr.r uma ta) conclusão, porqu, forão estas 08 

armaI, de que le yaleo J ulianno; mas semelhan
te procedimf!nto não pastloo pela cabP~a de ne
.. lau.m dos Sra. Deputadol, Redactores de .. te 
prnJecto; pelo contrario elles diaeru mui positi
.amenfe . que a Religião do Estado, a Rf>lilPião 
por ellcelfencia, he li Catbolica Romana. E ~ão 
he illto um favor t e Nvor muito efll,ecial, tal· 
.. e~ eondemnado peJol pl'incipiol de mui aã po
~Itlca, por ter tanta" nKeIt R preferenda dada 
a uma Religiiq sobre 18 .. utras acarretado pf!r. 
t~rbaçõe8 aos Estados 1. Como he poil; torno a 
d.zer·,que á vista. de um tal ratOr lIe pó de ai ... 
da tirar por coné:luMo que fI.occionaremoll a 
Aposta"ia? Admiro ele certo uma tRI ""fOrçáo. 
Diz.se mais q~e o 8rti.o he ennt rario ao j •• ra
mento, que "r~8tamO!l. Como, Sl'uboret lOque 
Ite que nó" juramoR c J uramOA IIIGntt"r a Reli
Il!ão Catbo':cR Romana; e no .rti~o 16 nno 
~IZefllOtl nós flue 88tR he a unica Reli;ião man
tida pelo Estado 1 Não di.emo" que ella tem 
sobre toda.. as outras R p~reneill 1 O q'ue 
c:tnererá ntais o Nobre Deputado? Ellplique.ee. 
Difltle finalmente que o povo ,e ncandalisaria 
('om t~l liberdade, e CJue rece ... a muito a este 
respeito. Eu pelo contrario J Sr .. PretJideDtc:, a 

\ 

_.e ~.peito I,eq •• nada netoi.; ...... .. 
a aneredulidade· ~& dando raMetl aps-ataclcie) 
eu ten~o obtervlldo no eeculo prtMIIt. lMit 
propendo pera a libertia.~. oa irrelipio 
do ~ue para o tiuiatismo, do.. .:aoaltre" • 41"': 
cord •• lm .. nte del(>sto. Eu quero que o ..... 
tenha. uma Rehr;ião; .. ror a C.tholica .... 
mana, melhor ; RIas .iad. que alo 1II':ia, 41_
ro lempre fJue li observe eJLact •• ente· por4l
d. lua observan(j. p.nde a _ morai e co. 
eU. formão.se osboa!l cidadlot. H.o '.e ...... 
p'ortanto peso algum ... ra~cs que .Ut!"'u • 
IlIustre Preopinllllte, .oto que paIM • ani ... 

• O Sr. RodTigun dtJ eo.ttr: - O ao"" rreoo
ploaote levou as eousu • um ponto muilo divll'llt 
d~ que eu Ilafta filuDCiado, prilDtil'Ulellte de •• 
d •• r que ~ .~ão juram. c nio rerl!8'lir, Oll 
auacar a Rebl.ao, mas ".de.la. posiliramente· 
alé,,! ~e que. quando eu ~igo il:.t.niiO d •• ....; 
admltur. o. ar.! qu. ptmnte Li cIe,P··lisi
lIOlI BrasileirOs, DtlO he para qu. aqueU. que a,.. 
tawseID d. llOIU Reli~ão". .... pe~id. a 
ferro e ~ rogo ,lfpDdo o .,ltema anti~; era 
aotH para que não te permitindo ata J~ibtrdad. 
se encarre~ IlOl Pa&orea da Ignüa. UI a,': 
POI, e &OI Parocbos, o emptepaelD • s,lÇa d. pa
lavra e persuado, a a. de IUI:eatar no 110 .... 
banho a pUrelll da Re1igilo, • da lua crenaa. E. 
tou bem pérsuadido que aeabum homem pode obri. 
gar, outro a exercer aquillo, que elle aio ae_itu, 
a fc he uma Graça de Deoe, e para a oonc:eder 
~Ile se te"C do miniaterio dOI Pastores da MIa 
Igreja; Dlio be por conaequmcia ..... ute flUe ... 
les ubortem e ~~ão, be preeilO al~m diãIo que 
rogue... a Deos pelos _ rebaabow, ..... que c.. 
serve Delles eata Graça, que Ibe ta. oontiec:er .. 
verdades revelada; .• por- iaeo enlendo que,.,. 
luslentar a .erdade do nUIIU jurameDto dev_ 
hito consentir esC. Liberdade' Religiosa ,De" 
tmbaraçar o ... 10 dOI Pastores clã Ina , -
vu de o. auxiliar como he 00lI0 dever:. 

O Sr. lt1mai. TQ1JG"';: - A~ ... BIt 
coDsolou o nobre .Deputacio9 já cerarftlOu que cão 
era da lua intenção que .penesuisn ~ .... 
guma por muti VOI lUligiolOl; porém ai_ iMO 
não basta; he de abIoluta aecneidad~ para a ma .. 
nuteDçio da boa ordem, e pro.peridade do Pail, 
que o Goveroo protftja claramente a todot .01 1('0. 

lubditol. &eja qual fur a Religião que eeguiftm; 
que lbes olio vedo jámaill OI el.ereiciol dOI &eO!I 

rttpectivOl culto!l, ao que já fClo §. Soe do ArL 
6.0 te ~ha e.reitamente obrigado para c:nm O. 
allanpi .... Neate §. diaemo. que OI emAn~~il'Ol 
o.Curalisado., qualquer que sejl& a lUa Reli~i.io, 
tão Cidadã. DruUeirol; • podemos nóa co.side
rar Cidadã., ou membrGl de uma Sociedade, 
boato., a quem eI. Sociedade nio prot.). • mui. 
to principalment. ao que r.. a lua prinCipal dt'li. 
cia, no, exerc:icio da lua Religião P Ora .. ilto 
lUecede . com OI ettrangeirol, li! eU.. nio podem 
dei .. r de !ler protegidos, eOlhora não ligiio a R~ 
lipo Ca&bolic. Romana, hão de OI Druilei .. 
&car de pior condiçio, que OI eah'Rnseiros l Pu
luado-me que oinguem o querer:á. Sr. Praiclonte, 
a lição d. biator'. DOI miail'" bulAft&el eumplOll 
ea ooD&nnaçiio do que acabo de diaer, e "
UIIDpl08 nos .devem !I('fV ir de farol em "lQ areláa 
qUt.'lmo. 'fudo o GOYItl'DO, qUI aão ~I.. • 
düFemates leitas Relipalas, que lO utaW __ 

•• 
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...... Pait t fOllo·o .Gbtra'llC'. que li iatromeüer 
aR materi.. d. Religião, h. de áeceuariamente 
~~rre&ar deasr1çu, e mi.riu. He bem .. bide 
'" que lJuccedeo ao IlIIperador JOIé 11. E.te Prlli. 
etpe ... verdade iIluatrado 9 conhecendo que a 'y
nuni. 18 tor .... a ia8yponavel, quando .. exteo
dia áa opiniõea, mandou ~r \Im Cath~oso ~e 
.1OCIa'J .. llehgiõet estabelrculu no Imperlo a fim 
de .. prOteger; detgraçadamen&e escapou de!!le 
Cathalogo woa dessu RrligiOO8, ~ ~r ill!pruden. 
eia nàu a querendo proteger,. Inquletarao.se AI 

GUDlClenci.. • .urgirão. penur~ óes , e correu o 
.. ngu(t dOI cidadãos. Frederico Guilherme queren
do fAler rein~r nl Religuio de .1~08 subdu08 a 
mesma disciplina. que elle havia etitabelecldo em 
'001 quarteill, pa'l6Ou a ·corlar nAII formulas d .. s 
Lutberanos • e 1\efurmados, o que occulonou as 
8U18 disaenlióes; e o que resultou dahi? Katas 

. duas aeitas, que até então tinbão vivido ém urua 
inteJligencia perfeita , ~to. 9ue ~pa!l!lo.~ em 
principio», co~demnadU8 II unlRO, Il1'InCJplartlo a 
clilacerar-se; e m. a 81bt!doria do grande .'rederi
co. ("bando OI em perfeita liberdulle, pôde rei

ialJel~r a pu. Exemplo. de s~~elhan&e natureza 
Dão se devem desprezar em. pohuca •. e elles a~ 
Jlão a nec:e.aidade da doutrIna en\ll!clada DO arti
go; por coneequencia outra TCI digo que ellc de
Y8 passar. 

intolennfe. qut errec1à de si • ~u ,.ç(. t • • 

rique.... Uma IÓ ~"sa. _Sr. Prelldeute, ~e pa
reça digna da cunilderaçao ela. A~mbléa. e ~ 
que a pesar da toleraacia dOi prlnclplo~,. e~ respei
to muito .JI' prejuisOl do. Povo. O. IDlmlçoa dCJ.II 
principi08 liberaes DO' apllto; ellel la~ç.rao mio 
de qUlllquer palavra. ~e qualquer ~eellil'o da As
aembléa a este t:esIJelto. para nem. ~~ eI
la fuer uma fricção violenta ~08 prinCipiO' d.~ 
POV(l' e dirão - SilO os Carbonarlos, e OI Pedrea. 
ro.-Livrt's que querem dClIll.uir o 'l'hr~no. e o AI.
tar-. He a~8im qlle tem felCO o. Re.IMas da Hett
panba: tOlOarao OI Pu vos . pelo leo fraco, e ar
voraf:tO um Elerclto RealMa com o nome de 
Exercita da Fé. Eu já dice que IOU d. Tot~.que 
esta dnutrina ... Ja tratada pelo meth_udo analmap, 
ou por artigos regulamentarei, e nao, ~tllbele~JI,. 
do propo!l çé181 tuo gerael. que. ,io. 'eur de m ... 
te 08 ·prt'juis08 populares, ~u IDdulilr uma d .... 
voltu.... ~o1'C;na ,·omo pass.rao outros. paaae tala. 
bem este paragrapho; mu ajuntando-lhe a palav~ 
r08oil'l'el. Sei que a As~em~léa quer que f~do le'Ja 
rasoavel· e UI Povos faealmente abraçara. elite 
principIO' aSSim enunciado ; e IIOS Artigos lj e lti , 

f.remos as explicações conveuientes. Eu mando á 
Mesa a minha emt'nda 

•• l T ma rusoavel liberdade relisiosa " -- Ht ... 
ri~tI de lle"fld,. 

O Sr. Henr;quu de Re,mde: - Nem' t'OZ 
""iI,a ret1erti. Se o discurso de um ·nobre Depu
.tado· nfio respira uma perfeita intolerancia t então 
eu não iei o que aeja intoleraocia. Louvo o seu 
selo: lisado por u!D junmento prestado nesta A_s
Rmbléa, elle receia tàltar ao aeo dever, ~e nllo 
dtfender priacipicw, que 'e1le julga recto. e verda-
4!eir~. M.. eu qUiscra que o nobre Deputado se 
lembrasse que um leIo acre, intolerante, e inqui
.tori&1tem feito maia m"es du que bens ao <':a
tbolicismo: elle teria adquirido muitos mais filhos, 
e ouer". .e niu terião· segregado do aeo seio, se 
OS l\Iinist1'Ol do C"ho Ciye88em 8ido toler.ntes. 
Lembre· .. e . o 1I0bre Depueado. que depois que a 
Cut"i:. Romana e 08 Papas Ji cansados ced,enio das 
aua.. ~rtençõ"I.· vio·se na Alemanha em urua mes
.a Catltedral, officiarem Conegos Cathollcil8, e 
Conflo§ Proie&tAn'eI: e que resultou dahi? Peo
ar·le· bia q'le fiearia arruinado o Catholici!!mo; 
mr.8 o eontr.rio IUCCed8O: pelo tt'mpo adiante tudo 
ali era Calholico. A l,uresa do CathoJicismo, que 
klizmente profes8&tnOl, uão lucra com a intoleran
cia; 8ua natural dOç'ura chamará a li immea80I-fi
Ihus. Eu vi unIa obra offerecida a Fernando VII., 
em que s80 Author, mostrava. que desde que eDepro
vou em )Jublico, q'Je ° Snlo Officio. e outru 
praticae exolicas, er-cÍo introduções estranhai ao 
Cutholieismo, nos E~tad08 Unidos se estabelecerio 
algumas Igreju Catholica.. Pelo contrario a inta
lcrancia tem feito immen801 males. Não foi Hen
rique VIII. quem separou a hglaterra do gremia 
da C(,mmnnhio RomaDa·: t"'rão as pe,(en~'ôe1 dos 
Legado~ Apoatolic08, e d~s .Papas: foi a liua in
tolerancla, que tanto haVIa mdlsposto aquellea Pu.: 
'Vos, de sorte que Henrique VIII. niio fd senão 
a,)roveitar-ae desta indisposiçlo: e tal era o odio, 
que &endo ali edmiuidll nluitU sei' .. , " Catho
hea 'em sido banida por cansa da I~ intolérancfa. 
.A lém dest.. razõet. accreacem ai opiniões genes 
• todos OI Polilicol modernos, que neDhum EBI.
cID pode proeperar, aeaa 1ft felm, CODlUIDI Beligiio· 

l\,i a)-oiada. 
Os S1'8 Subreira e Ferreira Barrdo retirarão-

ae da Sala por incommodad08. • 
() ~r. Silvo Li3/JOO: - Sr. Prcsldellfe: s.,u 

já qua.i pó e cinza; e poucos tempos me rellno 
nesta secna vi"ivel. Estando p,oximo a apparec.er 
ante o Jll .• Eterno, devo, pur descargo da' minha 
cODliciencia •. fllUar no presente a~suR1pto, em qlle 
entro com lingu. balbuciente, pel. sua importRn
eia, e Ferigosa f"Onsequencia. 8r. Presidente: não 
se tenllo cOla eguido o add'amento do paragrapho S.~ 
do .rllgu 7. proposto á discus!iio, e que ('u pedi 
para se r,'benar au temp·'. em qlle se d .. l,berasae 
sobre os A rt ogo9 14 e seguinte., que lhes 8io im
M('(l!a1amt'nte c(,nnexos, por lerem explicaçõe., e 
moolfica\(Jt:8 da L;be,dode Rtl'giOla, que se enu
mera entre 'O~ Direitos indtTiduaes du (;idadão Dr:!
lilciru, sendo impolisivel entender-IC, e fixar·se o 
8enti,lo de tal Libe,dnde sem trr-se á vista estes 
outro8 Artigos eJ.plieatlvos, ou modificativos; h.
vendo·se com tudo pusto tm discu8~ão o dito pa
ragrapho, niio posso deix,r de submelter a esta 
Augusta Assembléa 08 meus sentimentos a este res
peito; declarando ser o meo voto a suppressão d& 
tal paragrllpho. ElIe seria indiffereDte em uma Obra. 
literaria, como titulo de algum Capitulo, em que 
o EScrÍptor tratasse de expor a definição e a Jirui. 
t&çio tia chamAda LihertJàde Re/~qio8a; porém, 
sendo poeta em um Projecto de Constituição sem 
8t'r de6nide, 8 sendo, 110 bbvio sentido, mal ,oan
te. e de escandalo doIS ouvidos pios, e necessa
riamente' produzindo no ~pirito do povo uma ter
rivel impressão, (' verosiveJmente ° juizo sinistro. 
de que se pertende 'irnr-Ihe a sua UeJigiito, 00 
diminuir· lhe . a justa estimação e preferencia deU" 
conc:Nendo-se 'illlmitada faculdade a08 naturaes do 
BrAsU· de deserta"rem da Religi:io de seos Paia. • 
publicamcnte lleguirem eproft:ssarem seitas , ",ro-. 
.ia de 'Paises- estrangeiros i não p0l80 deixar de 
impugnar o .,-ragr.pllo em questão. Tllnt~ m:&ill 
que_ reconheço oi p,dcs e cultivados talentps d~ 
ReàcCoreI elo PnvecM, elb CJue 8uppuDha pruclçn~ 
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~ia .,oJitiea par. lIão ap'elentarem n~lle lima dou. 
trina, que tende a ahalàr 1101 entendimentos fracoI 
Olt '. antel immoyei., prindpiol do Catholicilmo. 
1;Ja~a anlma~o ~ora me lintu, por ter sido jli pre
cedido Da Se~sao antecedente pelt) EllcelleDlislIimo 
C~~~'a d~ nos.sa. Igreja Dieeezana, e por outro 
!\{UlIsltO EccleslastlcU. que propugnarão pelo Jura
mento, qne temos dado de guardiJr _ Rt'ligiio 0... 
'''o/~. .Apo~If)lica, ~nmtJna, co~ a qual parece 
ser lllcom,latlvel a Llherdade R"'$ÍO.8tJ, que se 
incuk.. Jlor um doa in&uferiveis DIreito. de Cida
dão Brallileiro. J á outro nobre Membro parece ter 
eentido a teriura da conscieneia, propoQdo uma li
mitaçáo ao paragrapllo em diacuaiio, mandando' 
Mesa a erDenela. que foi apoiada - Liberdade 'ti
itoavtl de Religilio -; o que todavia deiu fm ple
na força a minha duvida I pela latitude da palavra 
rnzoovel, que admítte extensão indefinida, e ainda 
.maior (Iue a entre o 1'010 Arctico, e Anurctico; 
vi"to que a I1ma r.lão se oppõe outra rll,io, e 
eada illdi.,iduo, pela sua vaidade, presume qlle a 
propris ra':lU he superior á do outro; e o que pa. 
rece rdOafJel a cettllS pessoas I 88 considera tkzar,.tJ. 
llDado P,U ou'ra'i. 1'em.lle dito que a presente con. 
trove1'8ia hc róra da ordem I e que só vena sobre 
QUl8tiío tk nnT!U. Purém em tal materia Cfl nomes 
tambem são de grande imporlaneia, e estão tio li. 
,adoll com a substancia das COUIU. que bão se 
pcSdem separar; e por iuo· se admittio, e ae tem 
tf.ito, lão porfiada sustentação do p&f&I1'apbo 8.· 
involvelldo.18 neile a doutrina do Artigo U. L~n
.,,, d. n,im incollcar doutrinas antiquadas, e ab. 
&urdas I de ab~oluta inlaltrancia de opiniõe. sobre 
materias de Religião, e menol ainda de .,ioleDcia 
e perscguição, q1:le tem feito tantos mal., com o 
pretexto de serem contra a R~I:gião do Estado; ó 
que j.\ foi lamentado pelo Poeta Latino Lucreció 
- Tanl"m religio I'Otuit mad,re malorum. - Sr. 
Prcaidente: a Nação Brasileira, e lIão menos a 
Sociedade civil, olha lobre esta Augul'ta A1I8embléa. 
Tremenda respon .. bilidade temolf ante a H umanida
ie, e a Posteridade. Faa hon.a aOl Redactores dó 
Projecto o declArarem, -que a Nação Brasileir. tem 
('Omo sua Religião por erc,lIrftf:ia - a Religião 
Calb .llca, Apostolica I Romana -. Sem duvi·la ex· 
primirião o Voto CommulII , e a Vontade Ol'ral, 
bem maniresta no cordial eXl"rcicio da piedade do 
POV!) Brasileilo. Em tal objecto até se póde tiil~r, 
que he dtt 1;eo maior prazer o empregar m'lgllifico 
IUllO ela toJos os .' tol do Publico cul'o. Nem por 
IOtnbrll., j.ltn!\ib· lhe Decorre0 até .&gora a menor 
duvida da ver~ade e unidade daquella sua Reli. 
gião. Como Ilois não e~trelhecerá de uma enuncitl
liva no Projecto de Constituição, que pnrece I á pri. 
meira visla. igualar cou!!as desiguaes; fkultando a 
Lib.~rdade Religiosa a quem eJuirer dcsertar dessa 
R.elilol ilio. que lem !lido, e con'ltantemer. te he, o no'l-
10 conforto, e a e'perança de feliddade fltema, e que 
a1iÍlIl, p"r tantos motivos ~e. credibiliJ~de, tem. OI 
cllraCtell'l de Rev("la(;áo D1vlna. bavendo por 18S0 
~ito flpocha nOI A nn.eA da Sociedade, que ainda 
ora I. intilula a Era 0".116; tendocivilisado a 
tantu Nações. que t antes de receberem a sua dou. 
trina, fino bar haras e aelvagens, continuando a 
88r taes I ou cheias de desordt'ns ciyis e poliricas, 
Q)das aqlleUas, que 011 não a tem abraçado, ou só 
teeebido com sehismas e divisões arbitrarias I apar.; 
tando-se do eml,,, da União, isto he. do Cabeç·. 
:tiuyel da Igreja UOlversal, o Summo Pcmd6ce i. 

RomL Quando tal enuacioti-on não déa. idéa de 
indifterença , noas& e a todas ai Keligir~1 posili. 
• .. I ellPunha.11: á jU8ta cenliura de I pelo 'heno •• 
ser imprudente, pela 8ua i'!fo/Ül ó";g;;lIllidad,.; paiai 
não • se acba . em Constituiçãn. alguma de Grande 
Naçao • e mUIto menol em Elltado das· drcuD~taa
cias d" Imperio do BrasIl. Póde.se I BeIIl grande 
perigo de erro, aIBrmar, que Da Europa, prin
cipalmente nos EstadOl em que h. uma Religião 
duminante, e manteúd. pelo Governo, ainda -tue 
tolerante de outr.. Relil[iões e Seitas I de cem Es
tadistal cordatol não liaverá ·talvea um que appro
ve tal el."ncialiva, que di á cada indivi:Juo r.cul
dade real, e pleno arbitrio, na renuncia, escolh:a, 
e mudança de Religião I bem que aejão do" nato
r&eI do Paiz. Sr .. Preaideate I no meo humilde 
entender, ~ih,rdade R,I'Il;NtJ, t'ollllider.ndo aà 
c:ircuDstancias do Brasil, veln a ser L;ber~atk ti. 
Pe~;"rio J e Lihertldde de tfpo'lcuià: .,Oill, haveu
do lodOl o. Cidadãos Bra"ileiros jllrado guardar a 
Religião Catholica I o declarar se agora em Co",
t;taiçt;o que he .-n direito iudlvidual ter Liberdarfe 
&Iigioaa, be o mesmo que declarar I~, que pódc 
perjurar, e pr"cinJi,. de 8'0 JU'amento, ~elld() 
ApoIlaIIJ da R,ligião, em que Dasceu t . e que pu
blicamente tem professado, Sem que dhso o 00. 
vemo possa tomar conhecimento, ticanllo seguro de 
qne, ainda que o saiba, nlo lhe póde neli1;i&r os 
Direitos politu·OI I nem ai bonras e VaDtagcDll d. 
viYer no Imperio do Brasil, Rndo· lhes absoluta· 
mente livre cumportar.se como um Hereg., Schi.
matico t e ainda CC)mo J udeo, Mahomelànô, Pagão, 
com a unica ddlerençe, que das CônimlJDhóea Cbris. 
tãos he livré a profissão publicà I e que, .. dt'l. 
las I só le coDcéde IolerallCi4, para aeo cúlto pri. 
•• do; a qual com tudo tem .. identlcoa e bene6-
c!oa efFeikMI do Governo Liberal do Imperio. Tem. 
s\! dito, que a L;b,rdaJ,. Reli~;tmIJ tem um senti. 
do mui claro. Mal por eUa bão te pôde eo·endt'r 
a Lih~rd4uk • Cón.ci,n't;a, i,to be J a faculdade 
de pensar sobre objectll' r,'li~08OI, e o direito de 
dar cada um aeo culto de IIdol inle"fftJI de ado. 
nção a Deb8 I tendo crença de seOl anriblot"s Cf'U. 

f"rme as lulel da IU& ruüo, ou da su" e-.pecial 
i tlspi ração. Sobre esta, nunca hou'te dnvUa de .~ 
tar tora do poder humano, que j,imail p:)~e forçar 
entendimento e coração. Mas a q"estiio ,;t he dos 
ad08 'Zltrn08 rf'lativOl a Culto PubliCo. Sr. Pre
sidente: eu tenho ,pela minha idade e profissão, 
lido allla. • que se tem ellcril'to. a favo;. ou COD
tra. a Liberdade R"igüun ,e Tolerahclll Polidea. 
Tenho lido as hi,tori.. sobre (,wnça. fteligióll8. 
bem cemo sobre S1 •• ema8 clt Governb el vil. Por 
illlo Ilio me OppUI ao Artigo, qll~ faculta lo. E .. 
trangeiros a IJiberdade da luli Religião. Ciuanto 
para o efFeito de IÓ tercm OI Direitol d. Cidadtlo 
Brasilt"iro. E quemail se lhes podia cóh~", par. 
el interesses publico. do Imperio, cumbinadol co~ 
o. dictamea da Huminidade, e Caridade Cbriat4' 
O. respectivo. Governol bio t.m ff'iquf:lido I neDa. 
tem d~rei.o de reclamar I. superioreennllru' • a 
beneRclo do seo Cummnclo. e relaç5ca aml,AVe.a. 
o. doul exemplOl dOI '!'rAtados com a Munia • 
InJrlalerra ilto confirmão. Po~m I cOiJced('~ .• iJ •• at 
Li6erdade RrUgiol:a 801 Datllraea cLt Pai. , ainda 
CJue. f 0888 com reaerYa do Culto a6 elll Ca~lJ .. 
~rticullrea I Dunca fui pertcudido pelo Poyo Itra. 
í1leiro. Portanto.. cohcenrio, que .... .. dl"Cla. 
n DO Proj.cto .obro L'6e,dtM/I RIO"'.,a. na. • 
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\!E" de mera fan~sia , , &rbitrari~clàde, .tetn J/.~ 
~:zto r:rpTt'sIO da Nação, e nem ainda tacito ou 
presumido dos nosSôs Constituintel ProyinCiaea. Que 
liirá de nós o Povo de PortuilI, onde os Arehi. 
teclos d'a sua Constituição, publicamente aonCncian .. 
d~ 'lu. e pertendiiio I~ella , se fosse 'pC)~sivel ~ maia 
Llber:.I que a da Heapanba , nio conced~rio a Li. 
))erdade IleligioSA, "bem considerftndb a UniyelUli. 
lJsde do Catho icisIDo da Na~ão Portugtre.~.. pura . ., 
simplesmente déclarando no fitulo 2.0 Capitulo uni. 
co t Artigo 25 - Â ,Religião da Naçlo Portugue
sa he a Catholica t Apostolica , Romana. - PeJtnit. 
(e·se com tudo 4108 Estrangeiros o .rxercicio "rti
cular de 6eo$ te!tpeetiyos cultoa -? Do rn.eiac1o do S~ 
cuIo pas~ado em diante muico eacreyeraó OI Filô.sO
fos sobre a necessidade ela Toleralfda CID materi .. 
de Religião, aiDda nos Paizes em que ba alp'ma 
d()minRnta , e mantida pelo Govl'mo; e até per
tenderão que não boin·. Religião Dominante 
do' Estado, 'consideraado que assim se eviwião .. 
Guerra Religiosas, as pers,eguiçõel, civil, 11 ao
tipathias nadouaes, e se J?romeve'ria a pil, e ar· 
monia das NaçÕl.'1 , eX,termlnada não IDenOl • ty. 
ranoia que' a hypocriaia t e dissimulação , ql~e dcs
'troe o caracter' moral t e impossibilita a prolMl"ção 
da verdad~ e 8inceri~e t impedindo que OI :indi
vidnos teh~ão a pura ReJisião de DiviDO Funda
'dor do Christianismo, que .o ~.er a .rtIfÕD 
tU Deo8em tlpirilo , 'DerdIJr1e. Mas t Dio obstante 
estas ruoo, plausi veis t ~ Eatfdis... se devem re· 
gul", pel. experiencia. Nós &emql o grande facto 
proxímo na Revolução da Fra.,ça. Principiando-se 
por declamaçóesoont,.. a IntolerGncia, requereo.ae 
a Tolera"cia abloltIÚJ do Governo sobre objeclo 
Políticos e ReligiOlOl. p. Cabalist.. abôs,rão logo 
'd!,B successivl8 con~I!8ges' d" to!eraneia , e derri
bArão 'O Governo atabelecido, e ti 8Ua, propri ... 
nO~''a8 Consti.ui~õea, alias cheias de DeclarlJfãe, doi 
Di,eitos. do Homem, e de liberdades na Admimi. 
tràçiio ~ Religiio, que o Povo Frances (que an. 
tes era mui suhordinAdo t e Catbolico, nunca i,ma. 
ginara t nem Teclamara. Os ltepresent~ntel da N~;" 
çfio por fim forão iotClleranlissimo8 de tudo que I!e 

oppunha ás opiniões do partido dominante t e 9".
sionariio matanças e borribilidades, que nUJ;lc& bou
verão e~ guerras e perseguições Religiosas; cbe· 
~ando as !Dais furiosas a IUfFocar, a Religião ,Catbo
l1ca com todta .. Communh,õea Chribtãl, e· ainda 
publicàmente iotrodulirem o Atbeismo t destruindo 
roilhares de Igrejas t e milhares de 1idas t até que 
o Athei8mo triumphante tambem o. elestroio. A &. 
bal o usurpador do Tbrono da FiáDÇ& t Bonap~; 
quando se r •• Accllmar Primeiro Com"" t declarou, 
cju~ um qUlr'C? da população, &in~ d~ppareci~o do 
Pa .. ; e por 1880 resta~leceo a lleJ.,.ão NacaoDaI. 
He regra de JurisprudeQcia (que .. ndam~1 de
~e rrger em P~litiCl) não le (~r Disposição ..... 
gislativa t e muito meDOS CODstitucion~, ~m nece.
&idade. lato tambem Sé eilUDC~ DO Proj~ em da.
cusslo. Esta resra DOI deve lervir d, ~'fireU. Po
lar. Todos OI prucleo~t,." conCordão , qu~ a JOelbor 
COoslit8!çáo be, a, quemail te' o~mlPoda b eir
cuostanClIS do Pall , que se destlnL Se neste Im
perio bouvease ,tlnd. multidio de Cidadãoa Bra
sileiros • Sectariol _ di"erlal Comlilubh&ea Ch.ri •• 
tãs t 'taTvez seria politica a decl&r~ da t.oJenn. 
da delllls t e I lua participaçio doi Direico~ .Po
lilicos t por con~dii:i:: do aoeep pubUco. lrIaa 
ainda ISlIim t tal ção seria QID ~ _ui 

'ardllo t a ~~ não .18 arrisclrilo .. LegialadÓl"8 ,da 
Europa t onde ali.. em eacriptos d. In., de cem 
Academias lIe "mrecomme"d~do a tolerac:ia em 
materias da Religião, que iÍ, he objeoco de coDvi .. 
'ção dos espiritol , que não lIofFrem COIcção. Porém 
no Brllsiloem existe a v~ta inltrucção t que di .. 
bD@'ueOl 'ailes maia civiliUdot, que lenlria d. 
anadoto contra 08 desyarios dOI infieil, ,nem ,h .. 
ostensivamente N~cjonaes, que tenhio a fa~id. 
de professarem Lutbe,.nilDlo. Calvinismo, e onlra 
'$ei,- dissideDtes "a Religião CatholiCl. Por tala. 
.~ a concelllllo do Artiao aa Li6e"liJ_lltlpa he 
uma li6era/idad" p,o_ga t não iolllcitada pe~ Na-& 
ção, é uma singuIaridlde b1a"dita e nem ainda 
reclamada por, algum, 'conaideravel fracç,o !ljOl Ci. 
dicLio!l Br .. UeiJ'QI; .ado :antel ele pre.umir, ser' 
~on~raria ao eapirito d.oa POYOl 4e todlll .. Pro
.iDcias Brásilear ... O Artigo e..- queatão 1l1ppõe 
a lDonatruOlid,tJe d. se fraDquar • 6erd;ca p'G'D;" 
dD/lt! n08 compatrj,ot.... Um. "fi que ~ iDtrõdua.. 
te a Libpt4tJtJe Religiolll. Dio se ~ri. illJPf
dir , qu~ se fom'" Conaregaçóts de dil'.enil 
Seitas, e se erigi_m TemplOs ~ CultQl publi. 
cos com &eOS' p.rticularcs rituaes, e extr .. vagant,a 
Liturgias t cOmo dOi l\fe&bodisw, &c.&c. Que 
csc;andal~ viria di., ao POY. • e apeci..IIlICln&e 
ao devoto ",:l0? Que Pai de 'amUia não d,seja 
eri~r a 8E'O, filhof n08 dogmll , pteceito8 do Ca
tbeclsmo? O .,eriJfo q~e, do cObtrario t resul"ria 
á Religiie C.lhohl'a he édd,ente. ASIi. JIe tem' ex
perimentado, pell hietori. das Nações". quanco 
pode o t'8~ir:to d. io".vtJÇGO e ~ _be .. elD 

objectos religiosoe . e pe1iti* t. em que o ~na'~ 
.. o prodUI contll'0' que rapJ,dlmeQte 10 difrund. 
pôr &od.. .. cl~ N nbca faltio pr,te~tOl para 
OI libertinos dissentirem do CrtdiJ ."b,Jecido. Coo· 
sidere 16'. AugllS~ A-.nblé. lia .... 114bedori, e 
prudl'Dci4, 'luteS lérlio OI efFeitos dll Liberdade 
Consti'uc!o~al ~e .~ .. ~lg"er Çid~o pr0fe~r publi,. 
Cimente .. Rellgap.. LutheraoM, C.yilnlS. &c., 
e ,In coD~qUtnc1~ criN' , cloutrQilr 0,11, a leoa 
& lhos, , fJAÜlia, , "rem t nio O--,Dle "10, .. 
Oignidadea do E~.do ao ~r d~ que prC)Cepaaseaa 
~ Re1igijio CMltolica? n'9"i ao In4iferemiimo a 
t9das a8 ltcligi~, não ina Ie Qão um PMSO, e 
do IndifteftnrislDO ao .Iheiem.o 'pão dis~ria, ,u .. 
r-Imo. N~o 'f..ttaJilq I., entbu,i48taa, que "~qa
dissem ., procllr~. ge .. eraUsar t por exemplo •• 
~eligiio Angli~., que tPto fi louw. , cC)mo m.Í8 
favoI~ve, DO propeuo d, Libefdtcle Pollüc~. sii 
Moralidade, e ~ctiv~ ind".tria. A eonaeqlJencia __ 
eerta t '11 co... DJuita ver08iDlilheDçi , que; veqde 
o D0I80 Povo a aimplici4ad. ~o culto do Povo 
logl_ (com que ... "mpre teremo. .. malom re
I~ d, çOllnilerci.) ~ooaide~r'- mui di~io .. , 
e inutil. • mapttnça ~ ~eli&iio Catllolica. O 
~urso nltdr~ ~ c;o"8P daria o resultado de p .... 
dominar po~: fim a ftelilri'9 lJeterotloxa, • eer esw 
iDtoler-.nte ct.. 'Rellgiiio CaJbolic*, ,'»IDO telDOS nQ 
Oovemo 1wl,,~noiCo; o qu,l, nã~ o~taQte .. , eap;rico 
&loso6co do ~" • \RCUJçado 1i_al~o ., f ... ~ 
l.mealo. tem ço~ntemente ,ejeittd9 ... instan. 
supplicu d~ Clltho,i~ Ro.n~ de lr~a .,.r ... 
_tr~rem .... Doota. tlo Estado. H" bu:outes"yC~ 
o quil.&e c»ntribue para • unitIa.ü e fo'f.G eLa· Go,.' 
~ernp I ~ tranquiUidM4 d. P~v~ , a unifof81ict.ae 
d.. R~1igilo." qQe te Itch t~~.çaAa Ç91P' CoiaIP 
tiloição do E .. \Io. OndA se ache eatAbeiecida .~ 
BatiaiãQ _iu.", t qão 1tIIl.... "-G.i petpt\1& 
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.. ~ attere por um. fruqueza ~xeeDtrica, e ni,o exi
Jida por imperioaos mo&ivos. A tolerancia dai Sei. 
'&ai poill. IÓ he de raciona.el politica • respeito de 
.transeuos. quanto • gozarem doa direitos civi. 
~o.; visto que t.nf\) convém attrahir OI induatrio-
101 e C"pilulilli.. de todas .. Naçõe. ao B/uil. 
'Seria juiquo, &obre impoasivel, {urça.lua • mudar 
de lU.. crenças. Mas esia ruão não se .pnlir.a 
er. OI Cid.dãos Br:u~leiros nlulcidos no ImPerio. 
rodos os bonl Brasileiros reconhecem e lamentaio 

o .!ltenlO mal da immoralid(f(/e e cruelt!ade, que 
~u.lta do ant.igamente estabrlec:ido .ystema do ca
tiveiro domt'ltlco: que snã do Estado, se tam~m 
.e .ceumular o mal da ;n.fidtlidmü no corpo do 
Povo? Que conectivo lhe reatará, h.vendo tania 
f.lta de inlwucção das clusea inferiores e aervi •• 
lem • influencia poderOtl& d. Religião Catholica? 
Já vemos tristes 'ymptoml8 d. difJ;8Óe' em objectol 
d,e Governo, pela. recl.m.ções de illimitMl.. Li. 
berdades Policicas: em 9ue .by.mo eabiftmos, se 
.. mbem acrescenta. mos dIVisões de opiniõel e Com. 
munhóee, a pretexto de direito individual da Li
berdade Religiosa, e de toleranci. de Seit .. , ain
-da fóra d.. C()mmunhÓt's Christ:i.s. Era por Yen
tara e.te o mt'lhot mOlllento escolhido para tão ino
pinada inRovação n. Lei Fundament,l do Impe
rio? Quanto. mim, linto terror no .nimo, e sou 
-obrigado a dizer, quando pre"al~. a decisão dOI 
Artigos queltiou.do, - Cco.! Que jiIl"'08 " "0' 
p,.epa'üo ! 

O Sr. 4ndt'adll Macluulo: - (Declaroa o T.· 
claigraro que o iIlustreDeputado .ulitentóra o Arti
go, ma, que pela rapidel com que fall'ra, e pelo 
IU88urro du ga1ariaa, DÚO podéra apanhar o aeo 
discunó.) 

O Sr. Ctlrnei,.o: - Sr. Preaidente: Pareeer:i 
uIves de.necesaario raUar &ohre a Liberdade Reli. 
giosa depois que OI Oradores illustres, q8e me pre
cederio, a tem já triunfantemente defendido; todnia 
a materia he tão importante, que escrupuli80 de não 
enunciar lobre ella 08 meoa Itntimentos per.nte esta 
Auguata Asaembléa. Não se trata de Theologia, 
4i81i8 um honrado Membro, e eu t'Oncordo; não se 
pertende estabelecer o lnditerenti&mo Religioso, nem 
declar.r que he licito. IJerante Deos, seguir est. 
ou BCiJueU. Religião; ne;' Wm08 • fortuna de nãá
car no seio da verdadeira Revelaçiio, e sabemos que 
ella he a unica, que abre o eaminho á bemventu. 
r.n·... A ques&ão he outr., e he somente politica, 
de"e, ou não, a Constituiçio garantir • tranquillida
tie e Liberdade dos Cultol Religi080ll com 18 mo
tiificações e declllrlÇÕe8 conteudas nOI Artigoa des
te Capitulo? Por outras palavras: deverá qu.lquff 
Cidarlão jámais ser molestado ou perseguido por mo
tivo de Religião, ainda que professe outra di!ltin. 
cta da Religião Catholiea Romana, que no Artigo 
16 .. declara ser a Religião do Estado, e deverio 
consentir-se outlOS cultos entre nÓl? Neste .entido 
eu defendo tam~m a Liberdade Religiosa, e e&

COu peraúadido que eate paragrapho be um dOI que 
maia bonra ,azem· aos iIIuatres Redactonl do Pro
jecto de Constituição. A _ Liberdade Religio.a ... im 
entendida be contorme: 1.· , essencia e naturesa 
d .. Religião natural e revelada: I.· ,. maxim •• 
maia evidentes dil rastio e d. Dtoral uaivenal: 8.
ao qae se acha já deliberado e vencido acerca do 
paragral1ho 8.° do Ar&igo 5.° deste mei1DO projecto: 
4 o finalmente he congruente com a opinião e pra. 
lica conhecida doa povos .Ii. c:i,iliI&dOl, e mesMO 

dOll Portugueses t de 4uell dellétDc1emot. em ~. 
~ mais relftotos. e enhlo Data parte maia Nbiot 
e ).ustoa do que depois se moauárão. Disse que a 
LIberdade Religiosa era ooaforme , esw.nc:ia • Da. 
toma da Religião n.tanl e rey~lada: loda a a.. 
J!gião . eonlta de uma ~ theorica, e outra . pr~. 
fica, IltO be cio culto IlIterDO é ntirao. A primeI
ra compreende as idéu. que cada . iadi.iduo fónna 
da esseDeia de Deoe e elas aeos Di ,inGl .uribu-
101, a .. im COlllO dos dneree de 1Id0raçao e mora
lidade, que delICI se deri,io; a segunda consiste em 
eertaa pralir.. e ac:çõet extema.. i_inld.. • ex
primir aquelles aentimtDtos intetDOl' ora he claro 
que A parte theorica, ou o culto interno.. con~tue 
um obJccto de mera coD-ri(~ção e collléiéllcia, a 
qual he um IalItuario ... undo di ... um honradO 
Membro, aonde não ehtga • COleção e a .iol~ .. 
eia; o culto e%terno h. de Itr nec:eàariamelite( ao
comedido 101 aeDumentos incernOl, que lhe ter"". 
de bale; logo como ba de eada um adorar a Deu' • 
como h. d. leguir lua vontade para mereé:er iaa 
outra "ida a lua .pprovação. lenão per aquella 
maneira que pel. iDtima )M'ftuaaio julgar I mlls .... 
eionavel e digna do Ente Supremo? He eerto que 
a Authoridade fi • força poderá conatraager a mu
dar o culco e p,.ticas exteriores; miá f.ltando • 
interaa convicçio. taea aetol se reduem a ll'I~ra 
'Iipocnsia, que convmpé e enyilt'ee o homem, e 
lIe talves ainda peior qae • irrc-ligião., Ora it&o 
que he conforme' naturesa e easeilCi. da Religüio. 
tom.da na .ua maiór .implicidade, qUfre dilér; da 
Religião nacural ou unive,.l; não d~illa de .r 
ifualmente .erdadeiro aeerta da Religiiio Rrtetaili', 
que professamo •. J6mais Jethll Ch,i1to, DOiio Di
vino Mestre, quil qlle ae,obrigl8àe .. Iguem a ré
caber violentameate • Re"elação; sempre o contra. 
rio acolieelhou aol Apostolol. enviados a p~r o 
Evangelho por todo o mundo. He um. mui ma de 
ruão uni"enal que a Religião he n~ do bó
mem par. Déoa, • 'Dão negocio 'Proprianãelite .0-
eial; e que delle c.da homem ha 'de dar conta por 
ai no trelHendo Tribunal Oivino, IeDl 'que li pói
IA desculpar ~m a authoridad" dos outrol homeR8. 
que o tenbão ob,igAdo a crer, e • ob·ar aquil.lo, 
que toca , outra "ida de uma mllnei.a contraria a 
leo modo de julgar e entender. Daqui te segue 
claramente que nenbum individuo, nealhuma coll .. 
ção de iódivíduos; nenhuma authoridide human •• 
por mais lfgitima ou reapeitlt'el que •• ja, he com
petente para se interpôr entre o 'Iomem e I)eoa. 
e para ob. igar p!la furça o m"IDO homem '. ter 
eata ou aque'" ~ligião. Se oa Cheh dls Na
çõea, ou 08 Legill.deres, livessem um limilhan&e 
direito, C'Orraponderia um dever d. obedecer. lhes 
da parte dos lubditos"; poi. todo o diNito IUpGflll 
sempre um. obrigação correlatiYa d. IM' respeitldo; 
e admidndo este principio; .ia"io jálüSe.dOA todos 
Da furores do Pretorio da J udéa i e dOi ,irlnDeJe 
de Roma. que .. opunblo Pfla violeneia, e ~a 
força ao e&tabelec:imento e peciSca propag.ção do 
Chri.tianilmo; e a coDatancia dos M.rti.... te eolt
verteria em actol de criminn.. reailteaeia eolltrá o 
direito certo daqueU.. authorid"d"; o quebe um 
"erdldeiro .bsurdo. De fambelD uma ru.aima d, 
1D0r.1 universal p que não façamo. aos ou,.... o que 
Dão I q~eI'C'mos que a. nOl raÇa: pHlUDto eu, que
reriamoa DÓI aufrer pereeguiçiio, e coliitrângimeDto 
no exercicio da n.ua Roligilo "m ,qualquer fóàta 
dA terra, oDde nOl ach ... _' Nio aI. ..... Cif 
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I&.ro contra a injusliça I .e alguma autboric1ade nos 
tolhesse o culto, ou nOl iDbibÍlse I pela só dife
rença de Religião, do po de quaesquer commo
dos e. vaDiagens da'lOciedade, onde DÓs tranqui
lamente vivesaem08,.' e para cuja, felicidade coope. 
r~m08? Como poIS havemos DOS essabelecer 011-

tra regra· para 'aquella, que pOr desgraça tiverem 
diversa crença? Es&ea 'argumentos 'me parecem in
contestaveia.Os que não pertW'bão, a trinquilidade 
e ordem pu~li~a, e cnmp\'em.'u ~eis . estabeleci. 
elas,· tem direIto aSér protegIdos. DecM 'os vê I 

Deos 08 'julgará na oalra vida';Deos 'os 'condenn
rá ou absolvem segundo 'OI 6ss dasuaiabedoria 
e providencia: EUe não :precisa do fraco '~polo 'da 
nossa (orça. Estabélecido 'uma 'veiO principio da 
'Vio1.: ncia Religiosa, sl'guem-5e como' consequcncia 
as clu3.fica,;:õç~ 'de 'crimes de Lesal\lagestade Di
viaa , ',e ahi "t~remÓ8 .• porta franca ?8ra OI horro
res '~foguei!a~da Inquisição. O principio da L.i: 
berdai:le 'Riligiosa be cooforme ao que se acha J& 
nncido 'acerca dos elttrangeiros no Artigo 5.° §. 8;° 
Ahi se disseque erão Cidadlos· o. estrangeirol na
tUlalisad08, ~ua'qtler q1le fbaie a sua Religião: ora 
se 08 pstrangeiros, depois de paasarem a Cidadãos 
BrAllileiroa ~ gosão da Liberdade Religiosa, porque 
não gosaráõ deUa OI filho. destel. que nascerem 
no n0880 terrilorio, e a quem seoa Pai. natural. 
mente éducárão na Religião de 1108 maiorel? I! 
se de~te direito goaio taes eiuangeiros llatllralisad08 
e 8eOS filhos', 'porqtle não goeario os de mais Ci
dadãos? Não 'se Tê por tànto raaão para qne ai. 
gum Cidadão Brasileiro seja .enOl protegido DO 

goso deite direito do j: o c:straogeiro natura1is~
'do, ou o filbo deste; eena melhor ia condu.ao 
do estrangeiro 'e da sua descendeneia do que a do 
'natural; 'o -que repugna. Depois disto. Seilhotes, 
1& Liberdadepolitica da Religião e do Culto he 
conforme á 'opinião das Nações mais illur.tradas; a 
IngJatelT. aadmiue, e as resuicçóes poetas aos C .. 
Iholicos, são restos de antigas animosidades, que os 
tempos vão qualli extingtlindo, e he de esperar 
que 'as Cama las do Par1"mento, onde o todos os 
-dias "pparecem projectos sobre nquelleo 

o assumpto , 
'cedo ll1es Cação jusuça I e 'paguem essa nQdoa, que 
mancha a sabedoria e a J.iberafidilde Britanica. 010 
PaiSt:s Baixos, os Franeesea, &llmittelil difFerentas 
cultos" 'O até· 'OI Não 8imultaneamente. O. E8tados 
U nidOl d' America reconhecerão tanto o principio 
da Liberdade J?Olitica dos Cul&os, qne até prohibi. 
tão fazer Lei algUma sobre Religião. Ora não cons
ta que por taes motivos ae bajão aeguido OI males, 
qlle se tem aqui agoirado; aotes aqueltaa Nações 
prosperão, e crescem 'sombra do taeB inatitllic,ões 
• principiOl. No Reino do PortUga1-, de que nós 
delCendemoa, houverã0J,'á aiDlgOpl de Sudeoa, te 
este. ,rio admittido. a , o g080 dos direitos civis 
• politicol; coDlta que no ~ado de D. Fernan. 
do, o Hebreo Da-rid tara aeo valido, e D. Judas 
MO Theaoureiro Mór; e que DO reinado de D. João 
I. apreleDtando-lbe o 1180 Fiaico-Mór ulDa Bulia 
do Papa Bonifacio. IX" em que vinha inserta ou. 
b. de CJem.ii' VI. aobre liberdade do Culto J u. 
c1aico, aqueDe Rei .. mlndár'aobsenar, de ma-

, Deira que ICS depoi. de D. MiDoe1 lhe que os He
I bno. atlúio a .r peneguidOl, o que causou u 
. grandee calamidades, que llio notorias. Seremos DÓI 
Ileja meDOS jUltoI e menOl liberae. do que forão 
OI ronu,utRI em &elDpos chamadOl eacUl'08? Disae
·rIo ... Wu&n. PnopiDaatu que a Liberdade Re. 

ligiosa 'assim admittid" authoria.v. a apo8tuia, • 
que n~' develDcs manter a Religião CathoHca. Eu 
nãe !lei que' seja atathorisar a ap08tuia declara, CJue 
niRguem selá· Yexado nem perse~ido pela Religtio 
contraria; aléin de que este tlpirilo de mansidüo e 
tolerancia se ~egue danaturesa da mesma Religião, 
como fica' dito, e he capai de in8pirar preven'fiits 
tiavoraycis aOl heterodOxos. Tendo aÓl a rortuna de 
poll8uir a '"erdadeira revelação, não deveMós plelu. 
mir que deixe em regra de triumphar do erro. Os 
DOSSOS Cidadãos por convicção, e por educação e 
por habito, "eni6tirâe firmes na crença de n08l108 
Pais; não baja medo que eU. pre6rão ali pra'icas 
perniciosas e absurdas do J udai8lao, ou Islamismo; 
ante. 'á víf>ta da santidade dos nOlsos dogmas, da 
pure&a ,Ia nossa moral', e da pompa de nossas SQ
lenidaltes 'e cerimonial Religiosas, muitos lerão 08 

'collv6rtido8 aogremio da Igreja Catholica, que 
será sempre :augtrientada pela MateoÇ3, que se dá 
aos seoa MiDistro.·, e pela honra e consideração, df 
que dles gosaráó lIo Estado. Estes são os mei. 
legaes e o~ uaicor,que elltão ao alcllne. dos Legis. 
ladores; os da força e 'da perseguição são proprio. 
para reyoltar os eapiritos, que uenhuma propriedade 
zelão maia que a do livre arbitrio em inateria tão 
grnve. Os exemplo. são bas'antel I uio bo jUlto 
desprf'sa.I08. . 
. O Sr. CorMiro de Campo": - Sr. Presi. 
dente: Posto que mui sabiamente se tenba já fal. 
lado de~te Artigo, que garante a todos a liber. 
dade da su" creuça e culto Religioso; eu todavia 
n:io me acbo dispensado de otTerec:er algumu pou-' 
dl:rl.çõ\:s aos iIlu~trea Deputarfo8, que nimiUlente 
escrup .. lollos da ampla faculdade, com que ficãe 
os 1I06SC8 Cidadãos, :r.~' ~9amente receão que por 
'esta manti!'a vamos facilitar a apostasia da Ueli. 
gião, qUi! amamila 'e adoramoE de coração e espi
rito, e cujo Culto, imitando louvavelmente a 
nossos Pais, temOIl sempre mantido com o maia 
fervoro~o leIo e magestosa pompa. Não me farei 
cargo das Leia de outras N2Çóe8 bem constituidas; 
os exemplos ne8ta materia nada valem, e os ach •• 
riamoa encontrados, já ern razão da diversidade 
de caracter. cosluroe, e lUles doa Povos, já pela 
in6uencia doa pl'ejuUos dos tempo., em que se 
constituirão; seguirei uma vereciá maia segura pa
ra atinar com a yerdade; recorrerei a principias, 
de que não podemoa duvidar, e por ellel. farei 
ver: 1.° Quebão podemos reltrin~ o §. 3.° do 
Artigo 7.·: i.· Que são mal fun 08 o. receios, 
que se figurão. da facilidade da apostasia. Princi. 
piarei declarando mui altamente, q"e eu não tra
to desta melindrosa materia COIOO Tb.ologo, inas 
sómenle como Publiciata, e neltel tP.rmos Dão 
lançarei mão de outros principios, que não It'jão 
OI de Direito Publico, tendo unicamente em vi.
ta, garantir a cada um dOi n08lOI Concidadãos OI 
seos direitos, t.nto quanto forem compativei. com 
• segurança e felicidade geral de todos, pail "". 
estas .. dUAl incogaitas do grande problema d. 
Conatituição doa Povoa., Sei, e firmemente creio 
que A Fé be um clora celestiAl, e que a perse
verança ntUa depende d. Graça DiviDa; mal 
tambem nio se poderá negar, que Deos nos cha. 
ma a tão grande fortuna por meio. naturaes, e 
nos condul pela meema guia qlle nOI doa I para 
regularmol tOdas a. ness.. acções I isto he pelo 
lume d. ruio. Ainda que esta (acuidade, que ji 
IM u.. bnl fraça lUI para a Relisião ,.,,"ual l 
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~ peta de maaeii& alp1aa ..var aOaaBle'" 
mal," . Dogmll da. RftelllÇão, qae por taperiona. 

. , lI0II' acanbadaiateltipacia fttão· .... du MIO 
·~lcaDCe" com tud.o Ie • rasão ... pane he COBl· 

J"Ho tuu}(, fteluida de eurcer diree&alDeate as.uas 
fUDçõ~ '. eUa li recJasa iadinct8meDte, IUjeicaade 
ao 110 JUlIO .. prGIF .. moNa, que ftrifieão a DII&UH
a.e a au~ealic:idade da Re"eIaÇão. Pelo que h.lemo 
pre a r~, o con~eDei .... nto, e a eentcieaaa, qae 

. DO' gUia t e nOl impelle co. o aullilio da . Graça 
para a crença Religá! .... Pur .. meio te pro,.
,(OU a Fé Cbrisli e se e8fabeleceo a au&boridade 
• Igreja, depositaria da doutri .. ""elada. Je8UI 
Chriato pre;ou e mandou que OI leGI ApoetolOl 
pregassem - I" in wa;ver.... ",.mt.".,. J ". ... .co" EfJnngrliu". amAi c,ealur •• - A .. dou&rioa 
.rui confirmada por IDllagrea e profecia, co.o t .. 
temuDhos inúlliveia de q'le ella Wiba de Da.. 
Nem de ('ulra maneira se poderia eoadusir DatunI
IDcnte o homem a abraçar a doucriu, que se lhes 
anDunciava, e mandava crer sob pena da eoadc .... 
.DAÇão eterna - qui fJtrO flOra Cf'~didnil, c~ 
bitu, - pois he indiapeusavel que antes que qual
q'.~~;- t~~Cba, e acredite os Dogm .. ren1ad08, c0-
mo dou1rina Divina, eswja con~eDCido da exilten. 
eia de Deos e dOi leOI grandes at:ributOl de in
finita I8heduria, veracidade e bondade. Firme o 
.homem Da Ui$teDcia de um Ser in6ni&o, que quer 
tempre o Dosa0 bem, que oão Ie eagana, e aem 
1208 póde eapaar; quando se ununcia alguma doa-

.... mna por elle maDdada, Dada mais rta&& do que 
aamiaar, se lão IOlidas, Yerdadei.... e inabalaveia 
.. prov .. , que otrerec:em OI lIeOS EDviad08 da di. 
viodade d:a liua milÃo. Ei. aqui pois aIO eume e 
11m ~ema, q&le IUbttitue a uma infinidade de 
outros, e que reaolvido pela dirmat:in tudo o maia 
he claro, eetavel, e certo, e a DOssa couscieueia de
cnca/a maia perfeita cr~a e aujeição á doutrina 
aDDaDCiad.. se poia por coD~encimeDtó eu sou Cbril
tão, e IÓ teDlaO por verdadeira a Religião Cadto
lica ;RumaDa, porque de todas .. Comunbõe& que 
deUa se aeparirão, be elIa a aDica qae tem coa
... ado com &deJidade. e .em variecJáde o deposi
til da dout! ia.. Christã I a miDba couervação ê 
penéfera .. ç8Dtllla crença e 00 Culto, que em coa
eequeDcia deU. eu dirijo ao Ente Sapremo, depell
derei, cumo se peraende, de um Decreto, ou· d. 
111:1 A .. ti.~" da Coáltituição' Não eertameo&e; ru
lando ',umaname1fk (eu repiao aqui.. lIta advenea. 
cia, para me Dão complicar com .. mineriOl ia
comp~n6iveis da Graça e eritar lutpeitu IObre a 
minha. crença) a perseverança deve provir da coa· 
ain';:l.,ii:; d.::. .('~~~ia d.ss pruvas, que eu tenho a 
favor desta Religu&u, que 6rmio e corroborão a 
minha crença t e 10bre .1 qllaet1 descaDça a miDha 
ClOoscienci.. Ora a minha C8D1Cieocla t a mi .... Cf .. 

ça, e as minhu opiai,* lão de tal IOrCe miDb ... 
güe a aiaguem maiI pódem peneacer; ell.. ftlideaa 
... recatac:Iu DD saa&uarlo o mail impeaeeravel da 
.mba alma, oade aeBl .. Leil, oem _ Goveno. 
MIO 08 homeDl póctem ter ia,tereacia alguma; 16 
Deot ali entra t e .ó a eU. deq dll' escreitu 8On
tu doi m_ peDuaaent... O ~.e a Belitil. 
lio COUIII mui diacillc&al ti! perf'eitamate .,ara
da t'" Dão p6de ter ;:::0. Da ou&ra. J ..... 
CIariato, • ..., DiviDo • .C •• meDte o .... -~.-Ift .. ui. "..,..
.... , que ...... aqui IftnWoe para danDoe In .. . *, içiea. que lmaem a 6Jicidllà ......... ... 

..... c..icladãei, devemo. __ attllDCh~,... 
(~ ... .de ~ .. a. .• BeS,- • ClldII .Iif . 
O...... poderà. pJdelli..smenteprom do PH&O 
Social, é _iriam .. D·U1D ábardo iDaudito I se DftS 

perIUIdi_OI que. li Jlomem póde *beodnD.a tM
trem um poder 1~ sobre a IDa eoDlcieacia; poia 
que de de mOlll&ru.. delegaçlÍo OeceMari ........ 1u 
ee arrisearia a obrar coolra a mesma CODllcieacia , 
a o5ereeer a nec. um Cullo t qDe repataria abo
.ina,,", e fiDa1meate a ClIClr aOl pá o que teIá 
como preceito. iati1DIllDeDte ligadtll COID a lua ..... 
IUra relicidade. MOI&r'áDdo !ue o. Estado não tea 
direilO de .. ar sobre a Religiio, que ceda ala 
abnç~ I e qae ave eoatenar-ie at.ola&amente i ... 
pRCial _ dapaaI da. difFeratea Culf .. , que entre 
IlÓl .. eecabelecae. t .. avaaçaria um princi~ 
iolUl&eDtavel em· Moral, COIDO em Poliiica I te qui
... que eUe f 0lIO iactifFweD&e 'fala tofal d. Re
ligião. Tanto _porta a ..... boa AdmiuilU'açio 
qDe o. SectarioI de socIos OI Cultos vivio , IIOIB
bra de o.. impareial e igual vigilancia I quanto 
heta.bem elllDCial que .. f'lpirito· "erdadeira
iDeDCO religiosO ani.. 10da a Na~lo. Em v~rcLuie 
OI __ , que ,...ue o GoYetDo para reprimir gtJ 

aimes, ÃO liaaitadOl; eUes Dão lhe Ilio C8abeci.lOl, 
..... depoil d. conlummadOl: be por aanto ir ... 
dupeal&vel que Jaaja um meio de pnt'tnir que el
les lO formem DO coração; e .hi 86 póde entrar a 
Religião. AI idéae da ord~ e ~a booeeUdade pu
blica, e .. da fdiciclade iaamamente COIIDe~a eoIIl 
a lua ot.n-uacia, lão iDlallicieDtes ,.ra reprimir 
AI paixõel do _o bOlDelD iaaroidO, e não slo 
compreeDClida pela ~ iJOor&nte, a Ibail nume-
1'01& da Sociedade; o temor do castigo.· resenado 
aOl perturbadUIeI da ordem publica. Dão p6cleab
IOlutUDente cobibir OI- crim .. ; porque ao lado do 
terror da pesa está telDPrO colloeada a hmellta ... 
perança do eegrello, que entretem o ~ da pai
xão, illude, e 6cilifa o crime. Só Da Religião I' 
tIlCODtrari o supplemeato ftet'.enario ã,. Lei. nvil! 
• a uma monal IiOIIIpre iocompleta. A hi .... ria mo
dema da FrançabeDI prova a liecesaidade d·Me 
au."!ili. IUperior, apttaeDtando DOS OOIlU' dia~ a· 
lastimou ellperieDcia de um materi .. lismo t o :ri
mioolo 801 011101 de toda a· Religião, como inex
,licavel &08 ck ruiQ. O. sabios Rfdactoret do Pro
jecco da DOII& Coaautuição al~autelárãó tnó !exlra
vagante delírio. e .uato tinrio em viata a pu,". 
da moral, que te proteg_ IÓmeace as. Coinunhóee 
Chriacú; . ~ue esw ~aio, e. pradrio toct.. • 
mesma moral. lq_eUa que como ChrilliiOl CetIM· 
liCDI pror-a1DOl • "UiaOlo Mãe ,."rio aqui, 
fiserio maia. firmado • CODllrnçãO da Relit{ilio 
CadIolica ApoaeIica BomaDa, cleclarando a Beli. 
Sião dD Eetado por ezeellellcia t e a _Dica. por 
e1le maaUda I QUe .ai, • devia faur P Nilo 
tlar taata latitude .. §. de que &ratalBOI; eoDdrua
ger e obrigK por LeI ao Bruit.iro a Dão lalJ&! à 
Religião de MOI PaiI, e a Dlo abraçar outra Co
.aolláo diversa' He etta ..... tarefa·. p1,a&i.a cta 
Igreja, e Dão do E_do; preguem OI MOI Mioia
... , mOltreaa, e coalutem victorioallDeDte .. eft·" 
doi He&erodox08, diapoahio .!l1 •• oa que IheI dei. 
aou JesIllChri:ito, con6raaem e com.bonla .. hiI 
Da Fé pela cJou&rina e eftlDpIo. Ao IA ... Delta 
parte IÓ coaapeee uma Polida· meruaale htftDa, 
poit 16 dne evitar que com o P'!tato ela eraI(a • 
ou do Culto. .. alo commetCão ab ..... e .. .... 
ial~ o ... publico. NÓIi j' ............ ... 



tJuba direito para "gular um artigo, que nfio en
~rou, bem podia entrar no Pacto Social, titulo 
unico legilimo de todos os leOa J»Odere.. Por taDlo 
• id.;. de ficarem privados doa direitos Politico!!, e 
-até do. de Cidadão 08 Brasileiros, que tiverem a 
-iofelicidade de apôCtatarem, ale.. de inutil, por-
que 8Ólileute poderia f"ser b~critaa, e não venla
deiros t;atbobcos, seria uma bem ... inaJada vio
lenc:", incompatiyel com taraios protestol rte tole
I'ancia, que tem proferido 01' iIIustres Authorea de 
.e~elliante proposta. ~im, Seohorea, não Tefleetem 
08 iIIuatre. Authores desta propoata, 'que neste §. 
Dão se trata de ,olerancia verdadeiramente tal" 
IDII sim d,t dever de respeitar 11m direito inalie
lunel de todo o homem, qUe lbe deve ser CODset .. 
~ado ilIe~o ~üo int,ttlralmente co~o o pos'lIia ~,~tell 
da ASSOCI:lçaO PulIllCl? E penlllo que o res peua o , 
ou que são ,olletanlea porque não peneluem a es
leI desgra~8e'08 com o ferro e fogo, e só querem 
que ellei 6Ofrão a peal capital ~a perda do ler 
politico, ou mesmo civil? lato be, qutrem. que 
pelo simplc. f&c~o da apoatuiafiquem pela Cons. 
tituição privados d' aquellea direitos, que a me"n,a 
Cunstituiçio garante .0. leOa taleotol. e virtude8 ! 
Querem que sejio desmembradoa do Corpo Pc..lili
co, em que eiltavão eocorporados pc'lo seo oasci. 
meilto, • fiquem vivenc;lô como estrangl'iros 110 s80 
Pai. natal! Finalmente querem que o Brasileiro 
seja menos contemplado, que .0 Estrangeiro que :ie 

fes Braaileiro por adopção! Como pois COUlbintio 
e concilião 08 iIlustrel Membrol estas luas opiDlóe8 
com •. ptotiSi30 de toUeraReia &antas v. les repeti
da? He possivd que não vejão, que são tão in
tollerantes como 08. DO~SOI Pf.il;;· e que posto não 
s~jão \lia truei. e Cerocea, são tüo injüslos ~ fas
cmàdtiS comu elles? Não; Frnbore8 ~ nãô abem
mua dai mais depuradas luzu do lécnló. em que 
vivemos; con/letU··16 o §. tal qual sé ách,a. Par" 
6er livre, nlÍo basta q11e a pessoa e os bens do 
Cictadão eslejão defcndllJos é segurôa (la oppni6São j 
b;~ tàmbem nf'cessario que o seo espirito déseiiiba
raçâdo das cadêas da 1'irannia, po~sa seguit em 
liberdade as idc;as, que etle julga verdadeiras, uteÜt 
e nccesiarias á stia teiicidade. Respeito ó zelo dos 
iIIusttl'S ltI"mhros pela conservação da nossa Reli
g:ão, porém reconheço qúe 08 SlO8 receios Ãe mal 
f'lnelados, ê. que provem de não i'efleêtii'em lias di
fi~uldadês que ha pará qualquer mudar de Reli
gião. O homem nasce na Religião de ICOS Pais, 
ncl1a he educado, tem diante dos leol olho. diá
riamente o Culto DiviDo, e a eUe se dedica des
de 08 seos mais &enrói annos. ou em aUl casa com 
á sua familill , ou 1101 Templos, e tanto . com elle 
se babltua e se oompràl. que atédeUe fórma um 
dOI tlcoa maia caros enuetêbimeotoa iDfàntis; assina 
identificado com o Coito e céJm a doutrina, que ihe 
deráo ~oa IeOS primeiros àDDoa t o seó coração re
pe,lIe YJgorosamen&e qtl~tquer Réligiãó, que não 
deJa aquell~, que tem Já ériãdo raiit:8 profundas 
na Buaalma, e de quem IÓmente espera a SUl 
hemaventUi'anÇà. Nem todos os homenl reflectein s0-

bre 08 moli90a da sua crença; uns, por incapa
zes de entrar neste exame diflicil, e que demanda 
muita attenção , e conhecimentos, outros, porque 
absorvidOti absolutamente nos trabalhos e trafego 
~a vida não podem dispor de tempo sufticiente 
para o fàZerem, e de8ta llórte tod08 vivem tão 
firmes na doutrina, que receberão colllO leite, 
fJue até .. horroriJão com a menor du,ida, que 

lobre .U. por ventura lhes occorra, e iJluito maIs 
cem lIualquer opiniio C<lntraria q lIe se lhes prepo
nha, tendo por. gravisai~. ofl'entll á Religi~o qUI: 
leguem e adorllo, o nllo negar I Ittenç~o ~ ou 
nüo cerrar oa ouvidos a tudo quanto proxlma ou 
remotameuw pOlilia 11Mlar, mt'lmo levtmente, a SUl 

crença, e nella influir a maie diminuta tibieza. 
,'aea llÍo os I!ntimelllotl e conc1ucta doa qne t em 
)eral se póde dier, formlo a totalidade dI Po
voação de um Paiz; todos elttl, lervindo-me da 
frase vulgar, ,iYt'm na te do Carvoeiro. Entre 
os Litteraltol • os Sabios, aquelles que dirigem 
a lua parlicl1lar Ittenção lobre este ohjecto, qua.i 
,odOI mais se cunfilmão, nDdo "rificado8 OI 
fl1ndamcntol da lua crença; alguns, em quem o 
habito. de raciocinar he tão forte, que lómente 
se satisfazem com a evidencia, nlo a podlndO 
achar Ra9 outru Communhóes, conlentóo-se com 
• doutrina de que estão prev('nidOl; tendo-. c0-
mo a mais segura e menos arrisca!la, convfncidOl 
de que tudu que provém ela aUlharidade, tradi. 
çõo ou testemunho. exclue a eVidencia DO ~o 
em que f'm vão a procurfttão ter. Ora com ele
mcntoli túo pod rosos, tão "eguros da coo&er\'açio 
ela "'é er;t q le fJmllS criadoa, qne bem fundado 
receio roctt: }Iavl'r de se facilitar a Aposluia pela 
J.iberdaJe Reh,~i4lsl? Nio ltnhamOl estes receios, 
elll'l. s.io na ve .. d"de vãos; quando tratarmol dOI 
honu·ns, e lhes dermos Illlutuiçõ;'s; de\·emos apre-
scnta·l\ls laei quaes enes são geralmente .......... .. 
( O 'fachigraCo declarou que'. o inustre Deputado 
se elt'CtriS<lra ~e mclneira, e fallúr. com tal rapi
de?, que o não podera seguir, e que entender. 
sbmphte que elle di.iR que não faUava do mnn .. 
do d. Lua, e que tinha dito o que entendia • 
respeito do artigo.) . 

O Sr; (DNU'frO do Cuia";'! - Sr. Preslden .. 
te: O. illustres Deputàdoi; que tem fan.d. IObre 
elote o~iel'LO, tem quasi exaurido &c,da a materia; 
mas ioda direi alguma céJusa; aind. direi que a 
Dobre Commis!IÚo t ou os itluili'el Redactorell .do 
ProjectG, implorando 08 auxilio. dá Sabedoria Di· 
viDa, e conformando se com OI principios de J n8" 
'iç'l Universal, pozerao &qlli estes seis l\lembros dó 
Arligo, de qUI: eltamolem discülilào. Eu poderia 
aqui 1l,eliUI(I invo.::ar seguro os nomes doa verdadei
roa Dilicipulor. de Jeilus Christo, par. coíDhater 
as oplDióps dOI Depütados colitrar!os; he com a 
suá 8/lheJoria, com a lua moral, e com a lUa 
lfJlerltllcia, que elles propagarão • Religião, dando
nos grandelf exemplos,. que lempre deYerião aer 
segu;dos; porém nada disto he preti!!o, porque "I
do e.stá expeodido. O Dobre Deputádo o Sr. Sil
"'(' l..i~boa, a quem eu muito te~peito, lembrou o 
VE'rBO de Lucrecw - TáRlum relígio poI"it sua
cJere ma/orum - mas o que he que fez exclamar 
aquelle Poeta P O despreso da tolerancia em todas 
8S Religiões estabelecidas. o abuso dós &eOB pri
meiros. principios, pois fossem qUaei f088em. 1801 
fund.dures , a moral fói sempre • meilma; todos 
adoptarão o priocipio - Não faças a outrem aquil
lo que n.ão quileres para ti - Algun8 porém le 
valemo da R, ligião para empuobar. o aceptro, pa. 
ra derramar o saDgue de 8eoa ltimilhalitel, com o 
pretexto de defendei' a Religiiio; e OI &e08 mes
mos Ministros tem feito mais mortes, e causadó maia 
desgraças á húmaoidadé,. d() que a espada doa con
quistadores. A mesma Religião Catltolica he um 
&riate exemplo desta l'stdadc. Coilie roi 'lue JI8IIS 
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Clniiito . proccdl'Ó qturnQC' todas â" Nac,úc:; dú Uoi
\1~r:1O hlao cOlltrv tlle? Com a Sua Moral com a 
~tlll DoutriiHl, com a Soa Tolerancia delitruio 
todo CIoitit! pouer, c pode r.stllbclecer-se m~lIIo no 
mciu do t;cntili'mo, para depois· e8palh~uas Sua8 
~1J~(,s ,~ ~st~l1_der as. SJ)as Verdades por todo o 
1; 111 vt:rsl/. ~t.l lIao COllllllUllrão ~epoi8 el!tcs pr(lgr~s-
80l!, • a~te!l se r~trocedco', fOI porque os Minis
tros üC JC!HlS Chnstu abug:mlo da Religiã9, c por 
utes "b·.Isos IiC, l!epar;írà~ n.einus .. A meSmil Ingl.ter
·ra, com que se lem :.qlll a:'yumenlado, hc u" e-Jl:em. 
F.lo disto. ÚO Abuso da 1t~·lig:iioCathoH",. s~ de
nvarão os prllct'dimet~ de HCJJriqne VIU. Se 
o Papa o n:io ti ,'eloSt! eXl,,\mullgado pela dillJoluç!io 
d" foeo ca!lamcnto com Cath~t'ina de Aragão. ou 
ao anellos hão ti\'e~8e d'ldo ouvidos n08 pllrtidistal 
de C~r1ús V. I nJo se tcria elle f~ilo Chefe da .Ig~~ja 
. Ang.jcana, e se {,arado d!\ <:01HJ11~hHO Catboli!.'O. 
DihO f'e sl'{;u:ràc:. de~graç~:. e a lngiatl'l'ra. como 
a-c.,:.c.:ntiúa dv;i rr'ales que soffl'cra, t.;Jmbtm oiio quiil 
esta tolt'r~nc:ia at'soluta, cumo eu q!Jeri.; e tetn fei
to sobrjus illj" ... tiças negarido a08 Catl'olicolJ a en
trada II"S c~rgos do Ebtat!o. Eu Qão q.tiltra, Sr. 
,Presid"l te, que em UIU Pa;z, que ('omo ... ipha 
P,u,'" t. Yt .se adopl"do, e olJt.le t.~ontrihuljolJe para 
!) sociedac:e (l'm 08 c.llrus. f()I\~ privado d" di
reitos de Cidadão 8(, porque não adorava a Deol 
á moda dos J:lrolf>6(antcs; e se eu reputo isto uma 
jnJul\t!ça, quP. mil' quneria que se me fize~e t 

igualmente desejo que nRO se faça a .,inguem He 
precilio, Sr. J:lresidente, resreitar nCII OIlOOS o que 
queremos que se respeite eQ1 nós; 5" o não 6ser. 
mo!', teremos Il que já diss~ UqI iIl~slre Deputado, 
e8~é\S perseguiç6e! que tem fbgel.do!l hll1r.6nidade; 
não nos Empunhamos n06 tempos pal>~adol! em que 
rrgia o f:llIatismo; a g~n('falidade da Nação quer 
que se garanlão estes direitos; e se 2· ou 3 bo
mens di.cordão, e qut'rem 0pl'0r-se a que pU$e e!
te urtigo, não tem força para obrigllr· nem ar«tI
mentü:; ,,;:ra clInvenr"!r. As luzes do lM!Culo DOI 

rr.r.str;ío q\:e a todol ueVem08 abrir a porta, que 
disto não pode resultar ao Bra-jJ mal algum, e 
1Jue antes escutando .6S bons principios de politica, 
temos a maior precisão de admittir o arti~o tal 
qual está. A vista disto, e do que .e tem lallado 
Jlesta materia, nada mais diria, lie Dão tiveue ou
vido .ffiunar aqui que umos de encontro ao ju
ratJIento. c que abus:unos dos poderei, que oos 
concederão nas Procurações que IlOIi derão os nos
,..os Con;;tituintes; mas como um iIlustru Dt'puta-
410 6e lr-IDurou disso. direi que não entendo que 
tal p('nto venha marcodo nellas. e que som08 IÓ
mente /~brjgilrlo8 a mllnter & Religião Catholiea , 
como lee acha estoh('leciuo ns Pnjecto; e que le 
por aca~o e!-ta i11118tre A~f!emblél\ resohes(;e o con
trario, eu entregaria a minha Procuração; mas eu 
J118 persuado que não se pode dar similhaDte inte. 
ligenda, e por iaso defendo, e defenderei sempre 
este· §_ que rep1lto j.ustQ, santo, e politico, e 
tempre por elle votarei. 

O Sr. rer,g'lIeiro: - Sr. Presidente: Parecia· 
me tão e\'id:mle esta proposição, que até supunha 
llao ha"eria a menor cuntroversia sobre ell.; po
tém como se lançariio IIU!;peita8 sobre OI IeOS au
thores, 80U obrigado a e.por a mioha opinião a 
t'sse respeito. Sr_ Presidenté: Custa de cerfo mais 
~ dcslttprcnder do que & aprender; se DÓS estivesse
mos n08 primeiru~ tempos d" Igreja Catholica, pio 

"iria a e:ltil Augusta. A.sembtéa --=melhan*~ QeI:SQ-

cio; pur.;'h ccrr." 08 al!usos se introdusirão na Igrc. 
j •• la'lça~do-Ihtli a c"pa do leio Jl~la,lo~ra ~e 
J)(,01l, nao ha reme,diu senio (:ombater as r..leal; 
i.té~s, COQl que se p'-!rtende d('.lruir o eoundado 
nellle .§. D~z. eUe que. a (;onslitlli~;io, garante a li
berda~lc rcbglOs~; veJ~mol u que podiamos 'aller 
s9b,c . cst~ ohjccto para jul,gllllllOl lIe fesolventOs co
t.'u çonvinha. Núe oq lJ&vemos I&fIciÓoar esta 'li
bercl~de. '. ou havemos proscr"ve.la. ou hsv"mOl 6. 
ca.r JIl~lie~eQtell. Qual será flQjs ~ ,etI9luç.o pf9pria? 
FJc~r l"dlfp.ren~~ n@ e.~ PQ!IIi",1 ;1. ~u havi.
mos pr~~c:rev,.~ ,ou .dmiti-'.. Seg!liDdo o' primei. 
ro p.' tIdo, devla~98, comparando·.s diferente8 es
peCle& de l\eligiões, adoptar DIR~,· e proacrenr In
~28 .~ 01l\r!ll' ~ parere me que ..,lnOS J ui," 
,lncompetell&es, çomo Legil!ladores, para decidir qU1l1 
8t-ja a Jteli~iãu que·~ deva !Uloptar, e qu~ a8 que 
8e devao prosorevf'f. Se .ltendeaeemos. e c~!tidel1lS
sem. a, ,u~~~o na par~ que o\.s perlellce l então 
proscrevenamos aquellas que Sê oppuseseem á felili. 
dade da societfade, e ~Qpt • .,aPlOI p. que f911Setn 
conformes com o ben.a ~ ~·it:d.'de;. mas esta ~(m-
8ider~o DOI ,(~\' .. r., .. p.-osc:re"er ~,,'enfe· ,lbU-'la 
qne ~vene prio~ipiOl .!,bversi901 da ord~m, J;em 
bolir em nenbu~ ~8 9U~I'!IS,. NOI primeir~ felicrl 
kmpos da Igreja 08 Catholic~ au'ig ~rKo illtQle"'ll~s ; 
~.. se os InebmOI l\linistrf,s (Jp Culto erio tole. 
rantes, como Dão haviiio ti~·lo PI mt'mhrol d. Igre
ja, que oio eriio Minis~rO!1 do. C~!fQ. A i"toler&ll. 
'eia pois não vem dOI pril'cipio, da. Rd,= o; Vem 
da mibtura,que Me _ feito d~ ~ 40 C!l, fe 
da Igreja com OI do T~ron9, lPg9 ql!~ ae uni. 
Teio eslel poderes, e se la"çari\o 110 qlumq livro 
de Regislo, llS I.eis E:c1esiasth ali', e as Ci~is ,C9n
fl.Ddi.ao-se P9r esta mislur. fi. 1imi~el dOIl dous po
deres; e nós, que conheceglOs 0_ Jimit~ «Igs ooS$P", 
mão pa86eI801l. aléllJ deltelJ. O q.,.e n.. pertcQce he 
a Gloria NacIonal, e " bem geral da sociedade. 
e ao Corp9 Religioso 9 conc,fu •• r 9 h(ml~ para a 
felici4ade espiritual; Dão devemos ir contra a mar
cha d(1' Ministroa da Rel~giio, Q~~ elle~ ()ppor.fC~ 

,á nOtlSil; devrmQ$ c.~ir!h.r "rr'I harmonia; "Iém 
de qu~ o metermo-nos n08 sen~i",'l!to. do boin~m 
~e se~uramente a maio!' .tIa lir,niaa. (ApQiado). 
Tem· se aqui tl'a6ido u.ePlplçs "trib\lilldo ., d~sg,.
~.. da Franfl& á 101eranei. RdiglOt:a; mal ~u já 
aqui tenho ouvido atribuir as de,gr.~ .. d. f' ... n~·a 
11~0 sei a qllanto8 principiqs. (Ao p(li,~o) E~ tl'nl prin
cipie,) não serve, dlz,se que a eUe deVe0 a Fr.nça 
as SQ'I dtsgraÇ&s, e atemoriatlo.bol com o ato et
cmplo; qU8ndo ()8 seO!t grandes malel forão produ
sidos por llma multid6'o de C&u.a8, ou <.'Omo diz 
um Escriptor, todo o Universo coocorreu para el
leI. :,f&6 já qúe .e aUega ('018 o uemplo da Fran
ça, delle mesme me R",j,ei, rallo d. França .. 
etual, muito 4iferente daquella que OI nobra Menl
bros .. ão duvidáo &cnDar por eSetuplo. Esta, di~o, 
foi menos eserupu)OM do que nó.; admiti0 diferen
tes Cultol, e por tanto fel mais aind~ do que .. 
PJ'f'Ijecto estabelece. PrnmeCe-.. nelte sU8tent.r 08 
Mioistros do Culto CathoJico. e a Cart. de Luil 
X.VIII., di. emlna' que OR Ministro. doe Cul
tos eerão re,;peitad~ e protegido. cora a "'fsma. 
igualdade; logo se o exemplo da Fmt;'a serve, 
parece-me que he para eoncluir a fa"or do ,. qU( 
está em questão. A es. esesplo podemo. talD~à\ 
ajuntar o da IDg)aterra. .... " .. " .. .... " ••.. " .. "" .•. ""." ....• 
.,., ...... , ........................................................ . 
i'~mellte eu hei cI .. qurer alguma .... ,.0 DOI 
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,A ftllOl que' ""em· c10 exp1iclç!o a "te; .1" não. 
he disto 'lue por ora li trata. O ·Artir di. que 
a CO.tltulçãO prante a liberdade ReltgiOll . com 
ct"rtas modiff~açõee'; pois qllftndo chegarmol a e ... 
188 ampliações e restrlcc;Õft. haveri' lugar de apre
sentar cada um o que entender t 0111 ante. he tOra 
do lugar; por ora lae garantir a liberclade Religio
.. , be oi"rleem~nte moatm ao Cidl&dão que elle 
tem a livre, escolha do exercicio da. Religião. sem 
por iao se "'iUthorirar o que he Catbolico RomllDo 
a fu·:r.te Htr~re ou Mahometanoi e repare-te q lIe 
ainda sem ea&& garialltia nAo se ,eguia . que elle I:lio 
podeaae separar'le, se te illudi~le. se lhe faltuse -o 
entendimf.lltu. e ca'lit-M! em ~rro; fujallhll ao mc
DOS auim da hipocrlaia, qUe he o pior de IMOS OI 

males para a lOtiedade 110r tanto. eu cntendo ,ue 
o §. deve possar tal qual edá, e CJUe Dão tem u
gar &8 ohjeções, que lIe llaeum fi·uo. 

() ~r. Prtlitlttlle declarou .diada Donmen1e 
e diarUSÃO do §. S o, pur estar chegada a hora 
ddG lndit"açÕt i e Parrceres. 

Attendtndo •.. CommisiMo . de Fazenda .. ue . .,te 
h. daqu.,fles calos t'strnordinai'i4 .. , ~n que bo 
precillo eXCt'ptuar • rt'gra . geral a iA~C)r da ·CaH. 
80 publica; e que IIClldo o Guverllo '1'lem mu~. 
lhol" pode avaliálr 011 serviço" feit08 pf'!o IIUp_ 
plicante,c DIt'SDlO OI que poderá fazer ('m gerlll 
o bem de- )mperio, e em porticuhu' a ht"1n da 
,ua Pro~inci8: be de Parecer que tlC authort
le· ao Governo para prestar au Bupplicnllte a· 
qUf'lIes BC/C(lrrOS pceuninrioM, (I"e jlllgar conve
nif'ntc8 e n(·('e"'"arios. Paço da A· ~embléa Ge
r81 7 de Oulllbro do 1823 - Barno l/C Santo 
.I1l1l11ro - Jtllé .I1rttl,the ,Ir "uI/d,) Rentlnn -Jo
,~ dI' RUl'ndr Costa - ltf(lnot! .1uúIllo Nogueira 
tia (;nmll - Il,'d,o a' Artlllju Limn. 
. Foi appl'uu:ln. 

O Sr. ~ecret.do M"cit·l tio. rOlta Ito o Pa
recer ~a Commis..Ho de }o'Il!6eDda sobre uma Repre. 
aentaç"!~ da Caml\ra da Viii. da Atlilai~. npre~(,I" 
udo e atliado na sessão de 23 de Settmbro. (N.-
7 do Vul. ~.' do l>iario. ): ~,,,. fá 

O Sr. Co.,I/J Bo.,roI: - Peço liC'ença para re
lRettcr á MeRa um requerimeoto dOI Otficillel do 
Ter\·o. das Ordeaanças da Cidade de Porlo Alegre. 
f'rn que ptdc=m que fie faça extensiva ,108 leOa filhol 
a Gra~'a MllccóitJa pelo Decreto de 4 de F'eve
re;,o aes til/roa do. Otficia~lde Milici ... 

. () Sr. Fra"f": - Deve remetter·ae á Com
mi6liio de Petl~ões para lhe dar o competente dei
tiDo. 

Foi ~m('tlido á ibdlcada Commiuão. 
O Sr. Nugudra do GG.,a • por parte lia 

Commid61Í0 de Poder., 110 o •• uinte 

PARECER. 

A Comn.isslo de Poderes esaminando 'o 
Diploma tio Sr. F"'isb~rto Caldeira BraRl POII
t('S, Dt>putade eleito pela Proyincia da Bahia, 
o 8cbuu conforme á Acta geral da apuração 
dos "utOA. e eltll á. Inlltruc~ e OrdeDI IG

bre ai el.,içóel dOI Deoputadol: ~rtanto he de 
~nrt"Cr.r que o dito Sr. l't:li,bn-to Caldeira Brallt 
Poltlu pode vir tomar apeDto nesta ASHmbl~a. 
Paço da Alsembl(~a 8 d"Outuhro de J8~ -
lI/""ot' J N:into N og_tira ti.. Gama - .lfnfomo 
·Cu,I.;, RilH.iro d' Alláradtl MtlCluIdo e SÜ'DII. 

Fái approvado. 
'O mesmo Sr. Dt!putado leo lambem • se

:cuinte Parecer da Commissão de Fa •• uela. 

PARECER. 

JOIé Baptistll IM SilM. TeDente de MHi~ 
eiRI da Provincia do Pará aUega flue fURira 
daqaeUa dita' Provincia· peio camiabo da 'fE! ... • 
n, junto com o Capitlo JtHltpdm ·JlfIlo"io de 
MIl«6, a 61n de Dão llel'em prelO' pelOl Lu:. 
aitanOl, como 'orio outl'08, que perteodilo pro
cl .... r a ind~ndeDcia ~nlla· Provincia, e 
tTaii. , Cau .. do Srail: Ali .. mai., que 
elle e leO Companbeiro vierão ~ir .oc:onoa 
ao Governo a favor daquella Provincia, e por 
e1l8"""'0 para r ........ r; e aUega em6m que 
.. indo·' de lua essa r.pentia •• eDte, .. ve nes
ta Cort. "81· meios de .ubsiltencia e de arran
Je-II para. recrellO; e pede em COD8eiueoci., 
que le Ibe mande _Itir com 8fJO. rél8 para 
eU. OI papr I. ,.e elaep. • .na casa. 

O Sr. Su".~a .IIJelú):· - Sr. rr.·si~leate: Quan .. 
do se appre!Jcntou e~tI'! Parecer da Commi8~:io de 
Fueada ".:ure .õs nt'gloclol representarios prla Ca
mara da Villl\ da A tI\(ai~, PrOVinda das A lllg!~as , 
por onde lO ho a honra de estar nomeado, reque
ri que elle ficall8e adiade) em quanto eu o exami
aava com os seos papeill, e aR resp,"clivs8 Leis • 
por quanto não putJo "tr sem d{.r 'ltle • Commia.. 
NO de6prrznfse in limine um 1I'Ido tão analogo d. 
benefiCiar 1& Yilla da Atal.ia, e outras daqueUa 
ProVlnCIa, e até a outras do Brallil, mesmo liem atacar 
.. circunlitllnciaa aetuu. du Imperio. Agura que entl'a 
em leitura e dillCu .... ;o o re:feri.lo Parerer, eu di .. 
rei o "t1~ fllDtO IIObre o caso. Pede a Camara da 
Viii •• ia At.l~ia extineção d08 impo!'tos de 6 réi. 
ml libra de ('arDe verde estabcleddo pelo Alva. 
ra de 8 de JUllho de J~: de J~.~OO réil por 
cada luge e taberna para o naneo do Brasil, aa 
(orma da Lei de ~ ,te Outubro de 1812, e da 
ded.lla dOll predto! l roano~, segundo ft I.ei de 27 
de J unho de 1809: e pc lc oulro sim a confirma
ção legal de um Contra.:tG de egoal ardrntes ali 
atahele.:ido . a be .enei., . das obras de uma cadêa 
publica por f .. lu de renclimentos do Concelbo. Eu 
não c ... cordarei oa eSliuc:çio de tod08 OI referidos 
impostoa, p'''que essa mtdida Ise pengasa nas cir. 
CUDilaaUClall aeluaes do Brasil, viato que, e~~endea .. 
do 18 ti tOOOll, ou moitol lugares do Impelio, que 
a eumplo instloiio por ella, faltarmo RI' rendel' 
publi('u paUL acu.rir á. urgp.ueiu do Estadona 
cri. mais 8lleruda, em que nOl achamos; poréM 
alguu daquelle. impostol estão eatabelecidol na Vil. 
la da Âtalaia, e em outral injustamente, e eon. 
tra a Lei t e he contra elles que eu declamarei. O. 
lDorarlores da Viii. da Atalaia nio denlD pagar 
o i .... JIOI'O de 1 i ~ ri. por cada loja, botequim, 
e aabema. creatl,. pela Lei de to de Outubro 
de 181.'. aio pela r.Sllo que a Camara dá. ma. 
silD por outro 'u~uLameatoda mesma Lei: db • 
Camara crue te eleve mandar cessar o imposto, por. . 
flu" foi decretado por 10 annos, e 11tH são flarIos, 
ncre taato os 10 a.lDOI, de que trata • Lei, lllÍo 
para • applil .. r,ãc.l , e não plft a uisteacia, como se 
vê do J'ftambulo do Alvará, ilto_he, que. Fa
.... cIa Publica entraria COlO .queUes rendimentos 
",ra . o Baacl) por ...,aço de 10 _nOl, mil DÚO 
he que DO fim dOi 10 aullOl devt'118 ceaar o tri .. 
buto; .porque depoia àquc:U. tempo c1eye eDuar 



(IM ) 

para " Caiu geral ú. Naç;to, e nfo para o 
Banco: ora o fundamente. da Lei, por onne aquel. 
~es morado.eç, e ('IulrOl não devem pagar o dito 
Imposto de 12i)~ O:> rl., lAe porque o ~ 2.:) da Lei 
de que la traIa. ~x~eptlJa muito expressamente os 
lugare.l, em que D:~O .. houver !\'Iagilitrádo do V 4r. 

Branca, e eo~tra .81mdhante d:8I)()lIi~:io e::pressa ae 
&:~t.lx-Ieceo ah. o ImpOSWt i"tcrpClranclo-se arbitra
r~ameDte a Lei co," a celebre descoberta de que o 
(,orregador da Com.rca tem jurisdicç:'io em toda 
fl~ V IH .. , e conseguiatemeDte todas eUI8 tem Ma. 
gls'rado de Vara BrRllc. t COIDO fie não he, bem 
t4cil de co~hecer C)ue, se 141 principio tivesse lu
gar, eacu~;:rl. a Lei do falor exeepçõeR de lugares. 
porql.ae 11110 b. lugar. que niio pertença á um. C0-
marca, nem Comarca 'tue nlio tenha Corrllgedor, 
tod<i •• querem interpetr&~ as Leia contra os POVCJ8. 

eapeclalmeute em matera.. de tributos. com tan
to que ae engrosse o Thesouro. e be por is-
80 que a ViU. da Atalaia, e outras tom so
frido . po~ ~ais 'de lOann~ um ,tributo de ~ue 
a Lei o~ .l~mptu~ ~ '"or CIIJO motivo he pr~clllO 
ac~bar slIml.!:,"te InJusuça, a que • Commi'l'liio não 
qUlz aHender. Pasao agora á tratar d. decima dos 
}'redios Urbanos. O AlVlAm de !1 de Junho 
de 1~08 não tem a ncepção d.quel!e~ de que acabei 
de fallar, mas ~e certo que OI executores dOI lan
çamentos nem sempre tem attendido aos direl&us 
dos proprietarios, nem , (raqueza dos predios, , 
dos lug:ares. A Viii. da Atalaia he uma pequena 
Villa, de poucos ediJicios" pobres t e peq~nos, 
08 homens abastado., al&uados pelo campo com .u .. 
farendas, e lavras, (em n. Villa pequena easas 
par. assistirem qu •• do ali' vem, e fora di_ estão 
sempre fechada.; esles, ~ OI pobre. aão 'elladoa 
D& cobr.nça, sem 18 auender a que a dedma IÚ 
he devida do rendimento efFectivo 1 ou de um ju.
to v~lor delle; por cons8CJutbcia be Deeena~ioque 
ae DaO desatc.eadão as qUtlll" de WIl Povo t 'com 
'quem a Lei ae não executa, como deve, ma. co
mo alguemquer. Reata.me finalmente mostrar o 
,que ha IoObre o Contraclo d'.goas àrdeDteflt que a 
dita Cam.ra pede le con6rme, e a Com.i •• 
desattende. Dia • Commiada que .quelle Cootracto 
'l1io deve subsistir, porque Coi eatabekcido cOntra a 
form" da Or". do Liv·. 1.· Tit. 66 §. 40, a cu
jas formalidldes deve a C.mata recorror. quando 
taltem . as SUAS rendas; mas a que di. • citada 
Ord. ~ Di., & nhores, o atesmo que _ pr.neou 
na Vdla da Atalaia só com uma pequeba dilreteilÇ& 
que se pode .upprir: e foi, não tendo a Cam.ra 
rendilllentos, com que podesse fuer uma C.dê. Pu. 
blica', "Propo:. uma finta na forma da Otd. do Li". 
I.· l.'if. 66 §: 4D, e sendo presente o Comogedol' 
da ·Cttna.ca, em .djunto de Camara geral e homens 
bélaB ; "·e!blbeleeerão a Snta sobre um Contracto das 
agoa' ardentes do termo na diltanei. de que trata 
li represe.tafiro da Camara; poaerão-no logo em 
pmtit. ~ e com' o S80 lucro se tem feito grande 
patte d. obra 'projectalba, entretanto que agora 18 
ptdu a 'confirmaçlio legi.I.'iva cor aer .inda neeel
!!lrio: bouve ali IIlmente a fa ta de 18 nilo obter 
rri1\leirG • C.r'!'! par. o pedidl', e eatabelecimeato 
da finta,totno a Lf'i exige; mas he est. Ia MUi
na ditrernçl1, qne digltl que ae pode .upprir, Visto 
que foi o acordo de CaDlara gt'ra1Iler.nto oa qDe se 
~diio ofFeudut. porqud a Cadea he .Ii neceasaria , 
eontinúa eta obra. e _s estranho !lerá lauçar mio 
.de àlguma impoai~llo Dcwa J do Cjuo de ama tal 

qal a de que Sf. trstL Teaho po,t .... .,. 
&odns ., min"'. id~ .. , • a AaemWéa DÍo lOnlat 
em consider.çiio o cltpeHido, ~tro eu .. ue fia o 
que me foi posaivel " bem de meoa Constituintes, 
e como voto contra o Parecer da COlam_o, 08"e. 
reço a .eguinte 

EMENDA.. 

Proponho que ~ defira , repretentaçio da C .. 
m.m d" ViII. da Atal.i., Pro~incia da Alagou, 
e ae di,;_ ao Governo pela maneira aeguillte: 

I.· Que m.nde recommend.r toda a Iquidade a 
tespeito do lançamento. e .rrecad.ção d. Decima 
dos ~redi!" U rb::lntls, tendo·se muito em ".ta que .01 
propractanos sedcsconte tooo o 'empt". qUQ Iiverem. 
os predial CexadOt ~or f:alCa de alugu'·'f"'. . 

~.. Que mande IDteir:lmente p.ohibir nas "illas, 
cujo l\lllgistrlldo territorial não tur de \" ara Unu
ea, o lançamento e arrecadação dos 1 ~goO réi. 
de eada loja, botequim. e taberna p.... o B ... co 
do Bra .. il; por' ler psta ellcept;iin mui,o upreMa 
110 Alurú de 20 de OUlllbro de 181j §. ~ •• , lelD 
se entender o Corregedor da COIDarc& para tocIu 
as ViU .. delta. 

S.· Que o conteudG DOI dOIl. artigos supra nu. 
meradoa ja uten8ivo a todas u Provillc'''' cu
jos lug.res deUe ae poaio .proveitar. 

4! Que .i8to ba.er precedido no esl.betec:im .... 
to do Cuntracto, ou monopolio de ap udt'nc. 
da ,dita Villa d. Atalaia, a concordata geral, e in· 
tenençio do Corregedor da Com.rca 18 haja 'O 

mesmo por coDfirm.do em qUIDto durarem u obr". da 
Cadêa ,que o .. oti .. rio; It."eado-n pot di.pen .. -
da a (alta de .Igum dOI requisitol .peciftcadOl'" 
Ord. do Liv. 1 Ti&. 66 I. 10 •• lteDta a neca.i. 
d.de, e UIO que delle. jl tem feito ., l'eIpt'euvo 
Concelho. O Ue~tado -.r OId ik So .. .,. Mello, 

O Sr. P,..,idmü propoi separadamente cUa 
UIO dos .. \ rtigOl da _lIlda, • foraio apoiados OI 

'reI primeiros t e regeitado o ultimo. 
O Sr. CtJldm: - Eu labaria 'Julti\'a 10 me 

Dão )ev.ntaue para apoiar o Pa't'~r d. Com mil.0. A Villa d. Atalaia.. em primeiro lu~ar, nlio 
está em circaus&abcias tão deplorani,. ~ue, lhe .. ja 
pellOlO pagar eue impolto, tem carilala.tas e h .. 
meDI .bastados. enio he pequtno o eeo giro; e 
pot wato quando se .... te que eUa deve ier .li. 
.lada de contribuir, patee:e que isto .u pcKlc ter lu
gar quando tod.s a.outr •• em igaa. Clrcunltanci.1 
tambem o (orem, o prol'edimenlo contr.rlo f&rm 
ver uma particul.ridade, ou uma etpecie d". privi
lerio, que produ.iria, e com ruão. o ciume 1111 
outr. Villu. 'l"enha .,oil • IOrte da OU".. I,ara 
le nlTo (altar á justiça ror .iDgularidadet odiu .... 
(O Ulustre Orador f.lIou '.mlJem IObre o que le 
di. 110 Parecer a ,...,elto do monopollo d •• ASuas 
ardentes. e pl"eleaÇl tio Cot~lIr; mal nlo le 
enteade neata patto o Tachifl\'llr. João (;','m,o.) 

O Sr. SIJU'" MrllD: - O nebre DCIUl&lldut q"e 
&eaba de mU.r praticou .. absurd\J. como lOntra· 
rei, e eabio fóra da ordem. S.hi. da ordem pur 
tallar contra li ldéa.. que appresentei IObre o con
trade d.s 19u1' ardeatel, quando não era nea:l· 
.. rio, porque a eman. IObro •• ta parte do ,00D. 
tracto nlÍo fui apoiada, e eobre o que 10 nüo apoia 
alo 18 faDa; além disto hem mOlua que não tra
tou .de ler o. papei. em q,,,.tie, po~a., 10 OI 1_. 'feria que o Corregedor quo .,1. com a 
C...... geral ao tJtabolocilDftltu do coatrao&lD, 1110 



ioi eat~ que cllc diz inti'llso, agora lli e~istellte, qlle 
lIIio Fei quem he; foi tiim fi Irgilimo CorregecJÓr 
da Comarca que ser\'i. em J 8 J!.!, anno em que 
fOI CI tal alljllnlo, e nego('io tratndo; em q6anto 
)orc!m ao absurclo ,elue 8vançou, he com cfn~ilo no
tavcl; por'llle pretende <Iue a Villa da Atalaia nito 
Ct'jil uh vinda dos i IlIpOllt08, em quanto não o forem 
todos llR Jugím:s do Imperio. por rneio de rcfórllln 
ger:.l, vis(o que ella não 8e deve considerar de 
melhor condiçtio para ebse fim: ora o Sr. Deputa • 
do devia attcnder que, mORtrando·~e que o impo~to 
dOi 12jl>S{)() re~is 8C achft inju!llamente cstab"lecidu 
r.a \'iUa da Atalain, onde mio ha Magil,t,aclo de 
"ara branca na fcirma da Lei, hc! a maior dns iR
justiças querer que semelhante estahelrcifllento dure 
tlté rdtlfml11 gt'fUl'I':, (1",l1ndo !le da primeira neees
"idade II\lC se C\'itcm imedilltamente ahus(,s, porque 
ningucm de\'e eli1ar 11m sc; momento slIg('ito ao qlle 
a Lei mio manda, E como o dito Sr. Dtputat.lo 
~caba de 3ftirmar que • Villa da Atalain l1,;'io he 
tlio pobre cllmo se suppoem , porque, diz elle, se 
• cha informaelo q\IC clla he \lma das mais ricas da 
llrovind .. , tu que estou bem ao facto della, e que 
1enho (J,di todo o conhecimento, declaro que a ri. 
quCtla daquella Villa se arh. n08 estahelecimcntos , 
c: fal«lndll8 que trlR pelos seos campos, que .ão com 
~ffeito ricol, e de muita producç&io, como filio to
elos 08 tcrritoriOl da PrlólVincia dus A lagoas, mas 
A Viii .. em si he hasl.ntemenl" I>equtma, e pobre, 
~ com l>oUUS Ctlzas, c inCall:l1 dt.~ sc.mer em pDr
te la decima dos predios urbanos, e no 1000 nl 
1 ~~800 réis, que scgundo a Lei nlio devem nistir 
~ella, na do Puxim, Porto de Pedras e outra. -; 
por cujos molivos cu mesmo propuz nas emendas 
CJue ofJéreci, que cste remcdio se extt'nda ia aquel. 
1 .. , e outras qUlleFqucr Villas, que e8tl'jão no c~o 
de serem· ncept\1adas. Por tanlo he necesVlrio re· 
medinrem-sc mnlc:s, e lAjustiçlls, de que uS povo. 
YÍ\'em hnstllnlemenle cscandali~ados. 

O ~r. Coldas: - Eu dissc que a 'maferia da 
Represcuta\'âo era objecto d'uma Lei ~eral, e que 
por isso Mio podia por ora ser attendida, e .im 
(Julodo o fosl'c'm todas as mais Villas, que e!\tllVio 
nas nH1sm'l~ d,cunstnnCI3S; niio sei por tantu onde 
est;', o oh .. " .. tl<" rm que o nobre Deputado •• uera 
que eu cabi. Quanto a ter faltado á ordem, cstá 
o illlJslr~ Pn:opin:mtc enganado; eu não tilllei da 
parte ,la sua emenda, que não foi apoiada; o que 
elpt'ucH roi • favor de) Par~cer da Commisaao, 
~nmhntendo o que se dissera contra ell,,; e se o 
nohre l'reopinanle .cfelio aa minhas expresbõea a 
elllfa pnrte nlio apoiada da sua em('ndn, entende0-as 
mal, porque eu nem deU. me lembrei. He o que 
tenho unicamente a dizl'r. 

O Sr. Fmnfa: - Sr. Prcsidente: DI)as uia 
"as mlios de E:'tccutorr8 mlios, sempre tie tornlio 
Leis más: ao contrario Leis más nas mãos de bODS 
Executorel acaso torniio·,c boas Leis. 'remoI o ex
emplo da primeira parte da minha proposição na 
esp::oc:c que 50 controverte. A Camora da Villa da 
.Atalaia represenla ('ontra o vexame, que causa ao 
Eeo Povo a naeç'io do imposto de ums dobla por 
loja de venda aberta na mesma ViIla. A questlio 
tae :r;e n Camara sc deve queixar contra us Exaclo
reI. A LQj não obri~a os Povos da A talaia a pa
gar tal imposto; pois em 'um dos seos artigos di.: 
- De~tc in.posto tietio absolvidos os lugares peque
n08, onde nü o Ilollver !\linistrol de Vara Branca: 
Na Atalaia não ha Ministro dG ,V.ra Branca, ergo 

não ,1c\"cm os seos vihinl1c8 pagar n imY:0Ftt); • o 
q~e ~c lhes cxige !te por flidO CIOR Euctores; e 
tIIlO por di~posi(,:lio de Direito. Devo cl)m ; odo es
clarecer a AE6tmlJlva ~oLre o que ha a ('Sle respci~ 
to; e donde proccde o moth'o a me" ver de 08 

ExactorC8 Puhlicos. cob!arrm d'8quellu Povos o que 
uão devtlll. Te~pt:llo 11 esta collt'cla, A .hl1ltA da 
FUl'nt!a da ~ahia, q\lerendo mo~lraro6e mui le1.1. 
sa do al1~mt'nto das H('ndas Publicas, v('ndo I di'l~ 
linç·ito, c(jm qct' a J .ri atributa,"" I1S ,'illal nc.Is-

. veis, nas quoC8 havi:',o 1\lini~tros de Vara Branca; 
quantlo OlltrOF, que niio tinhiio taes Magistrados, e 
trio toclnvia no cotlcrilo da mesma Junta notueis, 
mio p"gaviio tributo, rt'pre~enlou pela Uel'artiçüo 
do Erario a tal re~prito; t>rrgunlalldQ como duvi. 
dosa, se acaso de'ssas V illns 1101 a veis no 8('0 con. 
ctilO, em que não cllileorri" a circunstancia Ife ler 
l\lilli~tro clt! V IH:1 Hrallea, sc devia exigir o triVu
to. A repu!lta {oi prior que a pergunta; porq\1ej Sft 

lhe res}londro II1IC bim: e lil f(Ji pela incllmpeti'nte 
dec1ara\ão do l>reflidrntc do Frorio a l,f'i emplia. 
da ('In mutrria de tal importam'ia; ficando cm vc • 
~r. o que quiz o mesmo J'rcsidcnlc, e niio o que 
a Lei dt,terminau. }~u ~ei di~to, I ,l' "1\11' , hnvendo 
de ~e rematar nClIta Corle prJa prim,il"a \'rz R di. 
ta Renda, se mandarão consultar Feio ConscHlo 
da FlI1t'lIcln ns ct'n.tliçóes da sua orrecada~-:io, B 

que df'\'ião scrvir ce base clSllI~ ; c olltraS d,smll
das resoluções do f'r""idc'nte do Er"rio, que pat. 
Am se remeterlio nessa inlenC;iio. Fui eu encllnego
do de r('di~ir como Official do Conselho &li mes
mas condi~'õC8; e tive occasilÍo de observar a que· 
bra de Dirt'ito. e o arLiuario, com que lacI re
soluções proccdilio; mas tcdavia sfguinclo aa balca 
aí letra redigi as coudições; e nelt", imrri a que 
respeitav~ a uoção da dobla dOI lojas de v('nd. 
aberta nas V ilIas, nota\'cil para os Sen bores do J UD
ta, que não tinlll\o Minilllro de Vara Branca. ~u .. 
birão por Consulta as Condic;iiea redigidas com to. 
dos OI }lapt'is, lIohre que tinhão sido trabaJhadlll; 
mas cuido que o Presidente do Erario Mioistro d:1 
Fasenda ~e adn-rtio do 1i~0 erro comt:lido anteriol
m.eRte a tal rer::peito; e por i8~O deEcerrio emenda. 
dali ncsla parte; omitindo,se a lal ampliaçiio, que 
derivava da rC~I'0sta dada á J uota da li':aendn da 
Bahia; "qual r(:Bposta, como !e não rctractasse, to
dllVia ficou liempre ~ervind() de rcgra na uac,ü~ 
do imposto com /Zrs\·allle dos Povo!', a quem a Ll'l 

ntio o IItrihult,u. lIllitll8 Yillos se devilio rell~entir 
de tão exotico proc('dimellto; e a da A tIl Inia he uma 
dessas, que oro nos dil ige EU as justas Reprcsent3-
ções. O ('1180 nl'('e~ita de re ".('dio, e IHolS devemu 
dou· lho. ~r. Pret.idente, e.fofcnno·nos por cortar 
os abusos do pueler arLitrario, que por tnntos. tcm
pos fem ng/!ravado a sorte dos PO\Oos. Por UMB 

vez fique enlelHbdo que \) Inspector Geral do Thr
souro nno tem nenhuma aulhorid:tde para declarar 
umR Lei amloi!{ua; nem meno. p:\ra a ampliar, 
como na esprcie de q,ue tratamos o fez, Isso rtEabe 
{t marcha do despotIsmo da sua Dictadura. ('om 
que sempre dominariio n'aquella Iltpnrtiçíio 08 Ins
preto reI Geraes, de que occorrem exemplos a CRclll 

passo na Historia <las suas Admilli.traçõe~. A I.t~ 
fixou, como qualidade requisita para lIe quali"carcm 
de devedore. dos trihutos das lojas., as Villn .. que 
tivessem Minislro de Vara Branca; e não deixou 
nem podia deixor depcndente do J \liso das Juntas 
de Faliel"la Provinciaes, quacs CfIlO, 011 nãh er5l' 
a8 notanis. que podcr-sem suRrer o mesmo tril>uto . 



o qual já mili odioso he· pnr ~u" ntltureSIl, assim 
como em re.:ra o são todos 011 trihutos dir~ct(ls, 
para sotfrer '~cr aggravo(lo por IIclll'!lhantc m:mcim 
tão axotica. e illhumona. (111:&lIto 11l, contraria oos 
principios: e regra8 elem(~ntares de collectlu 0'1 Po. 
'V08; poi" faz que ~~gllc tanto o gro.lI~o comméf· 
ciante da populosa CIdade, como o mlscravel mer
cador de retlllho da Ahleia, cujo meneio ,limeul .. 
tOliamente peide 8upl1rir.lhc ás necessidades de uma 
esc:!!sa subsistcncia. Votu por tanto que ao Govcr
DO se dec""e que esta VIII;}, nss·m como todas as 
nlais, em que não houvereM l\linistros de Vara Bran
('.a aãó i8entas pela Lei do tributo dAS l~jall; afim 
de que se expeçiio as orden" pelo Ministro da Fa
tenda a fazer cessar o ahuso, ('om que tem sido 
c:ollectadas RW agora ao dito rCl'pelto. 

O Sr. ~,aujo Lifl~fJ: - Eu requeiro se lê. a 
Lei IObr~ 08 iml,osto8 do Banco do Brasil, para 
.. er ee na sua determinação estão coropnendidaa es
tai ViUas, que le queixão (le pagar. 
. O Sr. Yerll,.eiro: - Parece.me que deveria 

adiar.se a matena, não só pela sua importaneia, 
mil porque di. respeito a outras muitas ViIlas; C 
Dada poderá decidir-se sem sabermol le tem havi
do delermioaçõel, ou declarações sobre estes im-
postOI. . 

O Sr. Ca,.nt·iro: - Eu tarubem voto pelo adIa-
mento, pois If'gun~o o que ouço,. lia duvidas sobre 
a Lei, e bom SC'I"la que esta apparecesse; Jlorque 
.e com efFdto eUa di. que SI) pagaráõ as V 11Ias , 
onde beuver- Ministro de vara branca, segue-se que 
ainda eendo grande a povoação, não deve pagar, 
uma vel que não teaba a4!lueJle Ministro_ _ . 

O Sr. ~lmeida e Albuquerque: - Nao veJo 
precilMÍo de tal adi~mento; o. n~goc!~ me parece 
muito lIimples t 'e póde Ber declthdo Ja. 00 ha fal. 
ta DI necuçlo da Lei. e os. exactores abuF.iio de!-
1. e então pertence o negocIo ao Poder Executi
vo' ou a Lei precisa ler interpretada, e então o 
meio he outro, pois de nenhuma fórma se pôde ia
&o decidir por um Parecer da Commissão. 

O Sr. Sor18a J.lfello: - Ainda me lev.nto pa
ra declarar ao nobre Preopinante que a Camara 
da Atalaia tem marchado formalmente neste ne~ 
cio, poia a ~ua Representação foi dirigida a~ Pod~ 
Executivo, o qual ~ remetteo a esta ~ssemblea 
1)8r,\ () devido conbccllllento t por conter. I.ntrepreta. 
(':;0 ou refórws de Lei, quando cum eflelto o que 
1 

lIa he mera execução, e ri, refórmA de .buoc. 'Por 
tanlO está o negocio em via competente t e con ...... 
que se decida aqui com justiça definitivamente. 

Consultoú então o Sr. p,.e,idt:nte • ASlembléa 
80bre á leitura da I.ei de 20 d' Outubro de 181 j. 
e deciditado· se que fosse lida, o Sr. Secretario Ma
cit:l da Coda leo divers08 artigos della: dl'pois dis
tu propo31 o Sr. Prc8idenle o adiamento leque! ido, 
que ti·i apoiado, e aSnal approvado; devendo por 
isso offiei"r. se ao Governo para informAr sobre QUIe!4 

quer Resoloçõef: t'xplicativu (ta dita lei d' impos
tos para fundos do Bdn(.'O ,do 8rllSil, e d~ Lei 
que impoz ta-ibutos a08 Pr~íos Urbanos. 

O Sr. Nogueira fda Gama leo, por parte da 
Commi88ão de Poderes, ou~ro Parecer do tcot 
seguinte 

PARECER. 

A Com missão d08 ·Poderes examhando o Di .. 
ploma do Sr. Jos~ df1, Silva Lisboa. Ueputado 
eleito pela Cidade da 8s1.:, t o achou conforme á 
Acta, e esta ás Instru('ções: Por tanto he de pa
recer que deve continuar no exercicie de loas fun,".
çõt's f como Deputado Ordinario, cessando a8 de 
Deputado Supplente, que até a~ora exer('i.. Pac,;o 
da Asaembléa 8 d' OutubM de 18~3. -- ltIa"nel Ja.
cinto Nogueira M Gama - Antonio C.arlo. Rlbei
"0 tl Andrada l'lachado , Silva. 

Foi approvado. 
Passou-se á Domeaç.o dos Membros da Depu

tação destinada 11 cumprimentar Sua MngesCade o 
Imperador no dia lI! por ser o annivenafio da 
ereação do Imperio, e da Acc1amação e Natalíeio 
do Mesmo Senhor; e o Sr. Presidente nomeou 08 
Sra. Fer,.ri,.a li Araujo, Ye'llu,iro, COIltI Bar. 
rOI, Teu·eira tk Gouvea. Gomide, Lt1pt. Gamll, 
Comam, Pedreira do Couto, Silva L;~bOtJ, Ro
cha, França, ~ndrade Lima, Carneiro dia 0,,11111, 
Sousa Me1lo, No(ueira da Gama, D'OmelfJ8, For
tuna t Martin. BlJ8tn8, ~1'C'nre, da Silt:lI, Faritt 
Lobato, O/a"da Cavalcanti, IJitu, Ribeiro de Sam
paio, e COnJall,o e ~Yello. 

O Sr. Presidente usilllJou para a ordem do 
dia o Projt.Cto de Çonstituição. 

Levantou·se/ a . sessão ás 2 horas da t.rde. 
// 

ltliguel''Cafmon du Pin e Almeida, Secretario. 
// 

-------------------------------=~.~~:~-----RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA NACIONAL. 18~f. 
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DIARIO DA ASSEMBLEA--"---

GERAL, CONSTITUINTE, E L,EGISLATIVA 

DO 

IltlPERIO DO BRASIL. 

1 8 2 3. 

SESSAO DE 9 DE OUTUBRO. 

PruidencitJ do Sr. Ri6riro ti ArulrlldG. 

R Eunidol os SI'9. 'Deputados pelas ) O horal d. 
manhã. fez.se a chamada, e acharãOo&e presentes 
66, faltando com causa e;1 8r14. Rodr;gtlt, VeIIOllO, 
Perei,a da CUfllKJ, Araujo Gondim, LtJ~. G. 
ma, Riheiro de Resende, A"drada e Silva. .Alm. 
car ; Cameiro de Camp08, Mar;anno à' AllJatuer-
9ue • C.rpalho e Mello, Camara, e No/!.ueira da 
Gama; e sem eUa os irs. Pinlleiro d' Olil1dra , 
Pacheco e Si/v", e Sobrt.ira. 

O Sr. l'rt.si4mte declarou aberta a sessão, e 
lida a Acta da antecedente foi approvada. 

O Sr. Secretario Maciel da C08ta leo OI te
pin&e8 Of6cio. do Ministro d' Estado dos Negociol 
do Imperio e ~Itrallgeiro .. 

111. e Ex. Sr. - Cumprindo a Determinação 
da Auembléa Geral Conltituinte e LegisI a:.h-a, 
que V. Es. me communicou .m leo Officio tm 
data de 18 do mel palsado, para que se lhe re
metessem todos os estlarecimenlos pOlsiveil sobre a 
Federação do Estado CisplatiRo, de que trata o 
Artigo 2.0 do Projeclo da Constituição • tenho a 
honra de remetter a V. Es., para ser presfnte , 
mesma Soberana Assembléa, não s{, o Omeio do 
Bnrão da Laguna" que contem o Auto de Incor
poração da ProviDcia de l\lontevideo li .ste J mpe
rio, mu tambem 88 ACtRS das ViJlas que f",rio 
succ:euivamente falendo igual incorpora(io·; rogon
do a V. Ex. a restituição de todos estes Papeis, 
logo que não forem mais precisos. Deoa Guarde 
a V. Ex. P"ço em 7 de Outubro de ]fi2S. - Jo-
8~ Joaqtdm Carneiro. de CampOl - Sr. João StV,. 
""mo Maciel da COIto. 

Foi remettido á Commi8ll10 de Constituiçú'o. 
111. ~ Ex. Sr. - Huendo a AIsembléa Geral 

ConsUtuiRte e Legil!l.lltiva participado ao Govemo 
que precisavR de informações sobre ., numero dOI 
OtBciaea esistentel na Secretaria de Estado dos 
)jegociOl Estrangeiros, e do. que são precillos pa· 
ra o leo espediente. seol ordenados, e ('molnmen. 
tOI, com a declaração se todol OI Ofticiaa deUa 
serve. efFeclÍvAmf'DCe ~ 011 se a1guol ha impossibi. 

litados do delempe· f,O de .nal obrigaçór,: curr.pre 
me remetter a V. Ex. (lI' Ordem de 811, ):,.!!tI 
tade Imperial, para str pf'l\C'llte tia numa Ah('M 
bléa Geral, a rellt~ão dos Fobrt'cHt('s Oli (iau 
com OI le08 re6pectivos ordenades. Lt'm torr.o a 
Pauta, e o M.ppa dcmoniitrativo dos seoa emolu
mento. de6de o mC'J de l\~.io de 1822. em que a 
referida Secretaria de Esta.lo foi desljgada da. Se
cretaria de Estado dOI Negocies da Guerra, li que 
andava anneX80 Quanto aOI outros ortigos, sobre 
que a ASf!C'mbléa GerAI deseja tf'r aa pl't'citlas 110-
çóes, tenho de participar a' V. Ex. que t"d(lS 08 

Offici8f1 actuaes mencionados na Relaçüo N.- f!er
"em effectivamente sem faltas nos leoS cle\"eres: e 
que sendo o pessoal da Secretaria ainda (ltt propor. 
cionado 00 upediente diario t que al~m da ,:orrcp.. 
pondencia com 011 Consulcs e Agentes F.str.l1geiru~ 
Df's'a Corte, se compocmda correi;pondcnt'ia eMf:
rior com OI ncssos Agentes em Londr('s, l'uri1.. 
Pbiladelpbia, e Buenos-Ayres, npedicnte que com 
o tem}1O não lJOden'. dClxar. de crescer con&idC'rr
v"lmente; julgo por jssoque ~no )1recisos ao hlt'· 

n08 seis Oflicineli. f'm lugar dos ~inco exist('nte!\ 
inelusive o Offieial l\'laior. O que V. Ex. le":!"" 
ao conhecimento da Assembléa (;('ral ('onl!ti1'Jinte c 
Lfgisla'tiva. D('os Guarde a V. ~:". Pac;o ,7 clr. 
Outubro de 18~3. - .lo8é Joaquim c,m,tirn d!: 
C"mEo., - Sr. JOtio Slt'criorm NaNrl 11" ('nat". 

Foi rcmctlido ú Comrr.isSlio de I.(·~ilil.~lio. 
}'IiSIiOU-IiC i, of(lem do dia. e conlinuou n dis

euuiio adiada do §. 8.° do Artigo 7.0 do l)r"jed,' 
de Constituição. 

O Sr. Prntlra: - QU:1llclo eu lemhrd oi Ah
IIl'mblé .. , e ~·otei, quC' convinha ""pin1jl' toclo o 
Artigo 7.·. a que pertence o .§. S." de que e&t:14 
mos trafalltlo, fui jl'í. nA intençlio de pro.lpar ;i n1C~. 
ma Asscmbléa ('Btn divt'rgt'llci" de opiniÕ('s, (,'11\ qll(: 

ora a "~io fluctuar; podClldo mui !JCRl l;l'Io (:'111-

texto às (lo~trinus. que "llaixo 10 nchiict ('li fcn .. 
didas no Prnjectc. fi(,8r dcclulldo t e radic:ldo ('61 .. 

Di~ito de Liberdade l'olilira naturAl do Cidadiio. 
lem que todavia ceUe .. e fj,csse um:a tht,e I;!" 
ahsoluta. quo tAnto offende a08 l>ios ouvidoa d,,~ 
t;moratoR CIO materitlS de R"Jigiãu; "ois aJi"s li:' 
~·crrdad. bem estranho me pRn'te ser de uma Cor.s. 
tituiçiio o tratar·sc neUa de cousas do outro Mun-
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dn; quando ar, nel propomo. reguln OI negocio. 
deste, que tocão á no~sa eommuaidade Policiea. 
., se ahi tt'm tido alguma vea lugar queatón de 
tiimilbllnht nntufeaa, he só pelo lado de obatar a 
que o Despctismo torne outra ve. a levar o aeo 
iml'l'rio a&(: ao San&uario do ClOração humano; eri. 
giado em Direito o abuso do dominar as conscien. 
das. 1\1as em fim a AS8embléa entende0 que não 
devia admittir la minha emenda supressiva, que 
~m outra occasião fi. a 'al respeito, c ei.-nOl meti
dos no mare magnurn da di_puta: s. o homem 
em socied3de be. ou não livre, para obsequiar a 
Divindade, e tributar.lhe leOa CultOl deste modo 
como querem uns. ou d' aquelle como querem ou· 
tros. Impertinente questiio. que eu de bum grado 
cederia il competcncia dos Theolo,os de Pro6ssiio! ... 
Vamos porém &ratar da matcrlL Sr. Presidenle: 
eu não vejo donde pDl>'S& nascer tanto estremeci. 
mento pc1aReligião Catholica Apoatolica Romana, 
dessa dcclRraç~,o de um Direito do Homem , que 
minguem lhe pode negar. Bastante respeito, con
sideraçiio e prc-eminencia se dá ao seo Culto DOS . 
.Artigos 16, e ~4 do Projeclo, de que depois lia. 
~emos d~ tr.tar, . qualificAndo.. de Belil;,ião do Es· 
do, ulilC& mantida por elle. e autborlsando-se o 
Governo par. auxilhr os Bispos na punição dos 
seos 6ubdit08, Ilue por esc:ritos attera.rem contra 
o seo Dogma. e la sua Moral ...... Que mais se 
Plrtcnde, uU que mais se pode pertender ell) UOl 

Pai I, qtle quer ser livre 1 ~ como be que se pode 
diler que a Consti.ui;:ão favorece a Apostalií'? 
Enlendamo-Dos, Sra., estai questões de Religião 
Dunea terião lugar. nem cabimento em as Auem
bléas Politicas, como he a lI08Sa, se • mesma 
Beligião S8 não livera convertido pelu genio du 
Inal em modo e maneira hon~'a de se persf"guir. 
inn()('encia da virtudo natural; chegando o abu80 lIa 
tyrannia alé ao cxrCESO de levalltar J uiros pri
vAtiToS COlU. a alcunha de 'l'ribunaes de (Jmeio San
to, ou Santo Officio, segundo lhe chamão, para 
perseguir ao Cidadão virtuoso, e condQmnalo in
defcao á morte,. como por Mandado de Deo., 
allucinando OI Povos com prestigills de que a Di. 
vindade approva a barbaridade dos aSiassinios co
mettidos em seo Dome. He para dt.struir o ensano 
desse prestigio; ho para faler 80bresahir á face da 
terra oprimids com taes embustes o direito triUIA
(ante «1 .. homem; he, em uma palavra. para que nãe 
vo!!e maill aos nOtBOS lares esse SUPPH!tO Of6cio 
S:mto, esse genio du mal que açoitado das lusel da 
razão desaparece0 ~ d' entre as Nações que avilta
va, e opprimia co;n • sua tcrrivel presença; e pa
ra que 08 mitos finalmcnte tenbüo de menos um 
recul't'O na Sociedade para oprimir, e vcxar os boDs, 
que aqui fazemos artigo de Constituição de lima 
(.'Ousa que nunca o al'ria, se o abts60 do Poder o 
n.'iu. !ivesse lembrado ás mesmas Nações, qu~ CODS
"tUUlas de novo se desaprcssarão deste, assim co
Ino de outros fune~tos feudos: 1D0numentos infames 
da ignorancia dos tempos que 08 produairâo. VOe 
to por lanto que passe a these; já que se votou 
outra. "U <jlle passasae o Arli~o, o qultl no naeo 
conceito mclhor fora ommitir-se em todas aa a"al 
partes. 

O Sr. Yagueiro: - A materia deste §. tem 
sido discutida cum grande interesse; mas tem apa
recido opiniõe., que me parecem estraDhas á dou
trina do §, porque Até tcm lembrado apostasias, 
que só podem promover • indipação, e excitar 

de8confi~nç.. e rl!ceiol; 4Iuando tudo se tinba e"
tido, lIe 08 honrados Membroa le &iyesaem lilDitado 
ao cstado da qUelti(o; mas parece que de propo
aito se tem tomaLlo aquclle caminho, 111m que .11 
laiba qu"es são 08 objectos ou fins quo a tem em 
vista. (O Sr • .4nduula MlJCI,ado iDterlOmpeo o 
Orador di.endo - S,., Pre,;,unte aqui nllda " dia 
COrll proptJ.!ilo mtio; mand, 1'. E~. ent,.ar o UluI. 
C,., lhplltado na ordem - O Orador CODtiDuOU.) 
O que eu digo he qne 111 tem diyagado por fóra 
da questão; e isso he que he f.lear á ordem, 
porque he tratar d' aquillo que .. Dão debate. Sr. 
Presi,tente: Neste Artigo tnumerão-.. OI direitos 
individuaes, e· no §. di ~ue estamos trataado apon
ta·se um dellei, que' he a liberdade religiosa; Ora que 
esta con:!ltilue um d' aquellea direito. lae innesavel , 
e aqui nada m"is se dil. EDtra.se porém a sup
por uma liherdllde religiosa absoluta, e a clamar 
contra ella; mas eata questlio he 'diflerento, e não 
tem lugar nesfe §. Aqui devemOl conaiderar .ta 
expressão - liberdade religiosa - como considera
m.s DO I.· §. a liberdade peuoal. Por ventura ai
guem receou que a IiberclGde pessoal se tomasse 
no sentido absoluto de uma liblnlcde illimitada 1 
Certamente Daio. Pois o mesmo digo da liberdade 
religiosa , da liberdade da ImprtDsa &c. ; euume· 
rão-se 99 direitos por ora, e depois veremo. com 
que amplitude se gosio. Por taDtO Denhum lugar 
&em as questões que tenbo ouyido debater. ))emaia, 
nó~ declaramos que a Religião CathoUea he a R~ 
ligilo do Estado, porque a reconbecemos pela uuÍe 
ca verdadeira, e por ill80 se decreta que eerú a 
unica malltida pelo Estado; logo como se falia fila 
promover com este ~. a apostasb? Eu tenho l.to 
por gnnde incoDse\jueDcia. Ouço tambem diler que 
temo.· raltado ao DOI8O jurAIDcllto; mas pela mes. 
ma decluraçiio que aeabo de apoatar de ler aRe. 
Ii(ião Catholica por excellenci" a Religião tio Es
taelo, e a unim por elle maDtida, tambem se de!
true .quella injusta imputaÇão; fazemOl assim eu. 
cumente o que jurámos. QuaDto ao diaer.se qult 
nenhuma CODstituição tem ret'onhecido são ampl:!
mente eate priRcipio de liberdade religiosa; respon
do que na Carla dada por l.Alia 18 á FraDça la 
considerâo com igualdade todas as Religiões, o que 
nÓI uão fazemo!!, pois nos liu.itamos a reconhecer 
IÓmente a Catholica para Religião do 1!:6tado; seguia
tio-se disto que somos neste artigo mais restrictos 
que 08 }',al;eeJea. O que nós não queremos he 
constrangimento; nno queremos Religião por vio
Icncia; nem a DO!>S~, .. nta erura como he. pre
cisa de tael meiOl p... ~er seguida, quando clles 
nüo ft,üem em ai abomioavei. e injllSt08. lO T .. 
cbigrafo não pôde ouvir o relI o.) 

O Sr. Si/t'a Li86oa: - Sr. Presidente: Ain
da que recohheço-me por jncompetente para disc ..... 
tir nm objecto de 'Into melindre; e na sesaiio an
tecedenle ficasse mui descorçoado com a alll1viio da 
eluquencia de tantos honrados Membros,· que se 
opposerão 6 miDha opinião; nem tenha memorio. 
de cada um dos SeGa argumentol p:ara dar retpOsttl 
directa; sendo :além disto a materia tão vuta, que 
he impossivel I'e6ponder plenamente os estreiter:a 
do tempo de uma fan.; com tudo tomei a pedir 
a palavra para sali.mer no modo JIOSBÍvel 80 
mfC) dever. Seja.me licito dier com o Eaetiptor do 
E8pirilo das LriI - Desejan pusar em rio doce. 
siDto·me arrebatado da corrente. - Se se tratasse 
de faler Consticwç;topar. um Estado de Anjos 
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eUDcJa ele Philotep1toa ( o que be ebimera) Dão 
havend. eD~. pefll;0 de a\)o.18O. tatvcl poderia 
paaar 11m lnCODveme.nte o paragrapho controver-
10; I!'II o caso be multo diverliO .. I,!,vugnei o §. elll 
quellZlo. por me parecer a enuncla~lva d4 Liberdo. 
de Jlel.gt08" t D:lO I,' d~necC1i88rla, 11:&11 &ambeM 
~n~uente, e perigo~ á Relig/l o {;alholica. e 
a l!.aitabdldade do lmpeno. He dellDeet'sliaria tt.1 re
gra; porque a LiberdtMÜ Re!iI(ilMa, quP. se dcda. 
n I.'Omo Direito individual do Cidatlão llrasileiro, 
ainda com. ai explicaç&. .. e modifit'açõci l~rOpo8tllo8 , 
Dio tem Ildo demandada pela Nação, e nem ain. 
da inl'uleada DOI elcriplol Iluhli( os, 08 quaes ;aé 
agora se &em :-euringido a dedarar o \ro". l'atrio
tice para a lt'forma doa .hUIOI do GO\'erno arbi. 
trario, que antel da nova ordem de CO\l~as nlio 
dava a devida legurança RI }'f'8soaa e propricrla,,k. , 
Dem o compete1lte ~ imparcial accesso aoa ~mFe
gol e Runral do E8tadu; moatran'lo se, no c(m
trario. o Povo sastifcito, quan,to • (,ollsef\~:io da 
Religião Catbolica, como a U"ira Ueligião do Es
tado. á r"peito dOi naturaca do PII:t; SI) nlio 
conttadi&eodo a c.oleraDcia politica sobre 118 Rcli
giõet dOi Estraageirol" que t de facto t e at~ por 
TntadOl t já se achava estabelecida. Por t."lo ex .. 
pus OI meoJ &ellur;neDtOl. deelaralldo. que a l'on .. 
ceilão do Projec'o era feiCa com exCt'EBO de po. 
dere. dOi liGa0. Constifuintes, 9ue ll'ln jura"u a 
~ da Religião Catbolica: dllendo em CODIW
qaeneia, que f • f 0111 uomooada a L.·!Jerdarf, 
~OM t ainda ..s DOI &ermOl do Artic;o J4, .e 
farià {o que Dão npero} &ncção do perjurio ; 

. • da "JIOIllJlia. Em vndade t nio ba'H:ndo nem 
espreao, nem p1'eiumiJo. Maodato da Nação; 
Dem ainda Inalrucc:,õeI de Cam.r.s sobre o as* 
aumpto; •. , reeonheet'ndo·se DO Proj~cto 6('r aRe. 
tigião Catlaollca a BeJi~ião 110r ,.rcellndn, he sobre 
.Aeira estranbo o facultar •• ao nOSfO 1'0v .• , tão 
reli8i0l0 e ortbodoxo. o que elle .Dunea .• doptou , 
D_ quer. dando.Be·lhe I éxpectahva e licença de 
espectaculOl de Religiões beterodoxas entre Ol' na. 
turaea do Pais. qae por extravagaocilr. 51 lembr.
rem de apostatar aa Religião de FeotI Pai· , e criar . 110. filh.. róra do Gremio do CntllOlicililToo. 
.Aiuda que tal facul4ade fOlIle (o que nego) con .. 
forma" IUIeI do Seculo. e de teal bene6cio ao 
Povo, todayia, não senêln eata a 8'1& conhecida 
ftIIlacle. não conviria declarar.se a franqueEI da 
ngra; cumprindo a todo o prudente , .egialador • 
.. undo aconlclhiío oa Publiciatal mais sabio •• 
leguir a MoxhDI de Platão e Solon, que não se 
deve faser ao Povo 6enll ti fi?'fG' e por ilSo. 
.. aando eate labio formol1 Le,!lslaçã«J para a Repu
lilica· de Atheoal, deo a satisfação, de que não 

.Ji1ÜatJ feito ali m,IJlOru üã., mOIl .ó aq,,,Ua, 'I"" 
b PO'fJO podia IIupf'Ortnr. Ue inconsequente a r('gra 
proposta. Se he de Direito indi!hlual ,do Cidadão 
a Liberdade Religiosà, he mamfesta lDconsequea
ci. limiCaUa áa. Communhõ.s Chilltãl, enio H
tendeU .. , para todOl 011 fins e eft'eitoa, tambem , 
Religião Judaica, e , MahometaDI. QuaDto á Re. 
ligião Judaica, bem ae p,Kle:ia anegar a dtfeaa , 
ou eseusa f do Escriptor do Eaplrito ~ U!'. no 
leG MemoriAl que figura "08 J ,!deos lOS InquII.d?
l'es; visto que, sene10 ))('011 lmmutavel, pafee.a 
hão haver nro mais l,erdoavel do que O de gua .... 
darem a I.ei de 1\l(1ises, Ra peu\1:1são. de que 
Deoa ainda ama a Rt'ligiiio, que e}le m~~o reve:-
1011, e mandou observar. Quanto a Reliam. Ma-

hometalll, se podC'fia aU.r, (1eI1I1U'O dizem Oi 
MUS8ulmanos) que 8Ó elll'l &ãe OI verdadei"" Crentt'1i t 
e o. puramente 6ei~; tisto que DO '" Alcur.io" 
declara que não Na DtoI, «"io /)e08. e que 
Jeans C~.isto foi l1m dos, Profetas mandado p"t 
D~I, amda que (segundo' pensão) l\hbomet Cui 
~l .. or .Profeta &c., condemnRndo por isso toda • 
Idolatrl.. Admittic10 o priudpio Vlgo d( •• Itedal'to
rc_s do Projeclo, nn? .e vê rAlã?,. proq\:e I.mbt'lII 
liOlO se exlenda a Labefllade Rcl~lo$a aos Dâsla8, 
que só achio ver(ladeira a Rtligdio ?-\a,ural; e tÃo 
cathcgoric'nmente 8. dt'c1are DO Arti~o ).), que, f.). 
til du ('o:ntllUh:'Ô,8 ChrilUiI, toJal aa IIlsis Iteli. 
giõcs 6:") npl'fl"., tolf roda, •. Fill.llII~nt" I rrgra be 
perig()sa, n;io fi·. Íl ~('guran~a do Rel;~lio Catbcli. 
('a, mua tambem ft ~a;lahilidade do ImlX'rio. Sup
p,.I.l.<I.se (o que Deol não permitia) o uso forle • 
lal\'Cz extremo e inverosih'lil, mas n§o in~poSlivel t 

de ;1ue o nONO Impera(lor, OU algum (!e SUl Dy. 
casüs, 'tent.ae apostatar da keligiãG Cath"lira t 

e seguir t por exemplo, a Iteligilio Anglicana: mio 
.. e Il;e poderia ne.:., o inculcado Direito indh'idual 
tI" Liberdt1de Religiosa. Supponha.se que não ra. 
tia a menor e..orpecie de força aOl CidadLos do Im. 
~rio, e nem ainda procurael.e cum secs, ou alheios, 
e~criptos illfluir lia. opiniões, e fazer prof:t'Jyros. 
Que resultaria da forc,. do ~um.,lo! 8('ndo o Cbe
fe do Poder Executivo a Fonte da Honra, e o 
Dispenae~o dos Emprrg.. , rr lisonja e intcr~sse 
logo em Inve haveria' ~ra moel_ e h)'porrisia, 
de só te achar veruade 1.a Religiio do lJrincil'e, 
e se faria completa Revolução no ESI"do • Renne!.. tom 
rillCO a Religião Catholica, . segundo acontece0 tm 
hglaterra cem a Apostasia do ~i Henrique vrr I. 
'rOda a Hif\loria da. Nações df'põe em Jirova des· 
te resultado; e já bem o dibl8 o reMire Poeia 
Claudiano DO tempo do Imperador Tht'odo~io o 
Grande - Regú tuJ f'xrmplum lotlll cCimEonitr,r 
orbill. - O perigo da estabilidade do Imperio he nin 
menos evidente. Nenbum ccrdftto póde deixar d\J 
ter justo recei?, de que, Ildtnittida a rtgra da 
Liberdade Reh~osa, o Povo (qC8 até agora le 
tem deixado "Iver sem a iDatrucção c:or.vcl:it'l1tf) 
se descontentaria, coru.id.:.aJldo·se prh 1«'0 d" ~u:a 
maior propriedade, a conFolaçio d. Religião e'I.
belecidA t "endo a Heterodoxia devASta e (,C'lÍ'ente 
noa Concidadãos, e t:LlveI n«JI prolltiol 6lhcs: e 
OI pmumidol de Sabiol declamariiio, e talvel tr,,
Dlarlio conCra o Governo, aUegalldo «("(Im apl'a
reneia de ruio) a tyrannia de se fflrc,:l\rcm AI 
conscienciaa, apenas tolcrar.do-se, mas nnó se per. 
mittindo, li Religiôf'8 Cc') ... das Communhôts Ch~ •• 
tiir.lI. Temos aindia em I .. iste recordação o elltmplo 
recente do que os Sopbi8tal, Jnfitis, e A llle('s • 
praticario tom nsc pretexto nl FrDnça, umto COl\· 

correndo par. a ruina do Reino Chrinianis&imo. 
Hecoaheço que tata ruiaa t .. 'I lOuilll9 (''' ... ·ItR: IIiAS 

be inconte8tavel que, ent,·c as mais flrox.lm.1 e 
pungentfl, foi a imprndencia e in.alenda dos q!10 
E~riio a Tolerancia abaoluta, ridiculi,,:miu u 
ReliJ!iáet poaiti.as e até fnlhronisariio a Dt'08a 
da J.j~e, prol.nando ~s 1'emploa com horrirla 
Idólatna. até que o. Âtbclsmo triumpbanfe OI dt':. 
truio. PertuaJo-me que todoi de ,imoratl coft~cirn_ 
eia...t 'eis ao S~ juramento, e convencidol de Sft' 

• Heligilo Catholic:a • ReUgilío por tzrelltt,cla • 
.endo que ella ~I o J»é firme nA Â merica desde 
o Mexieo até o Cabo de Borne, e que eob o Mo 
abri. crescerão taatol Estadol, Dão acbarãõ m-

•• 
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:zol&fel, que, con1 a relauçHu propo:.ts, e nA'o pe
,Iidu, se Jlonha em risco de se pl.'ricr a Igreja do 
Occidenle. como jÁ quasi se exting .io no Oriente. 
Scj8.me licito aqtli recordar o facto celebre do Rei 
fIe rnglaterr. Jorge 111. QIlRnde o leu Ministro 
PiU instou (~om ell'!l para ~allrC'OnAl' o BiIl pro
J>osto nl) P:\rll1mento para 11 Emandpaç,lo dos Ca· 
I holicolJ ele Irlunda, flendo alills t\lo amigo dC"le 
insigne Bmul'm fie Estado, e múi I,heral III&S suas 
i,léilS da 'folerancia das lteligiõe·s, recuS.,1I dar 8('0 
usscnso; })ela ruz::o IInica, de quc na 8ua Coro!&
çrio havia jurado mallter a Ucliji.iiio Anatlicana. 
Aillds que tu nito a,'prove tal fllcto. com· tudo 
ni, p()~!;O delxilr ele f(:co::h('cl!r a importltoda da 
1ir:nezI\ do caradcl'. qUilnoo se trl&ln d(' guafllar 
.iuramento !'ohrp Hdigiao ('slllhelo,icht, e isto mes· 
ClO l1'clohra o lemor .cle C1UC a ; tcllgi,lo Cntholica 
ser,., pelo mCII"8. mui dC;'I\!tenii~!Il, se nito per. 
seguida. Uni dos hor)rllllo~ \1cm.li .... ~ muito insistio 
1111 r<,comendaçiio da Libe;'dlde t(l'!hdosa, allegan. 
di) I·?r a ReLgi:io 1110 cllr.~ito 1\" l'\lnseienela, e 
mera relaçiio entre o homem c Deus, e que elltÍl 
no snnctuuio do entendimenlo. onde nito l>ode en. 
trar o poder humano. Mas nillg'IIcm j'l naais negou 
ns f(;ros dc"" Libl"rdnde, qUf! se limit:l aos nct08 
;71fern08; lnU o § em questão cvidentcrO(~nte se 
refere a08 actO.1 ,.'dcnl08 de Corpo, de Doutrina, e 
ClIlIo publico, como se declara n08 H. 14 e J 5 •. 
E sendo ineolltcs(a \'(,1, q'.Ie. em tOlt" a f{,rma de 
Gover.no, 11a razão de limitar, 8('guncto o interesse 
do EfitadO , os ontr08' DirE'itQS individnaes da I.i. 
berd3de, Propriedade, 8 In'Instria &e., como .se 
púde llegar tambem a A uctoridlicle do Olh'erno de 
coarct:lr o uso daquelles n!'t08 e.rfernfJll em mall'ria 
de Religião, • nÃo conceder os Dirc'itos Pnliticos 
senão aos Conformistas da dec1arnlla 'Religião por 

. e:uc:llcllcia cto Estado? F:lllon.se muito sobre de. 

.Jnonstra(;l)('8 de "cnl{;.de, e de J.:arantias de. Direi. 
to à p,.io7"Í. ~~11, no meo humilde tntender ~ pellso 
'§ue em Pl"ilic~ s6 "alem ar gl1mrntus à pClSterior; , 
Jido.'l. dflitos (':xp~r;mcnt"d03.· H(~conheço que o es· 
pifhó cio CllliS1.,anismo bc contrr.rio li força, e per· 
scguiç~(l. c qw:, (·lIe sb r~quer a adoração de Deos 
em cspiríio c verdade, j;c.>nllo a pureza da Cr('n~a 
luera obra da Graça Divina. Estou firme illl r,
gra do nosso Salvador - ninguem pode vir á lTlim , 
sem que o Pai que me TIlaRdou, u atirai.. Sei 
lambem que eIle dedarou a Bondlde de Deos, e 
sua T{JI,~r:mcia I)OS ho~ns, como (diz NO Evan. 
gelho ) "filzemJo nMrer o sco Sol, e cl107Jtntlo 
iguf,lmcute ,obre os bOIll t' mão8. Porém hc não 

,menos certo. que, rlepoia ela Revclllç:io da Divina 
Vontaue sohro os Artigos fie Fé, e Culto, os ho

. mens mio. tem' I~iberdade Religiosa IObre taes Ar. 
ti~o9. ainda mesmo nos Retos int'lmos; bem que 
so o Cteador, que per~cruta os e"piritas, pOS61l 

"'conhecer, quem estia, nu mlo, em ignorancia in. 
v.enci vel, e sr, á si tem rcscnado o· J uilo, e o 
ca,tigo. Mas em Governo humano, uma ve~ qne 
se est!l c.'erto da Rcli;diio, nenhuma Authoridade 
pode c:ol1"cllcr aos proplios suhdilos a Liberdade 
Ueli~i08a nos actoa externos, p,\rmittindo ft indifre. 
renc~a ou 0PI)()lIiç:'iO a easa Religião. O mesmo Di. 
"ino Fundador do Chrislianismo, que prohibio 'OI' 

hnce~ do zelo indilicreto dos SCOI! discipulôs, que 
r':l'),w:a\;;ll) o fogo do Cco contra 011 incredulos lle 

lill'l (1(\t,:t:·ina, rlizendo,lhl's - não 8ilbei8 de que 
e.;:i,··t,'I .\(.;,~ -, deo com tudo a lição prática !obre 
a' willit'Íra da tolerancia na l':ltllbola do Pai de fa. 

milia a~ieult." I roja tet\ra·te "chem eTlei. e en
trelaçnda de Zi"nüa, e o Feitor requel'Ía o an.n. 
co desta; or<lena:lC\o·lhe que a deixwe cr~:1cer lIi. 
multanramt"nte "om o trigo, para a dr.vida sepa
ração em tempo opporluao. Ntio ba lugar algum 
no Evangclho. onde elle dedarallM! a permiuão de 
deiur o bom lavrador plantar a Zizania pormiiQ 
inimiga elr. seu campo preparado para a liemcDtei. 
ra. Kste he o enso ,to Impe1'lo do Ih'uil, que até 
Il~ora (grllças a ))..-oa) núo .ê entre 08 naturaes do 
Paia a cllllcrti" de Religiões herctic8I. Tudo quan. 
to ne!lta As!\embléa se tem allrgado sobre A prática 
de alguus Governos libcraes relativarlleale á pro. 
m ;scua permi8l'ãu e proh~eçúo de difFertnlea Reli. 
giões nos l>roP' ios subditoa, lI' provll a necenidade 
e prudencia plJlitka ,te taelJ Governos, pelas ptcu
liarcs cireUn!lLanciall dOI respectivos Estados, on" ... 
elibte grande num('ro denaturaes heterodoxo •• .Mas 
no Brasil, como prudentes Legialadorea poderáõ, 
em bf'a cOllScienci", e sabedoria, ntando 11 .refl 
limpa. facullar a introducção de e.trepea e espinhos 
de dOlllrinn,. e ele cultolf contrarios á de sua por 
cxcrlle'lrio Uelittião Catholica, e cuja euellencia 
1,0 tão rcrollhet'id" Até por imparciaea lIeterodolOl? 
Ainc1& ha pOllC'O tf'mpo li uma historia de ?iagem 
de um Ingll'B (1\Jr. Euatache) á ltalia, onde eJle 
accmselha ias seoll compatriotas, que, s. quiserem 
pcrrT'l\l:E'rer na Reli!!iiio Anglicana; nóo.io ver em 
Uoma Mias" de Pontificai; pois aenle·ae a i~. 
r8(,;'0 flc se I1braç.ar o C •• holicismo pela magnificea
fi" do culto. espedahnfnte DO leto, em que • 
Summo Sacerdote en&ôa' o """,,m n",iIJ (eoraçõeaj 
cima) prel,araudo OI fit'is !,ara a adoração do .Al. 
tissimo; poi8 parece que ele"" fodo. OI espirit06 . 
da '('rra ao Ceo. Varioe Membroa desta Augua&a 
ASf:emlMa c'lOsic1erarão ~on"fDiente a declaração da 
J,jiberdadc Rdi~i08a, como preser"ativa contra as 
futuras perseg"i<,(ies da Intolerancia, e Tyranni., 
que só p'Klc produ.ir hypocrj~ia, e odiOl de indi· 
viduoR e PltV"II. MaR nem já eliate o Tribuoal 
do ~Rnto OiHr'o ~ que até está abolido com um 
'l'ratado com I \1glaterra. e o progresso da philaa
trnpia, e da Clmllade Christã morahnente im ...... 
8ibilitaa repNlIucc;iio de }Iorridas acena. do Mlligo 
Fanatismo: c he evidente, que a C(lntroTersa linltll 
da Constillliçá., n:io dá ,garantia contra tyrannia fu. 
tura. Quanto 11 mim, temo que, ao contrario, 
essa linlta talv~z seja a espada de dois gumes, 
que faça divisões multiplicadas, até por glebas, 
no Cerpo. Politico do Brasil, para antipatbia. reli
giosas, e irrt'conciliaveis Seitas. Sobre o cargo de 
hypocrisla. digo, que isso he ·um mal de todos es 
Estados que tem UrRa Religião dominante; mas nle 
Be vcri6ca no grande corpo do PO'Vo, que be ain
cero na sua crença. EUa só pode existir em pou· 
cos IIcepticos que aftectão duvidas, e requerem·o 
infnllivel da evidencia mathem:atica em objeetoa re
ligiosos, em que ahaa (segundo dia o Apostolo das 
Gentes) por ora Srl velDos etrl en~n.a. Os Gover
D08 nlio Pl.dcm, nem devem, por isso dar libenlade 
religiosa, pundo. em perigo 8 ordem pública. Além 
disto he impos''''ellljustar os entendimentos, aindlL 
mais que 08 relogio8. Em 10d08 os Paises nunca foi 
permittido publi(:amenle contrariar a ellAbelecicia 
fórma de Governo; e por isso oa dilisidentea fie 
ealhio, ou se confonnão a cita na apparencia; o 
lIeste 6('ntido se pbde tambem dizer, que l'ivem 
com hyrocrisia politica. N~ío pódc entrar em justa 
duvida. que a unif<>rmidade de uma Religião &10-
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,.';.aJt H.eüg',Ü),I,> < ';~J;; !\ ma;\)' ~vle' jQ~ ;ndividllct8 
~~ã() Mbe 11m qn~', ~m.M~!8ts:, rJ!'i~iiu !lS libertinagem. 
Ainda. oDoe .. Reh/!,ho dominante .e .acha iDvol
;'ida em errOl! C&.\ls3dol pek fe~ugem dos' St'cu.
~9I, todavia, be 1880 lnenoa Mfli, para que Dác ve.. 
Ilha couu ~.or t-:Oln I faculdac1e ó-e se pod~relD se2'uir 
:as abomiD4çÓí:f; daI! H eresiu , !?orventura!te dalia 
ioleral\cia á prátic& doa Pais de ramilia, • quem ' 
o Sophiata de' GeMbra no Tratado de Educação 
aconselha Dão dar aos filhos idéa. de Deoa' ante. 
de 15 aDllOl, com o pretexto de queUltes ~ ar- ' 
ri.ca ~ corrupção tendo idéias falsas da Dhind,,
de? Nesses e em outros absurdoa cabt:m os \ apo
logistas da Liberdade ReligiOlL Um dos illustrel 
Deputado. aLeS chegou a diaer, que só DO Mundo 
da Lua H podcrià dar regra contraria á do Pro
jecto da CODltitu;ção, e que parecem IUfUÚico. OI 
que • CODtràdiaem. Seja. me bcite rt-Iorquir contra 
.... ceDsura, ~ mim allusiva. :prcdiaendo, que, 
decretaDdo.ae • regra da Liberdade Religiou, ain
da com .. explicaçÓCI e moditicaçMI eom que se 
limita, grande calamidade ae" immi.eote ao I .... 
perio do Bruil; e torno a diaer , tal Decreto aerá 
""Ifão do Petjurio e Apo8IGN Occ:orre·me a nfte. 
üo de Burke: a &fnlibilidade ru ás vezeI IODco, 
OI homens que &em IOlicitude filial pela Palria; 
mu .. im meamo, a sua loucur. be melhor que 
a iDfatuação doa iotrepidos, que aft'ec:tio Dada &e
mv das perigosas iDnovaçóes do Estado. Se ta.,. 
10uCOl bradão, vendo 08 rÍlcos, OD prenlldo, ou 
presentiDdo 08 riscos e mal"1 da Naçã~ I pód." 
aiAr que he brldo da humaDidade, que treme el. 
perder o Povo o ftucto da Revelação, e recahit na 
Gentilidade. CODcluirei com uma pooderaçíio. Se 
OI Ecc:lesiuticoa, pft!testando Liberdade Religiosa 
di.erem, como diaião 05' LegisladOrel da 1.· Cens
âtuiçio da França, não reconhecemo. vo&os eon
tra a nature .. ; e c~zarem ,.Ue$Ando o inauleri "el 
Direito d .. Livres Uniões CGDJU~es, que o Di
.Jeito RomaDo chamava um dos Direitos primitivos 
de Cidadão, o J", COM"uh;i t • 610 de Dão vive
",em com hypocrisia, por veDtura o Govemo _ia 
toleraucia de tal Iicencioshbde? Nilo ,aiio. 

. O Sr HC1ff iqUt8 Jt llfsen,le: - Bem 1ft ~ ... 
dia escu~r de faUar, porque o nic'O natural 8Cc\

Dlaamentu fl1z que ". me Yarnio da idêa todas as ra
a6es, de que e.tou cheio t liempre que me levanto 
para r.Uar. Mas eu tenho na Ml'1a uma emeDd. , 
q\Je foi apoilula t e he .preciso dizer alguma COU$:\ 

para :.t!skntll·l •. Eu já dice que o Illeo desf'jo eUI • 

que e~'~:} ~::ls,tf;das: f-ol'l8f~j lrlltl.ldu por !lttit:0r. :,',,~, 

~:~~?:i; ~j~;1!·;~;:~~2~,~~:i~i~~;~l~~;'·':·· 
D:;~6':';'~'; ;'\~:,~~d~~~:ri:'Y,7,i ;:~:;~~:ltr::~~~~il ~'lJ 1'" ,:!Y:~,f~,:,',;~.:' 
!~i~!tfl ,~, f:~",J~,~r .a; !niÇ'.G~~~~f~ . .' '~~~(\d08 :::,rtrt:r.r..· n~ .. .'~i <", .. 
urIYJut:','!la tu~lt:!: noln'ceO('p.!t!l(\nr, r"';' i.':")mi.i~"~"" 
,; arH:,:' ~t>fl Y!lah, I!' fi.,"'O~ ":' '~~1~ C(l';V':t" !,"; 
·,:'~(\~·:',;.·t·.: :'~ ~:t:: ~:1€' ~Hlt !2t'~:'~7:'i1,,~t :'.~~~~ .Ct,'Y'!~f~~.:' .~.:~ ~:';!.~ 
~~i~,·O!.(·,~,,~te:. ~ 7r-'~ ~l1e ~~·~:.?er" R,{}mtj ~.~·.'!1 .. ~\! .~ 

f~;li~ii:~:é', 'I~~7:~~~~i~;:~l:;~::~~::; 
k':!" I) ('~,h'.i:icir!iilO I ,! u.1mpa .. mllgtii(i('e'1~it.,1!"
.;;u!tc. É'> ';"rá l1ht.~~ a ;l('SS3. Hdi~ilf-o: w!lh..-,\~ ~.i"~ 
~ H'r 'K,~e (;' puren da I1OSS. C\lTúmur.h:;(~ ~I~ ~<'I!'
,ertera" O~t~o nohre Dep"tado díce que os ;j udet" 
erão OI!, ~1t'iK*ttarios dos principiüs em qlle Se.' fuo. 
da a í90Si& Crença: que cr oa dcposi\.ariol «ias 
prot'eáilA e dos livro. inspirados: vehhão! pC1l' 

UiSO meemo &fjão admiuidOfll, para que vendo CJ.ue 
., Doe~ H.eligião se fuada nos mesmos principiaS 
8!'.ião co~vertidOl pelo .trac:livo da pompa e gran
deza Ó{) DOUO Culto. He poia cel to que aef'S 3r
gumentol apoião esle paragrapbo em ves de o 
destruir. Nem se, diga que o CRtholicitlmo he de
samparado pela Conslituic,ão, em ves de o tleft'll
"eT na conformidade do nosso juramento. Sr. Pre
aideute: e.te Pr(ljecto, taDlo protele o C.LhoJiri.
mo, que até passa a aer injusto com as outra .. 
Seitas: clle di, que a Religião Catholica Romana 
be a Religião do Estado, e a unica mal:úda por 
dle; e eia-aqui a injustiça. O Estado he o qregrdo 
de toda. 08 subdiL/tS du Inlptlio, todol petes con
tribuem para o Estado t e o E.&ado IÓ sustenta o 
Catholici.mo t e 14"01 MiDistrol; eptrC'tanlo que os 
outroa Cultos süo mantido. , custa d,. IodividuCl 
«Jue o. profeslíio: donde '8e segue que os indivi
duo. de toei.. as Seitas, c:omo Membros do Esta
do, pagão pall 8Us&eDtaçãO do Culto C.lholico., 
e o seo be p~ por elles em particular. Ainda 
fiai mais ate Prqjecto: dei.zou aOl BisP,f' C.tho
licoa o direito da ceDsura sobre OI BlCrito. Reli
giosos do. Ca&bo\icos. e aOl outros não deixou es
aa pmD&ia. Tudo iato. be um «taDde faver. • 
protecção particular prestada ao Calholidsmo. To
davia eu propu. a minha emenda, porque ni. 
acbei prudente admiuir toda e qualquer 'RcligiãG. 
Tod.&a a. Religiões I)ositi" .. t Sr. Pmidente ••.••. 
laDcemo. OI olhe. IObre a. Religiões todas <lu mUD
do, e veremos que tm todos o. 1eO. nogmaa, e 
toei. a lua Doutrina tellQmbrão aI villa8 do Le
gisJador: todas são estabeleciclaa ~und(l o syl&e
IDa que os Legisladora qaiaenio eatabeleteer, da 
IOr~ que as di&erentH Religiões liio a ~f!. doa 
difFereDtes costumes dOI POf'Ol. Ora Ie admut .... 
IDOS a Religião' l\'lahome&aDa t que adopta a po
)igamia t alii teri.mos a poligamia DO ltrasU t o 
que lae contra o. IlOIIOI coalulll"; • admitti ... __ A 
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'mns J:clilriút!8 ldolalr~!I, ahi tcrjal1l~s no Drasil 
Illolalria t teriam os costumei 0pp«lstoa; o Povo se
ti:\ desunido, e eonscguintemente fraco. SuceedGri'a 
('I:trl) p:;s romo no Egipto, que era o fóco de to
das' &I Religiües, fomentadas pelol aees Despotns 
com vislas de dividir para reinar como coneeguir50; 
( ~\' ordem) pois bem; eu sei que estou rora da 
ordem, porque esta questão he propria do Arti
bPG 14 i mas eu fallo lia lOesma direC\lÍo em que 
tem fanado outl'CiS Sra., e trago isto para mOI
lrnr 8. ralÕel que ti"e para propor a minha emco
dn, porque eu' não jlllgrl que seja rasoayel esta· 
belecrr Liberdade lteli~iosa iadistinctament", admito. 
tindo cntre 'nós Religiões tom costumu e moral 
in teir:ulIente oppostos aos oossos: ° q~e de certo 
"'iria a introdulir a divisão t e por tauto aeparação 
\?utre individuos da mesma Nação; ficariamoa fra
cos, e escravisadOl. Voto pois pela minha émtnda; 
• se diga - Uma rasoavel, Liberdade Relipaa
porque quando chegnrmos ao Artigo 14, I\ll't"mo. 
as convenientes relltricçóea. 

O Sr. j1}«;cl dG Co.tM: - Sr. Preüdcnte: 
Se l'sta discussão' fosse um mero combate literario, 
mnito ha que teria cedido o campo da butalba a 
qualquer dos Sra. que, ttm fallado C'm .e~tid" opos
to ao meo modo de pensar, porque nJo por ex· 
pericncil\ que depois de 10ngOl diseunoa, em que 
nlutullmente .~ liliOnjeião os combatentes d. terem 
refutado 88 opiniões de 1e0l adversarioa, cada um 
6ca Da. Bua, e talve.riodo.le internamente UOI 
dos outros. Mas aq~i vejo eu um. dever a encher, 
e tmlliria a minha consciencia &e deiuue correr á 
tçvçlia uma caUIIl, em qne muito vai dOI maia ca
r':}s interesseI de m~ constituintes. o. iIIustrel au
\iJores deste ~ieetO (cujas lutes respeito e eujil 
J'etas intençõel afianço), adoptando neste CapItulo 
uaa tom didatic<;~ ('omo faria um autbor de politi
ca, proposeriio eomo direitos decretados pela COIl8-
tituição u.,s ellunci:ldos VlIgoS, que n'uma obra de 
politic3 ~u"irião lomente para indice d.. material 
'Iue o aulhor prometcliSC desenvolver, e para assim 
rnttoàis:ar seo disclirso. Algun8 de meos iIIuslrel 
collt'gas, e eu co.. ell .. &, observá mOI • mal inutil
mente, que mal podiamos disclltir cada um desses 
enunciados, sem que previamen&e se lhes d~ UDl 

se 11 tido fi~o e pt»t,itivo, admilindo eUes, como ,d
mitem» tão variadas aignitiriç6es. O illustre .De
putado, que tomou a ai • dt"fesa do Projecto todo, 
persistio nenO$8mente, na inutilidade desta previa 
uplieação, diaendo que o que he de .i claro nüo 
precisa de explicações, ao pa.so ~ue via pela di .. 
cussão que muitos dos Beol eoll~gal nriavão na 
inlelligencia desses enunciados. Vendo isto, ~uard.i 
bilencio até que o Dlcsmo illustre Deputado, tIO 

,deaenvolvimellto de 8e08 argumentol, uaeverou que 
'por esse enunciado - I .. iberdade RelitPGsa 7'"' ano"... 
da em direita individual dOI Br&I!ilearoa~ H queria 
diaer que a Constiluiçlo garantia comG' aàl a liber
dade de professar, cadá um o culto publico que ea
colhcue, e isto porque ao homem he liue adorar 
a Oeos como entender, e dar· lhe o coito que qui
zero Levantei-me enwo, e disse ,na angustia do 
tempo que estava a findar, que a &beae fi_fica 
poclía ser verdadeira em geral, mas aio na hipote. 
88 em que nOI achamos, e ,prodnsi OI fuodameatol 
da minha opinião muito rapidamente; fUndamentos 
que até agora, depeis de tantos e tão enf'a'ICOl dia. 
cu rIOS, não· n ainda destruidos.' Todol 08 Sra. que 
tem fallado em sentido 'oposto, prevendo talvez já 

os maCia tfsullado, da gennsUdade d'uma t,1 FWptt-' 
siçüo. tem procurado alen\ll&loB, e uni dillerlo qu. 
de 6e decretar tomo direito essa liberdarle de nc:o
lha de Religij'\). nito 'e segue que oaCidad"of 
Erasileitos mudem da de Aeos Pais, como te um 
110VoJ, cuja grande maioridade nüo tem fstudol filo
SlItiCOS, e la quem o saudavel re:Jpcito á r..eligiio bf! 
um grande freio, não tomará aio para sacudir o 
jugo delta t vendo proclamada, como um direito e~' 
vil a liberdade de escolha. Oulrol dialerio qu~ lIe 
lia generalidade da proposiçio .. pudt'uem temer 
illaçúes pUigOIi'1 ,p'.diamol adiante decretar uma 
declaração que ai dtStrui8se. Outros em fim, tom 
grande 1;"0 logico, disserio que argumentar con
tra uma prop08ição seral, quando a eUa te prome.' 
tilio modificaçõel, era nada rller, porque era pre
ciso tomata com, 8S SUII mOdifi~õea; mu te !I
larão de moditicaçÕt'1 que se erião fa.r, ai .. 
podendo níJ8 adivinhar quaea el llrião, nlo po-
aema. 'lambem decidir se ell.. .mIo capalel de 
deatruir OI ioconvenieotcl d. generalidAde da· pro
posição, e te 'allario dll modificI«;óeI já feitas not 
arligos I+, 13, e 16, lisa. não diminuem nem umá 
liolla uses inconft!men6iel. Ente"damo-nol pois, Se. 
nhorel, o dar absoluta liberdade, ou anw8, de
ctetar como um direito ~o Cidadüo Braailelroa li. 
vre acolha de profesnr publicam~Dte o culto qne 
quiser! importará • liberdade de deichar o e~lto 
Catbohco por outro qualquer? Certamente que 11m : 
porque de outra 10118 .ria esse cI.amado direitG. 
ulla simples aeBerÃo abltracta sem aplicação 'Prati, 
ca. Debaixo pois desta hipotese he que voe arp. 
B1~tar. E pergunto: PodemOll DÓI Legillador. 
Bracileiros det'retar como direito absoluto d08 Cid .. 
dãoll 8raaileiros eaa livre escolha de Religiãô que 
bem quiaerem, e o pllbli(:o exercicio deU.' Não: i. 
porque? porque não temos para i880 ... isaão, tJo,,: 
qu~ aio somos para i880 authoriaadOl, porgue nm. 
gU,;I:l nos encommendou iSliO, nem quimia enco
mendar. E com eft-ito, Senbore., (repilo o que 
já disse na primeira discl,;dão) quem reprnftltalllOl 
nós aqui? O Po"o Brasileiro, isto lae, CathoUcêe 
Romancl: ~ de quem recebemOl proCUl'l'ç&el" do 
Povo Bradleiro, isto he, Catholieos RomanOl: l pII
ra que? para fuermol eua felicidade por meio de 
instItuições ade'luadu. esta grude Falllilia t ~ra 

,ftgllratmol por uma Conltituiçiio politiea .01 di· 
reitos aetuaea. e .titaú.lbe outrOl unrpedoi. Bem 
atá. Mas um Povo, Catholico MIJe , cri. e era 
bem, que não ba Salnçio &enão Da Religiio C ... 
tboliea; sabe que OI que oella naaeemOl e para 
ella fntramOl pelo Baptiamo, contrahimOl a obft. 
gação de nena vivermol e morrermOl. Nisto Dio 
ha 610106a Dem su,ilesu, e não h. outra saida ..,.; 
não a de oegar o fadO. ~ Como be logo erivel , 
Senhores, que este mesmo Povo quileae que nós 
Legisladores seol Mandatariol decretassemOl eomo 
um direito par. eUes, para leoS filhol, e para laa 
iDfelis po8&ericlade a line eacolha d' outra qualquer 
Religião, • o que mais he, a profiaaão publica 
delta ae Estado, que leria, nem mail Bem menos, 
o cJecrflar como legitima a iafracçiio e soltura des
se "inculo Religioso, que nOl une á Soc:idade C .. 
lholia P Nio, Senhorel" Dlio: não he crivei; ou .. 
10 afiança-lo. O Povo 8naileiro Dlo he um ~. 
gado de selvageos que Ie ajUDtlO paN te con8ti. 
tuirem pela primeira Vf'l, e para (ormarem UDl E .. 
lado, onde tudo he preciso erear. O Povo Brui· 
1_ h. um Povo lei&o a lDuitoli l'elpeitol, e ares-
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IM'ito de neligiãe, perlc:ito e r.onsmnac1o; tem um 
pasllado, e .ummamente glorioso, tem um presente, 
e ,q~cr um futuro que d~ja preparar; t(:m inati
lUJ.~1ie8, tem COItumel, liabltOI e ctl'iniÓCII, que lhe são 
mUI caras, e que p~oc,ura mauter , 11ltrantir e segurar 
e~ () núvo p.~~ lSoclal quo contrllhe; • uma daI 
~n1&a8, que dl·seJa .c~m muita capeciahd8d.~ conserVIl.f 
Jllc~aa, he a ~eh~.,~o de fleoS Paia, Nm a qual 
~sta de lOdo Idenuhcado, e por ifl!'o () pol como 
condição preliminar aine qUfI TIO" na fachada do 
edilicio que levant3. ~ E 8~rá manter em sua invio. 
labilidade c pureBA essa ICeligião o decretar que cl
)e e seos filhos tem o ~ireilo de dt'icharem e&!i& 
JU,e!rna ~elig!~o por outra que !Il8is lhcs agr~Ar ~ 
:N ao, nlto. I udo quanto 8e (hsse para tlca.,ar á 
força deite argumento, plocur3ndo dar shrnificaçãrs 
diferentes á. palavra - manter - que vem no noa. 
10 juramento, para provar que não invulve contra
~o o manter a Religiiio com essa liberdade ete 
mudar para outra, he pura 806sI8ri&; como 10 

essa mantença conlislil!se na pomposa, mas esteril 
declaração de que a Iteligião Catholica hc por ex
celleocia a Religião do )4~stado, e que seo culto he 
tU8tenudo pelall rendas publil:as. Ah! Senhores, o 
deichar o ~remio do Calholicismo por qualquer dai 
Seitas ChrlStãaa ~Ie um mal e graode para o Po
vo Brasileiro, ma eu prevejo des"a decrel.ada li. 
berdade um mal ainda maior, m.' borrivel!! Be 
a facil tendeneia de homens sem instrucção, e per_ 
didOl por paixões deseafreiadl8, par. o eaquecimen- . 
to e o dcapreso de toda a lleIigião, e para a in
diforença, que he o caocro roedor de toda moral, 
que l)rodul o estado atuico do corpo social e sua 
tiissolução. d Qual &erá poia a liberdade Uelj~iosa 
que o Povo Brasileiro desejará? A uuica que p0-
dia deseJar, e CJuer que Ibe seja garantida pela 
Conalit8lÇéÍo politle& que se vai formar, e da qual 
lJa \'erd.de JleCeosita muito; e vem a ser que as 
Aolhoridades IlUblica o 41eixem livre e tnnquillo 
DO eurcieio publico da Re1iaião Santa que proreS. 

.8&; que nisso nenhuma outra ingerencia tenbiio 
aeuão a neceasaria pan manter a ordem e trao
«Iuillidade publica; que c não espiooem nes actos 
da lua vida Religiosa para buscarem motivo de 
perseguições em suas palavras ou acçõcs.; que pro
tejão este mesmo culto publico contra perturhalores 
publicos tm escritos e discurSOl irreligi0808. Eis aqui 
a justa,. a santa, liberdade que deve querer o Po
vo Brasileiro. .Mas e/JIII l;btrdaile que 8r. pretende 
decretar he fundada no grattde principio de que o 
"ornem li, livre de adorar 11 DI'OI no 8CO modo e 
ae!{ftndo lhe di('llIr lua ra,ão, liberdtld~ que ali Lei, 
',ur.uJnII' nlio devem contrIl1';ar ou tUtlt'IIr. Eua pro
posição Dio he verdadeira, seniio aplicada ia. Reli
gião de coração., respondo eu, "qual está tc?ra da 
'alçada das ui!; human38, mas não- a resp,nlo do 
culto externa, porque ninguelo póde prohibir q'!e 
11m Povo .q~Cira c decrelt' para a .grande Famllt. 
do Estlldo/úm ou outro culto excluuvamente , como 
com effcito o mostra a historia, e recentemente aca
bão dt! fazer os liberaliiSimo8 Legisladore. de Cn
dix. /2.° Um l~o.o Catholico, que legisla para 
um E~tado Catholico, onde nfio ha seilas .1'Iell~u
IDIlS Ueligiosas, llf'nhuma injuria f8z a08 Cldaduos 
delle em recusar decretar como direito individual 
uma liberdade que realmente ellcs núo lem. eomo 
Cat.holicos e arra80adamente se dcve l'rest~mtr C\ue 
nã"(7 qucrc~. 3.° Ainda que o CodigG Constituclo
hal t;e cale a ess~ respeito,. nem por isso fica a&a· 

rada rsu Jibfrdade d. adorAr • Da • RIO .:.do. 
1M'!<lue se o Ci.dadão se del!iar d. ~Jjgiio de ICOI 
pala, o que m fu pote \'aI, e por lDteI't!ISeI 1*
SOReI. o Estado não o ~l1e ~e eUe o mio per. 
turba, e a Igrf'ja menos, porql"e an.1et p.,r .Ue 
ch~r., e por elle ora ~ faz prece I a Ocos t e de
poiS de empr"gadas .. diligenciai tanoDicII inutil
mente, ba.o como Etn;co 01& PUli/;C-1I1iO. Em taes 
nsoa ~d,: Rpeoal o Eatad~p~i ".10 .rlo l1u~o d. 
certos dIreItos, como um freto para eVitar lmlla\,io 
de tae. exemplo., e aad:a m.i.. Asim pois, be
hholes, Irão hOS conleDtaremOl o"s que o humem 
tenha ernsi a deplcravel pellSibilidade, cel!:uneute 
culpucl aos 0lho8 da Religião e da opilli:I~ Jlubli
ca, de ~b;andol1llr la Religião deleGl pais. e quo 
a aeo respeito a. Lei. do Eatado se ('alem. e as 
da Igreja IIÓ ordeoem orações e precea •. e havcmOl 
de passat a decretll' \tma tal liberdade CODlO um 
direito, para o qual ,ne pÓlle pedir p.otecção ., 
auxilio ao Estado ~ Não, Senhores, niio o pode
moa, nem (levt'mc! faser. Pela exposição que ae:abG 
de fazer, he c:lllro que aenhum susto devemos COA
ee~r de fazer hipoerita em Religião, po'.!\w. nlo 
havendo Lei. coaçtiv •• · para fOrçarem os Cidltliio8· 
ao ,,-oito n~OIJaI, Diio ha lagar a fiogilne"to. ~1J1U 
po.ra OI "tra"gt;ro, tue ~ertf" ptlrlJ o nul30 I ... 
perio, e pATa OI JiUtOI deste, 1t~ p'tci,o tple se de 
crele e"lI liberdade: he outra objeção que. ouvi pór. 
De aealHlma 60rte. Adroi&tir atraogtiros á Fami. 
lia Brtlsileira be ~m .favor _ e deveremol OÓI 'or. 
cer e violeolar oOSSQ liatena.. Religioso ao bel pra. 
lei' elo. es~geirol:? c Não devem ellet lubmeter. 
se, por leoa iDle~~SIeI, ál ~ndiçóel que D09 c;'o
vier ofFerecer·lbeaP Esaa materia não be para aqui; 
adiante, qu.n~o .. lral,ar das condições Religiusa. 
da admiaão delles, verá a Asserubléa NlnO o. de
nmos DÓI admitir de m!1neira que sem violentalol 
Clm snu e»Bscicoci.. atentemos pelo hem da Reli. 
gião nacioDIJ. Remato pedindo li AlSfmblfa . que fiA 

entender que u minhaa rllões nada valem, le lem
bre aO meoos que as Conltituiçõet políticas aa mais 
liber,a e maia perfeitas idealmente, oão servem 
para nac)a, ee OI po~OI,a quem le dealiD!Ío não es
tão ainda nos termOl d. .. receberem, e que n;io 
havendo • instrncçio publica e boas inatllui\,ões uni
\'~,...Iiaado ainda o espirilo publico. e dado h.&e8 filosl'
fieu á .J.llC~ral d~s fovol, cortem OI Estados g/Jln
de rise» em se uninrsalisarc... e sancionarem ccrtU 
principios geraes, q~e pódem cortar OI ViDcul08 Re. 
ligiOSOl que os Prendem e eontém, do que tcmea 
bem doloroso exemplo na hiltori. das revoluções lle 
o~50s cUia. Proponho pois que. se suprima eS(e Fa
ragrafo, m.:mbr() do f!.r~!g~ 7.°, com o que nada 
se . perde: em lif'gundolugar que se etc8tine ".rn 
Capi~ulopara .. tratar somente d. Uctigião, que bem 
o merece, onde se eltabeleção 8S c(\ndi~ões, que ao 
devem impor DOS estrangeiros de ,1iftcrelltrR Comu .. 
ahÔCII que houvermos de admitir no Ih\l't~rio. 

O Sr. ltlonte8umo:. - EI. pouco f.lI.rei, e 
tnlvez se~se estado presCDte á. duas SeSll)l'S ('M 
que a matefi. se tem discutido, daodo ua Sra. Deputa
dos aenlender 8:1 suas intençócs , e (undameDtol ,lara 
basear o artigo, nada eu teria que ~irer; mu co
monaio ouvi tasas discusl6es, quero declar.r o meo 
modo de pensar; alem de quo a materia be do 
butante c."Ou~ider.~ão p.ra quo eu dfixe • de dar ° 
meo \'oto. Quando eu li eate I. parecia· me que 
aão aa ... iliri_ discuuíio oenhuma; •• duutrina ('a· 
.ou-,. ttnto tiom • meo maio, de .ntfndcr, "" 
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;algaei f10C tod. o mundo teria no co1'lÇão ., que 
d.. este §. t e que passaria; sem hav!'r um só De
Futad,) que efttl'ndeese ., contrario. Mas lIão acon· 
tece0 assIm: j:l sc tem gastado trel dilcussões t e 
talvez não se acabe ainda boje. Alguns Srs. De. 
putadc. tem fallado va,!C&menlelObre o pllragrapbu 
e produsido o que só tem lugar a expender.se ao 
fil'gWmento do capitulo. A meo ver 08 iJlultrel AlT. 
_hore8 do Projecto t quiserão 6Ó cJeclarar, que a 
COllstituição na parte Rcli,iosa. não seria menos 
Jihc AI do que nu outrlUl; isto he, que a Cunsti. 
tuiçi!o Brasileira, reconhecendo 08 direitos inatiena • 
'Veis c impre3t;riptiveis do Cid.dão, 111mb 'm reconhe. 
cia ° qlll~ o homem tem de prestar a Deus o Cul
to que lhe dietar ° "eo roração, ·nem isto podia 
dcichar de ser, porque assim como 1168 querem08 
'1ue o Cidild;io Bl'ja· livre em qunto Cidadüo, tam. 
tie:n o c.lc\'cmos declarar livre como homem Reli. 
gio.lo. Sr. Presider.te, Deo8 n~o recebe outro Cul •. 
to, que não seja o do cor8ç:~o. le.eu lhe prestar 
ou, 'O, os meos votus ~:a·fl'$pre.ado8, e nada va
le:n (Apoiado.) Ora se nh:guem tem direito de 
obrig:a1'.me à dar o Cuito Gue niio qu(l1'o dar, cc
mo havemos de!' pflf nutra u\Upa no Codi~o que R 

Naçiio nos· eneomm.mdol!? l\<Ja!ll diJ.8e que assim 
.amOl . dar: diteito á apo~talia; não ha tal. f:m ne
nhum caIO .. ós poj~mos VIr OI corações c'os Cid3-
dão! . para nos s~rarll:os dos leol sentimentos; 
eada una póde apare('r t'm publico ('{Im a Rlligi;to 
do Estada, 5e quer .bter certaa nn1.gfns, e 110 

fundo de 6eo eorótçio pôde ter a Religião que lhe 
parecer; contra hlto não lhe eonheço remrdio. He 
preciso fazer diftercnça eetre Moral e Religião ...... 
•.....•............•..•..••..•...•................................. 
•..•.••••.........••.•...••••.••..•.•...•.....•........•.....•..... 
Dis'le lambem que nÓl exeedem08 deste modo 08 
poderes que nos d('r:io; porql1e a Nação lIãu qaer 
_enio • Beligiãu Cathotiea; e eu entendo per is-
10 mc8tno que .. ós dizclDos o que a Naçio quer, 
poii declaramos que a Religião Catholica be • Re
ligião do t~stado, e. ·unica por elle mantida. Não 
tenho por ora nada mais • di.,; a limiução eles. 
te enunciado geral ,to ~. de que tratanaOl~ não per. 
teoee para aqui; o que se tiver • espor ou decla. 
rar a respeito dfste direito individual, deve gnar
dAr.se l,ara os H., em que te lhe f • .sem as limita. 
ções. Se isto se tivera seguido, Dão duraria , ... to 
esta di!\~ussão. 

(Fal1úrão lambem 08 Sn. AlfJfJrf' da sarA e 
Alml'Ílla e A1wfJ'lc,oqlle, . mal Dão se enteDde o Ta-
cbigrafo Pedro 4DimtJO.) . . 

O Sr. c., 1Iei,ro : - Como já declarei • minha 
opinião a respt:ito desta materia, e ,'Onu. e1l. se 
tem faU:ado e produaido alpDs argumento., he pre
ciso que eu tambem com as minha pequenas (or
ças sustente a .. pinião que adopto. Eu JuJlrO, Sr. 
Presidente, que DÃO se poWla dar a este ~. • si
gnificação abSuluta qne se I'ertende que ene tem. 
O Art. 7 dil - A Constituição garante a todOl os 
Brasileiros 08 segUintes direitos indivic!uaes com as 
explic:l~õcs c modificações une ... -; logo te o 
Artigo declara que cada um deites direitot enun. 
ciados "Oti 6 membros delle, tem limitações, como 
~~eremOl . DL'IS su~ que· o enunciado. he ."Iuto? 
Eate direito indicado DO §. 8.° estai DO lDesmo ca
IO de qualquer dOi outro., como libtrdade ~I, 
libr.rdade de induatria ate. que só são garantidos 
IlOl tel1DOl qll8 depois se esplimo; ao lDeDoi ea 
• ÚD o .. _do, e n&oQ pemaadido que o. iUaI-

(res Redactores d. Projecto lambem aasim 08. 
tendem. Disse aqui um .nobre Deputado que -.do. 
ptandu.se a doucriaa do Projecto podia um. Brasi. 
leiro passar Fra outra Religião. Niaguem segura. 
mente gostara, que tpdo nós a felicidade de IIOS 
achl!rmus no seio da unica Religião, que p6c:1e guiar 
ao hClmem ai btmaventurança, Ia_j=- algunl' tão ce
go que a alJandcne; mas todavia dcvf.mos dfclarar 
q'le niio somos autboridacle competente para lhe to. 
marmos conta dtsse pa!i80 errado; pcnque julgar de 
uma. tal Il('ção só pertence ao Juiz Suprcm.,; e 
quando quilessemos por tiraDia força. lo , n~nhum 

. efeito bom i8lo p'oduziria; tf'riamo!l actos de escravo, 
Bem ronvicç5'o intima da bondade d'lIqtlillo, que obri. 
g:l\'amos a prat;"ar. Quando Je8us Chrislo ordenou 
sos A postolos que pregll8sem o Evangelho f não 
lhes dlslIe que o filtsst'm com a espada Da mão; 
e nós romo scos dhcipulOl não n08 desviemos da 
suas lições. Ouvi lambem ailer a um jJlu.tre De. 
plltado que Imo aehavQ na sua Procuração o poder 
de vir aqui sellar • liberdade Religiosa. E achará 
por ,"enlurA o de constranger o Cid.dôo a seguir 
por furça, .. contra a sua constiencia, uma certa Re
ligião? Justo será que se pense 8eriamente sobre 
DS cc,nseq.uelicias funestas, 'lu" ~"dem PI" o fUfuro 
re!lultnr de rea;lricções eatabt::u:idas a elte respeito; 
a esperirncia já n08 aponta para. AS f(lgueiras do 
Santo Ofticio, e devemos tremer de taes hom»res. 
Segundo a nosss Procuração estamos obrigados a 
manter. Religião Catbolica; e quer por Tentara 
algum de nÓl deicbar de manre·la? Certamente 
não; mas nem por iao le It:gue que OI noaos 
constituintes quileWIeID que atropela~semos princi
pios invariani8 de eterna verdade, arrogaado:DOI a 
autboriJade de preserever, como r~ra para If'gait, 
o que não póde 8er senóo o resultado de collvic
ção interna, que nunca se obtem por eoDItraDgi. 
mente- ~ pois este IÓ poderá fazer bypocritu. (Nio 
se OUV10 o resto.) 

O Sr. B;~o Cape/fio AlIw: - (Fel um lar. 
~ e erudito d18CUrso; nl. do que escreveo o Ta. 
Chigf1lfo, apenu se póde colligir que 8 illuBire O ..... 
dl/r dell8pprevando toda a aptae de pcneguiçõea, 
fanatisrr.OI, on barbaridades parecidas eom 08 pro
t"Ctliml'ntos do .uuclo Tribullal intitulado Santo 
O.lftt10, igtlalmeDte não podia admittir • toleraneia 
legal de todas u ReligiÕN sem neeessidatle Je,z;:j. 
ma, ou por outra o IndiB"erentismo FilOIOfiro. ') .... 
do o mais está tão daapiedadameote desfigurado e 
truncado, que Dã. he poaaivel eDteDder OI muit .. 
.rgumentos, eom que luatentou a sua opinião, Delll 
lazer entrar nos tompetentel lugares OI ezemplus 
tirados da hiltori. de dift"erentl'l lICitas Rf'ligioUII, 
de que te 88"io ajastaclamenle para a' enrroborar:) 

O Sr • .A1Idrada Ma~MdD : - Eu faltaria 'c). 

que devo •. esta A_mbléa, ao Mundo, e a milll 
mesmo te me não aproveitasse da faculdade, qDO 
me dá o Regimtn10 para faDar mail um. Ta. Per
mita.se.me que ea diga, antel de tomar em cenai. 
denção OI Clivenos arpmena que teDh.o ouvido , 
o que atcado por lil:ierdade lteJigiosa, que Dada 
ha p"!- mim ma!.- claro. Libetdad-: ~eligiosa ~e 
o 'd~ de RgUlr cada um • Behg.loque qal· 
1ft. iifo he t de dar a Deoa o calto !lue a I"a 
coascieDCia lhe didar por lDelhor. Este direito, c0-
mo já diae. até atá fóra do alcance politice I 
porque GI hollleDl, qaando Ie ajuntário t"ID aociecIa
de , lIão tindo em vi.ta • adoração de Deus, IDa • 
.im a .ua CValonàção e felicidade; e fOI ., 
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fI1l~bclo se decreta o modo d~ adorar • Ente Slt
premo, faz·le uma conSA I,aru ql1C niio se est.IÍ aq .. 
\horilado. l'orém di~ um nobre UCl'utado ql16 
aquillo par. que nós ntio elltlltnos a'ltl1l'risadoll he 
para estabelecer ellla libt-rdadc;" nilO convenho, so 
11" concederio poderes para esta\Jvlecermo! os ou .. 
tros direitoil indlviduael, lambem 0' tClllOS par" 
('ste; a lleligião não p{K!e Ser ("rçada, e a que", 
aão crê na fte!igião que tem, não IIC póde negar 
o direito de lQudar para outra que julga mdlwt. 
bsta edtão o nobre Ueputacto, diilcndo quCJ um 
Povo Catbolico não podia dar.nos podereI para 
pennittir que se pOStl~ ~eicbllr, dc ser Calholef'o, 
d~"bdo ~mo um dlrcllo • hvre escol ha d'outll\ 
qualquer Religião. Eu respondo que 3 Naçdu 1I1l5 

deo poderelJ para fazermos a IIU:l Lei fundamental 
.obre prlDcipiOl nrdadeiramenle constitueionaes; e 
por tanlu H8 nOI niio deo e"pressamente eSlle poder, 
lambem no-lo não negou; e o que não be nl'gadfl. 
quando a justiça o exig-e, lemos direito de fazer; 
demais estes poderea mio se cOlb~dcrlllt tão restri. 
ctOlS que, IC nos encommenJalsl'm algum 3m:urd:" 
bóa o de\'essemoa praticar; eu de certa o n!ir. Ia
rin, porque me rejo pela rasão. CA/miodo) Tambcm 
o nobre Deputa.lo clipe que a NaçlÚ) he liv'e de 
dizer que nào admitte outra cnl'nunhão; de r'Clo 
póde pela Corça fisica; mu pelo pod~r IImral nUIl
ca; nelj~ caso ~rá • Nação iniusta, prati('ar:l Uma 
'Violel.cia, e eu não IOU instrumenlo d,. Yloleneias. 
( 4 J'fJiado.") •••••• •• " ........... .." .......................... " ............ .. 
................ "."" .. """"""""" ... " .. " ....... "" .......... " ..... -.. . 
Sr. Presidente: Ru reronheço a necesMdade d\ uma 
Religião no Elltado; nem admilto, ~ciedade se,!, 
Religião; msa qllal be a caractcrlitlca da Il .. h .. 
gi.lo? He o respeito e a vc.leração da crcatura pa
ra o crcador; por tanto lodas as Reli~iõell em que 
ba esta característica SilO. referindo-nos • este mun
do. t:lo boas como a Catholica Rumana; 5.b fale 
sa~. Ire verdade, porque o unico "ullo agr8(tl\'el a 
Deus fIe o Calholico, MU esle negociu !te ai, de 
Deo!· ,nós p"bres humanos, tão fra\.'03 e tão f/di. 
'Veis. ~ mão nOl! devemoll metler a dar como p3drã" 
o nos~ modu de penHar. A força des~~ verd.tde he 
tal que o mesmo II.,bro '?eputado eO\1fcs~ou no le,o 
d!scurso que, 8C. algum Cldi&d~o se d~9Yla .la Reh
gJão dc seus p:.JlS. hem por IP80 ? Estado o deve 
perseguir, c que li Igreja !ie lunlta a chorar pur 
ell('. (O Orador passou a c.'oml!"~er lllrgllmeDt~, 
tirando I'ilrliclo de ~ua vasta Crudlçuo, os ar~Ulllen. 
tos (Ie que se servira o ~r, Bispo ('aptltãfJ ,"-I,,. no 
6CO discurso; mas n:l0 !le poslIlvel ur~t·na.lo~. por 
palavras soltas e ora~ões truncadas, cUJo sentido se 
Dão penetra.) 

Sendo eh<!gada a hora da leitura dos Parece. 
res, requererão alguns Srs. Depulados que se, COD

tinuasloc a disCU/isão dtJ ~. ~.u "ara se concl~I~" c 
8pndo isto proposto 'pelo Sr. Presidente Ldecltbo-se 
q tlC cuntinuasse. 

O Sr. Furia Lobatn: - Sr. Presidente: E~ 
não me lisongeio de possuir " dom "!'t~ral, ml!l 
ttecessario ne~ta, occlllllócs. parI) exprImir as ml. 
nblls pobre" idl~8.s; e por isso 1130 ,:ertend? com· 
bater os al'gumentos de que se t~m serVido os 
~rs. Deputados; se', quero tazer uma unlca red.a
~ão. Fsf\ ri muito dehlltida esta queitUo; e eu 
creio oue ella tcm dursclo tanfO, porque cada um 
tem toinado diíferente dirceç',',o por ~e n~o entende
!Cm. 0:1. p'lr Dal) II~ 'querl'rcan CJltender UDI s':!s 

\ 

outt'Os. ~ ,acaso o §. em lugar de ~i~ ; ,t ib~ 
dade Rehg!ola - dlcease 't1Je e6te dlrellO IlldiVliiult 

cons:stis em ningut~m ser luquie·ltdo em lUIS .,\,i .. 
niõei sobre neli~ião, creio que: c!>tu .. 'a tudo Bc_h" .. 
do: t'&t'J" persull.lidu que ttldo:. e~tú. cunfcmlles (m 
ídéas, mas a bt:ih:\ lIj(lll, ou a qllt"s~:·\O fIe de Fa. 
lavra!'. Eu quizEra l'st:.& muàança de e'f)rt"Mão, 
porque o l'ovo nãu comprc'ende ~m o so::nliJo de,· 
tes termos; e talH'~ h.ja imprutlcncio ~m conSer· 
va-los. Alguem ha verá y\\(; diga, m!'~mo paTll nos 
calumniar, 'tue n,ls rautlacrisámos as~im a mudan .. 
ça de 'teligifio, Pllra que havemos nr·,. dAr Jugo\' 
a el!ta imputação, que he a mais odio:~ IlossinJ? 
.. ~ qtrem sabe Re o Povo a flll~ bura n.l~ e&t:í f' 
aSF.ustado P ( A' ordem,) 'l'iremus poil todo o mo
tivo de esc!\ndalo; expliquem!).noll clar:mente para 
e,itar interpit'tllc;óC8 lIittilltras. l':u nno me oppollbu 
li tulcrancia; ella he incdcac1. FIo Evangelho, e 
a ratiio de que .e deriva bc verdadfi1'3 e justa ; 
mas I torno a dlz,r, he neceSiario e"plicatmo.l(l$ 
d(' JI'aneira dilJennte para evifRr sus}lcit./ls injuriQ
sa.;; t por isso eft"ereço a emenda leguinte: 

" Eu qui!:era que o Arf. 7.0 N· S,- em I~. 
", de Li6ertlt/fÚ~ lle/igio.tn di('('~se - Nlio ser in .. 
quietado em sues opiniões de Uelhdio -. Par.o da 
Afl~('mbléa ti de! Olltu~ro de 18~'~ ,. -€fum. 
gcli~a. 

}'oi regeitada. 
O Sr. D;a3: - Estou ptt'8uadido que nRo 

no!! feullinl08 aqui para "atll~ de mattrias rel,gio· 
SSlI. e atÓ sobro e~te!l objectos serilio nultas .J 
~'ossas deci~s, porque nlio viemo. llllllorisado' 
para iS!io, A nOlSa Religião be a que 0:6 nOllos 
Constituintes sl'gllem. ~ hiio de 8eguir, cum a 
mercê de Deo:>, até á eonsllmaçiio dos seculol» ~ 
isto he, a Catholica Apostoliea ROA\8M; uhcrrar 
del1a seria aberrar da eterna tClicid •• le. 1\1as p\?r
gunlo C'U. os Arti~08 do Projecto , elD que ddla se 
trata, invlIlvetll alguma ahenaçüo d~sta sanctll R«:. 
lighio? Creiu que não. Nelles se di:::, que a ut'h· 
gilio do f::.t8!lo he a que nús 8l'gulmoll, e (I,~e 
está nos nnssoll (~orllções e nos dos nossos coustl
tuintes, Calholicos de origtm, e de vontade; )0. 
go o ql1e lIe diz neste §. hll de tntelldcr.se ('um 
aa moditicações adiante eltprts~8dRS, Or_ IIe ellall 
8[io ou não, b:1!Jtanles, não hc este o lug"r ele 
se t~atar; para o proprio me reservo p~r:a diaer u 
que entcndo; mas agora nrslC enu~clado fazer 
restrieçõel niio JJ:Os~o r.on~i~. ~ ue a Ll~,erd.~e Ih. 
ligiosa heum direIto 10:11\'1(lual, ,be IDduhtta~el, 
porque Deos nlto quer cousas obrIgadAs;, I!~ h.re 
ao homem escolher esta 011 aquella RehglUo; so 
errar na escolhll, ctle o pagará; nC!D (lI! mdo!) 
coaetivos podem fazer !cnão bypoclita~. (Nãu :lI! 

ouvio o restu. ) 
.J ulgou'lIe 6natmente 3 ml1teri. discutida; e 

propondo o Sr. Presidente se p~;;sav~ tlll qual o 
~. 3.0 do Art. 7.°: Vence0· se que lilm, 

, () Sr. PreJJidente assi~nou pura a orll~m do 
dia: 1,0 Os Arti~o9 nddi('t~iClnaft 'lu", tinhii<. Ii,catlo 
diaJos na sessão de 7 d' Outubro: 2'0 O Pl't)Jcct~ 

de Coustituiçiío. 
Le'/:mtou.se a 8C~o ás 2 hora!! c 10 minutQ' 

da brde. 

,Mi.rr~lC!. C'dmon cb ,l'~fJ ~ .~!rt~id(l, Secrefa:i, 
,~ 
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RESCLUqÜES D A AS SEM B L E A. Paço da Alleblblé. em 9 de Outubro de 1821.
João Sc.flcriano Maeiel da Costa. 

Para J01J Joaguim Carneiro de Campos. 

111. e Ex. Sr. - A ASBembléa Geral Consti. 
tuinte e I.eJislati ,a do I mperio do Brasil manda 
participar ao Governo que tem resolvido que 8 Dia 
j~ tJe Outubrt> por st!r o do faustissimo AnDi"er. 
8i1rio da Acclamllção do A "gusto Imperador do 
:Brasil seja declarado Dia de Festa Nacional, em 
quanto se não llUblica a 'l'abella competente de taes 
Festividadell; e que igualmellte o seja o de 7 de 
~etemhro, por trr sido aquclle em que Sua l\lages
taele tomou a suhlime rCbolllção de proclamar pela 
primeira vt'! a Indcpendenóa do Brut;il no sitio do 
Pirangll. O que V. Ex. levará ao conhecimento de 
Sua .I •. Magcstade ] mperial. lleoa Guarde a V. }:x. 

Pa,." o mtlmo. 

111. e Ex. Sr. - A Alsemblé" Geral COD8ti. 
tuinte e I.egi.lativa do Imperio do Brasil tem re. 
solvido enviar no dia 12 do corrente á PreseDça 
de Sua MIgestade Impel'ial uma DeputlÇlio para 
lhe exp.imir os puros lientimentos do seo jubilo pe. 
lo motivo do Feliz ADniversario da Acclamaçlio do 
Mesmo ~enhor. O que participo a V. Ex. para que 
salJcDdo de SUA Magestade o lugar e a bora em 
que d~lerminar recebe.la, V. Ex. Dl'O communique 
para o fazl'r preEcnte á mesma .A6sernbléa. Deo. 
Cuarde a V. };x. Paço da A8IenúJléa em 9 de 011-
tubro de 18.23. - Joiio Sttleriano Maciel da COltG • 

• 
RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA NACIONAL -18141. 



............... (tiS 1 VOL. 2.-... ... __ .. _--
DIARIO DA ASSEMBLEA 

GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISL.lJTlr.IJ 

DO 

.IltIPERIO DO BRASIL. 

I 823. 

SES~AO DE 10 D' OUTUBRO. 

PreJideRcia do Sr. Ribeiro cl' Andrada. 

R Eunid08 08 Sn. Deputados pelas 10 hora8 
da manhã. fez-se a chamada, e achanio-ac presen
tes 64, faltando com causa OI Srs. l'ello,o tI' 01.;. 
tleira Pereird da Cunha, Xavier fie Curr",'''o , 
Ribei;o Cam[JOl t A rdl~io Gondim, Lope. Gama, 
Ale1tCGr .AnilraM, Si/fi,. t Colta Aglliar, PlU'.h,. 
~u , Silr1~, Mariano à' Ã.lb'UJ'ttrqll,e, Silveira ~!en
dO'flÇtI, Macitl da COIttJ, Camara, ': Sobre,,·tJ;. 
e sem ella os Sra. Jlonteluma, e Sarnrva. 
, Por faltar o Sr. Secretario Mnci,' da Coda, 

eompletoll.!le a Metia com o Sr. /r'rança, Secreta. 
rio Supplcnte. 

O Sr. P"sicknte declarou aberta a sessão, e 
lida a Actl\ d.l antecedente foi appro .. 'ada, 

O Sr. Secrelario Calmon J(>~ cont~ de uma 
Representação'· da Camarll ~e ,PltanglJl. da COe 
marca do Sabará, na Provmcl9 de Mmlls p~ra 
• ereaç40 de uma Uni\'er!lidnde na dita Pro\',"
eia, agrad .. eendo ao me~~lO tempo ~ Aso;embléa 
o ter cuidado de tão utels e,.tabel(>clmellt~s. 

Foi rec .. bida com agrado, e remeulda á 
Commissio de Instrucção Publica. .. .. 

Deo igualmente conta da partlcIl,açao de 
molestia do Sr. Mar;el da Costa. 

Ficou o Assemhléa inteirada. .. 
O Sr.- Mai,. apre!lentou uma 1\epresentaçao 

da Camara da Vitla do Snb,nã supplicando uma 
Unh·er~iclade na Provincia, e ~ndicando. a meti
iria ViIla como o lugar mais proprlO para 
aquelle estabelecimento. • .. 

Foi reluettidll á Commlssao de Instrucç:\o 

Publica. .. .. d'" li . 
Apl'Pl1entou mais umo ft>hc,taç~o 'rl~' li a 

Assembléa pelo Coronel do PrimeIro Re~'t1l(>I~
to de Cavaliaria' de Milici8~ da Comarca do RIO 
das VelhaR, P.1ll seo nome., e do seo Co"po. 

Foi recebida com partIcular agrado. 
A ~te tempo entrou na Sala o Sr, ;l/;)fIe 

tf',uma e tomou· 08sento. _ . 
Pa~sou-se á ordem do dia, e entrara~ em 

discU!lR50 os additamentos dos Srs, C~am~r:o d: 
Yergueiro para eDtrarelU 110 filO do p.. 

Tit. 2.0 do P,'ojecto de Con!ltituição i () J" 0IP.
retido na sel'páo de 4 de Outubro, e pmeondado 
na de 7; e o 2.· otfcrecido na Je 7. ( N. 12 e 
14 do Vol. 2.° do Di8l'io. ) 

( Fallárão os Srlõ. Andrada Jlac"ado, ru. 
/(Ut'Íro, e .ArauJo .L;ma, mas não se entende o 
Tachigra fo POIsidonio,) 

O Sr. Andrada Machado orrerec~o uma nova 
redação concehida nOA t.erm~8· scltui~t~ : 

, Deixa de 8er C,da,tllo Brullcnro: 
1.0

' O que se naturaliMar em paiz ellhangeiro. 
2.· O que for pri..-ado dessa qU!llidade por 

leutença. - Aradrada Machado. 
Foi apoiada. 
J ulltou-se • materia dist'utida, e paliando 

o Sr. Pre"idenle a propor, coml'çou pela 1.
parte do additamento .lo Sr. J'e"!tur;ro, 

O Sr. A"drada Jtlnc1,ndo: - Como todas .1 
trell emendos ou additampntos eoncord,\o ne8ta 
doutrina' e IIÓ se nota dilf"rtmça no modo de , , d 
a exprimir, jlllgo cO,nvê,uente votar·se 8e~Rra " • 
mente "obre a doutrllla e sobre a rcdnt·ÇI'o. Ve
ja V. Ex. fie isto lhe parece bem. 

O Sr. Pre!!illent~ ecu"'or"ou, ~ prop~lIs: 
1.0 Se a A!I!ll'mbléa nppro\'ava a dOI!trma d. 

1." parte do lu'''itnmento do. Sr. Y(rgllelrn, com 
• qual se conformavão o additRmrnto. do Sr. 
Cnrl1rirn. e a emenda do Sr. Andrada Alncl",do: 
Decidio'fle que· lim. 

2.° Se approvava a redacçno do Sr. Carne;ro: 
Vence0-se q U(I! nã o. . 

3,° Se opprovava a do Sr. Ye,'gurtrn q~~ era 
tal qaal a do Sr . .Â.lldrn:la Mar/lado: Decld,o.lIo 
'Iue .. im 

Seguio-lIe a 2." pal'te, ~o. addit:lmente ,do Sr. 
Yt'''~ue;ro; e sendo fluh,hvldlda a rt"qup.l'lmenl.o 
d' Ili~tlll!l Sr!l. Dt'(luta,lo"" prtl~o!- o Sr. Prelll
t'(I!nte o 1.0 mpmbro d"Rla "uhdIVI_O ~ Aoher: 
O que RelU licença do Go\'erno a(,c~!lhlr c'!'
prt.'go de qualquer Governo estrangeiro: NI\o 
llIlIlSOU. 

Propoz depoiM: O que sem a dita Ji('t>I1-
ça aeceitar penll!\o OU condecoração I TalUb .... 
não 80 uppro\·ou. 
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Passou-ge ao ultimo \. dOi additamentos, e 
o Sr. Prtsid~"te propoz : 

1.· O do Sr. Cllr,,~iro: Não fhi approndo. 
2.° Os dOIl Srs, Y~rglleiro e AIldradlJ ltladra

do p~r "~rem conformes:, "'~oriio opprondotl. 
Segul().~e o §. 4.° do Art. 7.° do Pa'ojccto 

de Con!4tituiçiio que diz: 
" A liberdade de industria. " 
O Sr. Carmlllo c Mello: - Sr. Prelidente: 

Os Authores do Projecto quo discutilllos, e q .. e 
ha de ser um dia o nosso Codigo Constitucio
nal, entre a enumeração dos direitos individuae", 
~~e fieão cOIllp'etindu COllltitucionahnentc a08 
Cadadã09 Bra8aleir01l, ('numerarão o da liberda
de de induatrio. A' llimples intuição desta regra' 
elementar, ,'em de tropél " lembrança quantos 
bens te,m de p,'od\l~ir. Depois que OH melhores 
eco~Oma!lta8 pollticos tcm, , Íl força de razões 
lumanosas, despedaçado os gralhões, com ~ue ou
trO!4 pe~tendc~8 muni"tar e algemar o laberda. 
de de mdustraa em geral e a de Commerr.io, 
h,e a !oduil a~ lu~etl maniresto, que quantas pr~ 
~ulencla!l lel1lbraruo aos Legisladorpq antigos e 
mOllernos para promover e adiantar a industria 
nacional, torão outros tanto" tropC'ços ou ester. 
~Oll pa~a (,~le eUa podeBsc po1iti,~amente medrar. 
Os antlgoa e8tabelecerão Colle~ios e Universi
dades, onde privativamente devião ir alistar-sc 
~Od08 ~8 que S8 destinavão a qualquer ramo ele 
Jndustraa. Os modernos ~eguirão pela maior par. 
te esta me9ma doutrina, estabelecendo regras 
pelas quaes ninguem podia exercer algumos da; 
artes, lIem profetl8a-Ias em publico, sem ter dado 
cert~~ 8IIn08 paUlo enllino, e 80b as condições de. 
termanadas nos Estotutop ou ordens particulares a 
c~da uma. Mal! já modernamentc so tem conhe. 
cldo, que semelhante providencia, não só of
fpnde G direito particular qne cada um tem de 
dar-se a qualquer licito genero de vida e de 
trablllho" e de exercê-Io, mas talDbem a utiJi. 
dad~ publica t que nada lucra em que toes em
peclI,III! e emhuraços venMo tolhl~r o Jivre aI .. 
"edrlo Modernamente a ConstitUição de Portu
gal o acaba de eRtnbelecer. Niio ha coulla mais 
conrorme, á raziio, e ao intere!lse publico: por .. 
~ue mot~yo lIe Mo de põrgrilhões e embaraços 
a profi<sao, <t~e, cada um pode c quer exercer, 
se deRte ~~crclclo mio se legue mal ao .~Rtado 
por mnneara que pORlla perigur a Sociedade? Co
lno porém entre a!l diverR"s pl'ofis9ÕC' alO'umas 
h 't· ' e a, PIIl que 10 er('''~:'O O!l cO!ltumes, a lIeguran .. 
ça e R sn~de do Povo, limitou-se no artigo 18 
eIIta doutrma, declarando-se, que a Lei vigiol"oÍ 
~nhre P.tl:I~, No celebr: Estatuto do gl'ande 
~urgot, J:\ lIe ft'~ mcnçllo d~ta exe"pc,.'ão pm'a 
sal\'ar, ~ dllmnoR, que,,, n:io tlaver re";'" re .. 
,8UltHrlão do livre exp.rcicio das profislliõ~ d'esia 
nalur~"a, e q~Jnnrl0 chegarmo8 8 -tr"tnr da (lua 
d!,~trana, lDal~ ,IHr~a" e TU!4ht!l reflexiim; fler:io 
,o~J~'cto da flua dl!lCtlS8ãn. Sobre a the~e ~pral 
,mllltll!! COtl!4US entre n/,g ha; já no l\1ini"tp.ri~ 
410 ;'brqlJc~ de POlllba~ ~nuitaR provirf('nciu ,lIe 
dt-rl!O ,pal'a coar,ctnr e I.'ml!ar, ~s restrirçõeB (1'1e 
,h "'IR, por etrClto da. JD!ltttulçao de corporaçõps 
(h;!e genero. O R,'allll te\'e 8f'!l1I,re nenhl1n~ ou 
nllll p'lUCni e!ltn hplf'cimpnto~ similhnnt~~, p. ~r',
Jn~nte lIl" CnCO!,frli.) .J uize!l e E"crinlc8 dos Of. 
,fic,":; emba,ntlelratlOl', por IIssim dizf"r, e com 
uma prOprll1 Irmandade. Mas nelU estes .io de 

todol 011 Odido. t nem .ro esrregado. de muita 
restricçóel. Apenas por costume 8e recorre 801 
ditOIl Juillel, quando alguma obra encemmen
dada vem a ser entregue, perdida, ou OIal fei
ta, ou contra a vontade do quem a eneol!lmen
dou, o qual em tues catiOM recorreáquel1e Juiz, 
que li OIaneira de J niz de Paz ucuba esta peque
na questlio mui summarillmente, c .em forma 
judicial: i5to portlO he lIuprivel, pelo modo or .. 
dinario, pOl' fi uuellq ner J lJIZel, (;t>rvindo de ar
bitroN pefl80as illtclligentes da obra em qucstão_ 
He por tanto evidente, que a mat~ria do arti .. 
go controveltido fitnda-se em principios de jus. 
tiça e utilidade geral, e por cODlieguintc deve ser 
sellada cem a saneção de8tR Augusta A"lõembléa. 

O Sr. }"ança: - Sr. PretlidelJte: Ningucnl 
pode duvidar de que a Liberdade da Industrill 
fora reservada pelo Cidadão na primitiva das 
Sociedatlf's humanaR, quando ffOZ o neceBsario lia. 
criticio da lIua obediencin a um Governo, qual
quer que fosse R lIua forma. Nós toda, ia soffre
mos no n08SO Continente por muito.. annOB o 
tirannic\) dominio de um Govcrno Metropolita
no, que cioso do nosso engrandecimento nOI 
impoz a harbara Lei de 0110 darmos om só pa. 
1110 no conhecimento da maior parte das Artel 
ex~rcitadB~ entre os NoC;~ Clllt3\1. N08f1a" la. 
bori08~H Mies forlio obrigadas por erueis Editos 
a queimar os seOA t08COS teares, em que a neces
sidade OI obrignn 8 tecer o algodlo 'lue a ter
fa lhes produ~ia para cobrir a nodt>s de seos 
innocentes filhos. Os filhos da terra do oiro fo
Jão t como proranol ,inhibido!l de o lavrar: pura 
assim n50 sairem nunca do aviltamento de uma 
pobreza estupida, que 08 tornasse dependentes 
ae outros povos alius invejosos das ricas produ
çóP8, quo a Natureza ás mãos amhas lheS libe. 
rali!",ra: A recordação pois desta tristissima es
perlencla do abuso do Podtr nos convida a file 
z~rmos artig? Con~litllcionnl. de um Direito, que 
nanguem na IDfancla das SOCiedades poderia erer 
que fO(ll!e alguma vez invadido. A8Besu~ar .. D08 
contra o r~reS80 de um abu80 a tlll rCRpeito he
o fim .do 'ponto ou prop0!lição que Sll d .. bate. 
ElIo lIao pode IlOtrrer a menor conll'adiçlo. Se o 
homem n,io pode tàzer livre lIRO das soas facol. 
dad~s naturo,p8, 'para se procuror a ,n. fiO,"" ... 
tencla, fica mfel'lnr em condição ao .. OutroR ani
m~es. Tenha pois Jugar a T~iberdode de Indus. 
(ria na enumeração do~ Direitos Capitaes do 
Cidadão, já que os queremos enlllDernr. 

O Sr, Amlrndt' Modllldo: - (Não 8e en. 
tende o Tachigrafo, ) 

~ Sr. Mnnle8umn propoz eo",o maifl ela,'o 
o uOIr .. se o §. 5,° com o qu~ ei;tuva em dcbatt> 
e oft"ereceo a Reguillte crUl'nda ' 

" Proponho que o ~. ;l.o do Art. 7.° qe una 
a.o ~ 5 .• , sendo a t;U3 r('dn('çiio de~te mmJ .. , _ A 
hbt'r~a~e e illvinlahilidadc da pl'Opriedu(le __ 
8uprlOuda a paluvra ;lldu8Ir;o. - O Dcputadt; 
JJJonlnrtmfl. 

Foi regeitllda. 

J ulgou.!le a rnateria di~ctlt i,la e p"opo~(fJ 
o" 4 o a'vt - 1.'" , .,.. o açao, 101 upprc)\'lIdo. 

!:a8so,u.lI~ ao,~' 5,° fl!ue di?: 
A ,"vlO'ntnhdnde du propriedade. " 

Por niio ha ver q UflA) sobl'c cllc filllll!l8e 
houve.fle por discutido' e posto: t· l'. ~ 
epprondo. ' a vo açao 101 
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Pas'Gu •• ., ao \. 6.° que diz s 
" A liberdade da Imprensa. " 
Depois de breVf'~ observações, julgo.s. 

discutido, c pnllto á votação, foi approv~do. 
O Sr. Culmo" pedio então Il palavra para 

otrereccr um uuditamellto 80 Art. :.0 e depoÍl 
de o motivur, pl'OpOZ o segllintc: 

VII. A igualdade perante o Lei. 
VIII. O aCCC8SO aos ewp,'egol publicos. 

(1I'.on. 
Foi npoial!O. 
O Sr. Maia tambem otrerect"o o seguinte: 
" O dirE'Hode petição. " 

, "A igualdade oa prCtlcllça da Lei. li -

MDio. 
I~oi apoiado. 
O Sr. lft'nriqll~' de ResEnde: - Sr. Pre.i

denlr-:: O ~. 5.° poderia dizer tudo, ma!' nãu 
Ob!ôl:\lIlo ieto o Projecto traz o da 'lillerdade 
Ill'Sloal, o da liberdade d' industria, o da liber
(Jade d'imprcnf\a, que tudo 8e reduz ao direi .. 
f(\ de pn1p:-iedGdc. Por iSllo não jul~o. fi;ra d~ 
propO!lIto mand~lr {( Mesa um 6. add.cc.onll 80-
.,re. a invi"lahil:datlc da clasa do Cidadão; por
'iue a inviolaliilielade da propriedl'l.'e, que be o 
oh';"'.ct& do \.! 5.° quiz a dlustre Commillão en
tt>ndcr d~:s pos~e~sõeSt que oão podem' ler tiradas 
ao Cidacl~1) St)li~1) .em ctlrtol calOR, que depois 
lIe esp.-ciflclÍo; ~endo por iSllo neceuario um §. 
que haja de garantir a inviolabilidade da mo
rada, <itlC dne ber um aziJo sagrado_ EliIcuso 
expor DS razões, Jlorque esta mesma Assil.ubléa 
us tem T8Coohecido desde que adoptou aLei 
das Cortes de' LiFhoa relativamente a Blte ubje
do. Eu mando á Meilm o meo "ddltame4110. 

" In\'iolabilidade de lua ca&a. - Btnrique. 
de Rese17de. 

)i'oi apoiado. 
Q Sr. Andradtl .MncAodo: - Eu requeiro, 

Sr. PrQlIidente, o adiamento, porque nenhum 
de 1100 está preparado para ver bem a materia. 
Eu 60U Meanb.'o da Commi!Or;:5fl o mas 8s~im mes
.. o quero renovar aI aninhas idéas, quero con
f;ultur O~ principios quo me dirigirão; he o meio 
de C'ollllidcronuos a materia por todos os ladol j 
alias faremol a8 cousas sem reflexão. 

08 ~r8. JfontesumtJ e Jfrllujo LimtJ, anteR de 
18 apoiar o adiamento, observarão que primeiro 
.e de,ia decidir se a discussão dos additamentos 
podia ter lugar 11 gora , para S8 collocarem elO 
aif!auimento dos fi H do .Art. 7.°, ou se deve. 
ria resenor·se o exame da doutrina para oCa
pítlllo dali Disposições Germe •• 

O Sr. Hem-;quetr de Reltntk: - Não vejo 
que o meo adc1itamento. deva ficar guardado co
mo 08 outrOI p~ra o Capit.lo dali Disposições 
Ceraes; porque está intimamente ligado a estai 
que aqui traz o Projecto, pois he muito natn
raJ que vindo o ~_ relativo á inviolabHidndo da 
prop:-iedBdc, \'cuba tambem o da in,iolabilida .. 
de da mori\d:a ou c:.sa do cidadão. Portanto 
opponhoornc a esse adiamento; e le elle nio 
pu lisa r, peço li palavra para lustentar o addita
Jnento. 

Depoia .de m3;1 alguma" rf>ftexóes, conlul. 
tou o Sr. Prellidento a Assemhléa, c decidio-se 
que tanto . o~ additamentoll do Srs. Calmon, • 
Maia, coo." ° do Sr,. llmrilJ.'"l de Resende &~ 

sem reser\lldos t»ara qUlndo le trataae do Capi
tulo "as Dis~l!lções Geraes. 

O Sr. Yerguciro pedio então a pal8Yn, e 
oferece0 o st'ftuinte additamento. 

" Ha direitos individuae. além dOi eoum .. 
ra<!os. " - Ytrgueiro. 

Foi apoiado. 
O Sr. França: - O additamento do Sr. 

'Ytrg~tiro não pode pasflar eomo artigo Cons
titucional: di" elle- Ma dirt"itol individllaps 
além d08 enumerados. - IsIO POUtO importa , 
8UO segurança, e manutenção, se acallo 8e não 
esper.ifi,.,ão. Uma Conalituiçiio requer que .... j. 
explicito tudo o que 8e houver de iurar nt"lIa: 
de maneira que mio st'ja nunca duvidosa a COID
preht'nsão dOA seo& arllgo!': alia8 ~na etft"it. tan
t., import!\ dizelo como não. Se pela continua
ção do dehate da Conl!tituiçfto lIe advertir .. m ou
tr08 Direitoll, que como Capitaes devão entrar 
n:l ordt.-III dOI enumerados, a final fique litre 
fazer delles menção jporque nRO be t nPom poele 
ler DOIIIO intento o excluiloiJ. Peço poi. o adia
meDto desta emendo para a s .. gunda dheulllláo, 
em que 8e lia de votar definitivamente .obrl" oa 
artigos da Constituição. 

Proposto o adiamento requerido, e sendo 
este apomdo, e a final vencido t perpntou o 
Sr. Presidente se este .d ... mentu ficava rewrn
do para quando lIe diRcutissem 08 additamento. 
(~e que se acuba\'a de tratar: Veoceo·le que 
11m. 

Seguio-se o Art. 8.° do Projecto de eoo .. 
tituição. 

8.°' N enbum Brasi1.iro pois .erá obri~do a 
pr~star gratuitamente, contra 8ua vootade, ler
yiços pessoaes. 

O Sr. Maia pedio a pnlavra . ,ara mudar a 
colocação dO!l Ârht:0s 8 e I!; e para i8so ol"e
receo a emenda segu:nte: 

"Proponho 'lue em lugar do Art. 8.° .. 
colloque o 4rt. 12, e depoi. 18 8elui. aquel
le ,., - Maia. 

Foi apoiada • 
Disclltio.se por tanto preliminarmente a 

emenda; e a final peita á votação, foi rt"pitada. 
Voltou-se então ~ Rlliteti. do Artigo; e o 

Sr. MOlltesuma offereceo a 1I(IIltuinte .. n, .. nda: 
" Proponho que lIe .creicelltem ao Art. 8.· 

a8 palavras - exct'pto O!l easos de segurança, de
reza, e s.lvação publicll - O Deputado Mora
'esumD. 

Foi rel{eitadL 
O Sr. Ytrgueirtl propo. tambe .. a leguint •• 
" Excepto 008 casos marcadol oa Lei .,-

J' tr'gueiro. 
Foi apoiada. 
O Sr. Presidente declarou adiada a dilcus

láo ~or dar a hora da leitnra dos Pareceres. 
O Sr. Secretario Calmon teo o PDrecer da 

Commissãu de Poderes sobre o requerimt"nto do 
Sr. AndrDda e ~il"D, em que pedin licença pa
ra tratar da lua .. nude; o _qual fieara adiado 
na 8es.ão· de 6 d' Outubto. (N. IS do Vol. 1.° 
do Diario.) 

O Sr. RmriqllU de Rele"de: - Ahi .. lo 
ha Parecer de Cummi.são; não Yf'jo eenão opi
aiõel 'lIepnrudo8 de Su. Deputado"; • portlnto 
darei ta .. bem a minha opinião. Digo pois que 
Ii de,', conceder lO Sr. Deputldo a liceoça 
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.... pede, porqae a sua ho.nn e probidade noa 
olwi;a a crer qae eUe tem jUllt08 motivOII. Além 
tia que a ~lIeftlbléa já alsi m praticolI c.:om ou
tros SI'M. que pedirão ti:ença; e não ha razão 
~ ~ .ão concederm08 a 8sle que pede agora, 
aUf'gando justa causa. Voto portanto que se 
lhe conceda a licença. 

O Sr. Françll: - O Sr. Dl"putado pede 
licença por tres mezea; eu não me opponbo a 
~ue le lhe concedio; maa como por uln tão 
largo P",80 ficamoa con. menol um Deputado, 
h. neeeasario que a ASRembléa tome em cOIl!Si
dt\ração 1\5 circuolltancial em 'l_e estamos, isto 
'he , ,dittcIClindo a Constituição. Ku seria de voto 
que a conceder-se a licença se c:haruaslie o Sup
plente.. 
. O Sr. ""dratlta Mt,dndo: - O Sr. A"tlradtJ 

4t Si/M pede os trel meZe8 ~ mal achando-se me
lhor não 58 serve da licença, e compàrece na 
Assembléa. Portanto nio acho. que estejumos no 
cato de chamar Supplente; ill80 me parece 'lua 
éÓ tem IUJu em a .. sencia certa e dilatada. 

O Sr. Frnlt{'lI: - Não 18 pense que digo 
'sto para embaraçar a concessão da licença; an
tes 60U de "oto que se lhe conceda, I.orque nio 
.a razão alguma para se lhe negar; mal digo 
'lue convem chamar-se logo o &Co Supplente, 
porque a Representação não está coml,leta, e 
estamos a discutir a Constituição. 

O Sr. A1IIlrnda Maclado: - Esta impossi
bilidade de comparecer nio he longa ;se fosse 
lima lDo)e~tia c;hronica, que. impede o Deputado 
de "ir a Assembléa por muito tempo, cntno ti
.ba lugar o chama .... !;e o Sur.plente, Rl1\8 a mo
}estia não be chronica, e ta vez que ném o Sr. 
D"putado se sirva da licença. Além diflto DO 

Bra>iil nã<l he COUfll\ facil chamar-se UIU ~Upplt.·I.
te'; a~ di"tandas são alUito grandes. M des~e
zas h mb lU; e não poucos os incommodo!l para 
41Hem ""m., 

O Sr. PrF,itk"le, não havendo mais quem 
fUllaf;!e, propoz se a Astlembléa concedia a li
cença pedida: Vence.),.e que lim. 

Leo-8e tambem .. P:Jrl"cer da Commissão da 
Guer .. a sobre o requerinumto do 8rigadeire 
./'oão J4COtne de BilUr1IlIlI que. petlia a conlinoaçiio 
da pensão que percebia pelo bolainho d' EI.Rei 
o Sr.D. João 6,°; apresentado e adiado na 
.elRão de 17 de Setembro. (N. 3 do Vol. ~ •• 
do Diario.) 

O Si'. Yergllriro: - E .. quizera que te me 
dicc~Re o que he illto que se chama bóll!inlao; 
se he algum utabe1ecimento publico ou particular. 

O Sr. N~""le;TIJ 'da GlI,,",: - Havia um 
Dt"crcto, que marcava' uma quantia menlal, 
que pelo Thesouro se entregaR ao Port(!iro da 
Camal'. e Gual'da Joia" aa' Casa do Rei D. 
João '6.· como titulo de dell,eza. do 8eO boi. 
sir.ho: por este mandava dar e&molal, e pen
"'ies, que bem lhe paredão, sem (Iue o dito 
Thesoureiro do seo bolsinho presta.e contas no 
'l'hesouro Publi.:o da diltribuição da quantia 
para ello recebida, como presta rio 08 outros 
Thelloureiro8 da CaRa Real, sendo reservado aó 
particular 'eontu!cimen~o ao Rei todo quanto era 
relativo ao seo bolsinhO;. Com a retirada do 'Rei 
ficario .Iosta Corte .Iguma. da, Pessoas, flue 
pelo bolsinho recebilo esmolai, ou pen8Õe5. Por 
.... DOV. Decreto le ... doll 000 ...... a certu 

pe81l0RII, o que dlnte. l'P.Cebião pelo _!.inlto 
(to a~i D. J qão 6.·: eis-aqui a nÃo, por que 
ainda lpereclun despea811 do bol!4inho, tendo-lJ8 
ausentado o Rei, e nada reeebpndo o 1 mper .. 
dor a titulo cle bolsinho. Aparece e .. to . Bripdei. 
ro re!}ueorendo • continuação da Peosio, qll~ 
p'elo tiolsinho recebia, .iAto que ulo rora con
templado no Decreto, ~lo qual 8e mandou con· 
tinuar ct'rtaa esmola. e Pensões, que 88 duão 
no tempo em que o Rei 80 achna nesta Cor
te: e como nào coAltaasem , Commiaão da 
Guerra e Marinha, qvaes fONo OI motiyos por. 
que este Pensionario fora excluido da Folha de 
bolsinho, . devendo dar M'O parecer, como lhe 
fora exigido, jul,;oG necesario,' que • JM:d~ 
ao Oo\'«no aI ra7.Õett, porflue este l~elll'lollorlo 
não foi .incluido no Decreto, que con!l8ryou a 
ahrumas outral peR80U .. eflmoh"l, ou Pen~, 
que dantes recebião por determinação do Rei, 
e . pelo 8eo boltinho. 

J ulKando-se IlIIfficientemente diRCutido o P .. 
recer, foi poRto , ,'otaçfto, e. approwado. . 

Leo-se outro da Conuni~o de Fazenda lIOo 

bre o requerimento de lfttbJro .... Co.Ia e Oli. 
t1rira, que pedia alr;Uma remuneração' pelQ tra. 
balho que tivera •• Aula de Tachipfia, apre
sentado e adiado Da .esnaa lftSão de 17 de Seo 
tembro. 

Foi appnvado ... discUSliio. 
'~·se por fim outro da mea_ Colllmialo 

de Fazenda sobre o requerimento de J_ Pe
dro Lopt~ ti.' "',u!,.". 1ue. pedia ser Domeado 
ERCri,'ão da Decima atmsau; i~ualmente apre
sentado e adiado lia dita aeaio de 11 ., Se
tembro. 

O Sr. AIIllr.odtJ JlaeAaiJo: - Nós "'o ... 
mes Offic:ios; e eu não aei pan flM Vf'1D. "te 
homem pedir-nos o Ofticio de E~cr~~ão da De
cima. Diga-se-Ihe danlm,nte que 11ão nos per
tence o r.epcio, flne dirija a supplica a Sua 
Magestade. 

O Sr. França: - Trata-!le de dar uma JI"8-
tificnção pt'Ctlnip.ria R um Empregado na escri~ 
turação da Ded .. a alnzada, para cuja cobra •• 
ça pnrticulllr Domeou o Governo nm l\lagif'trildo 
em Commissão. E. me opponbo inteiramente • 
que se dê gratificação alguma- por esse' .eniço. 
A Lei tem marcado GID premio certo aos ('aa· 
cturel' tl • .':-le IrilmlO llli pl"upur\io das eatndat 
que fuzf!m para n Thesouro; e c:uido que do 

,.!j por cento di\'~dido • .,.,10 Sup~rintendente, Ee
tt;váo " '&c. Ser a Dec:ima cobrada em tem .. 
peloi Superintf!1ldcntC!lt parei"etI-doa BailTOtl i oa 
arrecadar-se depois de a'nada por um OtItro 
M.agiaArado, he cousa indift'erente para a dedu. 
ção do. premio, que a Lei tem estabeleCido a. 
enelores. O que deixou de deduzir-se a favor da. 
Officiues das Superintendencias da Dec:~iDa cor
rente, deduz-se a favor doa Oftieiaes da Deci. 
nla atrasada; e divide-ae segundo as prop~ 
que ali 8e obse"ão. A qUe8tio reduS-I'e poi. 
meramente ao facto, ist') he, 8e este ·Cidadio 
tem, ou nl[o tem prestado o serviço qu'e aUega 
na l\lTecndaçdo da Dec:ima atrasada, ocomo Ea
crido do Sl'!O lRn91mento, e receita. Se cem 
e1feito tem servido Deasa Commirião, _e ser 
p. pelo .,remio, que a Lei manda dedu.ir eta 
beneficio dos ·maiaeuctoree da Decima corren~ 
&e, ·Ilraparc;li. ~:. e lO Dão Iam .uni. 
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-, nlo La qUeltão. OI'ereeerel poia u .... emen-
da ao Parecer da Commi'-o. -

EJ.'\IENDA. 

Que se remeUa o requerimento do suplican
te ~ GowerDo pllra qU'3 faça dividir entre o 
.opl~cante e os uaai. Ornciaes da exacção da 
Dt:clma r.trand. (encarregada a uma Commia
en~ CClmo .e diz) OI cinco' por cento, que pela 
Lei •• manda deduzir em beneficio dos encto
.. • na turma praticada na. Superintendenc:i801 
partacula",,-, uma vez que conste do leO servi. 
.~. - O Deputado F,aRfII. 

Foi apoiada. 

0. ~r. N~rIJ dtJ .GGmtJ: - O parecer da 
ComRlIS&110 da }'uenda (01 dado com conhecimen. 
to de causa. Na arret".taçio da Decima IItabeleci. 
da pelo Alvará d. t:1 de Junho de JS08 I. de
terminou o 4umero da PeB8O&I, que devião ocu
raro se desta colee&a. e a lIDa gratiticaçie; IOC&D(lo 
808 SUptriD'l'ndentet doua por cento do procfucto 
total pelo trllb"lho doa Lançamento8, e despeza 
dOI l~lvroS, e pela cobraaça, dedUlindo mais trel
),or ct'cto de tudo. o que te entrega&le no. cofres 
d~ :l'll.esoUro , Ibnticb:' &I despezu. para lerem 
d."lubuadol pelv" referido. Superintendenttl, Ofti .. 
Clfteli, • col".ulores. N.ta COI1e forão nomeados 
Supcl"intcllcfentes 08 doUl "ui .. do crime do. Bai
lOl, lendo Pre~id~tca da Junta do Lançamento 
da Decima, composta do Esedvão doRO cargo. 
,le doua llOmena bona, e de um Fiscal. O rendi
me~to, que por esla incumbencia percebem ... 
JUI;ca do crime, he lem duvida uma d:a. priuci_ 
paes partes da SUla subsi,Ieucia, .,isto ser tão di. 
llIinutoo ordenado. que lhes (oi arbitrado; e se
melhante ilncumbencia lhes foi conferida, esperaa. 
elu.se que a pezar <la multiplicidade doa objecto. 
prOIJfiol das vorllado crime, que ocupão, -farião 
tudo o esforço para darem boa conta da colecta 
d. Decima: lIotando-se porém algum atrszamento 
11. cobrança, e até imperfeiçiio no Lançamento 
4a Decima, d~rão-se prG,idencias, para se emen. 
clarem OI descuidos, e pouca eução do lançamen_ 
to, e por ultimo se nomeou um Magistrado de re. 
conhecida probidatle, para tratar da cobrança da 
Decima atruada, !lue suposto (oaae inaignificante 
relatitaaacnte á totabdade da eobnBça eft'ecliva der
ta renda por anuo, não deixan de ser attendi. 
'911 a som ma- accumulada des annol antecedentes 
.lade 1808 até ao presente: ao Superintendente 
nomeado para a cobrança da Decima atruada .0 
c1eo um Ofticial do 'l'hesouro para regular e ra
ler a devida eacripturação , e se &cultou tudo, 
quanto lhe fOi necessario, para bem desempenhar, 
eomo fem desempenhado, esta Commiuão. Entrando 
O Superintendente extraordinario Deite trabalbo, 
apparec:eo o 8upplicante J03é Pedro Lopn ti' An
d,ade, ofrerccendo-Ihe Seol lerviços e {,om prel
ti mo g:-atuilamenle, mas sem duvida co. ,a eape
ran\!a de ser nomeado Escrivão da Decima atrua
ti.: asslm o m05lrou paslado algum tempo, fuen
tio requerimentos, _ que ja tem aido indeferidos pela 
repartição do 'l'hetlOuro, yido q'le não convinhl\, 
bem se podia crear novo lugar de Escrivão; pAra 
ler ncUe acomodado o 8upplicante com augmento 
à despe.. da Fuenda Publica, se obtivesse orde
Dado, DO caso de encontral'.se difBcnldade em eD
trar ato DOVO ElCriyãou pani1ba a~ipada DO 

paragnto 16.0 ao AI .. rã de f'7de J v;\ hr, 
1808, sem 5e reconhecer legalmente o li':!> .. ;.~ . 
&ocar.~ Ofticilel nomeados peJa L.i, e o -l ,e 
devenao perder por moti\'o de lUas omlul.('s, f;\l 

caso. de .. &erero tido, mormenle ha'·end. j:: r~. 
que!llLeDlos a este rCl"vei1o. Como porém nOVl.lr::l!
&e lnstaBlle o supplicante reconendo 'Ctita A~H_,~: 
bléa para a creac.ão do lugar, que &eve em wilota. 
quando se oftereceo para servir gratuitllmeule COm 
., Superinlenclen~ ulraordinario. nomeado rua a 
~brallça da Dcclmn atralada, Julgou • ComnJis~ 
iao, q~e. havend?"6c dado ao dIto ~upt',intt:ndente 
um Olhelsl do '1 hesouro para com elte senir nn
ta ArrecadaÇtio, niio era necessa.-i.a creaç-cÍo de 
um novo Escrivão, e que Ilor isso não t·oha lu
gar a .peri~nç.ío do sUPJllic~~te: mlll que lhe re
eonbecaa direito a ser gratificado pelos serviçol, 
que prestnr, emquanto eetea forem nl'ce~sari(/I 
para o que conviria officiar-se ao G,.verno reI: 
repartição competente; lendo elar" que esla gra
cifiC8Çlio n(o devia ser dada com prejuizo dos 
Ofticiael designado. pelo Ah·ará da nellç~o da 
Decima, sem que legalmente se deddiue, o que 
e!lea devião conservar, ou perder- JHlr cllusade 
.,olunlalias urumiesÕe&, que .• vcuem Lido lia arre
cadação desta coIecta. lato Ile o que ju~uei ne
cessa rio expor, para elucidar o parecer Cla Com
mililiio da Falenda, a fim de que a AsaembMa 
possa deliberar, como achar justo. -

Requerida a votação por muitos Sn. Deputa
do., propos o Sr. Presidente o Parecer á Assem
bléa, dividindo-o em dual partes; a 1.· até u 
palaVr:&8 .plldemoo do lupplicQfl-te, (oi approvada. 
a 2.· f 01 reprovada. 

Prollol então se pas!!ava a emenda elo Sr. 
FrG''ftI: Venceo·se que não. 

Depois destes vencimenlos ainda se flzerio al
pmas observaçõcs;. e em coosequencia dei'" per
guntou o Sr. PreSIdente se a Assembléa approva
.,. que se remetlease o requ('1'imento ao Governo 
para. J!raticar coll! o supplicante Da (orma da Lei: 
Dccldlo-ae lIuC fllm. 

O Sr. Monte,umG: - Requeiro a V. Ex. 
que laiba dos Sra. Secretari" .e _ ja vieráo .. in. 
(ormações que eu propus em uma lndicaçRo~tle 
• pedi88em ao GO\'erno IObre certas addir.çõet In
cluidaa na Conta da d~r-ela do ~1~heaouroPubli_ 
co; porque, ae vielÚo, como ainda Dão forão á 
Commilisão • ha falta na Secretaria da A8IIe1I\bléa; 
e he preciso dar providencias. 

Declararão OI Sra. SecretariOl que ainda • 
Dão tiohão recebido. 

O Sr. NOl{flt;rIJ dll Gafllll: - A Calta não 
he da Secretaria da AasembJéa, porque ai in(o ... 
mações ainda nã. vierão; mas provavelmente vem. 
amanhã; u copia ja estavão tiradas, ID" ea 
Dão achei boa a letra, e mandei que Do"ameute 
te copiassem pnr oulra melhor. 

O Sr. Presidente: - A pesar de ter dado • 
hora eempre direi que te acabão de receber d01ll 
Ofticios do Mini.tro doa Negocio. do lmperio eaa 
l'ellpoa&a &OI dous, que se lhe espedirão Da tlat. 
d' ontem, em conliequencia das ResoluçÓf'1 d. A .. 
eembléa, em qne se declarou o dia 1I cI' Outubro , 
dia de Festa Nacional, e se ddiberon enviar uma 
ileputação a Sua Ma~elltade 11e)Ó' tres motiva 
de ser o dito dia anDiTenariodoSee .Nascimenlo, 
da Sua Acclamação, eda elevação do Bralil • 
IlDperio jC querelo eon&eud. du respoItu. • 
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• "elue ler ",vido f'alta &. .xactiMo, • CODformi
da.le cum as deciaõea d. Aaembléa, poi» sendo 
trea os mo&i,ol da resolução cio Congresl!o somen
te se aponta o de ler o. aaaiversario da Acclama
ç!io de Su" Magestade. A' via&a disto parece-me 
Decessllria alguma declaração. 

Fez-se t'allQ • leitura dOI ditol Omeiol do 
){inistro d' Es&ado dos Negoci08 do Imperio t con. 
cebidos nus termoe seguintell: 

111. e EL Sr. - Sua Mages&ade o Impera
dor ficou Sciente de ter a Assembléa Geral Con.
tituiata e I.egislativadeste Imperio resolvido que 
o Dia I!! de Outtlbro. por ler o do Faustissimo 
Annivenario da Acelamação do mesmo Augusto 
~enhor. seja ~eclar",do Dia 'de Festa Nacional. 
em quanto se Dio.' publica a Tabella competeDte 
de taes Festividades; e que igualmente o seja o 
de 7 de Setembro, por ter sido aquelle, em que 
Sua Magestade Imperial tomou a 8ublime resolu
ção de proclamar peJa primeira vel a ladependen
cia do Brasil, DO Sitio do Piranga; como tudo 
V. Ex. UlO participou no seo Ot6cio de 9 do 
Corrente: O. que de Ordem do l\lesmo Senbor 
commullIcoa V. Ex. para o faJer presente na 
mesma Augusta A ssembléa. Deoa Guarde a V. 
Ex. PaJacio do Rio de Jaaeiro em 10 d' Outu. 
bro de 1823. - JOIé Joaquim Carneiro tle Cam. 

BESOLUC;ÕES DA J.SSEMBLE A • 

Para Manoel Jadnto Nogueira ali Gllmll. 

JII. e Ex. Sr. - A Assembléa Geral Consti· 
tuinte e Legislativa do I .... pcrio do Urallil, appro
"ando o parecer da Commistião de }".Ienda sobre 
o Requerimento de J08t: Rapei.ta da Silva, '1'e
Dente de Milicills da Provincia do Pará. que ai. 
legando ter rugido d' aque1la Provincia com o Ca
pitão Joaquim ,J"tonio de blac:edo, para não lerem 
prelOl pelos Lusitanos, e terem viodo ambos pe
dir soccorrol ao Governo .. flivor d' aquella Pro. 
vincia, requer o auxilio de ~itocentos mil reia pa
ra poder regressar á sua ClIll\· c;~rigaDdo.se a pa
ga-lol logo quectlegue a ella: l\'landa participar 
ao Governo que tem resolvido autbori~ .. lo par. 
prestar ao lupplicante 08 IOCCOft08 que julgar coa. 
venientes e necessari08. O que V. Ex. leyará ao 
conbecimento de SUl Magestade ImperiaJ.· - Deoa 
GuanJe a V. E-.:. Paço da Assembléa cm 10 de 
Outubro de 1823. - Miguel Ctdmcm Du Pira _ 
ÂlmeidtJ. 

SESSÃO DE 11 D' OUTUBRO. 

Presidencill • Sr. Ribeiro ti' Jintlrada. p. - Sr . • 1000 SeveriIJfW MtlC;el da Coito. 
lU. e ~~x. Sr. - Sendo presente a Sua Ma

lestade o Imperador o Officio de 9 do corrente, R 
em que V. Ex. partecipa ter a Assembléa Geral Eunidol OI Sn. Deputados pelas 10 hora. 
Çonstituinte e Legislativa deste Imperio resolvido da manlaã, fel-se a chamada, e acharão. se preseo. 
enviar, no dia 12, á Preaeaça do Mesmo Augusto les 63, faltando com causa 08 Srs. Pereirll da C,,
Senhor lIrnl\ Dep"tução para Lhe exprimir Oli pu. nha, Araujo G,)1ltlim, Andrada. e Silva, liodri
rOI sen\imentos do seo jubilo, pelo motivo do fe- gue, Yelloso, Alou:ar, Roc/ta Franco, Carnt; ro 
lia Anniversario da Sua Acclamação; desejando tU CumJ1fM' Corria Puchrro, J/~r;tlullo tf A/hu. 
,;aber o lugar e hora, em qlle determina recehe-' quúque, J/IJCit.1 da Coda, I). Nwto, e Nogut;rll 
la: Sua l\hgcslade Imperial, nflo sabendo co:n dtJ Gama; e sem eUa (lI i)n. Y~II(),Ç{) Soares, Fa
certeza a qlJ~ bora terminará a Festividade, que ria Lohatll, OlondtJ l.àralca"ti, Bania ,fe SIJnto 
se ha de ceiebrar em Acção de Grl:ças na CapeI. Amaro, 1l1imtesuma, e RodrigJlc., dtJ C(lsf". 
la Imperial, e " que lIa de aasistir; me Ordena O Sr. Presidente declarou aberta a sessão, • 
que r~l'0nda a V. Ex. para o fazer presente Da lida a acta da antecedente foi approvalla. 
1.1esml4 Augulita Ass~mllléa. que t~rá toda a sa. A este tempo entrou o Sr. lt:lontt8Uma e to. 
ti:;fll~:\o de reci!bcr no Paço da Cidade tão ilIu.. mou assento. 
tre Deputaç:io, logo que terminar a mencionada Annunciou-se que estava á porta da salla o Sr. 
Ft'stividade. Deos Guarde a V. Ex, Palacio do Felishcrto Caldeirtl Brant Ponte" Deputado pela 
!lio de Jane;ro em H> d' Outubro de 18~. - Jo- Provincia da Bahia, e sendo introdusido na fórma 
" Joaq"iRI Carneiro (le CIJrnpol. - Sr. João Seve- do e~lilo, prestou juramento, e tomou lugar Da As-
ritmo Maciel 00 r08ta. sembléa. 

Finda a Jeitura. pedirão.se as minutas dOI O Sr. Secretario Cr.lmon Jeo os seguintes om-
Offlcitls expedid~ pela Secretaria da Asscrnbléa, cios dos Minimos d' Estado doa Negocios do Im
e eOllhec~lldl).se por ellas Dascer destes a falta, peJ.'io, e FI~7.erída. . 
ofllenoll-se que se expedissem DOV08 com todas as 111. ~/Ex, Sr. - Constando a Sua Mageltade 
declarações. (I Impl!rádor pt'!os Ofticios do Governo Provi80rio 

() Sr. Monlesumn requereo que pAra não SO-.· da Provincia de Pernambuco, na data de 18 de 
(rer demora a e:{pedição dos ditos Officios se /ap- §etembro prox.imo passado, o desagradavel aconte-' 
provasse a Acta nesta I)arte; mas a Assembléa não / cimento de terem sulo no dia 15 demitidos dos BeOI 

u julgou .neecssario. . Cargos o Presidente e Secretario do mesmo Gever. 
O Sr. PreHidente ass~nou para • ordem.- do no, e o Governador das Armas, ficando este pre

di.,: 1.0 A -sancção d. LeI dos Governos ProviD- s.o na Fortalet!a do Brum, em cODsequencia da in. 
~w.e8: !to A 3.· discussão do Projecto sobre fun- disposição t e desconfiança espalhada pela Tropa, e. 
clM;ilO de Universidades: 3.° A J •• dj$cUSRIlO do grande parte do Povo c"ntra os demiuiJo8; e igual. 
Projecto de Lei para serem isempt08/ por dez ano meDte o que teye lugar na Pro,incia da Parabiba, 
nos de pagarem direitGe OI productos du Fabricas em que se havia projectado da mesma lOaneira • 
de Ferro. e d' outras. demi"lio de alguns Membros do respcctivoGover. 

Levantou.se a seuão as ! horas e 20 minu- n~: Sua Magestade Imperial, nio podell~to ler in-
lei da tarde. ddFerente aos horrorosos males, que resttltarão de 

Mipel ClIlmoll ., Pu. e ~flWÍdtl J Secretario.. 
tão escandalosos procedimentos, contrari08 IÍ liber_ 
dlde e seguranÇA iDdividual, e -' craDt}uiUidade P'" 
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bica, • tee6nbctcoftdo qUI ama das pririctptel eaa .. 
- delta desordcnl he • ~sceAiv. liberdade d. J lU .. 
pr ..... , iDtrodu81da naqllcIla t·royiada t e da qual 
Me •• lelD OI }M'!"erlOs ~liCrip~es parll faz"rem per
_ a torça moral do Governo. c «.:umprometereu, .. 
80 de"a maDeira nl.opiniãe publica. me Ordena .'ue 
ftlBe&a .• V. Ex. os meocioDallos ()lÜcios. para q .;e ; 
Jevaado-OI MO CuttbeCllneDto da A ugu .. tJl A88ewi,léa 
Geral, <':oallituinae e Legislativa deate lmpcrío, 
poua .. Ia deliherar como lhe pareçer eonvoniente 
•• estado actllal, em que te achão aquella!l duu 
Provincias, e que exige não IÓ prompta8 mas ex
uaordioari .. pruvideucias; par. a. ql11CS Dão se jul
ga o Governo aathorlSJdo. Deos Uuarde a V. Ks. 
.Patado do Rio de Janeiro em Y de Outubro do 
18t'J. - Jo.d JOlJfuim Carne;ro de CtImp08. - 8r. 
J oiII Sneriao Maciel da Co,ta. 

Foi remeUido ,. CommiS8Óel de Constitoiçüo 
• JUltiça pa,. iaformarem, em resumo, dos factos 
• -que H releria o Omeio, e iaterporem o leO ra. 
ftC.'tr. 

til. e Ex:. Sr. - Teldo o Go,".rno Provilorlei 
da Provinda d" Bnhill, dirigido li Augusta Pre
sença de Sua Magt'stade o ImltCrador o otiicio de 
12 de Selembro proximo "llIsado, elO que expoom 
• llerturbaçlio occ'IIsionadl1 por in,j.spm;i,·().~l\ culrt. os 
Sfl dados do Bat-.lhilo do ImperatlcJr e do Hatalluio 
N.o I, qne deráo causa ao desenvolvimento. de .1-
gumas desordem' pela Cidade DOS diaa 4, 5, e 6 
io mesmo mel t ~4)mmetidlUl por i.uiivilldus debtilui
dOI de moral e de yerdnjeiru patriotismo, e acom .. 
panhada de algoos io",bll. e oulrolli in~\lllo.. e 
igualmente p~rlecipa ~8 provi~endll!f, que naquel!t' 
momento te Julgarão lndl • .,e"'il1ve:~, pua obstar as 
&ristes tolRsequencias, que v,)tle:n (l'''ultar llaqllellh 
desflrdoDA, a para manter. se ~ l<tCegu puillico I ~) 
Mamo Auguito Senhor, reconheCendo • neceslIl
dada de lO pro,idenciar C:O!11 promiltas m ... did .. s a 
este respeito ~ me (h·dena c·jue remeta a 'lo El(. Pl
ra aer presente na Augusta A~lll'm"I,!a Geral, COII"
titulnle e l..egislati u dellte l·opt!. io, o mt·o(~."IlI&Jo 
Of&CIO, a tim de que la me~il1:l ,hsPlllbl~a, tOloaa
do em con,itteraçã/.l la importancia li este ohjectll, 
poua deJiber .. r CNm ,roviJellcias promptls ~ extraor
dinarias, para :as qUites o Gover~o se não .. Jul~a 81~
thorisado. Dens (~uarde a V. I .. x. PalaclU d, Rlo 
de Janeiro em 9 de Outubro de 1823. - .To.tt 10(1-

t}'lim Cnrn,;,od. CampoI. - Sr. Joâ.J Sereri .. dlo 
Maciel d" Costa. . 

Deo-õe.ihe o mesmo destino que ao antecedente. 

111. e Ex. Sr_ - De O.r:1em de Sua Mag~~IR
de o Imperador remeto a V. Ex, todas ali Coo
lultas resolvidas, que baixarão lanlo ao Conselho 
da FazeJlda, come Íl Imperial Junta d.o Commer
cio a cerc:a de E~tradIlR, Pontes, e ne~l .. tos, acom
pan}zad:as da Copia d,:s Or~lellli, que f'~ist~m no 
Thesouro Publico relatl VIS a cour:\nça dos Impos
tos applicados para a Serra da El>trella, da conla 
do sco rendimento desde H~l~ "tê fim de .Tunllo 
do anno corrente, e das '.r!1bella~ do que sc ll"sa 
~as Passagens do. Rios das Mortes t e Granlle ti. 
Provinei. de Minns Gerne~: 1'''':& '1u~ sl'IIdo tu~o 
presente a Assembl!!4 Geral ~ CIII'"Rti~uinte e Legt •• 
lativa do lmperio, ros~a :t C(lmIOlS~I\41 de Fa.en;da 
colher a iIlu8traç:'io • til' que nf'c.t"~8Ita em n('goelos 
semelhantes. que lhe c-t:io Rtr~('tltll. como, se pa~
ticipou ao Governo em dllt~ rle ~6 de J 1111.0 ultl
luO. Deo. Guarde • V. .t:s. Paço em S de 011· 

tubro de 1828. - lIanou Jacifdb Nogurira. d,. 
Ga.ma. - Sr. Joio SewriG/10 Maciel da co..ta. 

Jloi remettitlo á (;olDmillt;Úo rle l~&leada. 
Entrou Deste tempo o ~r. Fi,"ta Lobato, • 

toraou assento. 
O 8r. Secretnrio deo conta dia l"ftrtecipição c!. 

molestill do Sr. .Wm·iamuf d' .Alb,Uiut:i(jll(. 
l"icou a Ass<:mht~a intci :ada. 
·P.S80u~se á ordem do dia. l'ujs I.a parte era 

a uncção do Projecto (le Lei sobre Gcucrnos Pro
"illci:».es, com a emood. du ~r. SOltM ,l/ello pro
posta na sessão de 6 cl' Oulubru. (N. o 13 du ",,1. 
~.o do Diario.) 

O Sr. Pr~,;c1e,.te propoz a dit~ emenda para 
"fi" .e era allJiAda. e com eff~ito o foi 110r maia 
de 80 Sra. U~p\1':ldos. 

O Sr. Yergariro: - A este Projecto ru que. 
reria que se fjJei~em trel emen~'~s: a pailracira be 'lu: 
D. enulRer .. "lio ~ que IC Eu das Pro,incill" que .se. 
veDi ter maior ordenado entre tstl-do Rio de Ja" 
Ileiro: parece-me que 11. absurdo em assim re u:!o 
razer. Uma de duas, ou se 8upoem que entla D~ 
cla'lRe das que tem Ordenados ..,enores, o que h. 
inadmisainl par. úm. Provinda como a do Rio 
de Janeiro; ou Dão se qucr que no R io de J;a
neiro haja Governo Provincial, o que l:1mhelD he 
absurdo, porque não se ha de negar ao 1\:0 de 
Janeiro o que fie tonccde nl outra8. \lula que Ih'" 
ta Provincia esteja o Chefe do roder E\ecutivo, 
c que a1uuma ceusa possa lazer por li, lem o in
termerlio -deste Conselho, parec:e muito cunveniente 
não lirar o Poder J.;xeculivo da lua posição; e hc 
Decessll1'lO q.e outros agentes pequen';1Ii .xecutem as 
sua. Ordeltl!l. Os l\linistros pódem luprir as vezes 
do Pre"idcnte; ma qUell\ b" de suprir &8 do Con
llt'lho Provincial 9 para tautos Dt'gociol, e liio im
porCan~? De certo 6eria a maior das injustiças, 
dar ál outm'l Provindas, e Diio dar ao Rio de 
Ja"eiro. qllem cuide D. Agricultura, DO Commc· .... 
cio &c.:. .grave injuria se rária aasim a e~&a Pruvinci~. 
Por tanto be ~Iaro que eseapo~ por IDI~vertcnc:~. 
o Rio de JaneIro enlre as ProvlDclRI, CUJOS PreSi
dentes tem mllior ordenado. A segunda lIe soure a 
emt'nda que ji se propOl aqui t a r1'8peito. d~ in
deltendencia dos ~ovemos d~ Armas; t'll ~lrel. que 
se .uprima essa IDllependencI.; he .:ol:'ra~ltorJO o 
diJJer lIe que o Go\'crnlldor das Armas he Ifldt'pen
df'nte, fkanClo o se" poder em tudo sujeito ao Con
IWlho. Pertence--lhe o Governo dAS Arm.as, a clis
cil,lina das tropas. e ·.isto aó he iRdQPclldentt', 
nem o Governo Civil tem lobl"p. bto que se t'mba
ra~'ar coin clle; m.. em tudo o mais lIunc. de'·. 
&Cr iudependente; a força armada oão he Il"dt'r; 
e"eeut~ aquillo que se lhe monda; e nessa pnrtl: a 
dontrina do Projecto estlÍ milito bem c:u l1cchidll, 
tirando~~e A .upreasão da ini?I'"FIidcocil\, qlic hc do 
mais ~ e qlle por mca voto se deve slIpl"imit' A ~r .. 
ceira he 80bre a oitava parte '::1 "'elldimer·,to das 
l'rovincillll, que se pocta ii d.isposição do Go'·emo. 
Eu m'io compreendo 1\ idéa 1e!1ta upress:.o; n;io 
.8ei se esta oitava parte heda renda liquida ou do 
toh.1. (O Sr. Androda ,'l-It1chad" <li"8e - vence,,"se 
que he do tota.l - O Orador continuou) 8codo do. 
tO&ll da rend:& he um ab!4urcto; porque primeiro se 
devem lirar .s despesu ,la aI TeCadllçllo , e nll'I'mo" 
a. que se coalumiiQ fazer 1111 PHlvind:l; sem ibt(\ 
tomo a diur, he um absurdo :Ipl'li"ar 1& OilllV. Ill\r .. 
te das relidas publicaR p'na as Ci'U!la~, que não ...ao 
de absoluts necesmdade, em teml'0 em que 01& m.ior 

•••• 
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Jl:\rtr. il~s Pr'l\'in::'I8s', ás reoilns não elatg:in pnra 
(!S dt'pu.,;a~; i:-tl) ap<~1l1lS seria applicl1\'cl • algllmas 
.11$ Pn)\'indas; m:a:l não n. llI"illr parte. on~IJ as 
- d :!s. puuli C/III não chegão p"ra oquilJo qt!e já estlÍ 
. ,jt;ll'r"tinilllo. Com islo ti'" iriamos llUgmencar' o de
ticit n.:~!)as Provincias; ora lIugml'nt:1r o deticit das 
.Provil:cins c dispor d:uluillo <juc não tcmos, parece.me 
titlC wi" tem lugar aigum. Ouço di"er Renda Pro
' .. ind •• l; m:u hús 0;'0 ditinimos ainda, /néín sei o 
(jUC qucr diler t Uenda Provincial; toda a renda se 
c:lllma, c RC entende H'r Naeioulll t. e he &l'plicad. 
Il:U!l "5 (lC!>}lCb.:lS di'. Naçíin; renda particular d., 
t:allli 111111\ das PrI)\'il1cills mia a ~emos, nllO cunhe
t,:o nl.~'.UIf\:l que I'e pU!õS3 chamar dl\ Provincia, as
liitn t"lllllO 1t:1 p"r l'xemplo rendas Mnnieipaes; lie-' 

ri.. "llm que 3 h()tI\'(!~!lC; mal não ha •. Porlanto· 
• minha "pini;'io he C]IIC &e tire Ilf!lse artigo a l'l[

T,rcssiio, em que se .liz que BC poem á dI8posi~üo; 
• k,s ConsdllOs das. Provillcift8 ". ()itavll parte das. 
tl·nJlls. Pólra eslns tl'CS alteraçõcs offereço a aeguiate. 

E!HENDA. 

'.0 Quc r:a enumcração das Provinci'l, cujos Go
,,'cn~\l!l ,i('\'('m Icr m~ill~ ordenado, se compreendI a 
dI) Rio d,~ .J :mdro. 

~.:;) Q!le f O suprima a independeneia dQS Gonlittl: 
na'l(lres d' ... hmas. 

;;.0 Que EC auprim:. o píli" Íl diaposição {tllS COD .. ' 

6('llt08 Prnvinciacs o oitavo da renda da Proviocia. 
- Yeflrue;ro. 

O Sr. Prt.,id ~llte propol IPparadamente ca~a 
11m dus artigos deata emendA, 

Foi rL'geilai!o o V; e apoiados o 1.° e o 8.° 
O Sr. Hn"i'lut!$ de Rf'8t'1lde:- - Estou peJll 

emenda que lembrou o nobre Membro n:li pa:-tt'S 
'lt.le foriio nrlOiadas, c qucro tamMm propor outra. 
Umll redae't;io pouco ex:u:ta v,)de indm.1t' alJ!uma 
(~uvidll, pOrfiue d;~cC(lo·se 'lue ao CORsell.o CORlIWU! 
t:.rmnim:r flS fodas dos (.'UlIUf!lO,f ......... e li" p,.,
S'llellh', ,,,,de entrar em duvidl1 te he o l'reliidellte 
da I'rovir.cia, ou o dt'E:ses ConcelhoS; e como aqui 
o D~('r~to fulla do Prcsidt'nte da Proviucia, por 
i ,so proronl:o qnc no Art:gn se digA quecxamin ... 
ri Il~ cou'as elo Pret:idcnle e tios Coneeihol', por
tlllt! :mtt'PQndo as contas do Presidente ás do.\ eon
<:t'lh03. fiCll'IC er:t(!lIc1cndo quo 8e falia do Presi. 
dcnt~ (1:\ ·Provinci:s. Eu mando a minha emenda • 

. " Proponho quc. o Al'Ligo !t, §. 11 B~ja ·con. 
cebldo ,tn modo til'gulllte " . 

Ao Conselho e"mp;,·te cumi'lnr as contaI do 
'Prc&idcntc c a9 d\lS COnC(·lllns, depois de legali.:.
das C appravadas pelo Corrt'gcdor da Comarca.
llcnrilJ''' 8 Ut: Rese/lde. 

F'"i noohda. 
O Sr: ,A'ldfatla 1IIncl,odo: - Ante ele incetar 

:l qtlC51.10 delll~io aclarar um principio. Quando ft 

AS$('mblén a.lmitio uma dis!:ussÍlo extraordinaria, de
'pois de npprovado todo um Ptojecto, e antes da 
\J1tima sancçiio, toi para evitar algum absurdo, ma .. 
110 o absltrdo da mesma Lei, compAladol 08 lleOa di
.érfitll'; artigos, c nunca absurdo por opposiçüo de 
opinílio. .o Projecto foi disculido; tOOu as rasÕ89 
)~;-ó c contra os fieUI diversos artigos forRO preaentc:ll 
ai Asscmhléa, Dada fallou; e bem ou mil' reaolyi
do. r~lIOlvl'()·se o que se acha. e nr:o tem lug3r 
Jnais ol~jeçi»es. Aqnillo que ItÓmente nos compele 
• iallcr fie mutila 10 qusndo houyer contr"dição ou 
~ifesto alJvurdo,. comparnd.. Ii di'Cf'\aI partes 

de mesmo Projl'cto, e 1ll1I1Ca aflcurdo de ".SI .e~ 
tranha. P..,.rei a consid~rar a9 tmelulll pela lua 
·ordem. QUIl\tO , emenda do Sr. Ycr::;uei;o .. COlDO' 

a primeira' parle niio foi tspniada, eu min,tarei ou. 
tra semelhante; ha uma lacuna 8cncivel. COIIIO·· • 

Sr. J'ergrteiro notou; be pr'!cillO declar.r· a IOrte 
da adlllinistraçiio na Pl'Ovincia do mo ele Janeiro., 
Decretamos ve.te Prqjt'Cto uma fórmm de adminis
tração e,,' todas 8S ltrovincia.; declaramOl' OI eolD-' 

petente. onlenados doPrelidentc, e a Pr.vincia do 
Rio de Janeiro ficou . no tinteiro., parecendo 'lu. 
eUa be privada desta admini.tr~ç:to I ~:portanto 11. 
l.cuna, e devo preene~er.&e. Se ac.to ..... quer da .. 
·flulra· .dmiDi.traçi$o difFerente ,e .xtnór4iDMi. lO ·Rio. 
de Janeiro. por isse que ba aq~li 1"libunlts' de Id. 
milii.,traçiio • como a Junta do Commercio . e-outrOl ; 
isso mesmo deve declarar-ee. O Sr. Vlrg"eiro ctiI .. 
&e, 'e dis~e COlO II.uit,a rasão, . que mio "impJica h ... 
ver nesta Provincia uma AUlboridade aclmIDistrati .. 
~a; he um' 8t'gundo ~g~~r •. que reccrbo ·.!Orden. ~r. 
<'1eclltltr, e que ·tem a 8fl) cargo prover. e cUida' 
~OI objeetos, que. n". Qulrai· Pr9.,ioc;i;~ lhe e~tiio 
encarregados; niio sei po!Clue lia .de eUa ser priva. 
da de quem lhe promová. b' melhoraménto. de tUl 
ohjeetos. (O Sr. ",l/onltluma interrompeb O Orador 
di.zendo que .eslavll tora da Ordelm,' porque fallilva 
ela . emends do ~r. Verlflteiro, que. nãô . tinha sido 
apoiada; 0:0 Orador continuou). Sim Sr. estou na 
Ordem; fallo ptJrque quero mandar outra emeuda. 
e por' isso' pnsso expor .. ,. minha opinião como qui. 
Rer. Na ini.nhil· e~.cndâ peço que sé declare que. 
Provinda do Rio de ·Janeil.o,. em todo. OI romo. 
ndminishativos fica como as' mais Provinda., O" 
quP )Ie uma e~pção da ~gra; porque rralmente 
n lacuna Le ml1i sensivel, e be um tal .b~urdo 
que apenaa se crê em uma Lei medita.la lanto tem. 
1'0. ~~mll!Jallto ao ~." artigo v~io em verdade que 
o fantnsmi. da indepen(~ei.cI~ Militar 18!1~II!a. as ~rq.. 
-findas; e a ser e8S~ ~"ras;io porqu~ :sc ql,ler tir'.1 
n palavra inde()rnderile '. ~1Í?Pori.4u,Vida elD con
ceder que se tirasse t retllglDdo-se de outr.o módp 
o i\rtigo: não 8C Ipre~enteo Papão a98 meninOf. 
Mas eu entro em duvida, te estará isto ainda 'lJI 
noss .. ,s mõo., se est..' liAS nossas attribuiçóel; eu 
niio ealou prest'ntena que~tão que Ilollve, ma. te
nho minha duvida, porque Di,,(o nã" ba contradie. 
çiio, hem' ha ab~urdo;' nãq ha pada fieniio c.u&e
la , . e prudeocia mui~,,"pi'op,i:t de .tI~. AuembJé. 
Ll'gllllativa, que nno se deix-a a'rrt:balar , oelll SUCUfIJ

bir. Se a Assemhh:a. I6scn.t~ q~e '~8te 'motivo he' 
suflidt'nle, com.o em nnda se a1tera o Projecto. 
pois fica tAl colDO está', 'St'prlma.se qUe''fém a ler 
o mesmo. Quanto' ao a.o Al1igo da' em.enda dú Sr. 
Y"guei,o, reftlmf'ntC be impratiéa'f.:J, e uma injus
tiça da primeira ordem, ir dar o oiravo do total 
dus rend:ls da Provincia' pa.a OI fins indicado. DO 

Pr~j~to, deVl'ndo pri.meiró que tudo pagar-se OI 
serviçrs cxistt'ntcs; sc 'isto sé determinasse d.. 110-

btus bem elitava; mas dã fórma, que faJla o Arti~. 
.não he HSS;1lI ; quer a provineia tenha suflicientea ren
da. para pagar as sual despt!8Is " quer nfio, o oi. 
tAvo dessas tenda1il he aplicado para melhor:unentos. 
para E~trada'8, Fontes &c.; e ficamõ 08 Empre
gados publicn$ sem ter que comer, se aeaso " 
ren:tal ·não bAstarem para esta primeita del~; e 
nestes termol h. ahsurdo ,e contfN:ieção entre _ 
ArligGS do Prujecto. As o~ieçõri não são DO''', 
forãu prorostu, e a.,esar disto decretou.ae; ......... .... ~ ..................... ,.\ .. \, ............ , ....................... . 



• 1Mt'~ •• to aro .i li !tO estado em qae.. lelti 
o ProJeeto, not he permitido emendallo; m.. .. 
IliIlO ~ ... eota t ~. como gesto muito da nrdade, 
• IOU li," de preJullO., H ha de sabir um des-:· 
pr~to dai nóMas mftOl, eme~de.lte, ( Apoiado. 
~'pulado) • entenda· •• que be 80 depois de pagai li' dnpeIU da Pru.incia que ee "pplics uma VOr
~~ para o. melboramenlcu plrtieul"res. Em· oU'1'OII 
J!aaze., !til ~rança .a. read." propriamente Na. 
""', oao 880 apphcadaa 118 dpspeeas particular" 
doi Departamento.; ba outras re"das p.ra oecorr'er 
• eltas dellpesas, DÓI Dno &emOl illSO, e he preciso 
dai Nnd .. · Scraes applicar ulDapo'~"o pAra naa. 
~etpeIII ••••••• ft •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e ,. 

; .. ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• It •••••••• 

Quaato 'emenda do Sr. Rc~tk, «,mo he para 
l'Idacçio, • .. idéu Ilio as mesma, a todo o tem
JIc:J te póde emeDdar, com tanto que8eD tO altere. 
'leaho pois feito às raiohas observações, e ~ou mao-
4ar a iDiaha emenda para C'Dcber o ·vasio. 

•• Propollho que.e declare a sorte d. ProriDcia 
_ Rio de Jiaeiro. - ..4ndradIJ ltltlchtlflo. 

C) Sr. Pruidenle: ..... Como a primeira parte 
.. emenda do Sr.V~'gut;rO esC ti regeit!lda, e elita 
.. compreendida n .... 1.- parte, parece ~lue "Diio po
ti. ler propoata. 

O Sr. Jlrttlradtl Jlllcl"Jdo: - O Sr. Ycrgue;ro 
• que pede he que a Provineia do Rio de Janei
ro I lIja declarada Pro.incia da prim.ira oNem, e 
que o Ordenado de teO Presidente seja eomo o de 
taeI Proviada; e eu o que que." he que' nlio ba
ja lacuna ae Projeeto, e para a nãó banr !le ai
ba qUIl be a sorte da Provincia do Rio de Janei. 
·10, declarando a Commiuáo que he exten8ivo o ai .. 
tema admiaistrativo a esta Provincia, ou jue não 
.. precisão deUe n. Provincia do Rio de aoeiro , 
pil be exceptuada. O que peço lae simplesmente 
Ordem, • que não 6que essa prOvidencia no ár. 

O Sr • .dI",âdIJ Albuuue'9ue: -lato becontra· 
o RegimeDto; f!sta emenda DaO he mais " permita
... me· uur delta ellpreslliio, não he lIIais do que 
• outra encapotada; a outrl1 emends diz que·o Rio 
de Jaaeiro aeja compreendido nas IIrllvinci.:s maio
ree, • nesta o Sr. Deputado dia que fie declare a 
aerte deU.; por tanto lIe a mesma idéa· que se acha 
Da primeira, e que já 'ui f«'geitacta. Nós devemc. 
ezecutar a Lei; e I,ar •. exrotutar " Lei he rreciro 
que esta emenda teuha a Rll'lIma sort! da do Sr. 
YII'!C"eiro. Demais tant~ faz que a administração 
do ltio de J Inciro BC deela; «', como não se decl .. 
I'e, lIe o me~mo; isto D!tO tt·m utilidade alguma. 

O ST. França: - Eu .enlendo· que a emenda 
do Sr. Antonio Car/08, . Dão h. o mesmo que a do 
Sr. Vergt,e;nJ;' esta supoem que o Decreto com
preende a Provineia do Rio dcJaoeiro, e quer 
lIOIDénte que se declare oord!nado; a do Sr. 1In
não Car/tir ~ quer flu;or exteD8l\"O o Decreto 'P~ 
~ineia do Rio de Janeiro ; assento que tem multa 
difterença uma da outra; o que eu creio be que e a 
emenda 'do Sr. Anton;o Carlo! indu. um3 questao 
preliminar, se deve. ou ,não e~en~lar.ae o • Decreto, 
para fazer-se esteaslV·O a ProvlDcla do RIO de J .. 
neiro. 

Propol 6nalmentf' o Sr. preJidt"ee a. em~d. , 
ou propo"ta do Sr. JlndraM J1IaeMrlo. e fOI a~lada. 

U ~r. Mmrl,Sfl'TM: -.- (O nrtbre Orador faUou 
dos efTeitos da independenria dos Oo!emadores 
cbs Atrnas nas Pro~ncias; mas o Taehl~ro de
darou que pelo NUUlro dai Galarias, e .a!da do 

Po.,o lli6 pod6ra o'lrir O prilleipio do clilcUftO, C 
que pot i8&O 8Ó começara a escreYer quaudo di ... 
• seguiate ) Por tanto apoio a calenda do S.·. Vr.
pei7'pj e não a do Sr. SOU%4 MeU/) , purq"e DitO 

~unlegue o filn a que se ProlJOI 8eo A IItltur. Ago
ra nmos á emenda tIp 8r. -dnd,"ud(, ~lIa! '"rrio $O" 

bre qeerer declarllr u sorte do RIO lle Janeiro. 
Eu et~ou cOI1\'encido qUI: t.>das as Capltaes tem 
uma GOiernançl\ prnpria e espeeial, DI~O si) porque 
Dcll" existem '-'li grandes TribullSes e o P.,tl{·t Elte
cuti,o; mas :lté 'por dignidade do Chcf'., l!O Na
~Iio; tudo· isto invplve o· idéa essenci:tl t quo DII 
Provineia Çapital do Imperio não se udnllnistriuJ 
osseos fundos . pelos mesMOS CaDacs Ilorquc le 
admiuistrlo OI dli's outral .Provincias; isto bc tão 
eerto e tão· iDralli 'el, que o iIlustre A ulhor dg 
Projecto~uadldo deísta ,.rd&de, aão contemplou 
a Prorinca" da Capital, por conhecer que Dão podia 
ler administrada como as Plii;· Provincias, e por 
isso aÃo apresentou parigrapho aenhum &obre eUa_ 
Mas diz o Sr. Verc"eiro, que "lie ~evia declaraI' 
18 pertence á pJovincia da Capital o mesmo ,modo 
de administraÇão, )'Ois· que devia considerAr-se a 
Proyinela do Rio de Jant'iro' como .. outras, e 
até compreender-ee nas ProvinciAl da 1.· ordem, 
porque podia entrarem duvida BC era coo.iderada" 
., outra maDeirL Eu digo inteiramente o cont· a
rio; a Al6embléa aunCA fanou aisto, nt'm ns (;ue 
8lfrão immenlidade de emendas ae lemb .. arfio de 
tal .dit~!Dto, porque aio po~ia paSS3! pela ca-

. beça de alUguem· que a PrOVIQCla do RIO de J'l

Deiro Rodo a Capital do In.peMo tivesse • mC""ma 
fórma de Governança admioistratiya que tillhãu u 
m'ail Pro.incias;· porql&e a conaideràçiio de Cal'itd, 
e a presença do Chefe da Naçio ~ 'fribunnf:8 Já 
cria:los para cer'as admiaistrações a fas.'m difri r,'n. 
te das mais Provinciu, para Dão 1ft Idininilll"da t 
como he a Província da Babia, Pern/lmbuco. Cea
rá &c. cujos Governo. em regra propoem e se di"! 
rigem ao Chefe d:s Naçffo. Q rcgimeo adroiDiitrs· 
tivo da Capital lIe pois diRerente do de fedas ai· 
outras, assim como tem dift"erenç!l entre si os das 
Cidades, ViU .. , Lugares, Munidpios &c.: tud., 
fas di&:ereaça .a. su.. admini~traçõe8 .iooa que to
das sejão relativas. Por 'anto niio tei que haja ne~ 
necessidade de se fazer es'a declaração; Iras quaa
do a A8Kmbléa queira que se declare, l)ara que ha~ 
ja Desta parte melbor dare!., entno dig8-le que 6ca 
administrada como Capital do Imperio ................. . . ...•.••...•••.....•.•...........••..• ~ ...••••..•.••.•...•..•..•• . •••••••••.••........•.•...........•.•...••.•.••....•..••••...•• 
Isto tudo, Senhores, ha de ser mareado pela Coastitui. 
ção, porque he pro~isorio o que lIe Decreta ~ e e.· 
tou penuadidoque ba de ter alteraçiio. nflD eu o 
.. oceionsria se visse que o Projecto da Constitui. 
ção estl'va t!io adiantado que em hr~ve en1raVIlmOll 
na discuuão dOI Governos Provinci:1cs; mas como 
njo que não bc flleU que .ch~uem08 lá t:.~o cedo. 
por isso he que hei .de sanCClonar elite Decreto; 
e tambem como as· ra8ÓeS que me cHão com a. 
mais Provincias não ha com elita da Caritnl • então 
a faler.se a1guma 4eclaraçüo, "por se jblgar precisa 
por meliodre, ou excesso. do cla1"esa, seja a que 
aponto, com o que Oca satisfeita a emenda do 
Sr. .Andrada J{ac1lado • e o I1dittamenfo do Sr. Ver
guel,.o; e nada maia me part'ce que ftC deva ae
cresceutar. VamoB agora li emenda (to Sr. YerKue'· 
ro no que diz respeito á oitava parte da. re~ 
elas da Pnviacia, em cuja IUl'rcllltilo eu Ilio C'OIioo 
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9"n1\0; mas sin1 em ald"1)1& clecl~r.t.;ãt). Sr.· Presi
dente: Estou con"cnddo que qUôlndu a A~mtiléa 
'Vuloft. e npprovou esta oitava ,Iarle, niio leve el1l· 
"ista senio <lRr AO CODselho rendimento para .. del
pesas que tinh. a f.u~er, supritllls primeiro as já ('8-

tabeleeidus; outra cuusa efa anunnmia e abaurdo; 
DÓS noio p·)clCIIIOS dizer ab'lolutalllellte que o Pro
sidente tire a oita\"a p.rte dali ren(ll!t piara ruer u 
t1~,.pt'aa3; porque se us reRllimenlo8 n;ill cheaarem, 
cllmo pooe sueceder, p.ra a~ d! lIpc~Ras aetU&e8. como 
8C ba de aind. tirar ell8l oitava? I><tqui o que re
sultava, nito havendo para as despt'sas primaria, 
~ra fir:-,tf a Tropa sem comer, e latnlll'm us Km. 
pregr.dOlI pl~blicos, e 08 obreiros que trahalhuu. Es. 
tas d .... pl's~~ de que f.lls u Projec:tu, ~ilO delil»esu 
que só se t"ul'm qUMndo a. rcndas 80briio; ma de
vt=m enLiio flller-68; o que nlio teria tiuilm!'nte lu
gar, admitud" a sUPllre'lSRO do Sr. Ver,rueiro. Por 
tanto como isto seja m ,teria de muita im,JOrtallcia, 
que vai talvez suscitar questõea entre o l.iunrno e 
• J uota da FIl$ell':\a t porque he prt'dllo sa~r essa 
oit~va parle dondc he. que fiC tir., se he da renda 
total, ou da rt'nd" J;q lIda, ou das 8Obra~. e ainda 
h(,llhum dos Srs. Uepu:arlos fel emenda IIGbre isto, 
n::iD lembrou es'" dedarac:no, eu cpi.era que a 
Assembléa, tomalldo ~m c:olIl'ideraçio f) que te .. ho 
}('mhrado, me desse licl'lIça para nppre,\~ntar U111~ 
e:nencll\, q\~C julgo 'I\le dev .. râ ler alJOhda; e par. 
isso pcrgulltllrd qual he melhor ,que hajão duvida. 
('nlre a J uula dll 1"a,.enda, e o Pruidente do Go-
verno, e que por isso fi,)u! sem tOIDl'r a 'l'ropa e 
Empregados Publiccs; ClU qlle se punha esta de
claração? Cu'do que tOllolf votaráõ qtle sc decl.re 
donde ." dC"e dedul r 8 oitava parte. A minha 
elneada bc concebida neslel terIDO& 

E!\tENDA. 

Proponho que se aeCrf'8Cfnte ao Artigo, qne 
falia do ~lIontilativot (Iue o Pre"idenle pódc dispor, 
logo depoIS das pala-.ras o;IQva IJu,.te as dtdll1r;r!fl. 
aI dÇ,tpe:ur8 "teC88"";"" p.G Provillda. - O Deputa. 
uo Monlt8l1mn. 

Foi .poia(la ..,.,r mais de 80 Sr.. Deputados. 
O Sr. Carrm:lw e Mello: - Sr. I're",t.lente: 

QUlmdo neste Angubto Recinto se traI ou da mate
ria em qucstão, por occ:asiiio de notar-Re cnntrachc
ção em um Arti{.o ele um Projeeto de Lf'i, jlÍ .de
pois (Ia 3." disCll:iS:IO. disputou.e larga e pn-fiosa
Dll'ute, ~e podia nimh ha\'Cf IIJgum" outra discus. 
Ino, apec:ar de que o Regi mentI; só leareava trel. 
Divcrws foriio ent;h os .,:ucCelf8, .e por uhimo' 
assentou tloti& As~emMI~a, que li Ilouv('s~e em dllus 
uniros cnsos, i!'to be. quando os artigtls se ('00-
tradicesscm manifestamente, 011 quando api:ar, ceRSe 
defrciado um nbsurh conhecido. Rasôro sobejas 
er::o eslll$; porque dllrlo quc seja justissimo, que 
Jllio haja maill discu! ões do que &li marcadas 110 

Regimento, até para' Ila"er um limite, e não serem 
brcrminaveis 118 questões, .todavia nos. casos acima 
J11.1J"C'iHios e.a sobre iIlJurio)o, pr~.iudiciali6simo, que 
um Pr-ij('ct", que cuntinha proposiçóeP contradieta. 
riôls ou ab~urd,,", pII"",,;;e como Lei. Nessa oCClsião 
"h:;cr-.i:i, 'lU!! mil! deve'ia admiUir.se a menor duyi. 
~ ... em conceder a oUlra dis"uSlião em sem .. lhantes 
c:irclm.,tancia'i. P,'rllue ~ra prior que tudo que esta 
ol\ u~u!ot3 Asst'muléa san.:ciunuse contradições e ah
Burclml, sú pelo caprle"~, de: susten.ar a ~. ~ 
ral do Regimeu&o. J.)e~o de .. ,., pontos d. Tiata, 

devemOl "Atar a mferia .ugeita, e nr se li emeD
dali ao Projecto Ix>llem &cr I"gar •. Primeiram!D&e • 
do ilIulitre O"putado o Sr. A"tonro Car/Ol Dao d .. 
ve 'l'prO\'ar-lIe, porque o Arugo teudo j.1l paa.do 
por todas a8 dishuÕCI t Dão be contradlcçào De ... 
.blurdo, que Ee dt'ichas:.e de fallal" d;:sla Provinda 
do RIO de Janeiro, quando li tra~u do Re,ul .. 
mento pora ai outrlls, e taDto te DUO seguI c1el~ 
decido mal ou i'\iu8Iiça, que pelo COllt.lrio eUa 
não devia abranger a Capital do Imperio. O motá· 
\'0 pulilico, que DOI fi·. deliberar, tOi que OI an" 
ligos Regilnelllo, &em produaido grll1du mal" ,. 
ProfincilllJ, e impurl~va rtmedia-IOI di.. I .ua 
origer.l f era neces8Iriu por conlE1lueoci. eat.~lec:et 
mn Regiment(\ que fosse conforme ". lUIS Clrcqu· 
taRCI.', que r~ tudo I,erlencente &OI mwmOl 
GovernOl. () r~medio plr. aCiutel.r s,melhu&n ma. 
'el, he esle provisorio, porque aiDda não chep.. 
mOI a8 Artigo da Con·tiluiçio, flue lia de reglliar 
o GO"erno das Pro\iudos; qUilDdu Já c~l'garmOl, 
com muita meditação e .isudo flAme baven:OI d • 
e~tahelecer as provideneiu propriu pan a .dmi
ni:.traç50 e governu d"li'l. Nease lugar. em que .
ba de ~atar (las ~lIterial administrativa" te.emOl·· 
todo o cuidndo em que OI regulamen.OI .fjlo OI 

mais uniformes com o l'iatema geral de todo o Im
perio, mas muito applil'a'E·is áa circunstanciu lo. 
etes. Esta Provinda do Rio de JaDeiro be • C .. 
pital, deve ter cliverso modo de adminil'raçlo: 
neUa r('lide o l'odcr ~:"ecU\iVCl a quem perttnce o 
GO\'erno: neU. estão (I' 1'dbun'tcs e ai d"'en&I 
Repartições de Adminittnçfto e Ju~.iça, .F.>cncla 
e Economia Publica. e I'0r tllnlo ha UDla ~pecie d. 
flcepção, que não póde quadrar lÍl! (lutrai Provinclas. 
qUI cslião distantes do luftOr onde se. acha o Cbefe. 
do Poder Executi,o~ Accmce que 1'1 na Cuna&i
tuição se poderá detem"nar, ae nesta Provincia 
mesmo deve haver Cunselbo ou Goverllador de Pro. 
\Ind,., "':10 Fr,,"ça ba 8Ó PrefeIto de Poliria. Es
ta qUE"!ltA~ ha de ser, ao menol p 10 meo 90tO ,. 

ngeitada: mas de certo be a oeca.iiio propria pa
ra di!illIlCll-la, e por ora só traiamos de Iam Go
nrnu Pri:l,isorio p.ra reml'diar males presentel. Pen-. 
10 que tenbo 8ufficicnlemente ftSl.ondido 6. objec.· 
ções prolusidas a este respeito, Quanto' .. unda, 
em que se di. seguir-se grllnde. absurdo de· deter
nlinar se, que o Governador du Armaf be indt'pen
del.te, não )lO680 persuadir. me, que se considere 
IIb~llrdo em tal prur' si~lio .. 0\ materia dellte Arlige» 
foi aqui disclltida, e vencida em tres discu,sôts:, 
h~uv,: rlil'ersas opiniões, e pa'lOl1 'como elití, pela 
maioria d(·lIas. Nilo ha antinomia; Iwm que em ai. 
gnma. especies se lliga que be i:Jdependt'ntr", liio. 
maia os A rtigl'"' pelos quaefl fido delJt'nden'es do 
Governo civil "t'gundo a ftaturello ,las maleria8 abi 
de. idid:18 t e s:; se verifica :lOlinolJlia t quando. umA 
Lei decide em geral t~Olllra o selltido de outra ,fi. 
cando &Ilsim em collisão mamt"rsta; e peJo que fica· 
dito Dão 8e verifica assim anlinomia na Lei que 
iiscutimos. TaQlbcm nfio pôde considerar... a"ur. 
do rigoroso. que niio sl'ja declarado upreSBImeu. 
independente o Govel'nador da8 Armas t porque esta 
Authoridade ,n deve reger a tropa t e niiu deve 

Jímllis bftver duas Authoridadea acepbaJa8 em quel. 
quer Provineia t o que não póde .dfOlur de produ
sir grandes males, maiormente nestes tempol, em 
'1ne a tropa tem Dltrapa8~:tdo OI leOa deverei. Seria. 
IIfceaario e convenifnte marca· lo. com mui'a eaule. 
la, e pôr yeldadeirOl limita e niQl a es&al clUI. 
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Au,boridid." Civil e Militar. Quanto , 8.- meu
da relativa a~s reDdi,lilcntos para ae dar a oitava 
pane, he mal!' dlffi~ll faler um Regulamento fixo. 
Nós ainda nlio estabelecemos Q modo d. nova ~cf. 
~ini,lIllaçõo,: ,até agora a:&be'Be, que cada uma Pro
Y1DCla adunnullrava e cobrava 88 8uas rend .. , faBia 
com eUoa 88 despesas que estavão ordenadas, e re. 
mettia pura o 'l'hesouro as sobras, se 8S havia. 
Quando e&t:abelecermu8 a administração da Faaenda 
Nacional t e o sistema que houver de adofJtar.ae em 
geral, ent~o poderá dar.ae, para as ~tradu e outr88 
Obr88 pubhcas t o que se Julgar tl0sslvel e util. O 
que aqui se &!isentou sobre a oi~ava parte, foi 03 
IUppoalçiio de que havendo sobra, deUas sc tiro/ria; 
porque era impracativel que se tirasse do total das 
rendaa, quando primeiro BC c.Jevião fazer as despeslls 
~cesl&ri .. , e que el!tI1o dcterminndas por Leis e 
Ordeu.. })or tanto nesta parte deve haver a deela
ra\'io RgUinte - tlepois de pagas as despesas ordi· 
Daria. da Provincia -. Verdade he, que nem em 
teda. AI Provincial se poderá isto verificar, porque 
em muitAS deUaa n~o ha rendas que cheguem piara as 
despesai, mas ao menos se verificará na maior par
te deU.. Com .. as modificações expostas, Sr, Presi. 
dente, cuido que ce~ão as duvidu.e dimeuldades, 
e p:)~le passar ·t'ate clnçado ProjectO, que tanto tra
balbo e coosideracões 008 tem devido. 

O Sr. .4,·ou;"u: n,nclon: - Sr. Preaidente: 
Oa iIIustl'ea Deputados 08 Srs. Car.:alho e Mello, 
e A/onteMlma, tem desenvolvido a materia ampla 
e sabiaar.eate, e tCID dito tudo quanto eu poderia 
ttizer, e pnra. que antes tinba pedido a palavra. 
llepctir o que eIles disserio seria desperdiçar tem· 
)lO. Conh·ntar-mc.hei em dizer pouco em resumo. 
Quando esteve eite Projeclo em discussão, Sr. 
Prt:!idcllte , eu nlllndci á Mesa uma emenda que 
ha de cllnst~r da Acta: nella dizia eu., que o ~o
vernu das Arlllas devia aer sugeito em tudo ao 
Governô da ProvÍt:cia, á excepção somente d88 
matcrills pllr3m~llte Miliurcs, determinadas no Re. 
Ifulamento, e na cxecnç!io daquellas Ordena que 
llnOlcuiutllmente a eUc fossem dirigidas pelo Mi. 
Disterio. Esta emenda, p'.>sto que apoiada, não 
passou , e ficou scndo a regra, que o Governador 
dAS A rmu era iOltependcllte do Governo da Pro
vinda (chamo GO\'eruli ao Presidente, e seo Con
aelho). Daqui resultou que se puzerão e se vence
r.io tllntl18 excepções daquella rtWa t que ficar~io .li excellções como regr., e a regra ficou quase 
~endo Dulla. He Ilor isso que eu agora acabO de 
apoiar a emenda, que tem. offerecido o Sr. SOflaIJ 

Mello, para que as excepçães fiquem sendo regra 
" esta fique sendo excepção; e por eU. voto, P?r
fj\!e se não he absurdo, ao menos be um defeito 
que chora serem ~ excepções mais comprehensivas 
do que a regra. A materia vencida fi~a existindo.: 
_ão lia mais do .que transpor para eVitar o defel
&o. Quanto ao olltro defeito, que se nota de. se 
4ebar a oitava parte das rendas de cada ProVIR. 
ei. á disposição do Governo, tambem cu voto pela 
emenda d., lal defeito. po")ue quando elle p88SOU 
eu votei o contrario. Como votaria cu que das 
rendas de cada uma dAS Provincias fosse separAda 
a oitav3 parte ás Ordena dI) Governo pa~a, • obras 
bOvas, quando e!1 .d que na minha provIDcla, e 
em muitas 01l1r4s, 49 renda. não cbegão para paga. 
mato dos empregados, cre.eendo por i8lO annual
.ente o deffcit P .A votação que heu~. de certo 
'" Bem tÍ)L!o o coDbecimOD&O ...... He poI' 

unto prtci80' remediar este fngno, rara' que el8. 
oitava parte se não verifiq~c senão nas sohr&!i, 
9,uando houverem. Emquanto li lacuDa '1lle 's 
Sra. Andrada J.}fochado, e "ergut;ro. descobr fM 

na Lei, por se não ter f~lIado na Provinc·a do 
Rio de J Bneiro t »ertendendo que 011 a Lei t:l'jl& 
extensiva a esta Pro~lincia estabelecendo. se a Or· 
dem do Presidente de:!a, ou le dê A r~iio por· 
que não he comprebendida, de certo, 8r. Prf8iden
te, me admiro muito dellta censura. Quando o Bra
sil era Colonia, o Rio de. Janeiro linha Guver
nador como as mais Provincias: logo que a Cor· 
te aqui fez o seo &lisenlo, o Conde de A reol 
deixou de governar, e 8Ó ficarão existindo os Go. 
vt'!n~tlor.es das de 1~lais Provinciu. Aqui estava o 
M Iflls(erlO t e os Trlbuoacs que se crearão, encar. 
regados dai diftercntes Administrações. Seguirão-se 
lias Provincias 08 Governos Provi~orios, prescllte 
de no~sos Irmã08 l.u~itllnos; com eUea começou 
8 desordem nu Provincias, e ellts fizerio lem. 
brar esta I~i 1I0va~ Toda esta A!'~embléa sabe e 
sabia que hia fazer uma Lei para os GO"ern08 
dai Provincias t e não para o Rio de Janeiro, on
de Dão havi3 Governo Provillorio. Logo onde está 
~ lsc.una ?Ficar.i viciosa a Lei, sc agora se lhe 
Ingerlf eliSe cncberto: e portanto voto que nesta 
parte se nlio ~eve tocar na Lei. 

O Sr. Lopel Gama: - (Não Ie entende o 
Tachigrafo Yictoritlo.) 

O Sr. COIta Aguiar: - Sr, Presidente: P ..... 
la simples leitura deste Projeclo .. obre os Gover
nos das Provincias, \"e· se claramente que elle 
Dão pode reger para a do Rio de Janeiro, que 
não he possivel lEr governada por semdhante for. 
ma de governo. por estarlm aqui 88 cousas mon· 
tadas eln outros eixos. ConVf'nho que para o futu. 
ro posS1L isto ter lu~ar, particularmente ae a a~de 
do Imperio for mudada para outra parte; porilD 
jamaia agora: e são tão palpaveia as rasÕC8, quo 
seria perder tempo, lIe per(endesselll08 pronr • 
barulbo, e confusão que entltO haveri!.; não ~ 
dendo por ora ser aplicavel para as nossas l'Írcuos_ 
tandu oChlaCl o que lembrou o Sr. JTnglleiro 
IIObre Paris, porque outro he ali o sialema estabe. 
lecido. Entretllnto como temos adoptado o princi. 

. pio de que as Leis sl'jiio publicadas sem prc:aJ:D. 
bulo, ao qual por via de regra se expunha, a. 
meDOS até aqui, quaes ai rasõell e motlvos da pu. 
blicação das ITlcsmas Leis t niio me opl)()nbo a que 
se declare qual a sorte da Provineia do Rio de 
JI&neiro, como pertendc o Sr. Andrada Madado; 
fazend()..se um artigo tteparado, não só pelas rasõea 
que, aqui tem sido expeudidas, como igualmente 
pela attenção e consideraçiio que nos deve merecer 
esta mesma Provincla. Quanto ao que pertende o 
Sr. Y~rgue;ro na segunda parte da lua emenda. 
sobre suprimir.ae a independencia dos Governado
res d,1S Armas, tJmbem me não opponho, particu
larmente havendo ob»ervado que isto tanlo k'm ... 
IDRtado, e o negocio fica sendo sempre o mesmo; 
lima VeJ que no projecto se marcão es exceP\'õea 
dessa independencia, restringindO-se quanto bt' poe. 
.ivel as allribuiçóes dOI mesmos Governadol'eL 
QU&htO porém á emend" do Sr. Mont.cllumn, Da
da lIa tão justo, e até em Ct'rto modo fitá isto 
entendido; porque devem ser primeiro ftttendid .. 
ai despens nccesaari.. e indispensaveia das Provin
ei .. , e o competente pDgf.mento dOI (mpregadol 
publicOl, e ~i. aUlboridades dai mesmu, •• 
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o .e tuc1e leria delOrc1tlll. Retuminc10 pol. mi- dade lIIl~lifo repnplrá 1 toc1o 11ae1le que IIDI , 
ahas idéu, "oto pela emenda do Sr. A,.d,.o_ jUllica. Voto pois pela f'meoda. 
Nadadff, par. que se declare, que a Lei não 'O Sr. Ferreir" Fr""ç": - Eu peço • pala. 
pode tt>r lugar nesta l»rovinci.; e voto lambem "ra t Sr. Preeident., para requerer primeiro que 
pela segunda parte da do dilo Sr. Verguei"" e tudo que senllo palise 'I,n(.io do Projcc&c. li. 
pelo .t:creaccDtilm'ento propo~lO pelo Sr. Mame- nova iedacção. Depois pergunto se acalO pode 
'1tmtJ, direr.se absurdo aquillo quo 8e julga injusto. 

O Sr. França: - Esta discussão ba mtneta (Apoiado Apoiado.) Se põele, digo que me pa
u conhecimc .. ,o de haver ou ndo haver antinomia, rece que o llrojeeto involve alguma cousa de io
ou abllurdo nl Lei que ha de uneionar.se: nenhum justiça. Nós .cclam'mos um Imperador para n. 
1Ios Srs. Deputados poil póde f.lIar senão desse reger, e c<.In OI seos competentes direitoa; ma 
alllumpto. 'foda\'ia ouvi diler a um iIlustre Preo- os I'u .. os não declararão de mnncira Ilguma. 
11inante, que era nccC88ario declarar a $Vrte da Pro. que aquelles direitOl que eUes podessem ,collservar 
'Villcill do nio de Janeiro. mSI! pergunto eu, di. se lhe. tiraut,m; ellea eatavlio nl posse de ele-
ili80 algum respeito de nntinomia. ou absurdo que ger 08 S('Ol Govemos Pro\'inciaeos, ................... . 
he a materia de flue se trata P Não certamente. e parece-me haver iDjultiça em se lhe ,inr a elfi
'Loga tollatur quellão.' Quando o Projecto veio á ção destes GovcmOl. ( A' ordem A' orde".,) Eu 
ABaemblé3, e nelta te discutio, foi somente com o estou fallando da injulitiça ou absul'do que me pa. 
intuito de dar-" aOB outrol circulos Pro,ineiles rece ha\'er ~ agora IC não querem que eu o apon
GOYemOl adaptados áa lua, circunstancias; e não te, entlo digAo que uio falle; ma eu exisirei 
te trltou de compreender nas disposições da Lei a tamlJem que Ie obscneo direito que lenho ele pe
Provineia do RiO de Jantiro. Se esta l>ois deve. dir, e reClamlr llelo que me pnrece just:o- Eu Dão 
011 nno deY'e ter um Prefeito, a exemplo do que 88 vi que o Governo eleito na minha Pro,inda,. 
pratica em outras Nações, não he 'iuestão para de que foi Membro o honrado Collega o Sr. 
agora; em tempo proprio, e qUlndo se isso propu- F,a"d,co Carneiro, fiR188 OI males de qlle o fe. 
Rr em l'rojtlCt~, que aeja competentemente debati. acuflado, e tambem vejo que Ile milhbr que o 61bo 
do, se decidirá; e para então reservo o fallar nes- da Pro\'inda guverne do que o· de fora, naquel" 
i~ these, que por agora he Ibsolutamente estranha que tem filhos capczet de governlr; e ei .... qui 
do :mum;,ü sohrc que versa o nOlso debate. Por porque requeiró, pelo direico deJ)eti~ãO que ~n~Ot 
~ulra parte se disse, que cumpria supprimir-se a a faculdsde de reelamRr atàvor I minha P"vancaa; 
cta l !l'ul" da iodependtncia do Govemo das Armas. 'por t.'OnsegWnte fl&Çáo.me meos SI'I. o ( •• or de me não 
COD\'enho nisso. atteudtndo a que no §. !it8 da Lei interromper. Pergunto pois li ~&O continuar? 
Ee di. que o Comandante da!l Armas' lIe indepcn- C Pock, pode, dissenio alguns Sra. OCllutados ) EII 
dente do Presidente da ProviDcia, quando no §~, esta'a dllendo que havia absurdo na Lei, seaundo 
i9 se estabelece, que não póde filzcr emprego da 'o meo modo de pensar; as Provinrias, por ex
fc)r~" armada c..'Ontra os inimigos internos, sem que : ~mplo, a da 8ahi3 e a (te Pernambuco, P01' 'feri

nisso convenha o Presidente; o que implica algum tura não tem 61hol capues de go\'ernar a Pro
tanto de subordinação, que contradi. nquclla thc~e vincil, eleitos pelo Povo que 08 pode conhecer, • 
absolula; pelo que fic.1rião mais bem conciliados OI 'l.ue tem direito de OI eleger? Pergunto não te. 
ditos dOIl8 panafol , 6upprimindo.ae na rcdltção el- na mais ulil que um fil1lo da Provineia a go"er
tia cfau.ula da indepcndencia, que pôde dar asos a nuse t do que mandar governa.la por um filho 
cuntlictos de jurisdiçõcs entre ali duas principaes de outra? Quem he que pôde governar uma casa 
AulhlJridlldes das Provil'lcias. Em terceiro lugar tcm- 'melhor, o mho deU., ou o de outra t bem que 
ie (}ito, que he absurdo decretar-se a dedução de Il'ja parente? Digo que o filho deUa; pois o pa
uma quota parte do residuo das rendas di cada rente, apesar do "inculo que o liga, não governa 
Provincia, p!ra ser empregada em suas bemfeito. tão bem como o proprio, que tem mail intereue 
rias tcrritoriacs; porque em bipothcse 6e nITo dá e. nella. O mesmo digo da Provincia; deve aer go
se residuo em muitas Provincias. N;io "ejo nisso vernada pelos seOI proprioil filhos, enio pelol d .. 
nem sombra de ablurdo: a Lei he geral para tó- outras. Nlio digo que seja inteiramente da eleição 
das R8 Provincias; se algumts ntio tem residuo, do povo; mas que o po~o os p1'OpOnha para del. 
ahi fica sem aplicac;ão p'fatica I lua diiJlollição, les escolher o Governo." ( A' orde'l1t.) Queira V. 
pOl'que fr.lca a mataria sobre que rccabc a meua Ex. ra,.er o favor de me chamar á o~l1em. quando 
disposiÇ"do." .• entender que cu 68io deU,; ma. não OI Sn. De. 

O Sr. Du",.te SiliJlJ: - Sr. Prt'sidente: Le- putadot. 
vanto-me para fallar sobre a emenda do Sr. AlolI- O Sr." Presidente: Seria bom que o Sr. 

materi:. da di.cussio, 
8upoem antinomia o. 

tell/ma. O Artigo em questão manda positivnmen- Deputado se cingisse só á 
te que a 8.· parte de todo o rendimento dai Pro- isto he, á parte em que 
"ineias fique á (1isJlOsição do Conlelbo; e isto aba urdo 
não consente a interprelação que se lhe tem qUI- O meaDIO Orador: - Eu logo em principio 
ti(lo dar. aqui. Se uma Provineia tem de rendimen- propus se o que eu julga .. a injusto podia chama~ 
to, por ex., 8 contos de réi., deverá separar-se ab.urdo , e alSenlou·se ql1e 8im; e IObre ~ 'lu. 
um para 8S clespezas ordenadas pelo Conlelbo, e jlalgo injusto lIe que cstou fallando, porque o 
letl' fir.ariio para ai ordinarias. Ora ha Provineiaconsidero absurdo. Meos Sra. Eu faço uma com
cujo rendimento não basta p.ra estas; e por' con-. paração muito limples, e ja peço perdão a cata 
tle'l"r.ncia lHlreee absurdo di.trabir-ae o seo rendi. Auemblél, e a Cite povo que me está eacutando. 
mento para outras applir.ações. deixando de pagar da comparação que faço: quem defende melhor·. 
nlÔo sá â tropa, e Empregados, como ae acaba de casa o cão manso deUa, ou o valellte de fora P 
direr, mas I&tê aos credores da Fazenda Publica, Ja dine qUI ~o perdio desta comparação. O cão 
&ltanllo-se á boa fé dOi contractOl: isto em ver- que melhOr &ldade a cua, he o criado neBa 
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~. 'Iam"" li miol daqueUe lIQ8 O iulteata, eque valM t Caldtu. Rum.c1, Cosia, COIt4 Aguiar" 
lãe como o .no que alDa a It!O amo que lhe co. Sousa J.1I~1It1, Femande8 Pfnl,e;,'o, Maia, .Arou_ 
ltre .. CarDeI, o U lUiteaa; ate be que he o c.\e Rendon, Rocha, Sem1t~ Ilib..irc t Furtado 
bom guardador t e nlio o cão nlente de ("ra, quo Mendollft., ,sand:-ra, Coata Carva:ho. Alldlode 
até morde OI filhos de C&I8. Asaim, Sra. deixemo- LI:1rG, Ttixeira de Gouvca t Ct"..t'all,o e .LUci/o, 
IlOl de Cli .. de for., ainda que ~jão valeutes para Pedre;"a, Cam/I.TIJ, Fra"fa, Ri~i,o de St;mpaio t 
hOS dcfcndér • casa. Sejão nomeadol o Praiden. C.'OlIlcanti, * úUHla, ( ne/la8, .Almeida e .Al
ta c o Governador de Armai pelo povo, eo Ooyer-. bugufrgue, Gfdr:ão, )}/is-:tel CalmfJfI, Ferrt-ira U 
au escolha '"' entre es&ea oome.do. o que ac:har "ra'tio, Y ergueiro, A. alijo Li.,a, Colta 011,.,.., 
maia cap'l. fJe o que unlaa a diser sobre o Pro- .JIlvore, da ~ii'ta, Oliveira Maciel, l'aria Lobolo t 
J~to ~ que consem absurdo t porque contem a maior Sobreira, Bra,,' Ponte8. 
InJushça. Concluida :a votação, dccidio a Assembtéa 

() 6r. CurIN;ro 4a Cu"IIa: - O nobre De- que BC fizeste nova rcdacç-Jo da Loi em conformi.. 
,utadu deve Dlandu a lua emeada á me... dade das emendas appro"adas , e que volt4S8e , 

O !\r. Fe"eir4 Franfa: - ISIiO he um traba. ..M_ para se resolver lie eslava conforme ao vellcido. 
lho muito ,;rande; m.. em fim vou eacreve.la. O Sr. P,eaidmte diase que se havilio Indica-. 

• O mC5mO tir. Deputado mandou ai Dl... a at- fõe&, se podião otrcrecer no que restaTa da ho .... 
IUlDte O Sr. earmiro da Cunlw.: - Sr. Presidente: 

EMENDA. He ~m muita m~oa e ~or do meo coração CJue 
eu ve~o no Correto do Rw tU JaNe;ro una artl!,ro 
extrallldo de. outro P~riodico,. e!D que se mo~tra que 
para a Bahl:& expedira o MInIstro da Guerr. uma 
Portaria para se' remetterem par. o Rio' os Prisio
nei~a Europeu., que quiserem assenlar praça para 
:ernrem pelo e'paço de quatro alIDOS. Apell" po8-
80 crer, Sr. Prt!llic!cnte, que este Ministro tom .... 
lemelbante medida. Eu vejo que por essa Portaria 
IC mandão vir homens, que eu não sei c:cmo OI 

podere,!," ver no nosso IGio: homen8 CJue tillgirãO 
lua maos no sangue dos bonrades Brasileiros! Corro 
~ .. que se mandão vir laea homenapara gnr,"lir a 
nosSll segurança, depoilJ que talarâo nossos cam
pua, depolll que fizerão profissão de todas ai mal. 
~acle.. c.(llltra nós, c qlle foriio contra nossa Causa, 
c contra • revindicIÇtlo dos noSHS direitos? Será. 
poasivel, Sr. Presidente, que estes homena venhio 
~ra o n0880 seio. e que nós os pos~moa rect ber ! 
~erá posai vel que vej4mOrJ a 6an~ue frio, e com c0-

ração tranqtlillo, semelhantes indlviduosque nOl qui
lerão sacrificar, e que eu cuido que. ainda nos per_ 
seguem! Havemos admittiloa quando ainda trab •• 
Ihamoa par. conlolidar a nossa Indepentfencia f .Pc.. 
derão cstes homens algum dia .r nOl8Ol ami~os p 
Julgo qJle não. Pois para que OI queremos? Terá 
a Nação precisão de lançar mão de iaimigoa para 
detender e lustentar a sua Causa? Ou ° Aucusto 
Cbefe da Nação acaso. precisará de Lusitanas para 
.ultentar o Throno, que a Nação Bl'&liileira levan
to.. para nelle o collocar como seo primeiro Mo
Darelia? Não; não se precisão de semelbantes . ho
mens par~ cousa nenbuma. Nunca tal gente pode. 
rá aer '?oa. Uma medida desta natureaa, Sr. Pre
.idenle, Dão páde ser I~não um erro do Ministro 
da Guerra; he contra ~11e que eu falJo I e sempre 
quaDdo eu fallo contra o Governo, me dirijo iÓ 
aos Ministros; nunca contra aquelte tine nenbuma 
responsabilidade tem. e que a mesma Constituição 
tu impecavel. (~'poi4do Ápoiado.) Respondão pois 
OI Ministros pelo que falem, ali., nio ba ConRi. 
lniçio, nemaegurança., nem sei como podert'mOl 
collfOlidar a .ema ob,.. O negocio be de luroma 
importancia, e mél'ece toda a cousideraçio; nftll 
permitam OI que- lI' diga que nesta Asaembléa OI De. 
pu.tadOl não ~m coragem para pedir a respoasabili
dade de um Ministro ,. que procede de semelbaate 
maneira, que p.erteDde Pleter entre nÓl eael moa .. 
tIOs tin&os DO lIIIgue d~uellea que perdedo •• i
da 110 campo da Batalha pela def... da Patria·1 
..I:a wqeIIIlO a ~. Não lei .. ~ - ... 

Peço qnc -o PreGidente e Governador de Ar
mai 8t'Jão propoGto8 pelo POV-Q. tcodo-oa elegido 
lia forDia das maia eleiçÕCI; e dos propostos n 
Govemo bGllleio o que julgar maia apto. - Jinto
"io },rrejra Fra"ça. 

Nilo ~i. '.lIlilida por contraria ao vencido. 
O Sr. I'fuidcnte declarou que tin'ha dado • 

1I0ra d:ls lndicaç9tlS; mas requerendo algun. Sr .. 
De.,ut~d08 a prorogação da discussio, C:OllàUltou-
18 • Aaembléa. ~ dccidio que continulsac. 

( l~allário el\t((o os Sn. Camriro d(J CUMa. 
SOll84 M,.lln, e Bran' Ponte., ma não .e co. 
&enclc n 'l'lleMgrnti" ) 

O Sr. Pre.firk,aU perguntou se a A esembléa 
jul,~,a lufticientemeJ1te discutidas 13 fl.meudu sobre 
• tnttnomiu e absurdos de que ee laavia tratado, 
fi'" _procedet IÍ_ vot&ÇJ'io: DeCidio-se que lim. 

P .. u :eDtliO a propor: 
I.· • "DDda do Sr. Verglln,b na parte qu. .n. que ..• e· suprima a independencia dOi Gonr

pOl da. Aim:as: li'oi approvada. 
~.o Se eeta re:mluçe"io prejudicava a emeaac1a do 

Sr. SOU8.J M ('/10: - Venceo-sc que sim. 
S.o Se pssli&va o S. ° Art. d. dita emenda do 

I3r. 1?6rf[lieilo: Decidio-fie que não. 
4.° Se passava a emt:nda do Sr. Jlonluuma: 

Fui approvada ui". a redação. 
6.° Se p!l8S:l.va a do Sr. Be"";'lue, de R~1efIde: 

:roi IlPI"ovan:t. 
O Sr. DiM .requereo a votaçlo nominal para 

.l&n~lo do Projccto: e aendo proposta foi ap
prOfad.. 

Sair40 então da Sal)a . OI Sn. Fe"eira Fr .. 
fG • Silf1~ Lisboa, e Te;ztira • COIfa. que ~e
áII.rarão qae Dão votavão por Dão terem _Rido 
.. diaculSÕel. 

. Prooedco-. logo á dia v~taçiio, e ficoa unOro 
doaatto o Projeeto por 53 votol con&ra 8. 

Vo&6rão coatr. z 'o. Sra. Xavier de CtIJ'TJfJlho. 
P.Jn Mello, Fortuna, DiIu, Crlt1t Gou'OélJ, 
,~nrira No1Jry, CanrIiro da CunA .. , HIf.riIpIu 
• BUnuM_ 

Votãrão a fayor: Oa Sn. .A"drGtliJ MaMado., 
G.,.id8, Ba,'ol, Navarro. Ribeiro Campol, 
.4f1laaio Cal",o,., Bispo C .. peUão Mór, PiraAeiro 
ti' Oliwi,.". Gal1lG, ÚJtJC..8 G .... , Arnujo YitJlllUJ, 
DfMJrte SütJa. Rill,iro de Rumtk, Jlou T .. 'DCI

f'U, .F6,reir" &rreto .,JlonIMIIJIUI, c.n.tiro, 
.AccioU J Teize;ra Y GICO"""' • ........,. • Car-
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• iseu1'lO pelo tnt"usiasmo terei ofFeudido .lpem; • 
assim be, OI meos nobres Collcgaa me perdoem. 
F.Uo contra este Mioimo, porque esta medida me 
par,-'Ce iniqua, pOl'qile he coatr. a vODtmb geral 
d'ol povos, e até contraria ao que le tcm de
cidido a respéitu de.tes homens, 'l'.:vel, Sr. Presi. 
,lente t s('jão e.tls medidaa as que tenbão levado ai 
Provincias ao despto e á desconfiança. (.lpo;aoo 
,A poiadn. ) Isto nlio he • opinião de um homem 
particular t ou de dous, tres, ou ql\atro, que a~· 
tia r de pOllCU conti,rme á conservação da armonia 
fossc lADc;ac1a indiscretamente per um escriplor, em 
um Periudico; he uma Portaria do Ministro da 
(; llcrrn, (Ie uma das primeiras AUlhoridades, que 
deve vigiar pela scgurança publica. Como he isto, 
Sr. Prl'sideulc! Ha pouco tempo veio remetido a es
ta .Augusta Assembléa para dclibarar um negocio 
dcsta mesms naturesa, e qual foi a delibera"ão ? 
Que estes homens regressasscm para os seos lares, 
e que a Nação Brasileira tivesse até la generosida. 
de de mandar que toe apromtassem transportes l,sra 
elles t e que p:lftisscm logo. Pois, Sr. Presidente, 
cu que votei por isso, e que acahnndo deste lugar 
YOU entrar outra vea na minhá carreira, poderei 
ver um homem distes a sangue frio? De certo que 
não; e tambem cert3 estou que estes mcos ICnti. 
liientos são os de todo o Br~i1eiro honrado, q:le 
dcst'ja sustentar Q dignid:tde da sua Nação. l:Jor 
tanlo r\:sumindo tudo quanto tenho dito, peço quo 
BC exijão do Governo informRções,. sobre os molivJJ9 
que o arrastarÍlo a tomar aemelhante medida; e co
mo eslou descorifi:ado que talvez no Batalhão da 
Imperador já existão alguns destes homens com PJ'~ 
Ç3, peço tambem que qu~ndo aqui chegarem não 
descmbarquem. e que igualmente com os outros se. 
jüo rt~met.ido8 para l)ortugaJ. Mando á Mesa a mi
nha Intlicaçiio, e iguahncnte o Periodico )lira ser 
liao, pois póde ser que alguns dOI Srs. Deputa
dos o nio teohio visto. 

INDICAGÃO. 

Propollho que se peção esclarecimentos aeerca 
da l'orlaria de 2 de Agosto do Ministro da Guer
ra I remetida ia Junta da Provincia da Bahia, que 
m«udll remeter para o Rio de Janeiro os prisionei. 
ros de Guerra; e que se t.iverem pentado Praça 
a1gur.s Lusitanos dos mesmos no Batalhão do Im. 
pendor, estes nlio rlcsembarqul"m t e que tejiio maR. 
dados para Portugal. Paço da AlIsemhléa 11 de 
Outubro de 1823. - Carneiro dn Cunl,a. 

O Sr. ftlo,tl~8uma: - Sr. Presidcnte: Eo ou
Ti dar a hora, e na fi;nna do Regimeiato eslá a 
Indicação adiada; mil. como tenho visto a Asscm
bléa pr01'ogar a sessiio por outras couus em igu:1es 
~ircunSblnciQ, e mio sei se de tanta monta. peço 
que tamhem se prorogue agora. A Provineia da B.,;. 
Jjia, assim como ha de ver com muit" desagrado 
que nos seoa Corpos entrem Soldados LusitanOl, 
assim ha de ter muilla satisfação sabendo que a 
Assemblt'a tomou em consideração a Indicação do 
S,. Cunll4. 

O Sr. Andrada Ma~hado: - A prorogação pa
rece que deve ter lugar; já hoje mesmo se prati
cou p')r C01181& de menOl entidade. 

O Sr. Carn~i,o da em,h": - Eu fallo nio 
como Deputadu de uma Provincia, mas como De
putado do Brasil inteiro; e toda as yezea que eu 
.. ir que h. precilo dder alga... COII8& a ~ dei. 

le, Ilei ele ' •• 10, ";1 o iftuI&&cJõ qual &r. (8 .. 
ralmenle Apoiado. 

O ~r. Presidt:nte propol á Assembléa le pro
IOn"a la sessão; e derldio·se quo sim. 

e Requerco entúo a urgencin da Indicação o leO 

illustre Allthnr; e scndo apoi~da e vencida, fe .... 
a se~nda leiturn I e entrou em discussão. 

O Sr. .AlldrG(l. Machado: - Eu quisera ain
da accrncentar que se pedjs~e a Copia aulheDtica 
dessa Portaria, para nos ccr,ti6cArmos, que no mea
mo tempo qué vinba este negocio n Assembléa, 
para oós o decidirmos, o Ministro da Guerra ci
nha a ousadia de tomar semelhante medida, como 
para lombar ('OSRep~lentanIt8 ela Nação. Peça 
pois que não 6Ó venhA aint6rmftç~o, maa Lambem 
a Portaria, e que o Minh.tro diga qUles farão OI 
motiv08 que teve para assim .obrar. He preciso que 
nos entendamos com este Ministra corrompido, • 
o mais corrompido que tenho "iato at~ agora. (Apoia. 
do Apoiado.) Eu mando o seguinte additamento. 

" Que se peça copia authentica da 'Portaria d. 
t;Jue trata a IndicaçãO. - Andrada Mach4do. 

Foi apoilldo. 
O Sr. Henr;que, de Rt8ende: - Ha poueo 

ouvi queixar.se o Miuistro no eeo Ollieio que as 
desordens que vão pelas PrO\·iDci .. do Norte nas
cem da liberdode da Imurensa: ounca ,essa liberda
de se acabe E'ntre nós! 'De certo, se aio rulllW • 
liberdade de Imllrensa t nunca nós teriam os noticia 
dessa Portaria; e hc de reparar, que sendo o Dia. 
rio do Governo tão exaeto em publicar outr:1S Por. 
tarias, deinssc essa no tinteiro. Ora agora pergun
to t quem be anarquista? quem com Portarias de';' 
ta naturess vai cho(~ur :a opinião geral, e provo
et1r o resenlimento dos P~03, "brigando. 08 a em
p:lfelhar, e tratar como enl'Oillf'll amignll hojf> aquel
les que hontemnos c()mbaterão t e derram~ra'o o 
Angue Brasileiro; ou he quem clama tOlltra se_ 
melhantes procedimentos do Ministerio? Nlio b. 
preciso que ninguem maneie incendiar ai Previn. 
eias; essa' Portaria falia por si mesmo; be eUa. 
Sr. Presidente I e outros papeis que, aqui se Im
blicâo, quem tem posto •• l'rovinciaa em sobrelial~ 
to, e dnordem: lea.s~ uma correspondencia. Clue 
vem no Diario do Governo N.· 52. em· que .. 
n08 ameaça· com uma confrllreYolução tomo a 
d.e Portugal t e de lermos aqui levados a ferro e 
fego. No meio de tudo isto t no meio de tanta 
desconfiança t qunndo ainda Portugal Dão teM , .. 
nunciado ÚS811a8 pertl'nçães .obre o Brasil, o met
tcr DO Exercito 08 Soldados prisioneiros t que qo .. 
rerá dizer? Com. podemos ser def~ndidOl _ por 
aquelles que acabão de combater contra IIÓS? N lÍo 
creio que Sua Magestade tenha ,arte ncs@a Porta;.. 
ria: o Ministro he que promo'Ye semelhante me:. 
dida. Portanto, eu voto pela Indicação do· Sr. 
Carnei ro da Cunha, e como, bebi qoe seja u.. pa
pel offieial o transcripto n('sse Periodico , nio 
he a mesma Portaria do Ministro, he justa • 
adição do Sr. Jlradraa MaclUldo, pari que o Go
yemo DOI remeta a propria Portaria, para á vilta 
.e conhecer a culpa do. Ministro, e depoia ver 4) 

que dnemOl deliberar. He por taes p~imentOl 
que os Povos vivem d~con6Id08; e quaodo 'm
te. se tem .fallado em pIADOS de união até em pa
fell PllbhCOl, . quando DOS ameaç50 com' uma· 
contrarevoIuçio, como a· de Portugal, convida!' 
IOldadOl LusicanOl a 6car eDtreDÓl, certameDte 
'luer cliIer .'suma COUIa. 
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o Sr. Mon~MIfU: ;; Sr. 1'*c1111te: BIt. 

Minittro da Garra tem·m~ merer.40 ba .. aaae at. 
teaçlo; Illo he fIta a 1.· Te, que f_h. • .a
ti,raçiiô . de faU.r li soo rcspt'ito, e fazer ai miaha. 
fraca. e humildes obsenaçõe. acerca do leo pro. 
ceder. Já alma ,·e7. mostrei que elle pertendia in. 
çar o aOlso exercito com oftjciaet que acab.vão de 

. derramar o sangue brASileiro; a A.semblé. tomou 
em C8nlideraçllQ • minha IndiCAção. pedirão-se in. 
iOrmaçóea ao Governo. este ja.. mandou; mil 
ainda estAm01 par. Ver • decisão final. Obse"ei 
maia que este Ministro era inimigo ia Causa do 
Druil t JIO"lue praticava malvenaçÕt's contra ~ 
Fuend. Publica. mOltrei que dava 48. fi. mensaes 
• um Coronel de Engenbaria, quando a Lei Iboa 
negava; mostrei i.to, e a Aseembléa mandou para 
• ComntisllÍo; a Commiuão até .gora ainda não 
Jelpoadeo; e entretanto este Omeial está comendo 
4S. que • J.,4.j lhe niio dá. Mostrei mais q~e da
va 80. I Labatllt, na pesaoa de sua mulher t 
quando Labntut, logo que deixou de aer Chere da 
J~xpedição de que fllra eacarregado, dcichou ,de tl'r 
direito a esS& gratificação; a minha I~dicaçüo tev. 
a .lcagrAÇ'l dll ser proposta' quasi á hora, e ficolj 
·Aiacl •. Tenho mais I observar que este Ministro 
abu'f8 do Nome do leO Monarcha; e para exem .. 
1':0. tenho gu!trdado. no meu ~I~o entre o~tros pa. 
lJ!!hnhos uma Portaria delite ~llnlatro relauva a um 
~lt'lItre do Areeaal, que ~il a IU~ reforma, 80-
},;C a qual devendo-l8 mandar informar competen
temente I Junta, expedio o Ministro Portaria, e 
r~solveo por ~j só o negocio, como se f088C Impera
tlor. Eu tenho guardado . todOl es~ e oulros pa
lleis para informações; e para pedir a 8(.'0 tempo. 
, frente da Nação • demissão deste Minhtro. 
( Apoiado. ) Cumpre mostrar que não lomos mu
:ias ~spectadores de malyenaçõe.; eu tenho doeu. 
mentos. para aparecerem I r"peito d~tea e d'outroa 
N c"'octOl da Fuenda, e lae necesnno que fallemos 
com" clarf'8S I qnceonemOl pela rail esta lepa' de 
males, para evitar que não 'fOlte o. antigo sistema: 
niio "onttintamoa que o carunxo contl~ue a roer tu. 
do. EII per tendia fallar lIelites obJecto8, e para 
occIsHo propria me reservava; mas o S~. ~ullIUJ 
prt!vellio aa minhas idéaa ,com a 8ua In.dlcaçao; e 
&gararequeirG a Assemblel' que se ~fficle ao .~o. 
verno para clle responder com a maior urgencla, 
aatillfasendo tambem á lembrança do noJ>re Mem. 
bro o Sr. .Alldrada Maclt.ado ,a quem muito 
respeito. . 

O Sr. Carvalho e Mello: - Sr. Presl~ente: 
Costamado sem pre a não f .lu~gar sem ouvir. as 
Parte. e sem tet proVil8 deCl&I\'~:]. ~a accusaçllo, 
1'150 posso louvar que se estabcleçao Ja penas sem 
ellas, e scm se ouvir o arguido: costumado.,. tor
nl, a dizer t a niio julgl\r prematura c pre~lpltada
mente, e sem as compelenles prova!!, ~Igo. ,ue 
,mito impropriamente, ou ante~ com muna lnJUS-

çl\, se crimina o Ministro , c .1~ se pcrtende COll· 
e~ma.lo, quanclo ainda naio fOI OUVido: quando 

08 facto. não estão ainda provados, e q,;u,,!d? nem 
a arguiçio he regulnr -: leg~l. Se he ~rmclplo ~e
ral para 'com todlls os f.ulad.:los, que ntngue~ de
ve ler inji.triado. nem r"ll1do sem IiCr OUVido e 
convencido, muito mllis o fle"e !lcr para UIII 110-
lJIem revesti,lo ,lI) importanle clUplego que sene. 
Nós não temos (Iirciil) de injuriar il ning,uem. e ~e
nos a uln· empregado .de t~o. grl\od~ graduaçao. 
Assim oft'emlcmos ~ juslwa, ferIndo Y1VAm~te u.aa 

~ «era1 d' eft. , e o. cUreif. iam .ida_ elo 
cidadão tão .Itamente aqni proclamado., e avilta.. 
11101. na lU. pe&llOa, naio IÓ o emprego, a I",bori. 
dade e reprellCntaçiio do Poder EXt'cutiv", e pe. 
lo menes eoenamO!l, se não destruímos, a for,'. 
que lhe he elllencialmente lnbuente. Ire muito 
jualo flUe .esta Allsemblc:a peça os escJarecioaeD-
101 necc&8lrlOS dos fa,·tol .!rguidol; mas par. que 
o. pede? Pelle .. o. para conhecer melhor a lua na. 
turesa e a sba exillten(ia, e para lillber os moti. 
YOI, . porque se praticarão, o deliberar entiio com 
inteiro conhecimento, e á Tista de prevaa c audi. 
eneia de Parte. Eu não posso aTent"ra!' me a ne .. 
gar a accu,açio: lliio pugno, porque pcrteDdo 
dcfender em geral o Miniflterio, mas quero ai pro
vas , .para que á ,illl. deUas delibere a A,~elll
bh;a, e tOlDe uma rellOlu\,ão legal, c n:io arbitra
ria. Toda ta con~emn.çúo, em que o arguldo não 
he ouvido, não he legal, não he fundada em jus
tiça: porlanlo repito o que Ja disse, que mio 
conyem ir.juri:tr ~nil1guem, n('m contlemnar t aen~ 
Iludi, nda e sem pruvas, e que he ((lntra a harmo
nia dos Poderes aft'rontar o LegisJ:ativo com ir.. 
jurias ainda não provadas ao F.xerurivo, em me. 
noscabo da authoridade e rel'rl'sentaçno neceS8a
rias ao, bom andamenlo e' prospcridnde do Go,'er. 
no. He portllntl" 11 prim"ira parte rla I ndil'açio 
muito justa: peçiio-se os eSc.'larecimelltos; e como diz 
o Sr. Andrada Jlacluu10 peça. se que vcnha a Por. 
&aria ...... ( Foi interrompido por um Deputado. que 
disse - A Perta.ia não pode vir porque foi para 
I Bahia. - O Orador continuou) Quando rallo 
de Porlaria, entende.se de uma ('opia aulhen .. 
tica deU a , que ha de constar do Livro dos Re .. 
giSt08. Todol cates papl·is deverão i:- a um" Com
missão, sobre cujo parecer cleliberllrá a AS6embléa 
O que for justo. Nem posso ouvir faHar em d: -
miss6el por ser juiso antecipado, e pur não pr'. 
(enroer a esta Assembléa, !lendo só attribuiçl:o 
do Porter Executivo. o nomear e demittir OI 
Ministros. 

O Sr. Franfa: - A Portaria (>m q',esti'i'o con· 
tem duas parte,,: A I." t"'tll du ('XI> ui, llte de se 
mandélr vir a '''fllpa para o nio de J allciro: O 

qual expediente sendo um3 attribuL;éio do Poder 
j.;xecutivo nllda offerece l'ohre que dcntmos d"libc
rar: a '1..:' p!\rte 'versa sohre a aclmisséio de soldados, 
nossos ,,1Í1.I,~'neiros. ao servi.;o do,\notEfls R~gimer. .. 
108 como braços Nadona"s: o que 113 verdade ne. 
ce8sita de esclarecimento: porque niio vejo I,ei, 
nem ra~o plausi vel, que 8uth"rise lal c(;nclu('ta 
do Ministerio em tempos de clÍlle tal, conlO he aquel
la em que 1101; achamo!! :a r~fjpeito de POI'tugal. 
Nesl" parte pois somente yoto que se I'c\:éiu as de. 
vidas explicações. 

Julgou.fle a mltleria discusti,Ja, e o ~. Pre. 
sidente propoz: 

1.0 Se R Asst'mbléa apprOVa\'B aI." r:ut'· da In. 
dicação do Sr. Ca, "~;rn (In Cllul"" ist" hc, I1tt! 
"S pAlavral - prisioneiros de Guerra -: rei "I'· 
p:,ovada. 

2,° Sc approvava o additamento do Sr. ~Jncl,·(J. 
da Mar.ha,ln: . Foi nppro\'lldu. 

3.° Se Ilpprovav& a ~.~ pArte da Indi"açiio: Foi 
re~eitada. 

~ O Sr. p,,..ident' al'!ignolJ p:ar. II nrdt'm do 
dia: 1." O Proj~tQ (lc I.ei sllbre a is(ml'~'iio rle 
direUos para &li 14~abr.icAII metalicas do !"'.Frio· 2 o 

O Projecto, de Lei' IObre a CONcessão de fiohlos i:8 
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'fiavas e filhai dos Ofticiaea c S.ldadol do extrcito 
da B.hia mortol em acçlo. 

Levaatou.se a scsa.l0 ál S hora da far(le. 

Miguel· Calmon du Pin t Alm,ida. Secretario. 

R ESOLUÇ OZS DA ASSEMBLEA. 

Para JOIJ JoolJ'lim Carneiro d8 CarntM. 

111. c Ex. ·Sr. - A Assembléa Geral Cona
t.ituiate e Legislativa do Imperio do Brasil man
dA participar ao Governo que, quaódo resolve0 di. 
li~ir IÍ Presença de Sua Magestade o Imperador 
uma Dep\lt~çáo no dia 12 do corrente, e decla
IIU o mesmo di. de Festa Nacional, como se com
munico!l a V. Ex. em Officiol de 9 deste mel, 
Dão ro foi determinada pela roD5idcração de ser o 
da }c'eli" Acelamação de Sua ~Iagestade, e gran. 
diosa clevu~50 do Brasil á cathc~roria de J mperio , 
mas tambcm pelo r."ustissimo motivo de ser o do 
Anniversario Natalicio do MCiimo Augusto Senhor. 
O que V. l:z. levará afl conbecimeato de Sua 
Mage~tade Ilnperial. - Ooos Guarde a V. Ex. 
Paço da AssembMa em 11 dc Outubro de 18ia. -
Miguel Calmon du l'in e AlmNdt.. 

Para lt-Ianoel Jacinto NogueirA da Gama. 

lU. e EL Sr. - A AIscmbléa Geral Consti. 
tuinte e Legislativa do Imperio do Brasil manda 
participar ao Governo que, desej:tndo que cheguem 
quanto antel á noticia dos Po\"os Olf resultado. dos 
aeos trabalhos principalmente sobre o Projecto de 
Constituiçiio, cumpre que o mesmo Governo orde
DC á J unta da 'f y pograph ia Nacional que faça im. 
primir sem demora. e em vo161Oe 8f.'parado, AI 
Actns da~ sessões da me'lIma Assembl{oa dcsde 15 
de Setembro, em que principiou • discus~ão do re
ferido Projecto. O que V. Ex. levará ao co-

nhccimento de SUl Mageetade Imperial. DeOl 
Gu.rde AV. Ex. Paço da Auembléa em 11 dct 
Outubro de 1828.- Miguel Calmon dI! Pin e .41. 
",eitia. 

Para ° "'elmo. 

111. e Ex. Sr. - A Assembléa Geral Conlti.. 
fuiate· e Legislativa do Imperio do Urasil, IleDdo.. 
lhe Inesente o Parecer da Commisalio de Fuen. 
da sobre a Represen'taç~io da Camara da Villa ela 
Atalaia. qlle pedio· a exlilicção da Decim. dos Pre
dios, e dOI Impostos sobre a C.rne Verde, e Lo
jas do aeo Termo, AI.im como a confirmação d~ 
Contncto de Agua.ardente, que ,relÍra para a obrs 
de uma Cadêa: Manda. participar RO (jovemo que 
para o acerto de lUas deliberações preei.. que lhe 
sejlio transmiuidl8 informações IObre !luaesquer or
dens explica.ica. que le tenhiio expeduto r .... tiv .. 
, Lei dos imposto. para fundos do nanco. e a 
que . impol tributos nOl PrediOl Urbanos. O que 
V. Ex. levarei ao conhecimento de Sua Magestade 
Imperial. DeóI Guarde a V. [x. Paço da Assem. 
blta pm 11 de Outubro de 1823. - ~/;lJUel Cal. 
mon du Pi" e Almeida. 

Para o mtlmo. 

111. e Ex. Sr. - Na conformidade do que re
solVe0 a A88f'mbléa Geral Con!otituinte e Legisl.ti. 
va do Imperio do Brasil remelto a V. Ex. os 'lua .. 
torle documentos que acompanhúrão a Exposic;iio 
do Estado da Facada Publica, para que V. Ex. 
possa ordenar que se tire uma copia de cada um 
delles por ()fficiaes do Theeouro Publico, e se rc
mettão a esta Assemblé. aI ditas copias com os 
originacs, para se proceder á impressão dos referi. 
dos documentos. - Deos Guarde a V. Ex. 1).«;0 
da Auembléa em 11 de Outubro de ]823. - .lU;. 
pl Calmon du Pin e .4lmcida. 

------_ .. '-,. ..... _,----.. _-_ ...... __ ........ _-,---_.-
HIO DE .JANEIRO NA IMPRENSA NACIONAL 1~2 •• 
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DIARIO DA ASSEMBLEA· .. 

GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA 

DO 

IMPERIO DO BRASIL 

1 8 2 3. 

SESSAO DE li DE OUTUBRO. 

PruitÜftcitJ • Sr: Rilliro 4' Anilr •• 

R Eunidoe OI Ir .. ~tado. pel .. 10 hora. da 
IDDOII', {elose a chamada , e acharão.se prelientea 
~, faUudo com. &:auaa o. Srs. Rodr;gue' Yelloló, p,,.e,,o. '!ta Cun/,,,, Araujo Gondim ,Duarte SU
w, Ribtaro dI Ruend, , .AndratÜJ e Silva, .Arm
'a' , 4'01ltA6 Rendo,., Mariànno ti .Albuljuerque, 
"No:.unf(J da Gatn(J; e &em ella o. Sr.. Colta 
~Kui4, , Silcei", N,ndonf'l, CaNTa, e Fa,.a 1.o60to. 

O Sr. p,.~litkn" declarou aberta a l('IaiO, e 
Iitla a Act. d. antecedente foi approvada com uma 
pequena emenda. 
. O Sr. F,rreir(J tl Araldo: - Havendo tido 
hon~em a apeeial honra . de . ser o Ínterprete dOI 
lentlmcntol de.ta Augulta AaceiDbléa, como Oradoi' 
da iIlusfre Deputação, que foi comprimentat a Sua 
Magcsfade o Imperador, tenho à sat.isfação de 
participar , que havendo a mesma Deputação .ài
do df8te Salão perto d. umá hora da tarde, accom-
1J8~h:1dll por um Esquadrãó de Cava~l.ria, foi re
tebidll na porta do Paço pelo. Melles da Casa 
Iml,criai • com todal a8 honras praticada. em limi
Jbantes occaliões·, e -sendo admittida ,. Sala .to 
Tbrollo, delloia das competentes corte.i .. , eu tit'e 
• 5atisfac;üo do recitar a Sua Magestade Imperial 
o discurso que remetto á Meu, findo o qual, o 
1\1'elll:o Soberano Senhor Responde» benignamente, 
e Munct)li .,.10 Ex.mO Conde de Palma, Seo Mor
domo l\u,r, entregar.me a resposta por escriplo. 
~e igu:llmente envio li Mesa; depoi. do que DOI 
I't'tÍrdrDOa a este Paço com o mesmo acompanha. 
mento com !l,l1e havi.mnt 'Iido. 

O Sr. Secrehuio Maciel dtJ COIfa leo O di.
eurso que a S. M. I. dirigira o Sr. Ferrar. di 
«I1,aujo, como Orador da Depn~ão. 

Senhor. - O. ,lori08Ol FatOl daheroiea Nafio .Druileira tranSIDlttir6õ .eom reftI'Ince .pplau.1O 

.18 Idades futura a IOlemnldacl. desce pude Dia;. 
Depois. que Daa \ margens doPirap. &rov.ra o 
brado da Jndependenci., e ao 180- poc)eroIO ~. 
~lit:l1ár50 os peZadOl ferroa da e.eraridio ~Ionial • 
08 Ilifei&os do homem, .&6 .... IO~ ~ ~" 

DaDeI destroidoe, ~nprl'o lObre aqaelle .rtun .. 
do terreno, que a Natureia tio podigamellte 
lDimoaeArL Era tempo de IUblUtuir 101 linr!
oraltos, que , innec:enciaempratavão U YllIadaI 
aves, o. artefaeto. ~OIOI, a que lU8I .ricu 
montanha. offerecião mnjadu materias. O uguD1en. 
to d. .aa força devia ler tambem a pl'lDli. da 
1\11 duração. Desta arte .. erguia am DOYO Im. 
perio, fuodado IObre OI firma ãliceraa da julliça. 
aa malfadada A lI'Ierica, que &rei 8ec:u10. aofes vi. 
ra com horror afIOgar .... um antigo lmpaio .~ 
II8ligue de leOI pacitiCOl Cidadlol, .. cri6eado. , 
mais nefaDda ambiçlo. mascarada em faDatilmo. 

\: m Priocipe DtlCendente de muitol Monar. 
eu , de ama Dyna.tia reepeitada pelOl Seculot_ 
havia dest ... mlll&f meneado a. redeaI do GOYerao • 
muquenndo.nOl o. dom macCol da bem eateRdid. 
liberdade. uada aDtn que esta lanç .... profund .. 
raiIea. Ce~t~ de uowo e de força, Sua, Auguafa 
PreeeBça aftUgent6ra para longe do Brull U IIID-· 
pinolental lemas, que enlutarão a. ou&r.. parta 
da Americ& Meridioull, e com a velocidade do; 
raio diuipára a. Degras nnvcnl da dilCClrdia e da· 
intriga. o. bravos Bra.Ueirol recoDhecerio Des&e
Joven Heroe apoDtado aquelle ,Nume. qae OI F .. 
dOi Iba prometterão, e oão léIIl ditliculdade con-· 
uverio nOl leOI cora~ões ngradecidol a torrente da 
lUa gratidão, aguardando impacientes o afortunado
Dia 12 de Outubro. Então, no meio do mai • 
puro .nthuliaamo, entre inesplicaveil demoo8tr ... 
çõet do maia exaltado jubilei, V. 1\1. I. Foi elen4 
do ao Augu.to Solio, que Suu Virtudes mereciiio. 
não empunbando o feReo l~ptrO do barbaro .deapo. 
tiamo, só valido doa. Tiberiol e dOi N eros, m .. 
imitando OI Marco-Aurelios e AntooinOl, tende 
por. farol... IQRJ do Seculo 'I e por alvo & ~ 
pendada do Grande Povo, de que se con8tJtuia 
Pai, e de que j' era Perpetuo. DefllllOr. Uma 
Constituiçio Liberal, já aDDunci.d. ne ulutar De
creto de. 8 de J aDbo, e que fiuya aI at&fnções 
dai Proyinci .. para a etCOlha de SeoI Digaoa De
pa&lldOl, formou· o mais ~OIO ornato dalmpe. 
ri.1 Coroa, e· em laço mdillOluvel se anirio • 
Gl'IIIldesa ti. MODaIft e a eegurança do Imperio 
DO .bio Titulo ~e Jmperador CODlti&U~.t. .Ah I 
StaIa. f ~ CJue 1mIhIlã- ~u ~_ .ÍIl"'~ 
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Rala.a. IMaginaçKo! o. releY ... ~. ~r.ip, .. que 
V. M. I. 1)I'ftCOU , C ..... do Brasil, as lneellAn
te.fadigaa para firmar a Sua Iodependeocia, ~i.-
1~lIa r.pidaa e opponunas, a qualquer parte, .nde 
a bydru da anarquia alçava o altivo eollo, a .igi
lanle aatividado, com que acoclio a repellir OI ini .. 
migo' ollternOl deste Imp8rio, o 'lua', COIDO Her
culea, te\"C a 80rle de aft.ar, ainda DO berço, 
.. venenosas Serpentes, que contra eUe arremessa.. 
r. a invej~ di uma iniqua Madrasta: tudo me 1001-
&ta em V. M. I. veriticado o que do '1'rajano d~so 
• Seo Pauegyri.t. - N aio foi a propria cobiça, mlS 

a utilidade alt1eia 'lue. o elevou ,ao Sublime, '1'l1rollo-
Se a um, Dia tão brilbante, que fu a ma

leatosa éra da Soberania BrasUica ~ poot'88e accreoi
cer maia ~lgulDa aloria, .ena IÓmcnte por ler o 
Pt03pero Natallcio de V. ~I. I.; e a furtuna offe. 
recco aiuda mais este motivo li a088& exultação. Sim, 
tienhor, se em todas AI NaçÕC8 8e applaude com •• 
Dlai" felit.iv4s demons&raçõea o nascimento do Impe
r..lnte, que mui&ai Vea811 encerra Diste titulo em uni. 
cos direitOl ao respeito publico, como a Generosa 
Nação Brasileira poderia ser mesquinha em tribu. 
ar IOfemné. honr .. · a este Dia, quando ~ vê &aio 
empenhada para com V. M. I., e quandu espera 
das Suu aublim.. qualidades o proeeguimeato de 
aão beroicu IcçÕO', que vença mais com a gloria 
do Seo ,Nome do 'lue outro Imperador .Ica"çaria 
com a •.• rms .. 

Quando a Nação tem tão justos motivos de 
congratular.ge, oão podião os SeOl Representantes 
fOr mudos Eapedadort!l da Sua al86ria. Portanto 
• Aaaembléa Geral, Constituinte, • Le&ialativa jul. 
!OU do seo dever du a mais aolemne demonstra
~ão do Seo regosijo, declar.ndo de Festa Nacio
nal tio plausivel Dia, e ao meslDo temr. Cacndo 
chegar ao Turono Excelso de V. M. • a since. 
ra enunciação do Seo jubilo, e OI fervol'OlOS deR
jo. de que repclindo-ae por' dil.tado. annOl esta 
aolemnidade, eU. recorde aempre ao. felizet Bra
aileiros • ven&~rosa época da 8ua Grandeza, e OI 

.agrado. direiooa, que V. M. 1;. tem adquirido ao 
I!iIO amor e gr~uidão. 

Â este fia Se Dirige csta Illustre DeputaçSo, 
• cual confiou d~ minha f;OAse lmmilde a lingela 
upres~o dos generosos sentimentos, de que he 
Ullmada, seburói de que a Denignidade, que a 
V. 1\1. I. tanto distiague, lupprirá OI defeitOl do 
JReo de~alinhado Discurso. Dign.... poi" V. M. I. 
de acceltar os puro. volOl da AaaembMa Geral, 
(;onstituinte; e Legislativa, que a nada anhela maia 
anc:osllmcnte do que· de mãos dada. com o Augus
to Chefe da. Naçti~, f.1Z~r • «Ioria e a prosperi
dade d3 nrasd, U:Uco obJecto da .u.. fa~ip., e 

. dos seo. dcsvelos. - Manoel Fer,rirlJ de Ar,,1Ijo 
Guimarãel. 

Bespona de S"" Jlagutlllk. 

Recebo com mui especial a,.,.do a. feljcitações 
que a Assembléa Geral Constituinte e Legislativa, 
por meio desta Illushe Deputaçãe . Me tu, memo
nndo.o Meo Natalicio, Minha Aeel.maÇIo, e a 
Elevação do Brasil a Imperio. EsC. ultima parte, 
)'Mio que mnsequenci. da I •• da, fOlDtudo 010 
pode deixar de ler festejada em eeparado por todo 
o bom Rrllllilciro amante da bem entendida Lihet. 
dade. Paço 12 de Olltubre de IStS • ..:.... IMPERA
l)fJR CONSTITUCIONAL, E DEFENSOR 
IJERPE'I'UO 00 MIl~SIL 

DeelU'Ou-1t reeçbic1 •. C!Gl\' m~dto aptcl,.1 agrícJo. 
O m.mo Sr. 8octelario' deo f01lta d uma par. 

tici~Qto ele molestia do Sr. Dfl(IPW Si/No 
Ficou a Aseembléa inteirada. 
Dto tambem IeOnta da Felicitações. das Cama. 

na d .. Cidade da Al~., c ViU. ele· Sãe SIl
vador dos Campos d ... Gole.ca. 

Foriio recebida. com particular agrado. 
Diase maia que tinha rec.:ebido um requerimea. 

to de .IIlezandre Gi!fil/a1l e Companhia, Negocian
teI Inglezell, que pecli:io que foa8fm admiuidu a 
dea~ho na AlrRndeila dh'ersal fazendas. 

Foi remeUido· ú Colltntis!l~o d. Fuenda. 
Leo tambem o seguinte Officio do Miniatro 

d' Estado do. NcgoeiOl d. Fó\zel1da. 
lll. e Ez. Sr. - De Ordem de Sua Map

tade o Imperador reme&to a V. Ex. p:trA ser p .... 
leDte li Anembléa Geral Constituinte e Lt-gisl.U
va do Imperio, • Copia authe.ntica da Ordena elD 
que 10 fundão OI pagamentoa designadOl no Odieia 
que em fi de Setembru proximo pUlado, de Or. 
demd. mesma Anembl'a, V. EL dirigira ao ('~ 
'ferno por esC. Repartição;, e como ta~ O!"enl 
d. t-Pmento tenhúo emanldo da Seeretana d. 
Estado doe Nepcioa do Imperio, só por eUa •• 
pode. dar .. uelarecimentOl de qUI precisa a Ato 
sembléa., e que 40 '1'heso,uro Publico não conl
tão, para os poder forneeer. Deoa Guar(le a V. 
Ez. P'ÇG 9 de Ou&ubro. de 18~. - MaNoel Ja
cinto N~O'flti,(j dtJ Gamtl ~ Sr. João Sel'eritlno 
if'l"cid d4 eMltz. 

O lDeDrao·. Sr. Secretario: - Neste Ofücio d. 
!5 de Setembro, de que fIna o Ministro da Fazco. 
da, pedirão .... informaçõu aobre certaa pllrc:eUas do 
])alaaço do 'l.'be!Ol1to· .polltadlll em um. Indicaçú 
do Sr. MonÚltrmo. 

. O Sr. ANdrada Jlac'llado: - Pode ir á Com. 
Ini.são de Fareda, e depois m:ndar.ae pt.dir ao 
Ministro do Imperio o que falta •. Eu lIio sei eo. 
mo te Dão se acha no Thesouro a noticia dOi mo. 
tivoa, por que se papo taes pllrCfn~S ! 

O Sr. Cal'ftliro tU Campol: - O Mini.tro 
di! que não pode dar, porque os Dia aeha, OI mo. 
tivos' d. se mandar fazer aqnellea p!l~mentol; • 
ordem lá está, maa f.ltão a nzeCII que filerão 
e~pedi.la , porque ta.. Ilio de achar·se na Re. 
partição do I.perio. Isto fui feito pelo mIO ... te
ceaor. 

O Sr. AndrtJtla ltlQChado: - Poil venbão ele 
lU ordenl, e essas rAZões. 

O Sr. MonteStl/IIUJ: - Parece.me IIIuito no.a 
não mandar • MioÍ$tro da Fllenda pedir 1010 _ 
do Imperio essas raEÕea. 

O Sr. (ameiro tÜ Campo.: - CaeJa, um res
ponde 8!8Undo o qUI .. lhe pcr~unta. 

O Sr. Presidente propoz 1Ie deveria oftieiar.se 
para Yirem pela Repartiçio do' Imperio 08 preci-
101 esclarecimentos: Venceo.t'e que sim. 

Leo-ae fin.,lmen(e um Officio do Pretidente do 
C70verno Provisorio d. Provinda de Pernambuco 
participando a lua deposição pela }t'orçs Armada, 
combinada 10m .Igun. moradores da Capital. 

Foi remetticlo ás ColDlDiaBóe. de CoIiatituiçio 
• Ugi.lação. 

PUlOU." , ordem do di., e entrou em 1.· 
clieeaaão o ~ecto aobre • iEfID~O de direi ... 
~ 0fI prodnctol da Fàbricu de, Ferro. (V tj .• 
!f.e fi a. DiW.) 



o Sr • .(~~ • .e Mello: - Qanao, Sr. Pr .. 
tldento, ", (.omml'~3 o a?preeenlOtl o Parecer. que 
CJ'II concehJl!~ nrit!\ IIICa.;lUa ti:mna,' em que se acb. 
e, aClu.l Pro~ecto d~ Lei, eu di~ qUinto me.pa
receo ,'onve/llente para que "Ia m.Jeri. 'o..e oh-. 
jec:w de Lti: &&gota .c110·0 mui cuhcrente com o 
q~o ent.~o. Me d.~~, ti com totl.. .8 regr.. ecollo
uuco,.poh~.,~ •• a fa"ur elo .ugmento • I'ro;:rclilO di' 
Fab,IC&I.. IJIUlt promuver e\;te genero de induatria, 
.~i .. nJpre cOllhecido entre 08 sabedures dCIJe ramo 
~I açiellcial, que Me fac.ultuaoo a isempri~ de di. 
~.'oI '-08 genelos prudulIulCJ' c'm alguma 1I0'a ma. 
Du&ctura; • tem ea" prindpio sido geralmente 
-.doptlldo pelas NaçüelJ i~dn8triuti&8 e manufactllrei
US. Jc=ntre nó. temos já tido providendaa .11.log .. 
• por muitas VCIeI promulgadas em Portu~.l, .. 
.uaes tcndião principalmp.n&e á isempção de direilOl , 
para que livr,. OI prodtlclOI desta despesa mais, 
podc..eíR concorrer no mercado com OI generoa de 
iPdf.ltria ext~i",geirll. No reinado d' RIRei D. Jo. 
11, fui quando começou se a cui:Jar em estabtleci
lDeatol de iíulustria aw .. hi desconhectloa ou aba .. -
c\onadOl. ' Áqui meame, depoi~ de levantada. pelo 
Alflrá d. oS d' Abril de 1~()8 a prohibição' de lon-
10 &e1D~ inalituida, de nio bó\vtrcm ell.bel .. eimen
.. de Indulltria .inda Q' mai. pequenos, se pro
.ulgou o Alv.rá de 28 d'.\ h .. il do mesmo anD~ 
110 qual ajuDtando se quasi todas aa dlapo,i"ões q"e 
"viam a esse respeito ..e cstilhelecerão vrovidenci .. 
pera o aupeato e pr"grelllO. das Fabri &li. Dão IIÓ 
....... granda, maa ôamht>m "ara. as p'q'·ena!l. 
fie (lei diapOIições, mui con.ormea á l::eoDO' i & po
Ii&ica. &~m lido geralmefl&e re('onhecidaa ('0100 uleil 
• b .. m fundada, cumo o não serio .. que se de. 
.... minão neate Proj~to de Lei, que tão analnpl, 
te não identicas? He certo que .1 F.bricaa se nio 
eatabeleeem por força: be DecessariO que 08 eabe. 
~ tlgio a .ua natural carrei.a. lie DCceu&fio 
que b.jão 08 conhecimentol ecienlificoe t principal
lDente OI da '1uianica em geral appliead08 b Artes, 
• he .aecea&arlO q1)e os prollucIOI po-tão ter con
~mmo para intcressarem OI empreendedores das 
","uracturu, 'tudo i.lo porém Virá com o k"mpo t 

.. Ih. provennOl os meios fasendo introdulir mestr .. 
habei. da aciencia da química em ~eral, e particn. 
larmente da mineralogia I! lIIeI8Iur~ill. Em ~nto cum
pre promover o es~sbelecimento d.. Fabncas ani
.ando a que as emprcendlio, e removcn,lo todOl 
OI obataculol e estorvos. Em regra de legialação 
De.la mate ria , o ponlo principal lae remover OI 
!tmbaraços e incommodOll, que possa empecer e 
damDar ao progresso e augmento da, manufacturu. 
)J m deat&'s he de cerlo a sugeição dela generol 101 
~ireilos est"belecidoll, não tiÓ pelo modo da cobran
~., mu tambem p .. rque eaes são uma perdA certa 
~e parte do capilal: convem por lanto que ao me
poa no principio ,e remova el'lte mal t convidando. 
li usim o~ ar.ililaa e os nelrociuntea a faserem em
're... delita qualidade. Qual'iuer diminuição des~ 
P.reil08, niio bendo a luppresSlio total, he de gran
,Ia ulilidade t porque dado que IIf'j. regra geral , 
Jjue quetll por filn vem a pagar OI direi~ daa AI
f.ad~u Rja o c"lisummidnr. lodavia ,,-,uitas .e. .,» oa pagão OI primeiros vendederes, delnndo d. 
,e coln9ummir muilo» productos por envelhecerem, 
.por não terem consummo segundo a Rleda, • pot 
lDuitos outros Pfiucipi08; e o prqprielario da F .. 
\riCII dCi4;mbolaa d'antGmão e&teI direitOl _ta ~e 

~ .. "" IroclpcWl} •. ". .... pm1t 

.....holço he j& •. aat, ~ deua d. 1eI'~ 
ductivo tm ft'Ddimenfo, .: diminue JOIEO o caJ"la'. 
Por ,'atei lDeamOl motivos la. que .. Na\ó\" em
preeDdem, e folgão de ajustar iltnçóe. ou diminui. 
(õel de direi~ DOI Tratados de eommercio. Por 
1ão forte. argumelltoa lae que ftte Projec:to de Lei 
. df'Ve Itr julgado Juato e lIfil, muito anaia It'Ddo 
eUe par' o paÍI das Miau, em que faltão eube. 
lecimenlOl dt.le gt:'kro. Naqut lle p:aiz deve •• pro
mover a extracçio dOi m· tac'. ('omu um dua .a· 
naneiael dll riqueia publi"a, e bem que alguD.l 
abaDdonem esla foat. da. riqu .... julgando Ciue OI 
principa.ea mananeia .. della são a .gricultur. e • 
commercio, nellhum de~lIende a manufartura, e a 
de que tralamOl be Desle ramo romprtendida, coa 
especiAlidade dt: ler '.mbem utra'c,ão doa lIIela" 
neceuariol • p .... eiOlGl. Em economia poliÜC& lO Dã. 
deve. dar preferencia a qua"~uer dOi m.nanda ... d. 
riqueu publica abandonando oa outrol; 10.. cum
pre que te promovio &0<10', remove.de-Be 08 ti. 
tOfVea e embaraçoa politicos t e deis.nndo ao inte
resse doa particulare. seguir 1uelle que 11," pa.e
Ct r maia util, e aegando a irecçi' •• atural doe 
r.pitaes. ~erla por taDto in jUlio e pJ'Pjudicial, filie 
em UfA rai., em que a Natural fOi tio liber.l 
daI IU"I.'odueçõet t em 'fes de te promover o 
trab.alho a. _iD", • abanclo ..... e COIDO üll.tiloa 
prejudicial. V Rltade he, ·Sr. Preaiclenle, p .. 
Dáo terem" por' lllUitO tempo NllÇio .... "!.'I.' 
quanto o augmenCo Jda .denciu proprilb •• ale 
levar a sermOl &alBbem manur&CIu.ei.OI • ("O.lmer. 
ci.D&I'I: 1n.1 fita ron~itleraçâo aio deYe culher ... 
trabalhOl . da mi .... , tendo·DOI dado a Natu ... 
tan&ol meta .. de preço e vlllor. Ptqu. D. Ilrinca.. 
pios Ão muit.. veles ori~ de gnodes reao1t .. 
.. o~ t bem como pequenos la,!. lio o ..... neial ele 
groIlOI rios. Se tal fifgu;lSemOl, iriamoa (lO .. "a • 
inleft8te geral. que nOl ímpelle e ."ilfIOA para 
fomentarmo. o progresso de toel,'1 os CUIlbecidoa 
mananciarl da riquet:a public.. Tlllva o ,mmeiro 
e maia prillcipal objedo deste Parect·r da Comlhil. 
são fuaae o tr.balbo e producto du miD" de 't'r
ro, e ('OID el"eilof' Sr. Pre~idenle, quem não v, 
que o nlor do ferro, pelo. mUitos empregol que 
delle lO W Ila mecanica, ae Dão es.C"ede, empa ... 
lha com o do oiro' N(;' o romprâmo. áa Na
ções tlttr.ngeiru em grande quantidade, e pagamoa 
.. ,im o valor da maleria em bruto, a mão d' 0-

bra, culto de nav(>~ão, e eommi-bÔo dOI com. 
merciantea; • Dão bã rasão alguma para que, .~D. 
do.o de casa t Ilão IJoupemoa toda fita aomma d. 
capi'" que sabe do pais, e deiu de aprovei lar a. 
n08llOl trabalbadora e commerciantes. Daqui se vê • 
que quanto puder ajudar ao felia I'tIUJlado doa Ira. 
balhOl dtatas miD"', no '1ue muito priDcipalm~nte 
tem lugar a ilitDc,;ão de direilOl, como temOl de-
1D000trado t dev .... etlabell'cer e delerminar, po. 
que h. totalmente Df"teSlaria eeta determinlção. 
porque no Alvará ft ia d' Abril de 1809, ~o 
que ae COD('ecltlle a iaençlo em geral!.ara .. F .. 
bricu, Dão !li tratou especialmente a es~o 
doa metaa De por talíto a. tod.. li aliJeI JUI_ 
o Projecto aprnetatado pela Commiaaio. Com mui. 
ta. ra-io e ju!itiça, • determiaou Dell. a ucepçlo 
do 'ciro e diam.ntel: o prilHiro por'lu~ lenclo Ula 
i.poato particular, que tem origem em anliso' .. 
tabelecimenlOl, be Deceaario que aeja parI icuw.. ....t. eD_iMcIo para te lhe_r J'lAtidtDcia pro..... ~ .. , Yilto..-_ ... ,.... 



quinto. Na t'erdade lJe um imposto pesado, que 
deve ocr dimiuuitlo, até porque muito tem rum
guatlo ncstes tllti'1108 dil\~ ·a suli" exrracção. t~xamcs 
particularc!I, noV'Os mct·hodos de miRcnr, mais f.vo
!'es .~s mineiros devem mdflorar este' ramo de 
ri'Jucsl\ I'ubiica. Os diamantes' Slio por ora um mo
nopolio d. FUlicnda l'uLlicR t e -G lUa adtnin!stra
çüo actual tem tnuitos defeit~s; sabe-ae que l1a mui
tos eXtravios dtfficeill por certo de evitar: convem 
que se rcforme t mas he necc58nrio que h-.ia mui. 
to serio e particular eume, primeiro que 8e esta
beleção novas providencial'; e eis nqui os funda
mentos, qtle juslificão a sobredita excepçio. 

O ,Sr. Carneiro de Cam~08 : - Não posso dei. 
xar de me oppor a um ProJccto, que be contrario 
ao. mais luminosos principios de Economia Poli. 
tica, e quc \"ai dar um golpe fatal no primeiro 
e maia imporhmte ramo da riqueza do Brasil, vis
tas as suas acluacs circunstancias. A dirtcção da 
industria de un' Pai, não he um objecto arbitrario; 
eUa he intir:;amente COnntxA com a qualidade e ex· 
tenliÍo do terreno, a. que ha de ser 'pplicada, com 
a posição e estado de adiantamento, em que se 
acha a Nação, e outras mais circlinstaociu, que 
he coscul4do pllrticularisllr. O interesse individual 
melhor que ninguem diri~re os trabalhos productivos 
para o emprego mais vantajoso, Leis invariaveis 
regut.io proveitosamente a producçio e conservação 
ti, riqueza, c promovem a lua marcha progressiva. 
Se se inverte a ordem natural dos trabalhos, dan
do.se.lhc um impulso forçado, rompe.se infaUivel. 
meote o equilibrio das oteis TelaçÕC8, que eut.-e 
el'es de~e subsistir, para que mutuamente se au. 
xiJiem, e não· se tomem damDosos, uns aos outros. 
Nesta parte nenhuma iugerencia deve ter o Go
'VerBO; a sua protecção deve limitar-se IÓmente a 
remo .. er os embaraços, que possão entorpecer a 
marcha regular dos principios elementares da rique-
11; deve olh~lf para a lndustria debaixo de um 
ponto de vista geral, lem parcialidades, que de. 
IOrgauisão a harmonia do todo. O meo nobre ami. 
g.) Preopin3nte confessa que o Brasil he uma Na
Çlio agrioola, e conviudo eu na ~assi6ca<;iio, accres. 
eenL~&rt'i, que he uma Nação agricola muito atra
aada. N Ó8 não temos ainda fundQs proporcionados 
á granl!e extensiio de tenas que conTém lavrar t 

não tt:mos tnmbem OI necessarios braços para ap~ 
'Vcitarmos a ~ua esp:mtosa fertilidade; esses peque-

. Doa trabalhos que por ora temos da nosaa agricul
tura, niÍo sendo dirigidos com intelligencia, nem 
Duxil!adoll p~r bons instrumentos e maquinlls, que 
a6l~cuUlclo as nossas as forças da natureza. poupão 
mUitas despeJaI! e suprem braços t aio realmente 
ainda naSCt'Dtt's e de mui poura importancia relati. 
"amente ao que poderião ser. Neste estado de gran. 
ele atrasamtnto em q~e se acha a nossa lavoura, 
e que reclama indispenSlveis auxiliOl de brAços e 
cabedacs, que vamo. nós fazer com essa total 
benç~o de· dircitos cOilferida aos trabalhos de mie 
Deraçlio t e ás obras fabricadas com o prcducto 
dellt's r Vam<is com o engodo de mais avantajad08 
interesses para especuladoles sacar uma grande por
çlio de cnpitaes, que alias iriio alimentar, fazer 
crescer c prosperar a agricultura; VDDlOS roubar.. 
lhe mUItos bra~os que nells proveitosamente se em
pregarEio; "amos, para dizer tudo, inverter a Cf. 

dem natural dos trabalhos t e a direcçlio propria 
dos cabedaes t desviando uni e outros da primeira 
iIldustria J cl',aquolla que .mm" , promoVI li 

mais, e que lI.il IlOl ecm"Em lU, IOtsu '.ctu!e, 
circunstancias. NilO ntgO a utilidade da Lavra dili" 
l\'linas, e não tenbo por' improductiV08 03 ti'ába.' 
lhos das Fabricai, como le perluadem os chama. 
dos ECOfIOffIi,eal; mas não me parece eonv8nitnle' 
promover J")r fa vores a mineração e as fabricas dOI 
8eos productOB, morm~nte deixando oneradas as 
da lavoura, tae3 como as de a!laucar, . agou ar. 
den'tes &c. que muito tem que· lutar 'com a' con.· 
correncia no mercado geral. He -calculo erradó, h.
illUMO reconhecida estabe~r Fabricas, .ó ccim_ 
fim ete não comprannOl nos Elluangeiros 08 seos' 
productos. Se esle.s productos pelo gr~nde interes-
se dos nolSos capltaes, ou alto salano' da nOI. 
mão d' obra, não lie podem fabricar no Bnsil, fi 
If!r applicadol ao aeo consumlllo em tão bom mer
cado t' como nos ofterecf'1Il os Estrangeiros, muito
.e lucra em comprar deU.s; pois' a difFcrença foria
da do maior preço, que se empregaria no consum. 
mo, se fosse dado ás nossas FAbricas·,' nos .u~ 
miDástrará mais meios, ou de Dugmentarmoi o' no~ 
10 conliummo e gourmos de mais rommodidadea. 
ou de ac:cumular os cRpitaea destinados I avivenlar 
I indultria e a I,rodulir interesses. Quando as iseu. 
ções de direitos falem com que o preço seja' igual· 
ou mesmo inferior ao dOI ESlrftugeiros, sempre h. 
em ultimo resultado uma maioria. de preço sobre 
o do Eltran~iro, a qual, posto que não figure nal 
compras, acha· se rentmente no desfalque que ex. 
perimenta o fundo do consummo, publico pelos di. 
reitos que deido de am . en,trar t e que ccdo 011 
tarde devemos perfazcr para habilitar o Goyern~ 
a faltr as despe.as neceisarias. Pelo que Dão con. 
veaho com o illustre Preopinante na utilidade de 
se concederem fs vores ás F abricaa DOl'Imente esta
belecidas, para poderem competir com as' Estran~ 
geiru t e entrar na coDcorrencia do· mercado . P 
ral; pois, ou • Fabrica 8e pode estabelecer COIII 
as vantageos de perfeição' e bOm p~o das Estnnw 
geiras, e então não necessita de favor t e se ~ 
tabelecerá pelo iDc:e~tivo Datural doa lucros que 
afiança, aos especuladores:· ou não. pode . ofl'erecef 
aquellas vantagens t e 'Ileatecaso nio se deve esta. 
belecer porque ainda com fAVOres e 'isenções, não 
ofFerecerá le não perdas, como já fica demonstra
do. Por tanto nlio lejam08 tão ayidOll de )JOlluit 
Fabricas, accclerando indiscretamente por 'avorel 
• isenções a época propria do leo natural estabel~ 
eimento. Quando a noua Agricultura tiver ehega. 
do a um assinalado gri,O de prosperidade, que 
farta de cabedaes, provida de braços, auxiliada 
de lulCa e maquinas recompense com suftic:ienci. 
as Cadigns, os trabalhos, e os capitaes que' DeU. 
le empregarem; quando se tiver estendido a oUtro* 
muitoaramos de producções, que ainda hoje niô 
são cultivados, e podem Icr um inHgotavel·mat. 
nancial de rique .. ; entiío ai Minas, posto que nti. 
lejiio 8S preciosas, que constantemente desifiiio • 
cobiçado homem t se lavranõ, e se fabricará' 
com proveito os ~os productos sem os favorel d., 
Projecto, e IÓmente pela natural febdencia dOI,ea" 
bedaes a collocarem·se aonde contão com intereSlo 
IeS. Estea 3ão os principios mail I~lidos· .. 'oil 
mais lumin(\sOl de uma .boa Eronorni. Politica; 
esta jámais eapitulará de boa administraçiio aquel'4 
la, que deixando de pr<>teger um nloo' de riqu .. 
11· certa, que nio tem tocado a sua perfeição _ 
'Vai sofregamente fomentar e estabelecer outro, co. 
IIIIlifca&G ".e lDIlopar·. • IIClT. fDprtla'l 46 



arruiUlli' o . jltl'. jiÍ. pOg(ll.,ia •. ~ê li8 confessa que nl)1 
-.omo~. Uni"'. N "r.uo 3~rltola, cI~~o. esl; que para 
a AgrlC!.,hur.à he que "cvemoa dmglr fodal AI nos
'S~8 m.cdlt .. ~~t:~, comor3rà .. ~hjecto ~o 110&'10 prin
cipal IntereNtle. EUa nao exige de n08 fllvores' o 
D0811Ó térr~no he luperiormenlc dotado de fer;i1i. 
~ade ' .. ~ . ai lUas pí'O(hirçÕ~8 8i10 as. maii4 preciosas ; 
mll8 . reclama, o . que Incumbe ao Governo R re
. lIÍóçãe .. ,fos ... grandes • e~lbaraçotl, que . em~em o 
.. ~. progre89~ c, perfel~llo: Tra~em08 di8!0 t quanto 
, ... tes, e deu[emos o 01<111 ao loterelle Indi.idual 
"flue e'!1 g'!tal. caminha com. p4ssoi ~erlol e Bégu~ 
rol., F,~em(}" tlo~re 'IjiSe9 ; Inabal~vels a s"guram;a 
da propncdade , façamOi boas Lel8 de SesL~aria!l, 
promovamos a abertura de estradas, facilitemos a 
navegação de muitos d08. n08808 rioa, estabele
'ÇaiDOI umã boa repartição de impostos, coD\.ide. 
mos por .Iabiaí Lei8 colono. 'I."e tragá? • ponhio 
em . pratica os melhores e rllalS apcrfelçoado~ me
tb~do~ de lavoura; finalmente promovam"sa! 
sc:leilclal n~tlltaes, fa(,'amos viajar por Naturalistas 
o n0880 ~I", que em grande parte he ainda 
deseonheéldc" anim cqmo o he o grande proveilo 
que delle nÓl podemos lacar. Feito isto. não re
êeemOil. tudo o mais virÍl naturalmente; e estas 
providências de Cf'rto tl'ccelerario 18m· violencia a 
'época, em que ó8 trabalho8 e oi cabedaea le em. 
pregarâõ ~tilmé"te .. em Minas dequáesquet melacs, 
tIO FalJi'I.CÀi. e Manufactllr~s. Pelo que não ap.. 
proto. ô ProJécto na generahda,le com que 18 acha 
cónc~bido; _ ~mente o· admitto Da parte que di. 
iéSpélto ái 1\11O.al de ferro; porque 08 favores que 
lhe AO éónferidoa. são tambem transcendente. , 
Agricultura; e porq~e o grande UIO deste metal 
~a nOSsa defe~, . em que não . devemos ~idar me
nOIl . que. na nqu.,.., forma uma elupçao á regra 
éstabeleCldà, de tomprarrrroa 001 EstranprOl o 
VUI ;'00 poiltmo,have,. ~", tão bom prcçono nos
lá Pai;r ~ só semelhantes gêneros he conveniente cpr 
de ta., ainda quc cuslem maia, do que compradol 
de fora. 
_ O Si'. Canalho t Mello: - Eu euido, Sr. 

Pre,idente, que quanto dis"e na primeira .tl que 
·fallti do o~ieclo ('ID questão, he mui bastante para 
tésllÓÍlder. ils. objl'crÓf's do meo Hobre amigo que 
':&éubou de fal!ar. 'l'~ sido questão enlre os es
êtitOfés d. lpgislaçãe cconomi~polilica, quaes 
doa mãnanciàes da riql!e8a publica devião ter a 
-prefetendá, para serem promovido. nOI Estados; 
e depoi8 de gtandps di;cUS8Óf:lI, bem que confeasu.. 
sem tcdo8 quo a agricultura he o primeiro de to
~U8, com tudo OI ma" sensatos diaerão que aio 
sé de.ia escolher um remoem prejuillO do OUlro; 
que convinha temever primeiro que tudo todos OI 
embaraços e estorvos, e deixar a cada cidadão o 
liv!o a)vedrio de Ie empregar . naquelle ~ra que 
m... propendtese. A regra geral be o Int!'resse 
-particular de eada um, que usando do direito de 
d!spôr de li e do . lleo capital -como lhe aprouve~ , 
dmge melhor eseo trabalhe. Os ~Uhád08_.0 
quem decidem, fazendo cóa. que cada um ciooU
flue, ou abra. mão da empresa 'em que 18 metleo. 
O iIIustre Deputado penuade-ee Cl'le o favor pe!-
1Ilittido á mine ... ção porllleio do emvio de direI-
10s convidaria muitos para o estabelecimento d. 
A rtca minerae.· abandonando a agricultura. Esta 
tiupposiçiio he verdaaeiramente iIIuiaria; qúem tem 
campo8 para cltltivar t e não tem' minaI, de cera 
40 .. ;io abandomml os seos terrf.OIpara um elD-

prego, cujo roslJllal1o he ainda incnto; • "tÓ o 
pequeuo favor dos dirE ifos não 1'0 e fase.. sobre
plti~r o interell8C dirceto c certo dr.a prodHCtoa d" 
agrlculturs. O Prol)riettllio, que tiver mma8 no 
teo territorio, e 08 que tiverem bra\'08 dt'St,ccupa
doa irlio de melhor gradl\ I,ara este 'rlhalho, e hl
do lê regulará segl'ndo Ü illtereB8e pal1irular de 
eacla Ubl. A iIlu&io ..!'! que trato deavane( c ae i .... 
ceil'llmence quando se Cflnsidera que o 11 qlleo.. fa
"or da isempção dos direito8 ,coocedido lO!! trllba .. 
Ihadores dos metaes. não he por si 8Ó' C6 pai, nem 
bastante vara prejudicar o pr(lgrcll50 da luuura. 
nem pode conSiderar se jamal8 qll~ o sobredito f .. 
.or e isenção he golpe fatal ao augmenlo e pro
gresso do primeiro manancial dIAS riqllesas puLlica::. 
Os tres conhecido8 como taelt llÍo 3 agric~, Itt.ia , 
as artes, e o commercio. Com o I lif' ololelll 
os proouctos da terra; com o 2.° allgmenta-,..' lbl'1 
o vaior multipli(~lIndo a 8ua existcncia t o ~t'O U80 

e COlludnmO.i C001 08.· augmellta se· Ih". o tran por· 
tee p'or este meio um novo valor. lIe llor 1!8 ••• 

que se pode ar.,itameltte dizer, que o ptlmfiro he 
, o mais valioso, pussuÍIJ"o os povos agri.'nlrores 
o tronco desta anore, por a8~im dizer i ~18 ara
lão e a experit'ncia m08trao, que a Da\ão ~uc ClI 
poder ter tod08, he a que mais avultará em riqu .. 'r.a 
e prolperidade. A Inglaterra e a França, na,.ôes 
podCi'osàI e iIIu8trad~s, cultivão com tanto cuidid() 
a telra como as Arces e o Co.hmercio#; e na rri
·meira , que parece essencialmente uma nação ma
nufactureira e commerciante, tinha a agticullura che. 
gado ao maior aUgé de perfHção. Na segunda 1'urgot 
e IJtinc;ipalmente Colhert demo preferencia dema!tiada 
á. Artes, e um tanlo IOmo. a agricultura; mit' 
nos tempo8. modernos vão todos 08 tres ramos de 
rique.. publica a par na conaideraçãu dOI .eoll .. -
bios administradore., e 8e lIqt eles doutl iUultr,. 
I'olitiêol. talvez levado8 do cimne de Itlgl.t~rra. 
algum . tanto' desmerecprão, 08 que 118 6eguif'lH» 
tem marchado 6tgUndo a politica jllcticiulIa, que 
acabei de enunciár. l\hrecelia ell t de m;stura COIR 

os éompiladorel deste Proje(:to, a lct'n811: n do pu
blico iIIU8tradO Ie quilelle erigir as Artes e p~r. 
ticularmente a. de que. tratamo8 IiOhre a rui,;a da 
Agricultura. He evidente porém, 8r. P,es.dtbte, 
que a disposição do. preliente PN!i~cto em I.a
da otFeode a agricultura i pelo conuario 10001 os 
instrulDentol necessario8 para ella lerão eompr·'d.a 
maia baratos pelo que eedá aoa 5e(lS 'raba!bo~ O 
mustre Deputado maravilhou-1i8 -4. ·que 8e lI:io 
concedio tambem graça á lavoura len\brando·r;e 
doproducte do _lIrar.· Este ramo nõo nf'cessit. 
favor: todos .8Ó8 .. bem. a abundancia de 'ai pro
dueto, nem eUe be ('arregalo Q)IR outro irn
~8to m~i. ~ue o dizimo, que seado de~ldop~r 
leis eoclesaastlC&8 he pago ao Estado como o leria 
aos Bispos e Parochos; e se sendo jafabricado pa. 
recia Hão de~er pagar le não o Ciiah .. odat can
nAS, lodo8 sabemos ~ que por compeDSI«;ão nãe 
pagão dizimo as agoardeótesfabricadlUl. He. claro 
portaMo Ciue não estando IObrecarregado de Jmpos
tos, e sendo mui gr:mde o seo prt'dU(:to. niu neces
sitaVá allivio, até porque OI que o labric:io ~e 
aptoveitão do favor dado a08 trabalhos du ft'rro. 
porque muito "r.cHão de inlitrumento. deale metal 
para alavou.ra, e só na exporta~ão 'Para forapa;a 
2 pórcento de direitos, de que. um dia def'lft 
ael' isento, p9fqUé não posa\» oollvir em que 'tia 
util~st.béle{'C1'tm'$e diteitol de sabida quU40 .ou 

••• 



ft3Çõe. iIlustradas te dio prtmios á esporlação. Eu 
1ambcm disse que não. le estabelecem fabricas á for
ça; foi lislema errado er~e-Ias , cuata do Go
vernu em Portugal; e por i880 houve a neceasida· 
de de se enlregarem depoil a negociaotea como 
RCGn&eceo com ai da Covilhii e Porto Alegre. 
Agur~ nem se erguem fabricas al~uma8, nem o 
Gov.rno protege. ali á custa da agncultura. O Go
~erno noio vai formar estea estabelecimeDtos: ape
na. ajuda a qurm os bouver de emprebeDder. Nem 
tão pequeno beneficio causará prejuI'" á mlCla pu
blica, porque em economia poJitica doul • doul 
nem aempre farem quatro. Com o augmento do. 
productos, com o emprego dOi braços desoccupa
dos, com a inftl1encia deste ramo de ind"stria nos 
miàteres da Agricultura, cresce a riquesa publica, 
que he o ponto a que denm tender toda li Leia 
economico-politicas. 

O Sr. ,Attdrado llacllo.tlD:- (Não se enten
de o Tachigrafo.) 

O Sr. Carneiro de CcmpOl: - Sr. Presidente: 
Apezar do que tenho ouvido dos dois ilJustres De· 
.)utados, 'lue depois de m~ fallárão, sustentando 
este Projecto, Dão mudo de parecer. Responderei 
aos argumentos mais plausiveis; não &ei se me lem
brarci de tlldos. O nobre l\ltmbro, que acabou de 
fallar, diz - que aos principias, '(ue eu produbi 
lenão devia prestar attençfio, pofC)ue llenhuma Na
ção Co.! havia adaptado. -- ~)as quem nito vê, que 
este argumento he que não merece att~nçãC) a!gu
ma ? Se a pratica da. Nações servisse de crlw,io 
~tra prinCJplOIl luminosos, colhidos da mais ane
ra observaI.. no dos factos, e dedusidol de racioei-
111011, sllst8nt.d08 em metbodos rigoros08, que noa 
con:tuSt;Dl á Yerdad~ nos outr08 ramos dos DOSSOjll 
conbecimentos, nenhuns prejui808 se destruiriãtÍ, 
Jlenhuns abullos S8 reformarião; pois 08 primeiros 
ref'ormadOt'etl desanimariiio. e abririlio mão de. tão 
nobre empresa atemorisados com 08 exemplos con .. 
'rarios d .. Nações; nós e todos os PolVOS se con· 
servarião na escrayidão; debalde tentarião revendi. 
car seos direi los. Todos sabem quantaaopiniães fal. 
sas, reconhecida boje por taes geralmente, forão 
abraçadas e proCessadas por todo mUDdo no decur
so d. muitos lleCul08. Como pôde poi8 o exemplo 
d .. Na.._ comba'er 08 meo8 principios, que rão 
QI dOi maia abalisados Ecouomistas Politicoa? 
P.ara ter Corça o. argumento, deveria o iIlustre Preo
plnanle demODRrar, que li Naçóel com as suas 
velba. lObn .. tem chegado ao mais alto ponto de 
p~8~~dad~, a que pód.em aspirar; 011. que 08 
pnnclplOl, que apresentei, tendo sido po8tos em 
execução, acarfttárão a ruína daa que os abraço ... 
rã~, ~u pelo menoa não promoverãu elle8 a liua 
maior rlquesa. PersuadO-me qu~ se não podeníõ apre
aenllr este. exemplos, nem consequentemente figu
rar de vans t~eo'~~ bs principios, que apresentei. 
A Iguns tem SIdo J8 adoptadoa, e não le &em acba
do mal as Nações que OI tem abraçado; tempo 
• irá em. que a pratica dellca lIe generaliaemail • 
.pois rotinas envelbecidas Dão acabão, aedo mui 
lentamente. Acerca de Minas, já tem08 exemplos 
fataes, lembremo-nos do que entre nÓl me.mOl 
t'!m aconlecido com u m~is lucrativ .. , lembremo
nos do deapreso da lavoura que eUal &em produsi
cI~ e da8 .uas funesta. coDaequenciaa, q~e rue. 
correr em rifão - YiI'" Rim ,em le,. "im. - Dia. 
aemail o illu8tre Preopiaante que-a Agricullura 
Dão b. • ramo d. indultr. o maia rendeMo-

Concordo tom o ilIustro PrcopinlnC4!, em que no 
estado actual,· aiDda nleemo da Europa, onde a 
industria se 't'm a"entejado mais, não he • A,r:i
cultura, a que melhor recompcn@a as fadigas do 
homem d porém d'onde provém isto? He de ser 
por sua natureza p.ouco productiva elite industri. P 
Não certamente; eU. comparada com 08 mais ra· 
m.. de indusu1a tem a ventagem aprecilvel de ler 
uma parte . do seo rendimento formado mel'lmenw 
pela Nature.a, quando o dos mais r.mOl: he. todo 
devido ao trabalho. O diminuto rendimento da 
Agricultura procede. de CAusas mor&el, eatranhas 
ai Bua força productiva, as ..'luaes não ignora o il. 
lustre Preopinante. Siso, SI: Presid,·nte, be bem 
pouco rendo!'a a Agricultur. para o Lavrador. na 
maior parte dessa mClma Europa, tio gabada por 
lua industril. riquela, e civililia\ãa; porque n811. 
.e conserva ainda em alguD' E81ados o FeudaJi .. 
mo, e em OUtro8, gralldes restoa de tio Qxeeran
do Governo. Nestes m~m.l, onde o lanador, o 
camponel , Dão he ,ervo da glclxl, he tod .. ia 
tlio vexado por impo8tos, denominadol Filw.8es, 
Ecclesiasticos, e Dominicacs, e todos OpprellOI'C8 
pelo numero, desproporção, fórma do lançamento, 
e arrecadação, qüe parece incrível que haja ainda 
'luem regue a terra com o aeo 8uor. A csta cau. 
sa, que por 8i só muito bem explica porque aio 
tão mesquinhos os rendimentoa da Agricultura, se 
púde tambem accftscencar outra, não menos pod~ 
rosa., da miseria e pobre.. deste mal Cadado ralDo 
J,le industria; consis&e esta na falta d, intelligen
çia com que lIiio dirigido. 08 '&eOI. trabalho., • 
nos inveteradoa prejuilos que recuMo qualquer 
novo mctbodo e principiai. aperfeiçoadoll , . que 
energicamente promovem mail abllllclanles.. produ
etos. Se exceptuannos a . França , a l&alia t e par. 
ticularmente a Inglaterra , todoios mais Paizes. 
geralmeDte faUando, seguem em grande parte dellet 
a velha rotina dos ptJu,iOl e alqueive8; quasi todo. 
despresão a importltnte pratica des pradoa artificiaeaJ 
e alternativa de lavouras, com que, pondo.se a 
te"a int'essantemente em producçiio, a sua Cecundi. 
dade oào se exbaure, mas ante8 mui vigolOaamea. 
te se augumentapelo adubio doa ·estrumea, CaDto 
das raises que nella ficão em reliÍduo, como da 
grande copia ·de gado que se póde criar, e que aju
d. e facilita os trabalhos ruraee. Donde Ife collige. 
que não lIe exacta a asserção absoluta de ser pou
eo rendosa • agricultura, melbor se diria, que o 
lavrador pouca vantagem tira della; porque mui. 
&o mal se capitulará d. pouco rendoso 11m ramo. 
quan~o nio sendo dirigido com a melhor int.elli .. 
genfla, e pagando algumas t~m8 como ai de Por. 
,~.l Sf'xtos, oa quintos, e até quarto. da SUA 
renda total, grande parte deU .. forol, e todas di. 
limos, jugadas, decimas, e outras alclvála. a que 
estão sugeitas, 2inda assim dá ao Lavrador· algum 
lucro; em verdade tão fraco que Dão póde aatisCa
ler ao lounvel. voto do magnanimo e grande Hen .. 
rique IV., e muito men08 delle sahirem no\'OI ea
pitae. para bemfeitorias. Se no Brasil não ha tan. 
tOl vexamea, não deixão todavia de produzir efFei. 
tOl bem semelhantes a ignorancia dOI melhorei me
tbodoa di lavoura, a grande falta de braços, e 
mais que tudo nas Proyinciaa centraes o diflicil e 
mesmoimpoaaivel transporte dOi fructo& ao lugar 
el'l que poderião ter valor. A' ~iata disCo be belll 
de admirar, que estando em tão grande alrasamen
te &I1OSS& la,oura, que dein de dar .ut6cienhl 
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red~to., • 'de a~lrahir por iaso grande lomOIR de 
c:apuaes, se queua empobrece. la mais, deixando.a 
lutar com tanlua enal,araços da sua pro8ptlidade, 
e favorecendo IÓmente a mineração e as fabricas 
doseo produeto. Mas o ilIustre Membro, que nega 
li A gricultura a primosia sobre OI m"is raUlOl de 
iDdustri" , . porque a Hiltona mostra que ella veio 
• prolprmr pe.lo. Commercio, entende que oão de". 
'Vemos .Ier lolhcltos 2m promover os leGa interearn 
e progres~ivo _ aug!"ento. Ninguem n~ga qlle 8eOl 
Com OI e rClO nao póde p'losllera, a Agncultura, por
que sem . aquelle fiearilie) Inuteis e sem valor OI 

tructos IUperflUOl desta; querer porém que o Com
~ercio seJa a primeira industria, fie proposic;iio 
lDSuatentavel, porque le o Commercio c(lnlliste na 
troea dOI generol, quem os fornece he principal
mente a Agricultura. O illuatre Preopinante não 
Tellectio que o racto a que aIlude, be um successo 
utraordinario, nucido de cireunstaRcias eventulles, 
que jáma.i.~e . servir de Dorma para compreen
dermos, e 8fgUlnDOI a marcha regular da Naturcs& 
Da formação, e pr,ogresso da riquesa Nacional. 8e 
he certo que a industrja aio prosttera &em eapitaes, 
e que eetea Dão se pódem formar e &Ccumu}:,r sem 
liberdade, não h~ de admirar que Daa Cidadea e 
Viii .. , onde pri~cipiou a abolição do sistema feu. 
dai, e que por muito tcmpo goslÍrão da .liberdade. 
antes que eUa se estendesse lO. habitantes do cam. 
~, ae ajunta~em origiDariamente capitaes, que 
'VIessem a reflUIr para OI campos, onde a escravi
dão Dão permiuia que elJes se formassem, e se ac
cumulusem. O facto extraordinario e memoravel da 
Expedição dos' Crusados concorre0 mui vigorosa
mente 'para e.stas accumulaçães, e para a feli. te

vohlção .que esperimentou' a Agricultura, até entio 
mui apoquentada; pois dêo um consideravel imput-
10 á iDdustria das Cidades, que não podeDdo dei. 
xar de ter uma grande influencia nos trabalhos do 
campo, ye!o a ac~lerar o bom exito da empresa, 
quetomarao a peIto alguns Soberanos de resgatar 
os Povo. do jugo do Feudalismo. para abaterem 
o. poder dos Senhores acaatellados. Em verdade o 
zelo fanatico com que estes se alista vão , para mar. 
charem debaixo do estandarte da Crul. a necessi
dade de 3e prep'ararem para tão remoIa como dis
peDdiosa EXpedição, finalmente o embaraço que 
lhes oft'erecia o silltema feudal, que não lhes per
lIIiltia laDçar novol e extraordinarios impostol ae. 
ROI Vassallos, os obrigarão a vender, mesmo por 
baixo preço, as .uas terras para haverem a. grandes 
IOmmas que precisavão. Estas recahirão nas mãol 
dOI habitantes da& Cidades da ltalia, como Yene. 
6a, Geno'Da, e· Pi8a, que se ellcarregárão do traD~ 
porte delótas grandes Expedições, e do aprovisiona
mento de todas as munições de boca e de guerra. 
O. prodigio.sos intenaases que obtiverão estai Cida" 
des, Dio só com o fornecimento de Exercitol nu
merosos, que muitas veaes ti8 transportárão do Oc
c:idente para o Oriente, como tambem com o im. 
portaDte commemo que fizerão, depoÍl da tomada 
tle Con&taDtiDopla pelos Crusados, á sombra da 
grande protecção CJue estca; lhes coDcederãe, augmen
tárão extraordinarlameDte OI aeoa capitaes, 'c estes 
pelo eoDaideravel accrescimo de co.summo, e cos-
1umes DOVOS, não poderã~ deixar de iD8uir em gran
de pade para. a lavoura, que seDdo j' eDtão tra
tada por ·homens, que gOBI"fão de uma liberdac!e 
,ufliciente para apreciarem o trabalho,. como meto 
certo de &e felicitarem, mudou abaolut""rnte de fa-

ce, trflef1ldo, prosperando, • tornando se dorennt. 
Ora .se Ipplicarmoll a menor attenção á "ereda t'lt

traordinaria que seguio 11 industria. conheceremos 
que esta prosperou primeiro Das Cid:.de:!. p. :rqul! 
nellas tambem se estabelecerão a liberdade e legu
rltDçamuito tempo aDtes que se afugentasse dllA 
campos a escravidão. que opP'lOha con~tantemcntt: 
um obstaculo irresistivel n toda a forma~ão e ac
cumulaçóo .dol capitaes, que seguDdo a ordem Da· 
tur.l alli deverião ser criados para se repartirem 
utilmeDte pejos maia ramol aecundariOl dOJ truba· 
lhos produ'!tivol. Porém este mesmo successo, que 
por elltraordinario não de,'e servir de nH,ua para 
as disposições com que houvermos de prom(lver a 
riqueza geral, nada contraria os principios que te~ 
nbo estabelecido. São sempre os capitars que avi. 
ventilo, e fazem prosperar a indllstria. A ordem na
tural mOltr. que a terra lhes dá DAllcimea!o, e OI 
reparte pelos mais ramos secundarios da ioduslria. 
Nels poll3uimol 110 OOSIlO terreno o mais abllDdante 
manancial de· i·iqut'za, para elle pois devemos di. 
rigir todo, OI nOflOS cuidados, toda • DO~aa vi
ai1ancia e tedos os nossos esforços; conformemos 
as nossas Leis com & marcha 1'Pgular da Nature
.. , e não as estabeleçamos sobre bases precarias 
de circuDstancial extraordinariu e eventuaea, Que 
Dão podem ter applicação, nem á matelÍA que trs
tamos, nem ao nosso Paiz. Pelo que 'uui incoDsi· 
deradamente vamos desviar d. primeira fonte de 
riqueza, os cabedaes de que eU. tanto Decessita. 
para DOS recompenur com mão larga. e levar· nos 
ao estado de pol8UirmOI e cultivarmos pl'9Epcra
mente 08 mail manaociaea d., opult'nfÍa~ a que te
moedireito de · .. pirar. O illustre Deputado o Sr. 
CarVG/Ao e Mello acha que he illusorio o receio 
dê lIe afugentarem da Agricultura OI capitaes; 
porque· quem tiver campos para cultivar, e lIão 
possuir MiniS, não aoondonará aquelles para 5e 
emprr.gar nestas: mui ponderosa seria esta consi
deração, se eu me tivesse limitado a nlo .. trar, que 
OI favores concedidos ãl Minas saclrmo da la· 
voura os capitaes que nelIa se achavão já empre
gados; porrm ainda que a este mesmo respeito. 
se não posaão. rigorosamente reputar illusorios oS 
me08 receios; porljue geralmente o homem indus
trioso procura aempre collocsr os seoa cabeclat>s DOS 

trabalbos, que melhor os recomlleuaem, c heIJbum 
embaraço ba para o especulador, que D:io possue 
Minas, vender &. alias terras, e comprar Minas, 
d' onde espera maiorea vantagens, to(l~via 08 mebl 
receios se dirigem mui principalmente aos novo. 
estabelecimentos de lavoura. que certameDte Diio 
terio lugar, ao menos Ras terraa mineiras; quaDdo 
na penuria de c::abedaea 9 em que de~graçadamente 
ainda se acba o Brasil, podem eltel lienuo em
pregados na Mineração com .os beDe6cios, que lhe 
querem fazer privativos, retribuir mais abundant(~
mente do que na lavoura, cujos reditos ainda que 
menóres para os particulares, aio mais estaveia que 
os das Minas, e para o· Eatado mais preciosOl pe
la in8uencia vital que tem IObre o progresso d. 
riqueza eaugmeoto de Povoação, que relativa. 
mente ao terreDO ainda he zero. 

O Sr. FTatlÇ4: -:. Este Projer.to Dão oobtem 
um. priv.ilegio odioso 9 nem 4caconbecido entre DÓI, 
&enão uma DJedida mui politica de fomentar a in
dustria em um· genew . de .Irabalho d. quc a Na· 
Ção muito pode aproveitar. Para. animar os mel· 
1rI0I Lavradom :ns emp..... de ~rovei&ar terrtn .. · 
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de IIiAlr.il amanho IM! tem algum .. s .. aa quitado 
de Dil'imo ror l'erto t~mpo os seol tiUC&ol: n:io 
he muito pclill que lIe isencem igualmente de tribu
t08. c alc •• al.1 OI meCace das nosRI Fabric .. 
Hascen~N; a fim de que puasão a principio IIOfFrer 
• ':'ODrorrenda dOi metae8 ea&rangeil"Ol t cuja faeili .. 
dacte de ell.trarç:io pelo uso de maquinas t e pro. 
CI·"SO~. que .,mia llos n:lO são familiarel. muito aba. 
fala o ICO mercado. Voto }lur ,-nto que ~ja o 
mesmo Projet"to admiuido él 2,- discuSlio. 

J u~u.se a final discutida a materia, e propo .. se: 
1.0 S4- flta,a concluida • 1.~ diaeuuão: Ven-

,ceo-se que sim. 
i,o Se pusa,. , 2.- cliscu.o: Vence0· .. ta.

bc=lu que lim. 
EntrllU entii. Da aala O Sr. FII,üa LoIJfJto • 

~mou a~llcnto. 
Seguio-se a 1.- parte da ordem do dia t que 

era a 1.- diBeuBliiio do PtojKto de Lei para a 
eonl.'e88iio de soldo ás .. iuvas e filhol dOi Officiaea 
e &ldadol do Exercito d. Uabia t mortos em ar~o. 

O 8r. lt1ontullmIJ: - A proposta he tãoJus
ta qlle creio que não baye" quem fadle contra d. 
la; e ~r i.so pód. v. Es. perguntar ee a As
ISembléa dá por d'll'u&ida a ma~Tla; mostremoa já 
4ellte modo o respeito que &, ibu&.mol aus que ar. 
riaca .. io e perd~rio a "ida para uivar a Patria. 
( Apt?j4do GpoU;Ido. ) 

O Sr. ~,ul,adtJ JtlaclalJdD: - Eu IÓ tenho 
que dl.rr que o acbo muito mesquinho, e até iD
j UltO. T ". OI brl\'OI IOldadOl, que, se b;1 tflrão 
com tropas LutaDO merecem igual coutemp!a(tIIO; 
e muico iDjuato _" q"e OI ele São Panlo e t'ur. 
til A I.egre, que .. tem batido com o Partido de 

'1 Alvaro, nio merec,io desla Assemblta a'eoD
taç:io de q"e julga digna8 as &ropu da Bahia. 

,t tauto t eumo ~putado de São Paulo, e ela 
;" :\ção Brasileira, olfereço uma emeDda para .al. 
\'ar ftta injuBliça. 

Art, 1." Em "e. - do Exercito da Bnhia a.c. 
digA' 8e - dOI Exerc:itos ,iJro8iJeirol que em qual. 
quer rarte do Imrerio, ptl&!nando pela lua inde
pend l'Iei. e di.!:ui,lade t lalll'cerão no Cllnpo d. 
lJ"talhá t anuráó &te. - 4mlr:CllA Machado. 

Foi IlpuillJa. 
Não hav"otl0 qu .. m m"il pediue • patana t 

julgou-se di~uLida 'a materia, • o Sr. Prui'" 
propol ~ . 

1.fI Se elltava eoncluida a 1.' discussão: Vence0. 
se que sim. 

2.0 Se o Plf\jeeto eom a emenda paasava á. 2.
discuBléio: Dtcidio-se que lim. 

Passou. se , leitura dOi P_ .. t e o Sr. 
MIM t eom~ ReJalor da Commiaão de Legislação, 
Ieo OI aegulIl&e. Pareceres. 

P,,;Mro. 

.Jligllel Pire, CorrIo Gome" e outroe Eaeri
• 'es t TabeUiã .. t . Inquiridora , Contadores, Di .. 
tà'Íbui~o'es ,e .Olll~ de Jueâça doa AuditoriOl 
da Cidade do RecIfe de Pernambuco, ,repreeentio 
que não luerão pele. trabalho ti. leoB OtIiciee, 
4Uafltb be IIufltri"nte para sua 8u8tentaçiiG t • ves
' .. ario t obsf'nando-se e Reogin18Dto de 17", que 
,egu'a . «* SaUariOll q.ne lhe. do devidos" ora in. 
."fidenfes pela t~rahde .kerl~iio de eircuoIWl~i. 
no! genero. da primei,... neeHaidadet dos quaes ai. 
IUM afferecelft a differeDça d. t2OO.por 100; • 

por iuo redem que Ihell ~jll applicado o ltegim .... 
lo de 10 de Oucubro de 1754, dado para Mini' 
Geraes t em qu~ se COlltA'iO 08 ditos ~.lIariOl pelo 
tluplo. A Commiaano he d"t parecer t 4\ale aio indo 
ellea moa&18(lo por d()cuRtentol authen,'\COI o lendt. 
mente aUDual de cada um dOI Otficlael para to
nhecimcut.O da neeetlaid •. d. exposta, nenhum lugar 
'em o que perCeadem egora t qu&nco mais que Ilé. 
melbantes proyidenciaa ,.mó eabilllebco quando se 
trac"r dali relorm&! gcraes. P.ço da Alaemblla .)0 
de Outu~ro de 'SiS - D.NtItIO ElIgr.to de lA
tio - J()sé l'eiseir. da FOfI#CtI YGl~tIlDI
Ellet·ão Ribriro de BUIfUl, - JoIiD A"tonio B". 
dr;gue, di Cart'GlAo - J_ .4"lonio t/Ii SiI_ 
MaiO. 

Foi appro,ado. 
Septtlóo 

, A Commiaão de Legi~ó ; tomladoL em 
(on8idfr~iio o reqUl"rimeDto de J~, ..1"";0 .AI. 
w, llod,-iYflel naqt~ella parte 8ÓIIlflJ_&e t que pOf 
conter Q'!tiU8 de .io)enciaa; que dil pn&iead .. 
contra ('lIe. e em offeD" do aeo direito depru. 
priedade t pelo J ui. de Fora, CàmAra t • Almo
~cé da Viii. de SIDtO AntoDio de Sá, podia lSer 
objec~ de cunhecimento, e deliberação desta Ai
lembléà; elO ultimo recurto. confrontou. a IU& ex
puai,ão t'OlD as infOrinlÇÕel remetida da Secre&a. 
ria de E~tado dOI Nel(ociOl d. Juetiça. Por meio 
deste eume coDbecect a Commiilsaio t que ~ mui 
jUIi amente fora Inrle 'erido pelo. Governo o Kequo
rimentu do !uppJitante desti.uido dos titalOl indi .. 
pen8aveia para demontliflção, e firmnA deue di. 
rei! n de pl't,pried~de qllE' julga ofFendido;. deetã. 
'uido il'lb.>iramE'tlte daa provai, qUê deveriao .eri. 
fitar a exillikDeia das viol(nci •• de que ae quei .... 
E portanto be a mE'Sma Corumi~lIIÍo de parecer, 
que deve ler indeferido o luppliclDte. Paço d. 
AI-llembléa 10 de Outubro de 182~. - D. N""o 
E"{lt,,ftJ da Lodo - Jo~ Tei/rtirtl da FonllCG 
J"alcOnrf>l!/lI -E.üttÍÍD R.beiro de Reseilde - JoiII 
..;1'''0';'0 Rod,;guu IM CtJf'f1al/w - JO$~ II"to,.;. 
da Silm Maia. 

Foi allJ»'OYado. 
O Sr. 4nd,.cJdtJ JltJchado: -- Sr. Praldente: 

A relipeito destes Papeis de Commi6lÕel, eu qsã
lera que para podermo. dar o noS$O voto ~m co
nhecimen10 de caUta, 08 Sra. tIu eommiaóes ~. 
lessem DO 8eo relatorio UtDa espoaição resumida 
doa motivOl que lhe Itrvirno de baae para o p~ 
recer. Es estou p"'o que dia a Commiaã.; m .. 
de facto dflieja.. uma esp1icação do Degoeio para 
me p6r elll termOl de YOw. Não d tade n. r, 
doa Padflnbos. 

o Sr. lÀnJtJ/io • MeUo: - He muito .~ 
tado o que propoem o ilhastre Pnaopiaanle, e eu 
o req.eiro tambem pela miDba parte. He, neceaa
rio. qur a Commi.o, elil!~ndo o facto que lu o 
ol'JeCto do Pal'éCet; .. diga OI fundamentOl qD • 
teve pa,a fuer o juieo que apraenta; _ Íit. 
Ilão podemos ter idé. dera .0 aegocio como b. 
iadiepeaaaytl para .0*. Muitu YeseI Yena o P .. 
JeCer lübr. um requerimftlto lCempuhado d. 
muito. dOCtlment", 6 doeume destet depende·a 
deeião da questão; ora Dão eonbecendo DÓI, o 
ate contendo, não podemos delibtur, eem eserupu
lo; por i8&O entendo que se deve eeguir o mesmo 
que se pratica nu Coãaultu dcw Tribuoses,' onde 
, .. a upo8içio cirwDstanciada elo fa~o ~ e OI 



(1St, 

DOtiVQI dOI pareceres dOI que forão O1l,idOl sobre 
o nelJDcio; aqui mia tC~'.IOS· que, ou\'~r • ningL~em ; 
m .. eQtenJoql.le deve (,lIze.. " CommlSflllo parc:c~ 
me por estas UI.l Qquell-, ra8('les. He o p'eio de 
cada 1I1ll do. Sra.Ucpl.lladul faler idé. clara d .. 
.,teria, e pod.,r vo~a; çom llegurançn. 

O Sr. pr~8idente convidou Q8 nolnel DcputQdol 
para ofterl·cer.em por ~s~riplo 11$ seS4lio segUinte, • 
Da hora proprl4 da» hd.caç~8, o Cl,U8 acab.vão de 
propor. 

O Sr. COIta DarrOl t COQlO Relator da Com. 
lDiuio de Marinha e Guerra. 110 o aeguia:t&tt 

PARECER. 

A Commi'são de Marinha e Guerra tom.ndo 
em eonsilteração o que repreliel1tou o Ooverno P...,. 
.iS()rlo da l'rovincia do Ceará, ,o qual pede a ex. 
tinção de um Bat"Ibio cre.do pelo Go,ernador da. 
Arma" interino d' aqueUa Provinçia, e conhecendo 
OI ·julltissilDos motivos que tem aquelle Governo 
para requerer a extinção d' aqueUe Batalhão, e 
.endo pur Ol.ltro ladó que elle não fora çreado par 
Lei; acha e he de parécer que este negocio .. io 
compet~ 'se não ao. Goveruo; o qual deve quanto 
antes dar aquellasprovideueias que achar adequ •• 
das ; visto não hav~r .. ecessidade de uma Lei ~. 
la annular aquel1. crelÇio de puro armtrio do 
interino Governa,lor das Armas d' aql&ella Provia. 
cia. Paço da Assf'mbléa em 26 de Setembro de 
J8'3. - P~df'o JOI~ da COlta 11""08 - Jo,é 
A'lJucllf: d~ To'~do Rendo,. - .Inão GomeI dfl Si/. 
",i"" J/nulonçlJ - li/afiliei Jacinto Nogueira da 
Gamrr -- Mun,>tl Fer"~;'a d' A,.a,yo GllilRarat,. 

O Sr. A",lrtlda .JtJtl(·1t.aoo: - EIl concordo 
com o I'arecer da Commissão. ' Para o conservar 
he qlle era necessario a A8I!t'mbléa decretar, por
que o Governo bào póde crear Corpos novos; ma 
)ara destruir o que está mal feito não he preei" 
&O; creou·se I~m le~aljdade, o Go.emo que o 
deite "baixo. . 

O Sr. Coda BlJr,OI: - A Provinda do Cea
rá aunea teve mais de duaa ou tres ~mpnnhia. 
de tropa paga, e mal chega\'ão as "ndas para pa
gar essas mesm.. companhias. O Filgueirast actual 
Go,fernador das Armas Interino t entende0 que de. 
• ia crcar um Batalhão para favorecer pessoas do 
leO partido t e ~s afilhados, e ullim o f\'.; de-
10m que não chegio todas RS rendas da, Pro,in· 
d. 'para esta despela. He pois iudispcnuvel a ex· 
tiuCÇlio deste Corpo, que creou e organilOu, por 
mero arbitrio Il'U, o' dito Governador Interino; 
e o Governo. da Provincia com ralio 'a pede por. 
que nÃO ha com que -se lhe pague. Ora ~o a 
• .sta creação Iliio preced~ ,Lei qlle a luthorlS&Ue', 
pertence ao Governo d\!strui.lo. 

O Sr. ClJmei'(J dQ CUflltlJ: - Eu penso que 
esse nat.'llhão fui creado no tempo em que se pre
cisaviio maia forças p:ara bater OI Lusitanos, tal. 
• e& que este corplJ combatesse! e até al~uns d~ 
tleos Membros perdessem "vida t F"rece- me polI 
injustiça, que a ser assim a Asaembléa tome uma 
.deliberação semelhante, que vai .~ntender com.08 
mesmos que marcháriio para pelelJar pela lIossa In
dt'pendcacin; be uma medida que d' alguma eorte 
impliea eom o que se vence0 aqui em contemp.la
ção dos bravos defensores da nossa Independencla, 
~ por i$sO entendo que devemo. kl a1iWU auea. 
~ e»m· atCl OifXjaa. 

o Sr. COIfa B.,.OI: - Não IJ01ml preNre 
alguma desta força: (oi creada a puro arbilrio do 
Governador das Armas In&erino para accumodar 
afilhados sem o consentimento do Governo. O. 
Ple&IDOS OfRciaes creados por esta forma sabem 
muito bem que não eatio legalmente cteado. te .. 
tio iacertol do seo destino; e t'nto esta ~ção 
fui para OI aeoa amigos terem lu~ai'c" que o Ba
talhão e&l' !\Ilui 18m 101cJados; ~ que ba de IOIJe. 
jo be oficiahdade. 

O Sr. Prt6idenlt, depois de' mais alguma. oh
aervaçõet, poz' yotação o Parecer, e foi ap. 
provado. 

O Dletato Sr. Deputado leo maia OI quatro ... 
pintei Parecera. 
, Primeiro. 

A Commiaaão de Marinha e Guerra Imdo a' 
Replesentação que .& Sua l\Iagestade Imperial de
"~IO a Camara de Porto Alegre na Provinda dO' 
Rio Grallde do Norte e tine foi remetida pur ~u.' 
Magestade Impt'rial a esta Aasembléa na qual pe.
de a crel\'âo de um Batalhão de l\1iliciu, acom
panhando aquella Representaçãe uma Prapollta' 
du. Oflicicea para o mencionado Batalhão, he de 
parecer que em quanto ae Dão poder regular fiza. 
meuce o numero de 'fropa, que deTe haver no Im. 
perio, o que por ora 8ão tem lngar, não convé" 
de forma alguma crear novOl Corpos, ae não 
quando uma decidida urgencia o uigir. Paço da 
Asaemhléa 'em 26 de Se&emhro de J823. - P~dro 
J08é da Co.tlJ BarT'06 - JOI~ .ArOllclle t!e Tolt. 
R(ndon - João Gome6 dt.a Silvtira MmdClnft,
Manoel Jacinto NOf{UnV'lJ dt.a Gama - .II(.11.ocl 
Ferreira tI'.A rorgo G"imarie,. 

Foi appro,Ado. 
Stgr.trtOO. 

A. Commisaão de Guerra e MaribLa Jendo o 
reqnerimento de Joagllim 41ntonio Maga'"ãu, em 
que pede .e crie no Rio de S. Frar.ciK'O uma 
Companhia de Cavall.ria Miliciana, propondo.ae 
elle a form .. la á sua custa, com tanto quca se lhe 
confira o posto de Capitão da sobredita Cl:mpa. 
nhia: he de parecer que Dão convt'm por ora crear 
aqueUa Companhia t lem que primeiro haja pleno 
couhecimento da força que deve haver dCIII. natu • 
raa Das Provinci.. do Imperio, o que Ee deve 
deiur para quando se houver de l'fIUlar JM'rfixa. 
mente eata estabelecimentos. Paço cfa A'uemblea 
26 de Setembro do 18!S. - P,dro J0I1 dlJ C06ttJ 
Barros - Jo,~ Jlrouc1ae tk To/cdo Rendon - ./oão 
Goma da Si/wi,.G Men4iJnçq. - J/Gnoel J "nnto 
NogueirlJ dlJ GatrIIJ - MalfOel Ferreir" 4' Jl.J'atljo 
G""marQe, . 

Foi approvado. 
Terceiro. 

A Commissão de GUft'l'l e Marinb. para dat 
o seo Parecer sobre a ltgitimidade elos vl'ncimea • 
to. do actual Iuspector do Ar~Dal do Exercito, 
perci.. que .e pe~ão ao Governo IS inform~ções 
nesessarias, parteClpaudo a esta Assembléa quaes 
aejio 08 seos vencimentos, e OI titulos pelos quaes 
lhe sejão eonferiltos. Paço da Assembléa em j 
de Outubro de 1828. - p~,.o JoaI dlJ (.",ttl 80,.. 
rOI - J08é .Arouchede To/em, Rtndtm - João 
Gome. da Sil'OrirlJ MenWllffl - Manoel F'"I;r. 
4.J.tujo Gv_r'" 



o Sr. Montelnma requ.reo liDe tbuem exl!!'_I com urgeuci~; c' posto o Parecer ai vota~ão 
foi apl)rova\lo &:Um cata clausula. 

Quarto. 

A. Commillsão de Marinha e Guerra exami
undo o requerimento de :H.mCHI .tlad,,,gtJ tle 8i
tmtfourt, Furr'tl d. Legiúo de Voluutari"s da 
Provinci. de S. Pedro do Sul, em que be queixa 
tcr.sc·lhe negado a 8ua eseu~a, qlle lI,e devera Ber 
çon,e.hla pela determlDaçüo d" Decrdo de 13 de 
l\bio de 1808; e não acha '1(10 mot; vos, lÁ vista 
40'Oo'cuml'uLoII que le ajuotlio, para te lhe neg"r 
aquella escusa, boa ,·enllo o lupplicante seryido bem, , 
e até mai!! 6 annos além doa ~, porque fora enga. , 
jado: he de parecer que le remeta o requerimento 
'lu 8upplicante assim doculDcnt3do ao Governo·, P'''
'ra que cate haja de iuf~lrQl.r IObre OI mlJlivos d'.· 
~ucUa ese .• u, qu lhe foi negaI Ia. Paçu da Ali
lembléa 26 de Setembro de 18~3. - Pedro .1081 
iIa CoIIa Barr08 - J08~ ,A,ouelre de Tuledo Rrn
dOll - Julio Gomt. da Silt'e'ra Mendo11ça - Mil
~l Jacinlo Nogueira da Gama - MaAOeI Fer,ej.. 
ra ti' ,Ara.go Guimaráe,. 

O Sr. A"drada MM-hado: ~ Este lupplican
~ deve mostrar que te lhe negou o que elle pe
dio; não basta que dle o di#!a. Se lhe foi ne~a
ela a eacuaa do serviço, cam violação de Lei, ell
tão IIÓlt, como guardas cJ.ella, temo. obrigaçAo de a 
'aser cumprir; mas não vejo que haja certel&, e 
~cho por, isso' que a iIlultre Commiuão nOll pro
poem que tomemos ~nhecimellto d' aquillo que ain
~~ nit'! he . .da no~ competencia, porque não a
iA demonstrada a v19lação da Lei. 

O Sr. Custa Barrai:, - EUe reque~o ao Go
.. erno, e foi escusado o seorequerimêlito, e pela 
infracção d. Lei he que recorre a esta Assem
Jlléa. Cumpre"nos' agola saber os motivos que te.e 
o Governo para obrar assim i talvel OI theaae Ie
sitimoa, e por isso pedimos elclarecimentos para 
JlOS podermos decidir. 

O Sr. Pre~idente propo: o Parecer á votação, 
e roi apJlrovado. 

O Sr. Ma;', por parte da Commiuio de Le. 
plaçio, leo o aeguin&e 

PARECER. 

Geraldo AnfoRio do N08cimenlo ~xpõe qne, 
.tendo UrRa No'a do Banco Nacional do valor de 
\oito mil rt:is, aconleet'o .er presa de um rato, que 
~pena8 lhe dtixou pequeno fragmento, em que fe
lilmente elist~m os algarislDo, demonstrativa. do nu
mero, e da importaneia da me~ma Nota, mu 
que apelar disBo não pode conseguir dOI ~dmi
nistradores o troco etessa roida Nota; e portanto 
recorre á Assembléa para ordenar, que se lhe tro-
~ne. A COIDmissão de Legislação lIe de parecer , 
_lJue recorra o supplicant. aos meios ordinari08, e 
"por intervençúu das Authnrirlad,s competentes. Pa-
ço da A8!lemblé. 8 de Outubro de Hsll~. - Jos~ 
A"tu,tiu da Silva A/a;a - J08é Teizeira .a Frm
,~lita ,la~conr.ellu8 - João Á1Uonio Rudrilfue, de 
CarvalllO - D,. Nuno Eugettio de Locio - Ber-

_ "ardo ./o,é da Gama. 
l~oi approvodo. 
O Sr. ~ec:.retario Martel da COIIa t por não lO 

• preseu&lr' maia nellhu·m Paa:eer IlO'8-, pulou. 

lor um IObr. o requel'imcDto do Irmiio JOIMJui". 
Franc;uo do Liv·nmmtu, que pedia uma mollila 
collsignação a bC!Il'lido du Scaniloanri., de Itú; cujo 
Parecer 'icÍlra IUdilldo li" leaslio rle 23 d. SelelQ. 
bro. (N." 1 do Vol. ~.o do Diariu.) 

O Sr. ,A,ou/ruda ,Macl,udu: - Eu creio que 
este Paret'er fieou Rdiadu unit-smt'Jltc por haver 
du.,da lubre o cofre por onde 6e deveria pl1~ar 
esta c(Jnsitrna~io, porque a algunl! Senuorel pare
ci., 'tue 0

0 
pagamento se fi lesse pelo 'l'hesouro da 

P;lIviuda. A Cummill~o lembrou .que fosse pela 
cltixa do .ubli!dio lirterario, ~ "otllU com c.onh.cl .. 
mento de causa. Na Provineia de Sião Paulo só 
.,or aqm:lle cofre deve Her paga, para "üo acon .. 
tecer ficar prelerido ~)or outros esse p,,~amcnto; .1 
rendas do Illbsidi., litterario nio 11) ch~lJ.ãu para OI 

eSlab.,lecimenloa de in8truc~:io a que silo applica •. 
das, mas aimla lobrúo; ()(lr ('0,,8cqllenci.. Illuite 
bem fea a iilustre (;'Immissão, quando asseotou que 
o pagamento se 61e&ae por aquella caixa, porque 
he e tnrio de nunca deichar de rccebt-r, viue 
nio ser dea ma.a florecentel o estado do 1'he.o~. 
1'0 da Pro.ineia. 

O Sr, P,.ula )/~/'o: - Eu pedirei somente 
que aeja aupenlada a con~ignação FAte estabele
cimento está em edif.cio, que pode accomodar belD 
50 ft 60 meninos, tem uma CapeUa, e um litio ;, 
a relida do .ubaidio liUerario tem muito dG I:>be
jo para o que he ap"licada; e acho de grande 
utilidade nüo lá para a Comarca, mas para " Pro
vin. ia o promover o augmento deste estabelecimen
to. Por ora OI particulares tem conuibuido para 
as despecas; mu com estes SOC. 01'101 não le p0-
dem faser as obrall precisas para maiorel accommo.. 
daç61'1 Parcce-me portanto que pode muito bcna 
ser maior a consignação para Be tirarem maiore. 
vanta,i(en8. Be por illO que ofFereço á emenda 
aeguinte: 

" Que a Pensão .eja de 800.000 réU. -
PII"lt. e SOI'8II. 

Foi apoiadL 
O Sr. And,,;da J.llacllQdD: - Nilo yamOI a 

alargar muito IS mãos. demos esses 200~"OOO rt~i(li 
que a J untl do Go\'grno, da Provincia entende 
que he o que Be pode dar; deichemos que a 
Provineia tome mais forças, e vejamos O que vai 
produsindo eate auxilio dado 110 Seminario; Dde 
por isto não fican.os impo&8ibilitadol de augm,at • 
• consigRlção para o futuro. Hc p(lr isto que f. 
votarei pelo Parecer da Commi .. ão tal qU11 tlti,; 
ajudar o estabelecimento he muito justo, princ:i4' 
palmente "tando li testa (lelle uma pessoa tão ca
pa_, ~j& exemplar conducta até tem eonlribuido 
par. espalhar a bOft moral na Comarca; maa c'" 
mo não IOmoe muilo rico., vá isto por em qUInto. 

Julgou le disc:ulida a matpri.; e pollO o, Pa. 
recer á votação, foi approvado COlO a addicçlo 
do Sr. Paula e Alei/o. 

O mf'lmo Sr. Secretario leo outro Porecer s0-
bre o Oflicio do Mini.l(o da Justiça relativo .e 
dt"ltino de 63 presos existentes lias cadêas da B .. 
hia, tendo sido remettidoa de Portugal para cum
prirem de~"OI. em Afriea e A~ia; cujo Parecer 
ficára adi.wo na sessão d. 28 de Setembro. ()l •• 1 
do Vol. 2.° do Di.rio, ) 

O Sr. DiDI: - Pers1lodo-me que não lO " .. 
~e approvar de todo o Parecer da Commiaio, 
eetet bomenl são dignol da DOIII comp.ixi~ • 
aio IÓpor tcrelQ catndo llQ IlQJlO ttm\Orio, co.-



( ttl ) 
,. n~1'IIi .. _ p~ _. • .. pai., Nlo me 
p&reee JU'to fue.loo pusar o mar em tanta di8tane 
eia depor. d' uma prolongada prilio; principalmen
&li qutAlldo DÓI nii.o, llabeRlos a jU8tiça com que 
forno leDtence&rlo, eu" homens em tempo de re
volução. Manda· lo. para Pertugal aiOra, he e des 
terro m"i. l'igorOlo que li lhes pode dar; antes 
os mandemos p!lra • '.rurquia, ou para a COlea 
d' Africa; ,PIreeu-me que ainda am aeriaio mais 
felizel d~ 'que indo para Portugal. Em fim o meu 
toto h. que não peioremol a loue de.tes desgra
çad,!, t e por ~880 melhor lerá que ellea ligão o 
deltlno ql1e qUlserero. 

O Sr. ~nd'4d" ltl'IC1"Jdo: - Eu apoio o Pa~ 
.-ecer da Com missão ; não qweremol cá dessa boa 
gente; j:\ .temOl demais; nem havemúl entre DÓI 
conservar inimigol guardados. Tambem em m.n
lla-Ioa })UI o leO deatioo niio concordo, pórque 
aÓl Dão lomos CommilsionadoB do Governo de 
Portugal • e como o DOUO paiz não he o solo do 
crime, vão p.ra o seo; Ie lá o. quizerem conser. 
• em-nol, 10 OI nio quilerem, mandem-nos para 
alguma terra que lhe obedeça; fação o que Ihea 
pare<.'et dos leoa cidadãos; nÓl nada (emoa com isso. 

O Sr. nu.,: - Estes homens nÃo commet
terno· crime algum contra n{,s; e por illO he que 
• oto que se I"el dê toda a franqueza, para que 
poS$ão ir para onde quizercm; yãopara França 
on ln:laterrA II li o. admiUirem; o que nos im
porta he que B.ião do nosao territorio;' mas man· 
d .. lol outra yc. para Portugal não approvo ; h. 
a unica cllridnd. flue eu quero que UIIIDOI COIll 

eU" ... 
O ~r. Carneiro da Cunha: - Tem rasão' o 

Dobro Deputado: .ós não 10mOl executorel das 
ordeul de Portugal; porlanto nada Doa importa 
com· o destino que deráo a esta gente, nem se 
I~O ou não criminoso8; o que entendo he que OI 

devemos deixar ir para onde quizerem, um nos 
embar'~llrm08 com a lIua lorte. Segundo estes 
pliDcipios proponho o seguinte. 

." l'or ('mtnda ao Parecer: Que se faculte ao 
Governo que OI deiche ir p.~ra onde 9ui~erem 9 

('810 tanto que ~a p:na fura do temtorlo do 
Brasil - Carneiro tla Cfinl&a. 

Foi apoiada. • 
O Sr. lIenrique, de Relmtle: - Come tmba 

da volar pdo Parecer da Co~missão, julgava e~
CtilAdo f"Ha:,; mas ouvindo opmar como se estl. 
"essemoll fÓl'S deste lltundo, dno dizer o que pen-
80. 8r. Pl'aüdentc: A idéa que deve fller-,-: d. 
.am homem q,le vem de Portugal para d' aqUI aer 
,J'jaadado para Juagola be a de um desamplrado; 
.endo assim" como le quer que ellel mesmol pro. 
eHrem meios de .. ir para onde quize~m, e á s~a 
custa? Sb quem nunca vio o que, vai ~las pn. 
lÓea com esses. inrelizea he qae pode opinar p~r 
esse modo. Eu- vi muitos demorados annos na pn
llÍo por não poderem ir para o degredo, porque 
att! para iSlo era precise que eU" mesmos 8O~~. 
sem se havia embarcação, porque nem os Mmls
(ros nem 09 Escrivã., talião .0 aeo dever nem 
çuidAvão nisso: era mesmo preciSO que OI desgr~
çados pagassem ao EI!Cfivão para os fazer expedir 
e obrigar os navios a leva.]oll de graça. 1st. posto, 
qpem ha de levar tae8 homens para fora do Im
perio to Quem lhes plga a pa8l8ge~, qll~ sendo 
em navio estrangeiro he ,-nto maIs c.r.,' Quem 
lhe. procura e.o. uayiOl? Do preç~ poli ou 101-

ta-los DD meio d. n6t pua prHlD'arem meio. , O 
que nio .e quer, 9\1 f,,~-'O$ ficar eterDamente 
., .. pri8Óe8, porqrJe he impusa4'\el que pr"" fOI
Ão proGurar navios, pem pagar pasugem. "ole 
portan" pelo l'arec~r da l.olllmiaão. 

O Sr. Rodrigle" dI C,'ar'lJld/w: - O que e ... 
t{lU vendo que no fim da que.&ÜO OI bomen. 
fido etcrna:'lH nte prelQs. E ~omo não ba de ler 
.ssim se elite:. lDiseraveil não tem .ada? A &é es
tão vivend" de fU(r pentes e outras CO\1sa. &e1Oe
Ihant .. ? Uma va que le decida '1ue yão para on
de quizerem, alguma C'mbarca\íio OI ha de levar, 
tu"l esta Dão os leva só porque nÓl dc:cidimo8 que 
"lo; Dão baata dizer Cfu, ,,,iiio para onde quise
rem, he preciso dinheiro; c portanto ha de diaer • 
&e ao Governo que os raÇa lair , authorisando-o 
para as despezas necelsarial, e elle Já tomará Ii 
medidas que lhe parecerem conVt'nientetl. h. iate 
quanto a mim o que deve tomar-ae eUI conlideraçilO. 

O Sr. ,CtJrnti,·o pedio entio a pala v •• , e maa. 
dou tambQm á Me.a a emenda leguinte; 

" Proponho que o Governo fia0 o termo d • 
doul meJes para que OI presos dentro delle lO poe
são ir para tora do Imperio, filcalisando a FoU
oia que elles núo fiquem no leO territorio. 

E pelo que toca aos outr(\1 q\:e Dão achare .. 
meies de .. ir, 18 authorise o Governo d. I'ro
vineia p.ra Oi ("zer transportar para qualqtler lu. 
gar p:>,ra onde 8 viagem seja menos dilfendlol.
Fra"cisco Carneiro. 

Foi allOiada. 
O Sr. Cor-caTAo e ~Jello: - w.nto.me. Sr. 

Presidente, para dizer policas pa1anal. .late euo 
h. novo pelas circuMtlncial. Até agora UI p!ellUl 
que vihhão lentenciadoi de PortaJ:al, erão aquI re. 
cebidos para Icrem mandados ao ~eo deFtlno. Cum. 
priamol aa Precatorias <:om que vinMo porque e .. 
tando unido., e sendo c.nsiderados lubditos do hlt't
mo F.stado, deviamo.. auim fazer; m.. no estado 
em que nos aeham?s '. outra deve ler a, mar.tha. 
A resolução he di fIi ctl. ExecutaremOl nOl IImeta 
lemelhantes ordens? Não por cerlo, porque dt"
venclo-nos considerar Potencia independente. nlio 
devemos ser OI executores das ordena de Purt. gal. 
Consideraremos a estes de~graçadoscomo pri~j()D('i. 
ros de gucna; e guarda-Ios.hemol para ai , •• (RI 

que deUe. t:.ouverem em lempo competente? l:ó 
oppreasiva esla medida 9 e injuriosa , ~~mlll!id.dé. 
e haverá duvidas em se reputarem prulollftrOa de 
guerra homenl neatas circunstancias. Que resta, Sr. 
Presidente P Faze-loB embarcar em lIavios eslr .... 
geiros t que os levem outra Vel a Portugal. ~ ... f\. 
rá m.il el'a despesa, que nos cOD'petenles aJustes 
entrará em conta com as mais a que Portugal tem 
dado ClU", não reronb,ecendo deade l(1go, como 
dnia, a independencia do Imperio· do Brasil. 

O Sr. F,.0"f4: - Eu cuido que senão pód. 
deixar de leguir uma parte do Parecer, e oUba 
parte da Emend.. Porque muitos delSetI prr.!:os se. 
rio Marinheiros, que tem a facilidade de sahi. 
rem tem despesa em qualquer embarcação utran
geira para )lOttOS visinhos de Portug.l; e al~unl 
terão meios proprin, ou de seoa amigtlR e par.nt. 
para se vo]tart'm immediatamente , Patril. M .. 
como esla condição nio etja geral, Ir.ui a pl"Ope
lito me parece que Il tCldo!l Ie facilite a 1ft. 

hida para fóra do Imperio; e d'lqueUes, que a Dlio 
poderem dFeituar por lneiOlJ floprioa, faça o 60-
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~o o que melb. eDtéIlcJer. 'De Lo. eiltÍp lheI 
8ca prYindo entretanto a .... 10m. 

Julsou •• e discutida a materia do Parecer, 
e o Sr. l'r.",idellte profkts , Asaembléa : 

l.· Se p .... ,. • ~arecer tal qual: Não 
',alaou. 

'l.- Se .pproYava a emeoda do 8r. C"",rir. 
~II C,,,,hll: Foi opprov8da. 

tJE'guindo-ae a emenda do Sr. Carneiro, foi 
~t. dividida em dual partel, e proposta a 1.
~n. quaoto ao termo em que deveriio 8air para 
fora do territorio do Imperio, e a '1.- em quan
to ao lu~r para onde deviío eer tran8portadol, 
~lIp,imid~ a palavra - de Portupl: - Forio 
ambas approYUda". 

O Sr. Pre,lde"ee: - A Auembléa resolve0 
que .. agndeceaem a Lõrd Cochrll"e leOI impor
tante. servi~OI; eu conlulJo a A.aembléa para que 
re90lva se o (}ftjcio q'.e se lhe dirige ha de ser 
auigaado pelo Sr. Secretario BOmente, da mesma 
(órma que te pracica nOl ·mai, Offici08, em que se 
participáo ReeoluçÕetl desle Congreuo, ou 8e h. 
Cio ler a .. igna,lo pelo l'rfsilÍence. Em fim decid~ 
se o q"o 60 de '"C 1i&.er par:& se esecutar. 

O ~)r. Frtr".,~a: - Eu acho que deve ler o 
Sr. ~/:crcl:uj\). e cuidt' que ., que for a4Slignado 
p»r elle I .. , II~ merecer a considemçlio de Lord 
~ocllrane. O br. St:l!recario expede OI Officio8 ("R\ 
~irluJA dn. nellolu'iõ~, du Aclaa; ora nA Acta 
,,\o.;peclh·a se acha a determinação para OI louvora, 
c púf eUa o Sr. Sccrc,ario lavra o Officio para 
Ih 'OI dirigir; parece-me quo não h. necellidade de 
abrir um novo exemplo. 

O Sr. A"Jl"ada Maclllll1o: - Eu lOu do opi .. 
DiRo quo o Omcio deve ser aaaighado relol Sr •• 
rrcaidente e SccretariOl. O Regimento DlMnda que 

tor cUell lejiio assignadll .. Resoluções da ~4 nem. 
léa, isto he uma Resolução, por tanto não póde 

Nr tI!ilignada IÓ pelo Sr. Secretario. 
O Sr. /r'mnça: - O Sr. Pre.idente ... i~na 

.. Besoluçõel nal Act .. ; mil .s participaçÕCI dei. 
lal o Sr. Secretario •• fa., nem o Regimenco dil 
Qutra co .. SI. N60 ha preciliio de inonaçõe •• 

O . Sr. J'er8ueiro: - Isto hc um CIlO extraor
dinario; decida a Auembléa o que Ibe parecer; 
10 alaentiio que .endo assigoado pelo Sr. Presidente 
e Secretario8 h" mais honru80, faça-se dessa manei. 
ra; o que julgo bc q"e a quesLlio Dão merece que 
s .. temos co~ eUa muito tempo. 

Propol então o Sr. Pres.dente: 
).0 Se o Omeio seria .ssignado IÓ pelo Preai

dente: Vcneco-so '1ue '1lio. 
~ o Sa Heria 885lgnado só pelo Secretario do ex. 

p~dicnt::: Venceo-sc qUG não. 
U." So sCii"ja 8S5ignado !»fIo Presidente, e rer .. 

rcntladQ pelos Secretariol: Decidio-se que lim. 
O Sr. .Andrllda Mochado: - Antel cle se I" 

aif:inar " (ordem do dia quero fuer um requeri
mlJll~J. Cuido flue "tão vencid.. umal poucas de 
I .. eis: a demora da lua publicação parece encerrar 
algll r,,· naisterio; requeiro poil ~m urgcncia que se 
nlar,deto a Sua Maptade Imperial para lerem 
promulgadas. 110 preclBO CJ.ue d. uma "esllibamol 
• Lei em que h.vemol de Ylyer. ( ~poilldo, apoiudo. ) 

o 8r. P,tIftle* ,. - :F6 persdDfei pol"" cRIe 
ao Sr. Secretario; escá o ,rabalho a ultimar-te. 

O Sr. AndroJa M~,,(Jdo : - Enwo npere-. 
dou ou treI di •• , e nada mai .. Já o Povo re"... 
ra para isco como desconfiado; o com efI&üto· ... 
.uito o que se tem esperado. 

O Sr. P,~ridtnte dee para _ ord~. elo dia 
o Projec&o de Con8tituiç~o. 

Levantou-. a '_0 ÚI j hora a. tarde. 

RESOLUÇÕES DA ÂSSEMB.LE~ 

Para Joio ,i,ira de Ca",.lAo. 

111 •• Ex. Sr. -- A AnembléaGeal COJI8ti. 
,,,inte e Legi.lativa do IlQperio do lJra.t1 mNKlla 
participar 8U Gonl1lo que precisa lhe· seja remc&" 
tida uUla copia nulheDtica d. Portaria de S de 
Agosto do presente apno, e"pedida I,ela Repart .... 
ça'iQ dos Negocio, da Guerra á Junla do (jovemo 
da Provincia da B .. hi., em qQe se lha determino" 
que reQlettcsse para tltA Cidade os pri8ionei",! de 
GI,I,nA Lusitanos que quiJesscm pa8$Or p~ra o ier. 
"iço do Imperio, ajun~Ado 6 retcrida copia toeIot 
08 esclarecimentos necesaariotl lIobre 0& D'lutiv,", que 
ceve o Governo para ellpedir a .;itada Porlaria. O 
que v. E~. leurá ao CC»Dhecinlenlo de Sua Mage~ 
tade Imperi:d. Deo. O,.arde 8 V. Ele. Paço dito 
Apembléll em 13 ,te Outubro de J823. _ lo;,. 
Sner;(Jno Macid da COIta. 

Para ~/anoel Jan·nto Nogufira @ Goma. 

111. e Ex. ~r. - A Assembléa GereI Consti. 
t\linCe e Lfgialaliva do Imperio do Brasil IICoclo. 
lhe presente () Par~r da Commissão de F':lsend. 
sobre o requerimento de JO&~ Ptdro Lopu de 4,.. 
dradc, que ~io &Cf IlOlDendo ESQ"iviio da D~ei. 
ma atrasada: Manda r~metter 10 Gov~rl:o o rere. 
rido requerilDenlo, e pnrticipa."-lhc que não ob6t.~ 
te não ter lug..- o pro"imcnto do Officio que 101. 
licita, deTe o Go\'enlo procedfr com o SUI'plicalk 
tft na fôrma da Lei. O que V. Ex. levatá ao c:o. 
nhecimento de Sua Magestade Imperial. Deo. Ouar
de a V. Ex. Paço da A.&embltía em ÀS de 00. 
&ubro de lS'lS. - João St'QerUmo .z;lacitl da Cct~ 

111. e Ex. Sr. - A Assem bléa Geral Cast'" 
tuiule o Legislativa do Imperio do Brasil .anda 
participar ao Governo que paTa tel' a Commiuão 
de Guerra e Marinha as nóções n«es8criu sobre 
o requerimento de João JaC9me de llnu,,",. que 
pede a eoutinuação da PenÃo que percebia pelo 
lJoleiuho, percisa que lhe ~ão communicad.. a. 
'18ÕC8 J!Orque BC mandou suspender • dita Penslio. 
O que V. Ex. levará ao conheelmento de Sua Ma. 
~.tade Imperial. Deot Guarde a V. Es. Paço d. 
Auembléa em ] 3 ele Outubro de 18U. _ Joã~ 
Sl'l1erialCo Maçãel ., CoIIa. . 

- .. 
RIO DE .JANEIRO N .. DlPRENiA NACIONAL Ia,-
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GER.IlL, CONSTITUINTE, E LEOISL.Il.Tlr.ll 

DO 

.IMPERIO DO BRASIL. 

I K ~ 3. 

SESSAO DE 1. DE OUTUBRO. 

p,..,idlneitJ do Sr. Rl6riro ~ JI'ndrlMlll. 

REunidOl OI Sft. DeputldOl pelai 10 hora 
d. manhã, e não tendI) che,ado o Sr. Ribti,o de 
-Andrada até nl 10 bur.. e 11m quano. tomou o 
lugar de P',mk,," o Sr. Secretario Maciel da 
(.o~lA, por fallar tambem o Sr. 'ice P'aitMnle; 
e coa.pletou-se •. MeHa com o Sl'. França Secreta. 
"io Suppleoce. 

O :O;r. Miguel Calml1ll principiou • clt.ada; 
mas chpgaado o Sr. Ribeiro ~ Jfrad,tJCÜJ &omou o 
~. lu~.r; e OI Sn. Sec:recariOl igualmeDte ocelte 
para0 011 leat. 

O Sr. Nildel dtJ COIt. conuDuou. • ehamack; 
.. ach"rão-se presentes 67, faltando com causa .. 
Srt. Rodr;lf.Uell YellOlo. Per,ira • Cun1atJ, Ar .. 
.io GOlldi",: Duarte Silva. Branl PonlU, .4rulr. 
da , Silva. Alencar, Carneiro de CtlfllpM, Ma
nfl""" ti' Albuq"er~. Carneiro da CrmIuJ. No
gueira da G"fI'UJ, C4ltflara, e Sobrei,a; e sem 
eUa 08!'r ~lfo~'Iutmur, e ClInIIIiro. 

O Sr. Pr"idenlc dcclM'OU -aberta • leilão, e 
lida a Acta d. anteeedente foi .pprovada. 

O Sr. Lopu GafRtl apreaen&ou um. felicitaçio 
dirigida , Aaembléa pelo Teuente Coronel COID
mlUldante do Cor.., d·Artilhari. da Provincia d .. 
~ JolJo Edlltmlo Pereira C.olltlfO ~flUldD. 

Foi recebida COlO partkular agrado. 
O Sr. Secretario Maeiel do Coa,. deo conta 

de outra felicitação do Commandaote 41 .. Armas 
da eobredit. 'Provinda dai A~I'Q&I, 4ofItJ";,,. MtJ
ritm"o á' O/i~e;ra Be/lo. 

F. ,i recebida com particular agrado. 
Dlye que linha recebicle • pan;icipação de mo. 

Jeati. do Sr. Montuuma. 
Ficou. Aasembléa imeirad .. 
Paaaou-se á ordem do dia, começado pelo 

Art. 8.° do Projecto de Conlltitoição, que ficár. 
adiado na sesaão de 10 cr Outllbro • com • emen
da do Sr. Vergu,;,.o. (N.o 17 do VoL 2.° do Diario.) 

A este tempo entrou na sal. o Sr. Ca",riro, 
• tomou "!lento. 

(FaUário OI Sra. AfIIl,... MtJCluu1o, !'trpiro, 

DiIu, e Carfttire; ma. Dlo Ie ea'eln1e o Taclai-
grafo J OÓIJ Eltrc60.) • 

O Sr. RUlho FratlCo IDUIcJoa 'Mesa a emeu.. 
i. eegoince: 

'" Proponho • lupreselo d.. pata,ru - C!OII-
"'4 " ,utI ,,,IfIfade. - IlocAa FraflCO. 

Não foi apoiada. 
O Sr. DitJI CIIR,bem ofF~receo. eegaibte: 
li Nenhum Cidlldão Urasileiro lerá' obrigada 

a .".ettar ... rvi«;OII c·.ntr. lU. vontade. WVOl os 
ClIIUI d. lIalvação da Palr~, e serviços muuici .. 
pae" - Vi08. 

Foi apoiada. 
c, Sr. ('e"""ro igaalmente lDandou uma nOl 

wguintes te. mOI: 
" Neabam Cidadão Brasileiro .. rá obrigado • 

'prestar selD recompenll&, COD'r. lUA voatade, lervi. 
ÇOI penoUI, e&cepto DOI çHQI marcado. n.Lei. 
- Frtlwco Carneiro. .' 

Foi apoiada. 
J ulgou-.. • materia discutida; e propondo o 

Sr. Pre.idente se o A rligo paasava tal qual esta,. 
redisido: VeBteo te que sim. 

. Pmpol depois as emendai, que por conte1'f.1Il 
addicçõea não ettavão prejudicada, cOm G venci. 
men&o do Artigo; e ··(orão auc:eaBÍvameate todas 
&rei ~itadaa. 

PaIIOu-ae ao Artigo 9.0 . do &eor liguinte: 
Art. 9.0 Nenhum BrasileilO será preeo Itlll 

eulpa formad., escep&o nos cuos marcados Da Lei. 
O Sr. J1rtlUjo Li ... a: - Ante8 que comece • 

iliecusaão cleate Artige. leaho que represeDtar que 
a Commi88ão de CODsti&uição n~n fÓde progtcdir 
DOS 'l"OS trabalhes por falta de MemllfOl.. O S •• 
J4ndrtJ. e Silvn está com licença; o Sr. Perri,. 
• Cu"lao eslá gravemente doente; e o Sr. &amei 
.8io Ile .. be quaBdo poderi 'Voltar á A8SemblN. 
Requeiro por tan~ que· se nomeiem dou. Membros 
10 menes para luprir aqueUas falca8. 

O Sr. Pre8idenle, julgando urgea. o requ.
rido, nomeou par •• dita Commislão 08 Sn. Ver-
gwiro, e Pin/aei,o ti OliveiltJ. ' 

O Sr. ~tHlrado. Machado: - Sr. Pnei.deIlte: 
Eu creio que este Arti~ 9 ... do Projecso 41eCoaa
Situição deYe .oltar , Commilsão para elpfti&car 
,..... aio OI CUOI ~ e. que • Cidadia póde ser 
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j'lrclõO ~.!'ftl cul.,. Mm. Não dácLe.n ... teria 
tU'l !\I~; i~ para 1A!i replalDeatar; h. ,preei_ q_ 
(111 nr"II.~ciwI .aibiio qur. Ifm culpa forrald=- .ó em 'a(. e '/lfOl CalOS pcMlem ler arrancado. dnl luas 
ClIllaI e f.mili ... (Apoiado) Ha muito que leio pa
I"'''' em que .e dil - já H pc'. YÍ1Ier .,....; 
nioguem lleCei. fler lur .... e.d .. dos bNÇOl de .... 
ftma ell(1f)1i! --; e com tudo veJo que OI vão ti
,;alido dOI! ),ra(:ol dCSiU "po!Iu t e levando para a 
cadeia. Requelru po;n o adiamento do Artigo pana 
• decbrac;ão dos sobrrditol casos. 

Foi pfCIpOlto o adiamento; e I('ndo apoiado e 
discutido t venceo-'Ie que fOIle o Artico , CUlDIDi~ 
Wio oa fórma requerida. . 

J.IfU·te o Artigo 10 eoacebido neltes termos: 
Ard. 10 Nenhum Brl'6ileiro, ainda cem cul

pa Cormada, será condulido 'priaiio, ou ndla con
• nado estando já prtlO, uma veJ que pr."te filln
ça idonf'a DOI calOS em que a Lei admittf' fillu;a; 
e per crimes a que as Leis nÃo imponhio pea .. 
maiol do que lell mczcs de prill'io. ou desterro 
para wrA da Comarca. Iivrar·!'c·h" lIultO. 

O Sr. Pau!a Jlltll(I: - Eu quif.f'rll que o mes
mo que se 'u In .Arti~o 9.~ .e fizme· a • ste; he 
cAn.herr. Vlecic;o que " Comllli""ícl marq'lt quaeta lllio 
GI Catil,l! I!to\ que ~ admitte &u" •.•• 

I' rei tJ\lf te (I adiar..ento, e Ii~lldo apoiado, ... 
('o. ~,,\ diacU6Siio. 

() Sr. CQrH:Jut , Itft1I,,: - Sr. Ptni:lente: 
O Arti~o 10 do Projecto, q_ tIe dÍflcuce o,além 
nJ,ullria muito a"nloga a 11m dOR prúleifttel 'direi
'to. do Cida..1úo, que bt a liberdade indi~idual. 
Este direit. IIIlg·~do I! illtUlferiveJ 4G Cidadão de
ve ser 1R11I,idG v«:lli Co .. ~itui,'io OND t.-&ia a g. 
teaoão pOlIl'livc·1. I-fe esta u prtmeira Vaftugt1D que 
o hOlJlCDl procura na .uci~la.de, e pua cuja conser
"ÇIlO ~cftet • outerga li •• paue da lua li~Tdftde 
Irral. '\S Lri. pois devem guarc1", aqudl.e pre
cioIHJ ·dirrito a&é o JM,to em que se nRo eff'endA o· 

. direito de outro Cidetl4io, ou O ia1ltretRgeral da 
Socit"dade. Um .doe principaes imetft8eil ·IM que ~ 
do o dc~icto 5.eja. punido, pua e'Yitar OI da~nos 
que da ImpunIdade reCl'escem. Para que OI crimes 
1)50 ·flquem impuMI, e aoft' ... o Cidadão deliaquen
te a poDa decrdad. pe" 1oOei, be millter tJUe .;. 
lJrelO. e ~uardado para lOftnor o cutigo '1ue Itle 
fur impolto per Iftltença lesai. Del!teI pn.dpios 
&lo t!lrot e puros. Ie dedu~ por ·neceMllria .11It
quenaa. que a pndo be 80 JUsta e aeCftlaN ... 
eaIOI em que o rl'O tem de IOfFrer pena corporal, 
e que uma Vel que haja certesa·.e que .U. eom. 
plrec.r,í t qaando for ~urio lOfFrer a peaa que 
.. lhe imputer, nlo li. neeellaria .. "ide. • por 
co"Rguint.e be injusta. Ei •. aq\Ji .... t~iRcjpiAl filo
_ftco-jurídico. d .. p,.,e:çô .• e8~d .. DeIte 
Arligo eln amas as IUU partes t quero diler -
• fllnça aOIl ea~ol flue a '.pi )'M'1DiUe - e-H. 
• ,.rem-1Ie •• ré. .. eomo ~~'\lros not mmes Jeyn _. 
E.ta IfIi •• lac;ãg, que tem pór haae lie .~OI pria
cipioe d. Direit.'1 Pub1iM, hB -mli. oa .eAGI ... 
~ ""ti ('~ ..... g_ d.. N a~. medemaa: he esa&
b,lP.t'idll ,." CORRtiruiç"e de P-ortugal, li !Bnito 'CoD
"rlne :i. J umprlideada rrimift.t entre ... (;. até agora 
""a,Ia. t.1l DCIIIHMft dei Codign. In. da. Na
cõ. J .~r.ngejru " obeervlio ta11 ••. pro.idenei .. 
• fInt cfe I.e:P.nr o 1'éo pa;'" eotnl"r • peal com I 
~Aor .pe,.. 80a Iiberdlcle 1»"8011, ."do.te 
u.-' -. friila e8Mide1'Dçiio a liberdade indmdnal 
• o i.lt...... cera! ck Sodedaile _ ....... 

por, pUlUr 08 ddi~. A este t'elprit.e pois " est .. 
beleoelio .1 carta de lCIure. tao •• t.a8 tal"el CQ6 

mo a MbDarqllia p.,m~e2a, • Al .. rá. dr. fia .. -
ça, e a doutrina de se livrarem 08 réos seguros n08 
crimes leves, o que te observa ~r antiga prati
ea ao l.ro. Vcdadft h., Sr. p,.idenle, que lIH.Ji. 
to proptio ~a, 4lUe ta. .. ateria .. reter ...... 
pa,. o Codigo crimillal, onde na parte do proces-
10 terião lugar as regru e8tabel~cidas. Mas porque 
ali ee ba de ingerir et.ta doutrina com maia exten-
11\0 e ordem, não se segue que .ejão da Condi
tll~~·io tiradlUl estas regra! elementares, e _gue ~x
phcão • &heM geral tia ".rdade pessoal. Era mIl
ter C;ue tlolltettol 8ÓI em declarar t lfiaaçar., e asse
gurar 101 Cidadão. Ikasileiros os seos direitos pri. 
mordiars. e que são inherentcs á nature.. do ho. 
mem Cidadão. deixAsse.os de explicar as limita .. 
çócs justas, que soR're o direito da liberdade pes • 
fioal pelo facto de delicto, pelo qual contrahe o 
Cidadão criminoso a obrigação de luft',er a pena, 
que a Lei impu.ra, modificando-se porém quanto 
I.e pos!li9cl a segurança para 8ofTrt'.la com os 8('OS 

direitos primitivo!!. Por taes motivos que sno a meo 
ver datoe e .IemiDOlioli. talo pbSIO accoat*lnr. me á 
doutrina dos illustres }lreopinantes, que pert<'ndem 
seja adiado Nte .Artigo. N __ porquepanK;a justo 
que hanndo de demorar. se o t:odigo Criminal se 
promulgue uma Lei regulamentar, que decla .... 
C8IO\ em que· te. lugar a liaaça t ou lã...... o 
r~o ~OOIIDO.~O., .0 JIÓIIID penuadir de 'JUC ,se dev_ 
adiar o amp. DriO só tidos tneÜVOl }i ftpOI
tos. mil po~ _ q_ Ie 8CIbe tIe di.,utir to
do ate Projecto de Constituiç!iO ,ba'Nl'á. auiu. 
letapo .• p"" #te estabelecer e prcmHIlgR a Lei re
gulamentar, que me parece mui DeOeIIi8Mia para 
acomodar ti pnaút'a lDfJ .IIOYDS estabeltc:imentOl, que 
·DO Projecco ele Coneticuiçlo !fã. .. WeeidOl & 

cerCA do mI!Uu,"u.eDCJO do PrGaIISO Cri mia" •. J:l.we 
pfll"tanttl p:t'I':U f'''te artigo, que meNee a.eanoçiio 
WI>&& A,,;;;u·'lM AiMmbléa. oeomulo .... do em prin
cipias "UEoRCl.·j .... idices, ~ue ni afiençar I liberd .. 
.. prs:Kdll ainda do Cidadio delinqtleDte. e .... 
-por ba~f'f'Cg"" de jutiça, combiaudas CIIID u d. 
MDlarndcui"e. 

O 'Sr. V.rgrmrv: - Eu 'lOto pel6 .......... 
40; ., c.. de que se aram DeSte Anigo· -está .... 
nas mesmas ci':"(:UD8taDci.s q_ .... Anigo "'e
·ced ... , e par'" .epa... qae dHe haver 
ignal reeoluçio; aqadlle .dioa.. para ae muar_ 
... U8r~1 e1ft qae o cidadão pode .er preso sem 
culpa fanaa4a, ... fitpe ata bmbe. ,.... _ 
_rI""'. qllleta aio ....,ue. .. que .tem J .. ., • 
fiaaça Eu aio wjodift'enaça que peça cMera 
determiDa~. 

O Sr. AIIIlrIllla Madstzà: - (Ná. • ouyi. 
rão 08 Tac~) 

O Sr. Pre. .... Jm'PUS i wnção. diam .. 
to, e foi regeitado. 

O Sr. FrlJ"ftJ: AI DORIII LeiJ a.não GI 

--~ em que ae m.ef§âo a. _ ... cuja 
('?nce88llo até ao presente ft~ • u'AO do ~ 
dlente do Deaembarp dO Paço: .. CIUOI do ex
~u... ~o ... ~mprehellllio da ft@I'& Fal. 
Nao ... 1)011 lJGl Direito .vo D qn 18 eBIIabetefle 
D_. A1"IÍ8O 4& o..ti&uictio qU8DCe a .Iuar-e 
a ~o do. ~ peonuDGiadOl cpte tem&adDra 
he -.ente DlI'cuo • .ao_ o lIIOIIIIt ..,i.4o que 
ahi se irif:a deee. -.cederem taeI 'laÇai, fatea
.... o),j '* de ~ad; eat.retatJto ~ al~ agora 



.. hou\'erie ~o !Dr:.ria de 8ftÇI. o. cireuitoa 
de que '~epcndlllo slmtlhanta eleapacbOl con~titoem 
Ifm duvida o fundo elo mal, e oa vexames de que 
cumpre seja'!l,a aJli.iadoa por um Artigo Conalilu\:io
lIal. He pOIS ne,.,.qario que eU. sejll pronunciado 
~e uma maneira supe~i"or a toda a tiuvida nR pra. 
tlca.. e para eR&e efi-elto mo parece melhor 'lu, e 
ArtJgo 60 conceba nos termos da seguiale 

EMENDA. 

Nenhum Brasileiro, ainda com culpa fomada, 
.-rã tondulido á prillào, ou nella conservaclo es
tando já pr~, uma vel que preste fiança idone. 
perante o JUII da Cuipa, nos casos em que a 
Lei a~miUe a dança &c. - O Deputado FranftJ. 

~"'oi apoiada. 
O Sr. Vergt.eiro ofrert'Ceo a seguinte elTle:lda: 
" A fiança será pres:ada perante O Juil que 

r.. f,xecutar a prisiio. - Yergutiro. 
Foi apoiada. 
O Sr. Aro.yo LitiUJ tAmbem mandou a segllint.: 
" Em lugar dia parte do Artigo que princi. 

pia, por crime, Brr. diga.se - f\.a Lei ~erú _elltabt'. 
Ieeer em alguns ('/lSOS que se hvre o cld:ldao 801. 
to inJependcl'lt~ de 6ança. - "'rarvo Limo. 

}"oi apoiada. . 
O Sr. .4much, Rendol1: - Ache, Sr. Presi. 

cIente, que este Arli,!ro he muito Constitucional. 
claro, e bem exarado. Em outro tempo todo o 
crin~inoso p.onllnciallo li pt'i~iio e Ih-ramento, em 
re[;"u gE'ral devia ser preso, e só o mio eu, 
~ullndo em cerl08 ('asoll lhe era concedido Ahllril 
de Fianc;s pelo Dezt'mbargo do Paço, 00 quando 
tinha Carta de 6t'g\lTO. HOJe por este Artigo será 
a re~;r4 geral o n.io ser preso uma vel que preste 
fian,a idone.; a excepçiio desta ,e~a somente Be. 
rá nos casos grav~.. em que lhe for Regada es
sa fi3nça. Por elite mt'smo Artigo vem a ser efotll 
fiança muito faei1. porque a poderá admittir \) mes-
1110 Juiz da culpa se", dependeneia do Dezembar
r do Paço. Eu mio apoiei a emenda do Sr. Fran
fll em que qucr que 6e accrescentem as pala
nas - perant" o Juis da Culpa - não porque 
assim niio dna ser, sim e unicamente por julgar 
desnecessaria e ... (!menda, porque estia mellDla dou. 
trina se colJige das 1)A)avr.s do Artigo: nelle 8e 
dis - Nenhum Brasileiro ....•• Será condulido a 
prisão &e. Se poi.. tendo o "uis da Cutpa passa
do o Reo l\landado de prisão, tendo este entregue 
&011 Ofliciaes de JUlltiça para o condulirelft á Ca. 
dêa. Dão df:ve a ella ir uma Til que ofFereça lian
ça idone&, claro está que neste e aimilhantr. ea. 
lOS, pedindo o réo que o levem ao J ui., os Of'. 
fieinel da diligencia o devem farer; e então ofFere
eendo o réo o St'0 fiador, e achando o J uil que 
elte h. idont'o, deve itnmediatamcnte ch.mar o St'O 

Ezscrivão, e fazer lavrar e Termo, porql~e o réo 
"d' ali deve sair solto para 8ua casa. He Rssi .. 
que eu entendo a letra deste texto. Pelo contrario 
"elle se niio pode entender que esta fiança posa. 
ser admiltida pelo Juil da diligencia, •• g. o Juiz 
Deprecado, a quem o J ui. da Cul p. dirigio um 
Pre(,:1lorio para prender aquelle. réo, entl~ exis~!,", 
te no seo Deshicto: e he por ISSO que eu apoiei, 
e votarei pela emenda de Sr. V nogueiro, porque 
hei juato que lambem neste caso Dão seja preeo o 
réo, uma veu que eUe preste a ... cação. A 
GegU81111a \f~ geral delSte meIIIII Ar'~ he que 

IaIIlbem não sejão pretM OI r~1 DOI ~ meIIGI 
graves, em que segundo a Lei Dlio caiba pena 
maior do que seis melc:a de priltio, ou degredo 
para fora da Cumareli: quer diE:er que neliles ca-
50S, e n08 que aind:l são menOR graves, e tellbão 
menores penas 08 réos, núo uevão lier presos • 
ainda mesmo sem fiançe. isto he que niso 8eJão 
pronunciados senão a livramento, e nUDca a pri. 
são • livramento. 1Ito me8mo temos nóa na nossa 
Legislação antiga; ma. nunca com tanta amplitu
de. Com tudo enconti o ncste A rtigo uma parte 
que me parece nece~sitar de ~mnlda; porque es • 
tendendo·se esta pr09idencia, ou elta bt'niticeocia 
até ao crime, pelo qual o réc merece a peua de 
seia me2c!tde pris:ão, que he já uma pena pela· 
da, estende-Ie nos casos d. desterro _ente ao 
degredo pat'lt fora da Comarca, o qual he IUlU
mamente desigual á prilllio de sei. meus: por i.
so para não "parect'r ua Lei tllmauba difierença 
ofrereço para ir á Mesa uma emeuda du teur ... 
guiDte; 

" Em lugar de - 011 dnterro para fora da Co
mRtca - sc emende - ou de~terro par. fora da 
Pl'Gyincia. ] i de Outubro. - Toledo Refld"n. 

Foi IIpc.iatla. 
O Sr. Paul4 .. 'tJello efForeceo igualmente outra 

emerda: 
li Nenhum Ci,ladúo Brasileiro :inda If'm cul 

pa formada serlÍ condu8ido Ít p.ilil'iO, ou neUa eon. 
servado estando já preso, uma Tel que pre8te fia0-
«;a idonea perante o Jui. da priftâo; salvo n08 çri. 
mta a que e!teja imposta pena de morte natural 
ou civil; e noe (rim!", a que os Lfis não ímpo-" 
nhiio pc.a maior q~ sei, mezeade prillão , ou desterro 
par:. fóra da Com8r<'ft, livrar.se.ha 801to; laivo nOl 
casos em que a mesma pribão senir de pena cor. 
reccional. - Paula e SotJIG. 

" Foi dividida em Ifts partel, e apoiada ma 
aod .. (reso 

O Sr. p,.esidente declarou adi3da a discussão, 
por dar a bora da leitura d .. Indicações. 

O Sr. Andrada .J/ac/tado nc:dio a palana, • 
mandou á Mesa a 8epÍnte .. 

INDICAÇÃO 

Proponllo que se peção ao GOTemo informa. 
ções sobre a fuga da Curveta Liberal, e levanta. 
mento do bloqueio de Monte~ideo. - ~ndrada A-~·a. 
citado. 

Requerida a urgeneia, foi apoiada, • entrou 
em discu_o. 

O Sr. Hen,;qw, de Rurnde: - He pftCi80 
sabermos uma cou .. : veio (l8sa Curveta P Está ahi 1 
Poia 8e ella ainda não chegou, como póde o Go
yerno informar sobre elsa rup, e levantamento de 
bloqueio? He necessario que ella ch~e; que o 
Com mandante ·dê conta da sua commis~ão, e da 
lua conducta. para entãe o Governo poder direr. 
nos alguma cous&. Eu não creio que eUe possa in
formar.noa sem il80; e be por esta r&São que .0&0 
coatra a nrgencia. " 

O Sr. Andrada MorluJdo: - A Cu"eta Dia 
consta que chegasse, porém vimo Officioll de Mon
tevitleo; ~ ae por ellel nlio poder o Governo dar. 
DOS a8 inform.~õea que pred.amos, diga iaso mes-
mo, e estou satisfeito. . 

O Sr. Frlfilftça: - A questão indu. uma preo
iuclicrial que ~ .. ece.ario diacutlr; e he ~: t.eal .... 
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.... ! .Ii. ~ .. _t'l"I' I '. __ .. 
~k i ........ de PucIIr S-..... I + .. .. w.·.. • Geena _ e.ae; li.,. Na. ... 
...... rara q-""" '-t;. - w..op .. 
• ,. ....... pedir ~ .. IMU I"... .... .ai_,e 
..... _ MpCio. ,.,. que'" ~er-.. ~ 
.... ? ... ·r ........... o Com •• M"" .. 
CIII'WeIa ... eompri .... IMA .~ ........ ~ 
pe"-a...... .. ft i1'OIl "e.: ..... r $ .. 
~ .... be ..... li .... e ...... P A AMlvWé.? 
)iie. lU • .. • Gowenao ............ ... 
,. ,. ••• riaIIa .. C .... tr.o .. G ........ ... 
.. ..... OIIcial 1ft AV_ .. lUA ....... A ... 
.. pois i.NfItftIINe • AI I'IIL.' • ..... n-
.ba .... in~pesa;.. •• ~ ....... ,. 
-.ue ce. ...... VIt~_ ......... l)i. 
leitu? Pur walu,. vii aéSlO a _,~ .. Nria. 
,ar .. qu. ..ltem". 118 bamir81 - __ ....... 
'rft ."rihui~_" • vamo. &Ie ftC'Oftl1o cIMaI> ... 
a.ibui Óf't cio GOVftD.? ••• Nio c:ena.nw. ~. 
te tMa Uapcriwa Lri da Ilfte'lIidade aio IIIP •• 
... ... cv"r~. mal elJnNtIIOs ........ de 
peL''' ... a.aaçamaOll o pri ........... ..... 
ciQl'D~ de WD aeg(tC'i. " ............... V .. 
• ,.i" cootr. a 1111it"ftç~ 

Jlllgauct.. .. cliscuúda a ..-. li Ai .... ' , 
~Yçiu, • appro".d:t. 

Fn. .. por ....... v- .... ; .. f"I;! =+ 
• Sr. Pusidnte ........... _ .. ....,q~ ; 
T ettftO te que ajo. 

O Sr. Prllll. IIe1lo : - J1a1lct-.. ~ ....... 
ti .. I'f"gra. h&e. IIG_ _ ptupGI' • ~taçi& 
t.luando .,. dllCulJa • a.imetat. ... C ..... ... 
~ ofereci_ ... acIdi~ a .. dir.: ..... .... 
... de ~ qu.ndo .nlll a,ie leia r!" -',;ecta 
.gum. Lri. • ... de tomad. em eo.Mlel1lÇia • 
4.iw .dditamento, I'eIOlv~ que re.. .1.didIt. , 
4:ommiMão d. R~ .. _ Re"imeut. ,.. • fo~ 
.,.rl'm o. Ar,i~o& que faltAvau auure lDdic:açieL 
~\!gundu o additameDttt,. .itto qtte está &PfII'"" •• 
he que deve .... g.I ....... a marcha GeI&M ladi ... _; 
• eu PI,-o a\'. Es. que etlJl.idt • C&N1l."~ ... 
ra 111:'\.' rIr a'ludl~8 Artioca .. _ c:oaapdIIIaM •• 
sar. (u.) 

As.'iitn Q f'(..~ • ~r, Prn'c!et.fe. 
O ~r. SI/u,a ;lJ./iu pedi •• a pat&~, paa. fã. 

%cr 11m r('q'lerillu:nto.. e ., lDud.á Ma. ...... 
b:cu no, t~lnt~1I lr-gui.,tH:' 

•• n'!\I';C ru que _ A6:tu da C ....... YdIa 
d" "'c,nf;(:o. tom que a' metlllla ~de pul' utip ... 
gun::t:;terurmu, tcnlüio u.,lIti.,.. .c.t. .... Com,. 
17. i'Õ~::". p qll~ o melSmo lIe pratique- cee a ... 
"illa do ro:um que agora ap~to ... a .... ,...... 
por a <. ·UDlIUiuã.. e 'lue &lt "til. - ~ ,. .s.,;.. 
i.lüllu, 

DcciWo.I'tj que e s.-. SeClftaM Cal".,. na. 
.,in:-.',r.e h dit:lti Actu •• dnae .. _ , A ..... 
hl.,;" dI) ·:,'u chlltl"Ulle. 

'U ~r. ~~l'Tt'tari" Cu./mll.,. I8Ir'IO M..r,.. ... 
Cllrllmi$)'iu ue l\trdact'lie des I.MlI. IlllN8eehMt rccti.. 
did,ia ~'gttudo (lIl ultilDoa vencitMnlDt. • Lei tl~ 
I,; 11\ \'nlUII l'rc)t i~ori\lIJ, "ponta "" .. aI.1CÇÜft fti,. 
CU DU8.U. t"OfI1Jlet.'nth lu~c..,. 

O Sr. P, c~id.mte perpalo. • • C81ftC\-

-

... .... 1Jft· ... 1iIa ........ .... 
~.NIIft ............ ~ .... . 
.. vaaciIa 110"'- .... " ... tia .. ..... -CM'..... . 

R..-rida •• ~. M ...... ,. .... .. 
O ~.F,~:-Sr.~:'" .... .. 

.. P t.. .. ocdee ... iUIat'. ~ $ d .... ....... ""W;" a PYut 'a. .. Lai; .. ao. ",E ' ..... a ... C~ ..... ...ti ... 
NM ...... Ia __ • _ AII • ..- ..... -. 

... 01 ..... 

O St-. ,.,. ... '- • "0'_*; • Jtcilil • 
.. ."ia ._~ .... á Co_"'_ .. "'-'cia 
.... JeCligin eutn& •• ,""" 

Ela CUIIIf.-aàa • __ ~Il .... ,. ...... 
si. -.ermi~ 

FH se m.abcat a ~. Ititaa .. 1.15~ .. 
Sr. An~ulG MacTttMiD ,ara "erigiw- .. Yj.tIa • 
IWta ft l&apatica; a cpal riBha eid. ~ _ 
• ssão .... .. 'o..~ (N., .. 14 .. Y .... 1..- .. 
Di"';") 

Fvi JetDettida ,~ C___ .... • 
....... .. PIo';" c Ll'''' 

A~a& ~ Del"lt.ad4..eq_m_lWMleftr:5e* ... _ c... 
aiasõe. ftICIII'N~ .. ft'Jttcius .. 1'10.""'." 
~ ..... 1Ies _ Ktt Puuet co-. .. 
.,teia; •• ~. Prni..... eeawi_ • _ • 
C~ para __ • _"~ 

O Se, CaltIiM ~ - C..- h ... ~ ... --. 
- 4- et&á ieattllaIla • ASIiHI~ée. ... ... 
ceepareeidJlt • Sr-. ~ ./.~W'Uel .I~ • 
Serqllf';" •• ~ ... ~ ~ ........ 
S.,ppleae, ... eMwe.a .~ .... __ .... 
pl..... • Re,reaeDta.;_ Naà.eal ~ __ cna • 
m:Uot crabübo .... w --; ... .J-to ..... .... 
eU. _ R~ ... "era I .... --. 

Â"'_~a"", 
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Ptopoa"" ~, w. aio '"' ~i,lo o Sr. 
Dep1ab lo M ,~"l "I4j"i", tltr Se"g-e.rtt, _ ela ... 
Q ~"l,pleDte parol COm..r a::IIieRC:l. ~ da ÃIMCID-
• 1-:& 14 d' Uutubro t&e 18U - f..lltltU.· ... ' 

I\eq.lerida a urgenci& tut apM&'\I\, • "",ida; 
• r~CIl • ~." leilUfIL. julgull__ ubjeccu __ libera,,;;'. ... ~d\o-se '(ti. '-e prtlaeiN á l:4HDa 
lIlWi:lO d.: Pud.cre!J para dar .. Il1O l» .... eeer-. 

O Sr. ,",'lJdlll /J",r'08 apre.et""u •• 11 ~i. 
mente de D.YicNril4tl BUlia· l~,trdh(), ri .. _a de 
'l'cu.mte J~ CCJIl#lUlllllO Lobo &1('/""', ~ 
__ o dtt au&clt 'I'" YeRCi" :oco m.ido. 

Foi ft...mdlt lÍa (;oUlwillbúu& .• GUiIt't& e r .. 
sada. 

o Sr, Af'fJtJja rtatlM: - EI' Raho q_ .~ 
~ á ~Ull8ideraçaie da Asseaabléa " .. l~h 
sobre .. IlIharnenw. dua l»anceres de CUlluDj .. 'li'i .. " 
LGtilO 'l'lC q1aat'lllCr Sr. UUptl&a'" ~,teQde ~lh", 
aobh Q hncer apores ·at,.du, fie •• dioi/lj)' _. " 
eeho q1ae li'. deveria a;li4r~ "U4.t<ht w ~fllllt~e 
'l'I8 _ r:.a1lÔeS de, 8 Clllltrartal" • tlBhiio al~ , f,u", 
tlal'll8Dtl); e p.1t l.SaU me pMtaa que .., UUVbiee .. 
aelllpre ,.,,!',~ ~úea ia oppaliçao, purque p'cterá. 
,"'r J. l» pouca 1IIOftta, qce .,.... .aI. lIe .. ,. 

"'". • ~. l'~i. !l'lui 1t que .. ~.bra pa
R ~ este lDt»IlV~nlellL •• 

~ ~ ~ laawwado qUftt fali. ftIKfa ... 
.... ...... _ (;omraillllio. lUI" te ",'ih". e 
idiáDietlbt. _ Clue e Sr. ~,:. -tue ~lir • 
palâtta ........ _ rMiia ... ~ ~~-
,ANU( r ..... 

'rlei\.uerida * ~eaeia. M apoiada • 9ftCida; 
1Il:al àda a b·)t& fio .. .wa.la. 

O Sr. ~_. -...~ 1*& .... .-
~a e Projedl.' .. C...utui,,:,o. 

IAYatltaaa a .... ia i ....... ~ 

Nagwl Cal .. .. Püt • .dffIWiM. Secret..m. 

• ESO·LUClÔES DA ASSE)lBL!:~ A. 

JllaJt»d Jocirei'" CtjfWiro ,. Catrtport. 

m. • Es. SI". - A A....we;. r.eral CeMtf.. _Me 11 Legis1aci1'& ti., 1.~ do UtMeI,' 1ftr. 1,. 

particil'ili' ao Guvenlu q_ precisa de ftd~im .. n
t08 .,brtt as Ordeas npedldas peta lleperUÇIH •• tua 
~cioa do Im ..... , .... itt..de .. 't'I'" -
ÍDtluidaa nc. HallaD":O do T'teIOUfO P\lhHco, tia 
• ~, de J utho d.. pretente ..... , ... ~- -
",inIM: .. p&!Caoaentns dI", em'toa _ CreadM ela 
Caaa de ElIlei. lL"&iollta de PIM't1~:." .... 
su d. RCSeIl CS\'alllanee .. : as da B1blao... lia
'li~: e a duaria dada ., Deputade de AnCOla á8 
CorteS de 1-,)ttttg31. O que V.Es. !e"ará ., co
ahecilDetlto 10.'_ Sttlt M~e llBperiaL - Deos 
Guarde- • V. Ex. ""\-"1' da AItIIe'MbIéa ela 1. de 
~tubro clt lS:z!:i.. -' J _ ~IO Jlllcilll dG 
{.~ 

.... tàrtlJlllJ I-i .. ., NtraIIJtIa Jr/ouIcrlqM 

m. • -ex. Sr. - A A....wéa CYef3I Coasti_* . ~ialativa dtt IftllpetlO tD Bt'llliil,..tu
}lae preseoc. • ~'ft" ~ C ..... ÍSSIte ~ ~It
laç.,,, ~ • ()''?l~o ftaICttíllu pela Reparnç:io Clo:r 
~,.(:i_ ... J uanc;a Da data de s.l cf Agosto pro-

sia. pa9:..l~. rctati\.. .. cle'ibM que _.. ~ 
.. aos pre:o. que se aelaà .. aas CiLà.! .. da .... ~id~l. 
... B::hia. rcmeuid.- de l·urwgal p.... w."rir~ .. 
JNdoe l1Il A(;ica ~ A,ia í M &aJa . rarsici&*' .. 
GovenM que tellt l'e'Ielvhto que cieRtro dupt..e • 
fius mfth. que () lUelSmo L_~'·DO 4e\'. marcar, 
poaão ua clico .. rl'elMlll .. ir par. tUrl' ~tu 'a .... _ . 
thcalilfaRdo jI, ".,Iida a werilicaçae da IU:L 1ÍaidIl. 
• 'lu_do lU~d& que aTau'J 1\:iO tezJllãfl .. iOll Wt 
reUraI"lIe, • \'uveftlo da t-rvvulcia _ r-,;a tnD'!o 
portar para OQUe & wiagena fur meaos diKI,eNtiO!:l4. 
~una euh. que ~. para fóra do tfrri turi.. do BI:t'" 
til. O '1_ V. E:c. a..an ao conhecirtu;ll'U t1e ~ 
N~ade lmperiaL Deoa G~:ode a V. Ex. l:t~ 
... AS8eCBhka li:" 1 ~ IM OutWn ~ 1~!3. -
JuiÜl &wria. N~ià .. (:tt*. 

Pat"a .VGUIfl Jari_ N~riN" c.n.... 
lU. • E". Sr. - A A ... bIta 0tnI CRki· 

tuin' •• LegWativa do Im{)l'rio ,I., Ika.il, .endu-
1I.e ~ u PIlreeft' das C~ mUl1àsa 
de J~e~ia e laatrqcçict Publica IOIn a repre
..... "tie .. IN!\O JtNlqfIi". J',.."n#t'(J _Lit'''''
JnC'.~ ... pedio UI" 1.'O:: .. i "ttaçlh p.r. Il2pri~ 
.. deef':'" elo ~.ai1111l'io da \'.1. \le ·},4: j,1Ü!s. 
.. parucipar ao Hoverno q.... ,~ ,..1"&10 q. 
~ J.&a da FdeDda .. '~VIDtta de ~ l'aU\ 
lo te;. lOCCOZ'fido .. Cf. MIai..... aat" ........ 
CMl • 4la&ntia de tftlelltoe .U rtM. ,\lI' ~t:. 
ai_ ., __ .te) abIidi.ct Lit~o da rdfti, "
PNYiacia, • cujo fi .. _beri. e ('Ma_.ao pca 
npediçio elas erdtaa DtCIU__ O -t- V. Jl.t. 
"'..- _ roeheciasto de S- KtIpICade I~ 
riaI. - D .. -oa G.... • V. t:z. l~o &, A.~. 
b.~ ... 14 .. OUt ....... &td& - J .. ... 
n.u. M«itI. C,,* 

Para .10-. rl6ira .. Camtlk 

lU. e Elt. 51' .. - .& "'-_'r .. Geral c ..... 
tHllnte • LfIJi~ .. )1apII'io ti" lheiI. appro
. ,".!~ e P!\recft da C._"'. .. GUft'N eM .. 

f:nOa ",tbr'_ o ~~ilD'" .. MIltIfItII Jv,,,..,,,,. 
.11" .l:eltt:1&(;u:, ,I, .. ... • .... d,. te lb. &H 
hf:!!!tc!. a escusa q_ pedil*. e .,., lhe ftrilt .r 
(lll~~'l'Ida pela ,~etenaioaçio .. u..c... d, 18 ... 
1\1aio .. ll'\O .... : ;\1 .. rcllttlft ., GOftr'M o!'t
tendo reqller"-:1~nto, .,... ... participe • esta As
_bIée 014 l:"'tiv~ .. .~ .. t&a ..... 
O qa V, EL In., 110 8Ulth~ .. ele S. 
~.dP I "'periaI. - o.- G __ • V. E .. 
hço 4& All8ellt,léa etIt .... o..lIbN ... lB1S.-
.1- Se., ..... Maciel ... COIIIa. 

tiL e Es. ~r. - A AaeMlée Gcu:t! CtICIIti
tuiate • L.'at... cio Imperib 'M ~l ~. 
participar ao Goftrao que para m ... ,",,_ da· { ...... 
_... de Gtleft'& • Marinha, que tI:II • d:at • 
.. hteeer IObre • le,.cal_'e üos 'fWOtIeilllcn_" 
.cual laspector cio Aneaal .,., Eu«.'''., P"'~. 
que lhe sejão tranMDilcidas inbarações .. hre _ 
referidos .encimatos. • _ titulo. p"f que lhe r .. 
tio coaf'eridos. o que V. E~ te.ará .n C\)uhe-n
~o de Sua M~dtaie IlDperiaL - ~s (ia'. 
de • V. Et. hÇC! tia A!lltWIblé. ela 1 .... Ou. 
~ c!t rS!~ - João Set'er:anQ JI.:W. ç... 

•••• 



( l.a, 

m. e ":l:. 8 •• - A AsaembJéa O.ral CUM
&i,u::ue c I.! ~i.liltiva dI) Iml~riu do Uruil, ap. 
ptMlllldo o l'arccer ela Cummissiio do Guerra e 
~f 4I'inha 80bre 1\ r,'pl'1'lOntaçlio du GOY\!fnO Pro
VUlorlO da Pl'Ovincia do Ce:lr", que pedio • 0&

\i:a,:çno de IIIn Natal hão creadl' pelo Governador 
das Armas Interino d· aq,,01la PruYlOlia t cuja ro
lJr€scntaçRu foi fCmc .. ,id:a a esta AliIOmbléa pela 
ltcpaniçtin dos Nfgoc:io. dll Guerra na data d" 
13 de Stlt'mbro: l\'Jllnda pllrticil'ar ao Ouv.mo que, 
vertl'ncenclo-Ibe o conhecimento eleste negocio. de
v~ qu:mlo nntn d$r :as providencia." que julgar ode
quadR". s~m que haja n'cesaidade de Lei par. 
an:Hlllar a'luc:lhl cr~AÇ<io, de puro arbitrio du re
ferido {';o ... crnador das 1\ nUll., O quc V. Ex, le
"'3rá A" cunhecirnento de SII. l\fogeatade Impelial.
Ueos GUI!rl.lC • V. Ex. }'aço dia Assemblé.l em 
1~ de Outubro de 1893. - JoãJ Sew,'ümo Ma
ciel (If. Co,./". 

Para o file""''', 
In. c Ex. Sr. - A Assemblt1. Geral Cons

tituinte e" Leglsllllivll do Imperio do Bra.il ta}). 
Inovando o P.U'ec:er da Comnai!ls:iu de G\terrlt e 
1\!ariDha sobre • Representaç;;C) que a Cama.a d. 
ViU. de l'ortlllegr~ da Provir.cia do Rio Orande 
110 Norte dirigiu • Sua l\Jagcatade Imperial t •• oi 
remet.ida a eat4 A8:('mbl~a pela Repartitliio dus 
Negocios da Guerra na «lata de l!t de Setemu", 
prn:timo Jl~ctO t em . que pedio a ereação de um 
Bal:slhão de Milícias: l\laoda participar ao Gover
DO que IIno tem lugar a creação de nOV.,. Cf)rpos 
em (Iu,anto se náo. regulor fi~amente o nUlDero de 
'fropa, ,que de" haver no Imperio t excepto' se ai
gaul:\ indiRpenssvel necessidade assim o exigir. O 
que V. E,. !cvará ao colll~ecimcnto de Sua Ma
~est:ule Imperial. - Deos Ouarde a V. KIt, Paço 
da Asscmhléa em 140 ele Outubro· d. 1823. -
João StveiltJn/J Maci61 da C..,ID. ---_ .. 

SESSÃO DE 16 D' OUTUBRO. 

Pre,idencia de Sr. Ri6riro rr Arulradllo 

R EunidOl OI Sr:J. Deputado. pelas 10 hora. 
la msnhã, fez·se a chamadQ" e aCWaM'io-se prt'IK'n
t~s 72, fàltando COIU causa OI Sr8. Plrnr. dtl C,,.. ""tI, ArQu.ji) (iIJlldi".. ('ar_iro, .A"d,,,d4 e S;t. 
'&7tJ t .Alenca'r, Roclla, Mllr;tlllflo rr .illlJuqu"IJ'I" 
FurtaM de JIelWollfa, Camara, e Almeida I A.l
b 11 'F f.' '1"". 

O Sr. Prt8idenle declarou aberta • ""0, e 
lida a Beta da anRcedeDte foi appro •• da. 

() lSecretano (GIm"" deo conta do nUle que 
lhe fi:m .ncanegac1o da Repreeen~õee da Cama
J8S das Vil... de Pozim e Penedo na Pro~ndll 
das AI.~; e disse que M'ndo o principal obje
ctn da 1 .•• ell&incçiio de divCfIiOll impoatoe, era de 
'Voto que se remenesso ai COMmiuão de Fuenda. 
8I'"im como a ~ -, por neHa .vuharem qtgociol cc. 
c~,.silW,iCfl8. JU 1t(8\'" que devia remetter·ae á Com_ 
fIIi,,~Ão El"Cle~i8l!tica; c que estas d .... darião as 
,outrR~ direcc,:Õo'8 '1ue IC ,juJga'5elO necelBl,ias. 

.BeaoJveo-ac que fos!\8ID ás CcmaütJÕII iudkad"l:. 

O Sr. AlaHl maneJou "l\Jess úma PctiçEo. tb. 
Presç. d:a Cadês ";(,IIJI& Corte, cluei" 1l~\I~ • .,e do a. 
"ai.menlo de III"OS livrameDlO8, e aUrlbulDdu-" &OI 
EbCrivl'ie. e Ministrus. 

Foi remeuida á COlllmi~ão ~e Justiça. 
Passou·se li ordem do dia, e entrou em di •• 

cuseãu o Art. 10 do llroject. do Con~tituição. 
que' lieára adiado ua ICasã~ 40tecedcnle cum '" 
emeDelas dOI Sn. Verg,;riro, .4rtmjo . (..ima , Ira,.. 
fll, Remia,., e P"ultl e JlltUo. 

( Falll'roio os Srs. Andrada NnclultJo, JlOr1t •• 
'''''"', Ar"'90 Li1NtJ " Ora,,' Pontu. • GAlr:úu. 
IDas mio " entende o 'l'achigrafu V;rlori"o.) 

O Sr. FrD"f": - Eu lIão deacubro Dtnl .. ,. 
embaraço em le admittir a n,iDha EmewJ., antes 
alou I,erauadido, que ella vai .impliflcar ". ante. 
miio o meio. ou furmula do aerem us Rtos .eI4-
uduI das prisões immediatameDto que bOUY"I'''' 
fiadora. que C&llcioDem a lua eltada em JUi60. O 
Direito dcas fiaDçu (11 peNOU )101 RéOl 001 certQIt 
caaol n,io he eatranbo entre DÓI, .eQlio muito eu
nhecldo t e corrente: nem nó. fuemo. deUe Arti
go de ConstItuição por outra COUla, scnúu para con
verler em Dltturna de Justiça etl88 meamu Direito 

1,,0 at6 agora tillhamOl como ","terica de Grilç •• 
,~ngo par. perfeito complemento do Artigo dedaro· 

se que o Jui. da culF" he o Jui. da Cencessli" 
da fiança, uivos oa recursOI para aa Aulhoridarln 
l~gltilll.1 ,Ia I'oder J udiciario que lbe são suptrio.. 
r('ll;, O Artigo, aeaundo se acha rc4i,ido, di. q ... 
n'abum b,alli1eiru ailula COID culpa forill.da sem 
cond"SId() ú prisuo, ou nelta conlervado. eatlndo 
já preso, uma n. que preste fjall~a idoDca n .. , 
casos em que a Lei admitI0 a fiança: lRal uno di. 
a f flml'la, lIem a Autboridadt que lias ba de f ... 
ser bom, e eWecúvll o galO desse Direito. Bem: 
drpeDde j~60 pois do arbitTio do J'''lialador, que 
houver de fuer uma Lei regulamentar; e não pó.. 
de eatr. estabelecer ahi uma (ormula de prestaçã., 
de fiança, que equivalha ao enfadonho circuito. 
com que até' agol'. se tem a mesmA fiança eonco. 
didu pela Mesa do Ueaembargo do P.ço P ~ód. 
certamente: e euttlo que vai de utilidade no Afti. 
go ConstItucional P Nada t ou quase Dada eenamea
te. Senh(lr~1I t entendlUDo.nol; perlende.se que a 
Consti'uiçiio dip que ft O.. doa Reot em .. 
CASOII que a Lei a permiti ir b. nla aeto ntCClllari. 
do Poder J udiei.rio; ou por ou&ra que o J ui. dó 
eulpa de um Reo pronunciado a, prisio lha de" 
necealariamentt relulI!, t logo 'lU, o mCFIDO lho 
apresente perante elle fi.dor idoneo. Sej3 qual for 
a ui que de futuro 111 b..ja do faRr IObre este 
objecte t deve aer collc .. bida em sentido restric&o a 
esta ba. Conslitucienal. Se deixamcI abertas nlll 
Constiluição pana as Leia regulamentares, leriio 
fa .. taI as interprelac~, que du luto nllo tique maiat 
que a cuca rsferil sem nenhum IUCO da Liberdado 
Civil que Della qupremos estabelecer. 1&10 pelo qUf!I 
perlence á minha EmendA: quanto á do Sr. Ver. 
6 u,;,0 niio I powo adlllittir. visto como em l'fgI'8 
alio pód"m 08 ~ lIiz('1 Deprecadf l ' para a pria50 CQIo 

!,hecer dos moll'Os J?Orque se eUa decrelou; e por 
11110 nem IneDOS deliberar sobre a conceslÚ , ou 
deD~gaçio dA fiançL 

O Sr. ,Arollchtt Rer.don: - Sr. Presidente' 
Este Artigo ·j8 muito ela,;), • "ti bem exancb 
Até aqui nex:, crimes A regn geral era, que tode 
Cl homem pronunciado A prill1i9 e JiV1'alDlllIo, aio 
tiraado Catta do Seguro. deYial. ., pr8I8' e GI1\ 



_0I tasos esceptuaao. era .01to com 6ança, a 
qual somente cr" concedida pcLo Des~mbargo do 
1:aço. Agur3 por elite Artigo a excep\'ào fica scn. 
do regra geral; porque em regra nt'uhllm Cidadão 
JlÓde ir li prislio, vu nelJa lIer conservlldo. danlfo 
fiança idonea. Esla he a re!!ra geral, como dis~e; 
e IÓ se uceptuiio lI:jC8tlOS graves marcados na Lei, 
e elD 08 qua;!8 seniio dcye admittir a fiança. Aqui 
houyc uma clI,end. para se declarar, que essa fiaQ. 
ça deve ser dada perante o Juiz da culpa; eu a 
Dão .poiei, c tive rastlO I,ara isso; porque como 
melte Artigo se diz, - que "00 será condu,ido a 
";'00 dando fiança, e esta parte do Artigo nüo 
km entrado em duvida, fica tielldo evidente que a 
filDç~ deve ser admiuida p"lo Juiz da culpa, e 
aão pelo Descmbargo do Paço: o contrario não 
podia ser. I'assa o Juiz " ordl'm de priltão, o Of. 
ficial • aprescnta ao Réo, para o levar á Cadeia; 
• ste diz ao Oflidl\l- vamoa li Casa do Juiz, que 
teDbo fbdor - YÜo ao Juiz, e he do dever deite, 
'Vendo a fian"a, cha.uar o 6eo Escrivüo, maa,tar 
lavrar o l'ermo, e soltar o homem para livrar-ae 
801to. Pelo contrario ltl)oi i a cmen«la do Sr. Ver-
6ueiro, para que lambem admittilse a fiança o 
J ui, dIA }:ICCUÇUO, purque este caso não se dedul 
b~m dai palavras do texto. Muitaa vezes o Réo 
atá au.nle, e nlorador em ,1ilferente destricto; eD. 
tio he preei80 "relaturio; e o Uéo ni ser preiO 
longe do Juiz (la culpa; por isso para ae verifi~.· 
• regra ~eral deste Artigo cOIl.em que tambem o 
Juiz da Execução admitia a fiança, por wu mea
IDO que DO Pret:atorio devia ir dedarada a culpa. 
Eu, Sr. PrC6idente, assim o enteado. 

Julgou •• e a materia discutida, e o Sr. Prai. 
_nte plOpol: 

1.° Se a AI~embléa appro .. "a tal qual a J.I 
parte do Artigo até á J;alavra jianfa: Vence0 ... 
t)ue lim. 

2.° Se passava a emenda do Sr. França: Não 
palilou. 

S.· Se pasalu a do Sr. Vergueiro: Tambem 
. ao pasiou. 

,,"0 Se pusava a do Sr. Paula .... Vello: Julgou
le prejudicaJa. 

S.· Se a 4ssembléa appronva • 2.- parte do 
Artigo: Aprovou.se; fican.!o por isso prejudicadaa 
.. emend,l' dOI Sr •. Rel1don, e .A'Ot~;O Lima. 

Scguio'f'e o Artigo 11 do teor seguinte: 
Art. 11. Nenhum Brasileiro st:rã preso, a 

excel.ção de 8agrante delicto, senão em virtude .. de 
ordem do J ui., ou resolll(;ão da Sala dos Despu. 
ladoa, DO caso em que lhe compete decretar a ac
cuaaç;ío, quo lhe devem ser mostrad.. RU moroeD· 
.. da prisão: exceptua s.e o qu~ ~el~rminão as Or. 
denanças Militares respeIto á dl8Clphoa. e recruta
• eDt" do exercito. 

O Sr. iJ'lolltuuma: - E,te Artigo precisa re
formado na parte em que dia ,mão em "artude 
._ ordem do Juiz O" rt8olufão da Sala dOI J),. ""todo, No Art. 45 he que se ealabelet:e qut a 
Auembléa Geral b. de constar de du.. Sal .. ; 
"la de Deputados e Sala de Senadores; e como 
... Artigo ainda nito passou, não se pode delibe. 
'nr Iflbre esta parte do que está a discutir.se, sem 
.primeiro ae decidir aquene. Eu creio porém que 
~ pode mui bem remediar este inconveniente .. -
_ando.se ., doutrina do que se debate; eu Dão 

.'~ejo Decessidade «le raHar .9ui em ,SitIa de De'p~ 

.. Ui. CIIa " cli.Iendo elD ,,,,,,ele d ordem de" lUa 

co.!lpetente, está fntendido que J,e o Magistrado, 
ou • AUlboridad~ legitima para l1!)uellc aelO, Mm 
que Sl:Jll nel'euarlO declarar espre"Wll'leote que es
ta AUlhoridade pode ler a Sala lIo!; Deputadoe. 
()U cnlão le a ASlcmblé. quer que .e C"D'enelll 
eslas palavra:!, fique adiado o Arlillo Ila~a qU.D
do se tratar do uulro. Isto me parece tão claro 
que julgo ~e8nece8Sario aeresc:entar maia c:tJuu ai. 
guma, e limito· me a miindar a minha emeDda 
que eu conceui nebtea termos 

EMENDA. 

Proponho que depoia da palavra ordem le acrtt. 
eentem as de oUI/lo,;dade l'ompdente .uprimindo ... 
AI que ae fiC!guem até orcu'nção - iato - ou retO
luçao da Sala &c. - O Deputadu Monte,,,,,,,,. 

} .... oi 8poiallla . 
O Sr. Carve.llw t! Mello: - Sr. Presidente I 

Depois de terem os lahios .\llborea do Projecto de 
Vooatltuição estabeleddo OI direitos indiyiduaes d. 
maior imporlaRela, que competem aos Cidadãos BI'aoI 
sileiros, assentlÍrão em llÔr como primeiro a - li
berdade pe8soal-, ma logo DO fim do Artigo 7.
que OI elltabelec:eo em geral, declararão." rlla 
linlwo tU tzplicaçÓl' e 'norNficafÕe' .'1"''''''' Ea
're ellas se pJserão DOI Arlip 8.·, 9.- • 10.- .. 
que por torça du bem seral da lIOc:iedade deve .. 
frer • - liberdade peaual - estabelecida eu. • .. 
DO Artigo I.· Seguião.ae a declarações .tabeJeci. 
das DO Artir 11 ora em que"ão; e na verdMle t 
mui justo era qoe tivessem lugar a8 doutrina Del· 
le propostas, puil que sendo conveDiente que o lUo 
que C?múletteo qU8lque! delieto, lJ(~ia 'preso para 
um tlia sofrer a pena lDIposta pel. LeI, Dão o 
deye ser sem a prova leg.l, que no Processo cri. 
minai ea.teja decidida bastante pua I infOlmação 
do delicto. No primeiro "uo deste §. a prova e&. 
iate, porque he .preeDdido no .elo mefimo de com
metter o crime, e DO legundo deve .preseDtar .... 
ao Cidadão por C'lK'ripto o mandado do competente 
J ui.. Esle mandado ou ordem expressa de primo 
he • certesa de que contra o Cidad:io houve Pro
eellO informatorio, no qual {oi decIaral'o Réo, o. 
be arguido de delicios,· pelos quaes a LeI permite 
te, que poSSA aer pr~o aem culpa formada t como 
le esplicou DO Artigo 9.· Em todos eltes casos o 
Cidadão aorre miogo. da liberdade pesaoal, ... 
el1~ deo eausa, e o interesse publice de Dão firar 
impuDido o delicto exige eIota providencia t.auda. 
nl da Lei, que quer acaulelar. que lenão offenda 
a liberdade pesaoal de qualquer Cidadão. A deci. 
llÍo de que Denhuma prisão, aiada legal, fón do 
caso de 81flaDte «lelicto, ae taça sem ordem por eacri. 
pto do JUIZ he lIm. garanti. da libt-rdade peaoal t 
porque evita arbitrios e deapotiamOl dOI J uiaes, • 
firma mail a cada Cidadão D. posse dos direiw. 
peaoaet. E,ta providenria, que Ie acha n08 Codi. 
got criminaes mais filulioficos e modernos, e que 
he fundada DOS evidl'nliaimos principiOl espostoa t 

be da nossa J uriaprudenciL Nio~uem deve ser pre
so sem ordt'm por eac,ipto do Juiz. Quando alguelll 
be pronUDciado em querela, auto ou de, ... , ex • 
pede.lie um Mandado, no qual nio fÓ ~ai a ore 
dem de }»riliio escript., mu tam bem os motiyOl • 
Esta J unsprudencia. que he filha du velha Ord .. 
nações, foi mui eapE'cificadamente decl.rada no 4'" 
.ará de 14 de Outuhro de 17M, DO qual d~ .m01l-., ,,,, OI Odiciael de .I_iça, ,... .,. 

•••• 



a ftID cpteisar 6, inJ~ia o~ resiste,&. leital em 
*'" .~ alguma Ditigencia de Pi'i~o, devem apre
_\ar Meudadu ou ordem por e8Ctlpto. Quão pro
'fideute be esta delermiDaçió!' QU&D&oa abulos e 
cl8J!Uâ.moa previue! E' ~lião eautetollOl Dão tor .. a 
.. luilfl t que .eniio .'ou.tio a ordenar prisóe., 
que Dão tejiio justilicadas " e medidas pela cravei
la' da I ., 'filo evidentetl ruóell' e fundamentOl 
protllõ .r. Preiidente. a justiça d.esla decisão. 
e abalanço. me a affirmar mui afi"cadim~e, qUI 
Denhum, pretexto ainda etpecioao póde ofFuacar a 
clareia de'la doutribL Mas eUa não lIe enunciada 
cle modo conveniente, por'tue vemOl quo ahi H 

..... ae ordem do J uia, 0&1 resoluçio da Sana dos 
l)ep~tad08, no caso em q"e lhe eomp=w deerefar 
• ~usação, e estai palavras alem de n referirflD 
ao Anigo em qbe se .trata d. competeaeia da Sal· 
~ ., que ainda não está discutido, podem redu.ir
.. a' oul1'&l mais limples' e geraes, como .. da ". 
,.iate emeada: 

•• Ordem do Jui. 0\1 de qualqaet ou'n Aa-
60ddade competente -; 8uprimidas .. palan .. -
.. reioluçtio das SalJas. " 

A !.. parte contem uma t1eCpção, que he "'" 
'11ft ao~eidto, e mui bem se disse - exceptua-.. 
fi ~e determiniio a Ord:mança MUital'el !eBpPito 
,'ldfst-iplma e recrutamedto dó Exereito - A di .. 
~f.l.ibÁ elo E~to b~ e eleve 1IIr mui rigidA. E .. 
a 1udo que dll ~lto. a eD. acaatletado nu Or. 
40nuçu e Lei, Militares. TodGl OI Proceao. (O

meçlo .-Ia priaão do Réo, ie est~ nlo eatá ... 
10, como he penoittido por Alvará, m"demOl De
n·. go~ o qae a élte ~ eatA estabele
Cido. DadO que OI Militares leJão Cidadi. e mui 
clltmeto., porque det'mdem . a PatTi., e arriado 
na .icJu para tepar o Imperio dai Lei, ~ tem 
eomtudo obriaações mais fortes t que por ft)~ 
hitão maia OI leal direitos, e tie aeeeaario, 
CJne alguma esperialidades se .mfiq"em a Im de 
eonaeguir.. "aeta e ~da disciplina t que be a 
• gora garaatia deitei Corpos. Igualmente o que 
lIe Decesaario para se ~onseguir OI recrutamen~. 
taão póde deixar de dar lugar , excepção estabele
âda. Nós não temos ainda novl. e maia regula .. 
Leis de recrutamentos ou coDscripçõe8. A Lei que 
mate, e que era mui boa para Portugal. nio ae 
tem ainda apl'licado ao Brasil, e terá difticuldades 
Ilesta appliC8Ç'io pela qU3nüdade e differença da 
po"oação, e mesmo elD bypothese demail regular 
recrutamento, seno nec:esaarias algum .. prisões ('o
ra das regra du que le fazem por crilll~ Gua,
demOl em taato a ellcepç;,.. man:adu. ct0e aio 
Ilecenari. , viata do espoato t e tempo ."rã qne 
~ nOVI8 instituições de recrutamento seja esta elO ... 
triDa modifiCada ou explicadL 

O menno Sr. ~tado mandoa , M_ a lUa 
IIIDenda t e titi apoiadã. 

O Sr. O,."elltu: - PeríDado.me·que para eri. 
'IIr arbitrariedad~ pr~.. este Artígo emlD addi. 
....... &0; 00 en&liO faIer-. um novo Artigo, por
.... .eho aeceaMo declarar-. na ordem da prião 
o IDGti.o deUa. e a Lei em que _ taadou o M~ 
mnro ,-ra a ea~r; _m eoàao tambem julgo 
eonftalftlte que o Réo alba logo ama e eulra coo
_, po!CJlle mais f'aeilmente conbec:eacJo.a podem 
"tratar de K mtituir á liberdade. Eis aqai o q .. 
W proJ!CRlhoc 

. " Dlttal'O !)De " aoatrioa cio ArfiP. ie ~ 
......... ....... " .... Que .~ ......... 

dada ... o 1UO _tenha: t.· a causa aa .. 
priião: 1.- a Lei em que he fuDdada ~isa pri ••• 
Além diuo que d'!I.a ordem te de copia 110 J:leo 
110 acto da lua prilão 'p'8,a melhbr e mMI ........ 
mente ae &cili&lr o aeo lin.meato •. - O Di" .,gM. 
0,,,,11#11. 

Fui apoiadL 
O Sr. Ferrei,.. França: - (Nlo .. oa.Io.) 
O mesmo Sr. Deputado oft'ereeeo. a emeadl" 

pinte:· . 
•• A' palavra orde .. le acere.eeale fltoti""tI& A.. 

escepçõrs regei tem .. - .A>ntonit) Fel';eir.·· F,.,.. 
Poi apoiada a 1.- parte. e rt'geitada a 1..' 
O Sr. Pau/a e Ntllo: - Subr. a' "I. patte 

do Artigo nada &eDb09U! diaer t ma,. IObre a .. : 
cepção a',uma co~aa ~Irel. Nesta S. I parte. ...: 
ptuão-ae .. determlDaçoes da,OrdeDança. Mlli .. :. 
IOb,e disciplina e recrutamento do exercito, mu"; 
queria isto com mais cJaresa; parece.me que ... 
estas melma. Ordenlnças devia diaer-. ma. ai,.. 
ml CoUSL Eatas Ordeaa~u 'aes qUI H estio ... 
muito barbaru. e por isso acho preeilO que Da
Conlti'ui~'io ae declare alguma garaDtja tino be. 
que el'" hão de ser feita, segundo o etpirito ela. 
mesma Cub6&ituição. ali.. ..mOI appro"ar _ .
exceaSOl,. a que fieio lU jeitos tintos cidadlOl Bta
aUeiroa. Guiado por e~'.. idéu oft'ereço a miaIae 
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Exeeptu'o-. dOI Artigos anteeedebtel o ... 
determiDão as Ordt'nID~ Militateo reapeito , dit
ciplina e recrutamento do eureit" t aa clDUI pcft. 
de.em Rr f'cital segundo o espirito dela. Co.ti. 
tuição. (Salva a redaçãu) - P.rI' • • ltId/o • 
• I Foiapoilda. 

O Si'. ClI'ValltO e M,Uo: - O maltN ....... 
priaante que me precedeo Já de sobejo eX'pHcou ai 
JUItol fllbdameuCol, porque Julp.a necell&no que li 
posesae a p8la\'1'& - motivada ~ e eu meamo q ..... 
ao fallei a primeira 'Ye! IObre este objeeto já deUa 
me ae,vi pelas melimas rasÓH. O fim primario d ... 
te Iel'elCentamento dirige ae a eyitar arbitri. e det. 
poticaa Jui8Ões. Se nÓl não tratauelDOl de inDO'. 
abusos IDveterados. tal.,. Dão fosse mister tratar 
apl'tJlSlmente da palavra - motind. ~; porque coa 
mo tambe.. já di.. quudo ta,tei desta lDaf~a i 
de Lei e d. praâca he, nOl mudados oa ordeM 
ezpedidal em I'elUltado de culpa fOlmada t o ea
petiScar • á ordem de quem t porque eulpa, oa 
accuaação teve lugar a prilão determinada. Mat . 
alem de que contem muito qne eatabeleeeado. •. 
Do.a Jurisprudencia a Iste r .. peito leilão emittiat 
tal deelaraçio, a fim de e.itar·18 que para o raton\ 
AeDão auppoaeae e eateudeac que It omittira a. 
proposito e por te julgar demec:eaaria, euos .... 
~ em que, deeretando.ae prisão }'Or qualquer oaVo 
mo&1YO, tumpra parem .• os mo".os; e Dão ..... 
do .. im determinado H poderia reputar desaediA. 
uria .~. IObredita decla~çio: 'l'endo já. na primei" 
OCCUlao, em que te dlscutlo. "te ArugO, fiI ... 
da ucepçlo neUe conteuda t dir~i apra mais W. 
gllma cou., poia que neata AlllelDbléa .. tem &ida 
reparo pela cJeaiguildade que • reputa iatrodUlfr 
1l0l Cid... QUando 6 primeira .ma 18 COIIIidé
'ra, esta d~~, parece que nio te contemp'-' tJ 
C~o MIHtar com li 1DeIIIl.'lrea.ati... &Ir 
10", ao mesmo 'tempo que he e e CtdadIo ... ......... ,. ..... " •. __ ..... 



( 1St ) 

'-ou .. , proraaües d •. ~staa., ena qae por modi. 
COI toldos telD uma VltlA pea..-sa, e (,·r.puem • .e àI 
,riYaçieI e per'.1 d. guelr", o suard. e con.er. 
y. a pai • \".'''1\11 Uitlado intei·Da. t;.,i;l t>D' &anto 
absllldQ quo funlAlI .. dieeaso (1"0 era cOlllider"d" 
eo.n meo". pre,o o CIIJa(lão milit:u; ma. ,a .. 
f:~c\ltiarel h. par. Dio poderem eer r,)mprebendi
'd~ -aa rf(;1'8 .Ier~l .cim .... ~po8ta. O. iI!ustret CUID
fKladOlll do PreJ8Cto dlv.dmiu a metena em duas 
partes ,isto he - Oiueiplin& e IlecrulameDtu. -
PelO que lOca, , primeira todo. aabemOt quanto lao 
lHICIIIaria DOS Corpos miHearel a iDtei. a e cega .u
bor<linação ~ se .caso 'l\liz8Slellla. ia1rodIJlir mlli. 
tormaliCladeIl do quo ai quo exi6telQ com o fim de 
cClnser • ., pran_ á lib..:rdade individual iríamos 
d.'ruir inteirameDte " luborll1nsc;in, bale "seno 
dai da COIIIcl'vação dnl!orpo. mililara. AiltoilD 
~ue ata be ofl'mclida, deYo ter pr&Jmp'amenCe eu· 
&i~~ .•• a com .s ~n.. estabelecida. DO ~cg"lamento 
Dulatar. Se qUUfuer Chefe de um Re~lmento 111io 
pudeftM preoJer OI MOI luh!\lsernol e lPfall~l'N.,..r 
.Iguma faln , que n30 pódo De.. de"e toer punida 
... com .1g"M telapo de llri,ro. elar se.Jtia ~.btl 
• lubordina,ão a d,\ disciplina militar: Ainda DletI

IDO quand4' b. Ilccesaario formar .• nAlp. p~rl prn
aedcr-sc a CODselho de Gl1eru, convém prenckl". 
par. evitar as deser~õe.. p.ra que "'" tio propen-
101 OIlOldados, .inda luio teadg commeuido dehcw
",los quaes Plm:çio ~ .. ügo.. Talvea quaHdo .. 
I,er a'." Cudigo mUicar te eombill~m eatal ra
'"' ele .~rança • lubnrdtnllçitca atm • co".·r
_çto cIat pantia e ""rogaciu!l .ociaes. Xerdad. 
... que parece favorecer.. ct de'l,ottsrno dOI lU_ 

~, co"eetlead~.. • ampla facLJldado de ,ri
aia .. .ilicarc.; por e.te mo~,g pgis te esfahe
hcerão DII JI'-'VO Cudigo militar que lIe (grmou elO 

Port..-gal, e que.. ntio chego~ a promulgar pe. 
Iotaeontocbaeac'" que IObrevl~jio, moi adequadas 
providencia", • diD ,Ie Ql1' o .... is Ine d·:licco fos. 
Ie p.'Di,io com penas certa. e prnpnrciona'!&Il ar"s
tando-lIe t·''',lmente tod~ • arb,trio edes., .• tillmo. 
Nest" Codigo, de qne ell ti.e A honra de ser no
_do CenlOr, e de .preeeotar o meo parecer ao
.... to4u ....... .cia~ ... C01Il muita utisfeção 
ci_ficacloa ~ .. deli~, proluul~...Ju toda. 
... ...... ~0IIId .. ,· ,.1 .. 181 as. Cormu ~o 
~' e ,.tIda.peI. OI. .. .. OII.VI. aclmamer.-

.. carta ... teplO, d~undC)o .. porém .08 
OfBciaea o meio de, se WéadeNIII 1108 crimes de 
BIe1!oagravidade debaixo d. SUA palan. de boo. 
R, origem Cenil .. adolheroicos que c:oetumão 
praticar OI .ilitares, e o maior lI_nr ele 1Ião ...... 
iloUl' OI teC)I postol. Se '.. Cod,~ .si.üae ti
.balllOl até mJMd-- locloa OI .. In qnepodemo 
• este respeito mallar; porp.meU. Jli~, e~ou. 
ptoMtJtg,.,.ae. • .....copA 'luelMl"l~lnh.6('a<1o 
11. Secretaria d' E~G ep"'peteute, fl,lpar. Por
tugal com todos OI mais papais. Um dia .i •• 
S:. Pntidmct. que U1D notO (<<UJO penal miH
ta~, Cormado segundo ali hlr." ~oleeulo, .~~ .... 
IaM e prevtniriÍ· toa.,., estes~~61ctos dos Direltol 
~hOlMlD .m geral, e do Cidrutio mili~r. Pe;o 
tIO. fnt-a t\ !. ·pnrte , ",o be o ftCTutanaento,. já 
lia primeim occ:tsitio em que falte! destam~tena, 
.1;"f! o que ~.iDha A ts''!It'flto. e JOlJlell~e 
... C",,~tarei que niiopodemaelnt de ha~ pn
.iieot ftM """achl,,ios do' teergl.meófb • conSCl'lpçOn. 
E ~llftl eflHto desde qd~(, cacta nbl ~i .o~" 
• r.vi~,. miliCft'r' t de-..c" ,. _1oi de-ilaaçle 

ae OI tintll e cn :Jprt'lCllfoa J ~ arpo "~, 
ou se rec1Ís& pur C!\lalquc.'r maneir. '.c um nI •• ~'A. 
riu á defeza ela patMa. , (~fig~"(io que ~'r"',ilJ 
pt'lo justo c legal recrlltame 11 tu , 'I! deve PÓ" .il'M 
aiCl' prelo e ~t.ftw~ido fQrç,c1.me.~.~pl.rA .1 C~'Jlo 
plmque he de.tiru •. lo. ne -:rrta dccis;'p ti:Àl;b·~i. , ... , 
ju.!.iça,. c abrar,a(!a llCiu l':1l~;IeS, cmCiu~ ".,j;~IJ,1'" 
teria km ~id" mais 'e,,:!tlllCnte'r~tll1lac dia~,u.d,.". 

() Sr. AriJ,tlda Jlqdwd.1: '-:(N~I) H OUyju.) 
() Sr. Ht'nriqlltlt' de UtJfndC': - "i .elllu.uh'....,. 

~ flagranto delicto - he mai rf'stri(:t~, c.tlaz tlDI.i.
toe embaraços DII pratka: umbomcm 'IM. ",(1l1b,.t!~e 
de cum.ttrun!' dclic·lo o O'I,is Atfi,z nt'ió nl~ll •• 'flj, 
do 'lue da" uma ~Ar.ei,a, rla.r\lmpat;st"(a, .e dali' 
a pouco vol.tar • tombill' d'll\iÇUCSc,\!jj&pr.eli"~II,:" 
oWeDut'fIl cunl o seo delk'o;' "juh. m(~.niC) Ltl~hllr 
imlmnemente OIultimus ar,I",".os do jll·~d,;,.;uc 
eU, ba.,ia Msaasil1a.do: uma p()"'oaç:1o il1\~:ra.~li.
ris, vendo o que h"7!,a " ;poucos i"l;t:lt,~.C:; (,.Ql~'ti," 
do ,o delirtn, ! Aio o pode,ria p'rl"'"r, lJoaqce ,i' 
d·Qllul. - íiagr ... te delidg - .quer d:iJcJ-,e~ "ll\.~,n
to ~e eat:i eummt:tP.JJdo o dcli.:to -e 1"11;0 qué 1:110 
a~oou de come~~1' o dclicto, não p')de"l.~i. ·iC." 
pn'IIO,Proponll0 porC:mto .qne á .J:ctC-l'id. d~u~.I~ 
.., .CC' "~ elite .estealIdit'\tDento-- ".\ii.mm~iaL!l
mente a eU .. Proponlaptambfm ,,c :luprlm.ou! .. 
tillllA pMle do AJtigo, que exceptllft o que ail'ppcrn 
li' Ordenan,:.smilitarea t'Obrcadisdphll.,. 'n-. 
erut.menio do ExerciTO. M.uil.'f"ntC'boa ,~mlljJ~ 
de opinião ,quecte.Jeque ~ .Na .õr.sel1tráttio " 
ttr era pé tropurcptllJeI .e diliC'ip.linad •. lI,etls8 ·f41-
riio elCl'Avisadu :porql1e .m IVPrdade .,.,.T.pol'4ÇÚCa 
cleadas, e q'te "vi""" .dd,/l1 X;l de I..E'.Í.. :tão du:u,. 
• deapotiC88, .eomoli\o .00R~gulatne.litClsII\Hitar\(.'S '. 
qu" interellle.Jli)demkr de que os ou'ros qd"lii~ 
8naçm de l.egisla iío ,mlll. doce • raâ'?r .. ~ .baa 
DMO ebpga pà .. a (l. Soldados .~elle5 poil ·nio WGl 
1Btel'elJle em que eU ... ni$tA 'M,'-smo :pt~lo que ,di .. 
se ulDnobreDeputado que :IC .t3rw, :pa~ :eUes Ld. 
n .. npirilodeata ,CCffl8,itniçio, beque • .., .deve ~. 
p,im~l' ~tau"illla .pane: puq'...o ,que ;ai4mjfi~ 
e!ltaucepção ?quer di~.f';"'" ,oIM;jJit.Te!I .d.~ta 
cO;ltiúuar .&eI'goVN1llldOlporesaas Lei. d ... ra~. 
e despoticu tclolCO Re-gulam~to: zepa_lldoÍlto 
~/lmo .Aftigo d. Constituição" j~mai. aaJ,.egil!.latu. 
fuordinarias poderãoalterarer.sas .Leí.ord~.laJ 
por um Artiltf .Constitucional"o ,qud .Iegulldo .es~ 
..ProjfCtóJ Dão .~ ~.'tera ilmão 'eIJ'I ,uma ,C:OP",QçS • 
convOCIldaad hoe. t:iI aqui \porqueaftêreço ia .. ~ 
,uiace 
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Proponboque .. eeereseate ."launalo -.,. 
,lsfó rnle delicto - :ac1auaula-O;lirMltluJiaf,afJt,,,. ,. • ,1". 

Suprima-sea l11timap'1'tec1o ATtigo ftl.th~. 
á excepçiio queec ,(ai da" cOrdénança.· Milita~, 
e Reernt&JQeoto elo Exerdto,- Hellr.it.e~ .de •• 
.. de. 

,"oi apoiada .• 1.· ,,'rte; e ai;'o ,te iprop!'la 
1.- por ·sé juljl;:ar 'prl'judicatlapel. :r~jdçiodlÀ ido 
Sr • Fe'. f'f';ro F :n"ftJ. 

:O '8r.Mo,,'nll""': - ~F.I1.a1io.pproJ!O .a 
........do .Sr. H ,,"rique6de .Rt:«HtIe: :.lei (que:e 
ftlullre Deputado ·te,e ·em yista «J \ey.'~.r ·.,u, ,0 

r'-'o18 evadi1lleDO 'CGlti~o .• ·.com ',;m >pallléto .4't\ 
arioeira quedesae.~ 'e :pG' iES" .quer qne .. :.c r,e
Mate ,0. .;'lRrneditJtamntltl Df) d6lieto ;'mu :11&0, :Sr. 
......... te, ~ai ·da, $20 As ot\ .... l&oridadN .. ;a; .... 
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':l'.rel\l p'::!(;fl I roo nlCldo, clizemlo qUI as Bretão 
.0;';0 ,ICt'C:8 fie commett do o .I~licfo. Em tal caso 
, 11,.,-$ 'lt1~'rt"~~i. que Clc:lpe. algum crimi,,~o do que 
t.:\:llalar orbllrtM de l\1aglstriYlo8, com eita poria 
a: crta ru;a prendt'r ci,Iadiios sem culpa foJ'lllada: 
de m.;,lo nenhum approvard que se diminua a r~
IX ns~bi1idlu!s: d:as Authorida,l('s. Agora quaulo á 
do Sr. Paul .. , t: MtllIJ tacho (lue 't:m todo o lu
g:;r; o chbdão militar bc tl1uto cid:tdúo eomo qual .. 
(1lier outro, c }lOr isso núo deve em Legilllaç'lo 
tiCf conllider::{}o com mcnt\s Attenção; nem nÓl 
)l·./r in(liHc~Il(;1\ deieharmos que ~St's cidadios con. 
l nucm 1\ licr r~gidnll par Ici~ de ferro. Por lante 
(~' nser"o·se a dl~ciplina militar; mas slJs'entem·se 

n d' . '" • mesmo tem"" .. eos .rcltos, quanto lor compall-
:a cl com o (Iescmpenho de lIuasr.btigaçfJes; e por 
• so voto p('la emendli do S!". Paula e Mel/o, pa
ra que cs~as Ordenauc;a. se regulem pelo espiritu 
tll& no~A Const.ituiç;io. 

() ~r. l!em-iquf8 de R~8ellile: - O nobre De
rulnuo pcrtemleo destruir" minha ~mcnda, e mio 
M ueslrU!a; di..: que n minha addic\'ào ,Iri a$O a 
Jni;;õcs aibilra-rins; mas reprovado o lUeo additamf'u. 
to, .. iLo 6e rem:'dta esse mal, porque era I'rat'i1lO 
tJlIll o "(lbr~ J)rpntado deslruisse o que dispõe "
ta m~smo A )'Iigo, flue diz que nillguem deverá 
c:er preso f(jr8 de flagrante delicIe sem ordem du 
J Ili~ competente; logo fc'traa de flagrante delicto o 
Juiz p«;de l13r quanlas ordens quizer t e ei.los ahi 
Cl'm AS miios lollas para conunctter esSAS arbi.ra
ricdades. Demitia, o meo additamento he a favor 
cio POYO, e não do Juiz. Ltml>remo.no8 t Senho. 
1~8 t que o Brasil não está em circun!ltancia. de 
6llÍrcr na pratica esta disposição; h. lu;:ar". re
muto", e mesmo povoações, que nno leAl Jui. 
nem Autbf)ridade alguma; ora supponhamo~ que 
BC aCllba ali de commetter um bomicidio, como o 
1160 ndo p;de ser preso, porque 11) o poderia ler 
IIU aclo dI! estar commeuendo o deHclB, eslá en
tretanto af~·ont.,ndo e insultanclo com sua presença 
OI p3is, p:lI'enfea t e ftmiros do assa.inado impune. 
mente. Voto poie pelo mco addilamento. 

O Sr. Y~rgllriro: - A pelar do que di.e o 
nobre Preopinante sust8ntand. o leo ad(litamento t 
niio posso appro ... lo. Creio que se o Artigo está 
eSCUTO do mudo que le acha redigido, mais escu
ro fica com o acld~tarnento, ,m que ás paJanas Jln
Ilr",iU de/ido· ee acrescenta ou immed;atame"te n 
dle . . Por esta .expreaallo .ftogrante delirto não se 
entende li:) o ACto de commclter. e crime; tamlK-m 
se considera preeo em flagrame o que o he em 
con~equencis de p('raeguiçiiu segi.ida e não inter. 
)"Ompida';hóuY~ 'tuem quiz, .,render o rco·'. fOste 
fugio, e corre0 se alraz delle; se he ap:mhado he 
prezo como 110 Belo ele commcttcr o delido; logo 

. a emenda não "cm aclarar lIada, e p.íde dar mo
tiv" a abusos. Quanto ao augmcnto da palavra ",0-

,iv",lfJ pa~a 8C acerescentar á ordem do Ju;s, eu 
approvtl, porque quando qualquer cidadão b. pre
IiOrll"ve· saber a raliÕo; e igualmente me parece 
DJelhor que se' diga, como leml>rou o Sr. Monte-
8umn , ordem d' Authoridade competente do lIue
ordem do Juiz ·ou rceoluçi'io d. Sala dOI Deputa
dcn -; porque em se dizenda.onlem d' Autborida. 
de competente, está dito ludo. ( Apoiado. ) Se a 
S.I. doa Deputados BC erigir em Jui~ he Autbori
tI~de competente; p:>rtanto voto que Fe diga.ordem 
Il,ori.ada d' Authoridade competente. - Agor. prlo 
q.. petteDce á e~cepçio relatifa ás OrdenmÇtl 

llilit:ues, p.recl.me Que he iaJisttenl"".l eo_"'"I"
se; eu entendo que ella Dão dia rapeito • crima, 
mas aomente á üisciplina, e esta deve regular-.. 
pelas 8UU re~rllli I~rticul.res; toda .. ia , ~eclara
çlio do Sr. Paula M,lIo, como 'em I)or olVecte .. 
aP'!ntar o principio que os Lesialadorea deftm • .e. 
gUlr, nno Rle opponho; mas lamberA Dã~ • Jul. 
gu indi8pensavel, poil pouco ou Dada .,uçamG' 
elD~reg8ndg.a: UI .Legi8~~~m bem, sa~Ql. que tem 
obflsaçãu de seguir o ellplrUo d. CODS&I&UIÇ40. 

J ulgou'l' dlscutid~ • materia, e o Sr. Preal. 
donle propcnl 10 o Arugo pusa'. til CJual tl8&ava 
redigidu: Venceo-ae que Dão. • 

Passou entüo a propor por partes a d«tutrlaa 
delle com .. emencW que • ellü .. referiio. na 
forma seguinte. 

I." Se a Alosemblé. approTava • excep-çúo dtS 
flagrante ddicto mencioaada ao Artige: Foi ap
prflvad i ', 

~.O Se passava • clausul. d. em.da do Sr. 
He"';quell de Re.v,"de, que dia ou ;mmediala'II" .. 
'e ao d~/;clo: Nlo passou. 

S.O Se. prisi\o devi. ser f'eita em virtude de 
ordem motivada, Itgllt'ldo a em5nda do Sr. r~,.. 
,eirn Franfa: - \'tnceo-ae qué sim. 

4.0 Se a ordem devia ler tio J"is ou Sal. 
·#ln, Drpulntlol, nOI termos do A rligo; ou 18 de. 
vi .. ' ler d, J'utMr;d«l~ competeflk, aa eontormi. 
dade d. emenda do Sr. ~Von't,urna: Dccidio-ll 
que f'ollSe It"gundo a emenda. 

5.- Se a mesma ordem deri. r.r IfteItratta a. 
.cto d, pri!lão, conforme a letra do Anip: Vea. 
CeG.se que aim. 

6.- ~e pals .. a • exc:epçõe escripta no melmo 
Artigo sobre o que determinio li OIdeouçu Mi. 
latares: Venceo·ae que lim. 

Passou·se á lehura doa Pareeem. 
O ~r. Pinlle;,.o ti' O/iVo;,.n, como 1te1at01' da 

ComBli~o Eccleaiastica, tIO o teguinte 

PARECER. 

A Cemmissã'o Ecleei.stica te.do de dar o MO 
parecer 80bre a Indicação do Sr. Rt,tntle etNia. 
que .t,'m por objef'to. monnar a quo.. d .. ~IDb ... 
cenças. e mais direitos Paroquiaea DO Bispado d. 
l\1ariana; t'xpóe que como o llluatre AUlhor d. 
Indicação declara t· rem-se expedido já em difFeren
tel: t'puC8S aOI novemadores e Capitães Generan 
dllqllella Provinda, Ordens Regias a semelbante 
aAsumplo; e consta que em .irtude deU .. se pro. 
cedera a arbitrAmt'nto de taes direitol, parece coa. 
vir que Be exijlio do Govemo a'lue11as Orftns. e 

. arbitram~lo. para á visl. delles melhor fazer o 
aeo JUliO,. Com missão , e dar o 180 Plr~. P •• 
ço da AII~emblé. 18 de Outubro de J828. - Di,. 
ptJ r"pellão· Mór - AnlQn;o da Rocha FrafU»
Belchior Pinlteirfl,r Oli'lirira. 

O Sr. D;Q~: - Peço • patlYr8 para fallar c::en
tra este parecer. 

O Sr. FrCl"fn: - Por bem' da ordem, Sr. 
Preaideatp., contra o que di. a CemmisSlÍo Jii~ 
11- que fallar;. eU. tu IÓmeftte um requerimenlo. 
em qae pede .. inf'ormaçÓft que preci. para dar 
o Ieo Parecer. e ellU nlo lbe podem ser .,tgada8~ 

O Sr. ·Dia: - Pois eu pono mostrar que • 
materi. be tão; eonbeeida ede tal. eeeandalo, qui 
be eacuudq pedil ~o~ • ~o Qo,erDQ; o quq 
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.e ~IG h" retIIediar ja este mal t sobN que tem 

.ando infinitoll requerimentos e queixas d. Pev08. 
O Sr. ~,"lrada Maclaado :- Sr. Presidente: 

Seja o catiO como for t o certo he que leria cousa 
muito DOva pedir uma Commis8âo os documentas 
que julga precisos para poder dar com eucção o 
leO Parecer t e negarem-se.lbe. Se OI Povos lero 
sofrido, Dlio he cercamente a demora de maill quiu
I' ou vh.i;e dias que 0& ba de ma'ar; o que deve. 
mOi sempre evitar he a precipitação. 

O Sr. Pre8idtnte: - Eu creio que não tem 
lugAr esta discuaSão, porque nem era preciso &qui 
'\'ir tal Parecer i)U requerimento; qualquer Com
mis!llio que preci8& de noções para informar pede
as, e pelo Secretario da ASllemblêa Ie exigCl1l da 
Repartição competente. 

Alguns Sn. Deputados pedirão que se votasse; 
e propondo o Sr. Presidente se 8 Assembléa que
ria que se pedissem &11 informaçõel com urgencia: 
Decidio·se que ailO. 

O mesmo Sr. Deputado leo, por parte da 
Commissão de lnstrucção Publica, o seguinte 

PARECER. 

A Commiss5o de Instrucção Publica he de 
pareeer que 8e mande imprimir o esboço offerecido 
pelo Sr . ..4nd·ada e Silva para a organiaação e 
regimen das Universidades do Brasil. raço da As. 
sembléa 13 de Outubro de 18!!3. - Belchior Pi
u/,eira à' Oliveira - Candido José fi' Araujo Vian
fUI - A,l1on;o Gonçalf1e, Gomide. 

Foi approvado. 
O Sr. .Ara~;o Y;an1ltl, como Relator da 

Com missão da Redacção do Diario, leo tam
bem o ... guinte 

PARECER. 
Francisco d~ Assi. dOI Santo" allega que 

Il"rvira de Porteiro da Aula de Tllchigrafia por 
eonvE'nçlÍo entre elle, e b:idoro da eo.ta e 
Oliveira, Ornclal da Secretaria de Estado dos 
N e,oci"s Estrangeiros, encarregado de dirigir 
a mesma Aula: que nessa qualidade vencera o 
8alario, e hZfra as Jeripe~as conltantE'8 da rela
ção que apre!!enta, das quaes não fora inteira
mente pago. Recorre á A5~embléa para ~t'r 
satlsteito. A Conuuissão di' Redacção do Diario 
não vê neste negocio outra consa mai~ do q lIe 
uma obrigação particular, para cumprimento 
da qual, se o 8upplicante se jul~a com direito t 
tE'm patentes 08 remcdio8 da Lei; por is~o he 
de p"fecer, que não compete á A!;semhléa o 
conhecimento de semelhante materia. Paço da 
Assembléa 15 de Outubro de 1823. - C"ndido 
José ti' .Araujo Yiam"a -João Antonio Rodrigue, 
de Carrolho - Antonio Gonçalves Gornide. 

Foi approndo. 
O Sr. No!!.u~;ra ia Gama, por ~arte da 

Comnliss.io de Fazenda, 1410 os tres Pareceres 
' .. pintes. 

Prinre;rtI. 

A Commi.~ão de Fazenda tendo em ~ista 
tltnto o requerimento de Dona Henriquela Emi
li!! .:.l/oreira de Figueiredo. e Doná 1~lanMla Ade
la::de 1lfort'ira, filhas do folllecido Conselheiro, 
,Mat.'íJtl ,Moreira de Figueiredo, em que pedião 
os meios ordenados t com que fora aposentado 
o .reff;.rido seo Pai em remuneração dos prolon-

gados e relevantes serviçol por elJe preet.dOl 
DOI Emprego.. de Secretario Deputado d. JUIlJO 
ta ~o (;ommercio, Secretario e Deopulado d. 
ellhnc~1I Mesa da In!tpeção, e.le DeMembargador 
Agravleta da Casa da Supplicllção desta (;ol'te 
COIUO a Consulta da ID~Dcionada Ju.,"a de 11 
de J ulbu de 1~22 sobre o mesmo objeclo; to
~ando o~tro SIlO em lUadura colllllderação, não 
10 a pratica eonstanteWl"nte seguida em caSOI 
identicos pelo Delembargo do Paço, m~s tam
bem o quanto con\'em ser escrupuloso ~onomo 
d.al rendas Nacionaes em todo o tempo, e par
ticularmente 110 estado actual; he de parecer 
que se conceda ás 811Pplicantes e a seo Irmão ~ 
'renente Corunel EHlilio Manoel lJlor":rG • 
Pensão a~nual de quatro centos mil reis para 
ler repartida por todos tres, esduind" .e a clau
sula de 8obrE'vi,·encia de uns 11 outros, e ellt. 
Corno plena remuneração pecuniaria de todos 08 
8erviço~ do finado seo Pai. Paço da A15,embJéa 
15 de Outubro de 1t:s23. - José Arc-uche dt: 7'0-
ledo Rendoll- Barão de San!o Amaro -Jôsé de 
Resende Cu,la - lUanotl Jacinto Nogueira t/G 
Goma - Pedro ti' Araujo Lima. 

O Sr . .J.lIont~9um"J, - Eu requeiro o adia. 
num to , porqu,e tenho que. dizer, não que eQ 
e,!tre na. anahl'le do mereCimento d~fI serviço8; 
nao dUVido delles; mas qltero con~ldE'rar o es
tado das nossas _~lIanças, e comparar uma cou
S8 com outra, Nos es~amo~ sempre a c:onfe';8ar 
que não temos dinheiro nem pal·a aI deSpe~l!1 
neceuarias; e portanto a col1tcsslÍo de 'reoçaa 
d~,we fazer-se com mão parca o mais que for pos-
Ilvel. ' 

O Sr. Prnidcnte de'clarou adiado o Parecer. 

Segundo. 

A Commissão de Fazenda, examinando o 
requerimento de Joaquim Floriano de Toledo, 
i.o Ol1icial da Secl'etaria do Governo de São 
Paulo t em que pede se lhe augmente o peque
no ordenado de 250~ réi" que ullnualmente tem 
s.,..m alguns outros emolumentos; hc de Parecer, 
que o def~rimento deste requerimento deve tltf 

f'c!lervado para li occasião, em que esta Augus
ta .. hseRlhléa Legislar sobre 0'1 Ordenados ~ dOI 
o fficiaea das Secrt.'tarias dos Governos de todo 
o Imperio; e isto em consequencia de se terem 
abolido os emolum('ntos que percebião os Sr
cretarios! Entüo á proporção dos trabalhul re
servados ás Secrctarlai, convirá Com mais acer
to fi xar o nu mero dos Olficiaes, e St.'09 retlpe-' 
ctivos Ordtonados. Paço da Aqsell,bléa 15 de Ou
tubro de 1823. - Barão de Santo Amnrc:- Jo
sé Alnuche de Toledo Rendon - Jo,J de Rt'unde 
C.()da - J.llanoel Jacinto Nogueirtl d" Gama
P~dro ti' Amlyo Lima. 

Foi approvado. 

Terceiro. 

Luciano José Gomes, Alcl1ide ! pequl"no da 
eaOlara desta Corte, nllef(a, que H'lIcendo o 
POl'leiro 1 $)200 réi" por dia, elld somente tem 
o Orden:!do de 600 réis diarlos ,I que lhe paga 
a Camara. Prova com muitos Documentos fJue 
tem sido exacto no cumprimento! de seos dev.
:es, e em consequencia pede ~~gmento de or
denado. Parece á Commissão ~e Fazenda, que 



nã'o tem 1.~ar a pertenção do Bupplicante: 1.
porque 80 com o crescimento da Cidade lhe cres
cem 8S pensões, tlunbem proporcionalmente lIe 
lhe augmentão 88 occ8siões e meiol de ganhar 
08 6'mOlulllento8, que lhe taxa a Ord. L. 1. T. 
15: 2.° porque devendp Stlpor.8e que com a 
Constituição, e nova Legislação, hajão altera. 
ções naR Camaras, para maill, ou par. menos 
obrigações, não con\'em por ora alterar cousa 
alguma do estado pl"esente. Paço da Alsembléa 
15 de Outubro de 1823. - Burilo de Santo Âma. 
TU - Josl; Amuclle de Tolcdo Rtmdon - José de 
RtSClldt: OMia - ltlannel Jttcinlo No;;ueira d(it 
Gama - Ped.-o d"./17 n'fio Lima. 

Foi oppru,""do. 
O Sr. Sil~tira llJrndonftJ, eomo Relator da 

Commisllão de Commer.io e Agri8ultura, leu os 
se;uiotes Pareceres. 

Primeiro. 

A Commis.:ío do Commercio, .A.gricu1tura, 
Industria e I\rlt!s, vio o requerimentu de E11l;~ 
dio (/e Suusa Lobu\ B,"andáo, e João Alraham 
Mazz(l, ambos residentes em Pernambuco, em 
'luc expõe a SU8 pertelu;ão de cOlIstruir varias 
maquinAi para fiar allt0dão, e fazer ponos á imi. 
tação, e tiemelbança das muis modernas de In· 
glaterra, o França, segundo 08 desenhoi que 

, ajuntiio de al~llmus peças principaes, mandzlIldo 
"ir outras da Europa, que por ora se não po .. 
deR) a/li fazer; e- requerem pnra este eft"etto a 
protecção e beneficio:l da Lei de 28 de Abril de 
J809; e he' de parecer, que exi!ltindo esta 
Lei em tieo \'igor, e havendG um Tribunal "d 
Loc, qual o da J unta do Commercio, Agricul
tura, €' Fa~ric8!i, a este 8e devem os snpplicall. 
tes diri~i ... Paço ~a Assemhléa 27 de Setembro 
de 1823. - João Gom~8 da Sil'De;ra J..l1cndonçer -
J08é Tt'ixâra da FonuctJ J"aaconr.eUos - João 
S,-vairmo lJ'acitl da Costa - N'r.nláo PereirlJ de 
Campo., JT erg'14eiro - José d4 Silva Lisboa -
Lui. José de Can;alllO e J.1fello - Diogo Du.r/e 
Silru. ' 

Foi ilPPlovado. 
Selfundo. 

A COlllmissno de Commereio, Agricultura, 
Industria, e Artes" vio o requerimento de Jos~ 
Antoniu Btll'boSfl de li/dto, Sargento Mór do 
Et:tudu Maior do Exercito, em que expõe, e 
pru\'Q COlO documentol, h8\'er prestado muitos 
8(!n'ir,oR ao Brasil em tempo, em que lIe acha. 
~a ela Buenos Air~ no começo da revolução, e 
que passando para, eflta Corte com 8ua familia 
(cirO empregado no Arsenal do Exercito; que 
daHi fiahira para ser encarregado d" euItura 
da Cochonilha, flue tem feito prosperar sem 
deSpE'!-'RR; e que finalmente depois de haver si. 
do tiío util á Nação, se "ê agora reformado com 
J5~OOO rc!is, terça parte do '.0 suldo, com o que 
n30 póde subsistir, e nem continuar naquella 
Commi"!Hlo; e por iS80 pede S6' lhe mandtit PIJ
gar o dito soldo por inteiro para cuidar na cul. 
tUfa "a Cochonilha, e mesmo do biso da seda, 
de cuja fiação tem conhecimentos pratic08 COIIIO 
ja mO!lltrara em telupOS ant,eriores. Parece 4 
·Commisl4ão que não estando decretados os lervi. 
ÇOI do Supplicaote, e aem .e baver mG,trado 

iI1eaalidade rua rerorma que teve, niío perten. 
ce a ellta Asseroltléu o seo ennhecimentQ; e da 
.. esma forma a respeito da cultura da Cochoni", 
lha e bicho da tietla, por ~p.r este uma da. I1tri
buiçõt.'!!I da Junta do ConulIE:rciu, Agricultur~, e 
}'abricas. Paço da AI8~mb'lia SO de Setembro 
de 1828 ..... Joãa Gome.'i da Silui,'a .ltlendollfa -
JOlé TeioEeira da F'ollSI:('(I Y(uconce/IoJ - J()1io 
St'Otriano Mncid da Costa - N icoláa· Pereira de 
Campos Jlúgflfirn"':'" José tia Silva Lisboa -
IJUiz José de Carvallzu e i.lfello - Diogo Duarle 
Silva. 

Foi approvado. 
O Sr. ~,~c .... lario Afncir-i da Co"ta leo oPa .. 

rec;er da Commis!!Itlo de Legislação lIubre o reque
rimento do P"dre Plmla/eão José di, Cosia e 
Sou.~a, egr~sso da neligiüo Franci~can,,; cujo 
Parecer ficára a~iado 11& 8e~8iio de 'i3 de Setem
bro. (N.~ 7 do Vol. 2., do Diario.) 

O SI'. França: ..". Eu fu. quem pedio C) 

adiamcoto desse pa,"ecer; a fina de fuzcr ob"cr_ 
var á A"8~m~l~a, que ainda não es'ava la'IC
cionac;l;l pel~ nU?Sllla Assembléa 'S!ia Lei, 11 ql~8 
se releria o mesmo p!irecer, ante!! tinha entruua 
em rli"cu!\!i~O COIJl ~s mais decretada" p~Jai COI"
tei de rortu;al; e dcp~mdiu da adpoç:'io ql.Je 
Ille h~HI\'e!is~mos ~e prestar: COIII o (tU~ vinha., 
a ser hlexa~ta a D~Jib~r~çlio, de lIe 8uppor uo 
Pcrtendente loc~or.-i~o por lima Lei, que IIC. 

gundll a flPva ordem Politica de cousas, e se· 
gun~G tinhamoli res9lvido ~6 lJ~via ter vigor 1& 

pOlteriol'i; c~mlO com eWcito teve d~poi. do Pa. 
recer da ill"'itl''' Co:nl'!lissãO, por 8~r compr«:e 
hendida na '1'~uclla d;lS hl;lis que adoptou " 
Ai~emblc:a pela ~1I~ !!anCçho daua a 21 de Se. 
tembro proximo p~ulsado. A g(H'a por,anto ne. 
nhuma ouvida ~e me ofI'ercc8 8 qHe p~sse o Péf,
rCeer da Commisijão, p~lo ~UCÇ':~30 qlle teve q. 
dita Lei a que elle se refere. 

Fizcrno·se mais algumas obiervnçõe~; e a 
fineI po!'to á votação o Parecer, foi nppl"ovado. 

O mC!'Imo Sr. Secretario l~o outro Parecer 
da Commisl'ão de Fazenda, sobre um Offido 
da Junta da Fazenda do Rio Grande do N"r. 
te, em qu~ pedia licença par;l urrematnr dou! 
mil quin'lnes·' de Pão Br/lsil; o qual tambem fi. 
car~ adiado na citlld~ s.,ssiío de 23 dl' Setembro. 

O Sr.' ArlJujo Lim(l:....- Eu pedi o adiamen
to dc~te Parecer quando foi aprelientado, pOl'e 

«que di:tendo·"e nelle quo pela~ reodas da Pro. 
vincia d~ Pernamhu!lo se 8upriAsem as faltaR 
que houve9lsem nas ç:o Rio GrandQ do Not". 
te, cumpria fj~b~r SAl 1"e:,naillb:J(~n ,-'"t~n'3 em cir
cunst;lncias de fazer cstc~ 8uprimentos; para 
este exame he quo eu pedi que fica"le adiado, 
porqu~ antes de determin,ar h.to, he preciso 8a
ber se a Provincia pode faze.lo. 

O Sr. Mpnj; 'TmiareJ:,....,. Eu quero 8UppOl" 
que póde, ,e que tem ~óbl"as; ainda aRRim não 
sei que obrigaç:1o tcm uma Provinda de reme
dia.r os desvArios de OQtrB. A J tinta do Go\'~r. 
no do Rio Grande do Nortfl ~!fitrou com mão 
larga a, crear Corpos e Er.1pregados, e por is. 
80 a8 relldas, que !lté 1820 chegado para 8S 8ual 
despez3s, óão !lão a!ltualmente bastaAtes; o qu, 
me parece he que se deve ordenar a eAIIR J un
ta quo redusa o Batalhão 80 estado em q",a 
elle se ach8fa em 1817, porque era assim mlli. 
to IIdlicieat. para o serviÇo; • q U. 18 de. faça 
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,,'J,tin·t~ dê FUt!ildá, qu.e tnínbi!ítl he igualmen
~e u~utal pelopnuéb que h" ali a fazer, e logo 
c~t'g,ao 88 r('ndae lem tler pesada li outra Pro
VlRelA. 

O Sr • .Alldrada 1IJàtlUldo: ....... Nno aàmittó o 
principin qlie lima Pro\'incia nãó deve !lupi'ir aA 
deRpez:ül dll outra.: OH Pro\'incias formão um só 
Corpo, e (,!oi rendiinelito8 de cada tuná slio da 
Nilçli.() intt'iI'B, 'IUP. devó ólhár peloM flt'OA esta
beleclment.,,, e pelo!! tneios de satisfazer aOI 

SlOIl gastotl;. he verdódc que eita tambem não 
deve COI'I~éntli' qlJ~ estei se acrelcenttom lié," jus
ta necessidade; porqUe fealÍlu~nte há descoco 
nito ter para o pretiRo, to querer ornatos e luxo; 
e por ifll'io dpP;pf'zas IÓ 8S detrrrninada9 cela 
Authoridàde NacionàÍ,. qóe pode decreta .. af4 ; 
porém nUitca consentiréi q~é patitJé O principio 
que tende a fa~ér de tada Provincia IJín Estado 
Bep'~rado. Niio qll~rér por si concorrer para a 
utilidade gt>ral COm o que pode, ao Qlt>l!íno 
tempo que julst& que 5iem ·contribuir t~Rl direi
to a gO!4ar da proh>çãb naciêilal; he niuito 
máo, e t('1O deploraVt>iK cbnlleq.w=.nêia~. Eu qui
zera com tudo que a COmmiH!:ião tivesse tomado 
fimeOll!!ideração se erA oó não necessaria eua 
despe~a com que não póde; porque il lIt'r ne
cellsarlB deve remcdeAt a Nação o íhal; e a 
não s~r le~itima n preci~iio, que a lofra, por
que mnguclO a mandou fazer o gue ilão podia 
lustentar. Ora a SE'f prcéisa à d~ppza, então 
n~o acho incon~etl.iente que o lIuprímento seja 
feito pt'la Pro\'tncl3 de PE'rnàinbu('o; o que el
la dá, he da Naç:io intE"írlt; (' Ato ('ioioa 8óhrn lia
"ia de vir para o Rio de Jalleiro; pAra d' aqui 
ir para o Rio GrRndp, Ile melhM que le di~ 
• Pernambll(,o que lhe pa';lip. ('Ii~as df>lIpeza~, a 
que não chegão IIS lIua!! i'pnda!õ1, porq\le isto 
he precisam('nte o mesmo que Dlandar pelo Tbe-
souro pRfa-IRs, . 

O SI'. Moni~ Tll"Oares: --- O nobre Dt'plifa
do não me entenrieo; eu não di"se que urna 
Província não l'evia pagar as d~pE'zBl' de ou'" 
tra; dillse muito claro que uma Provincia não 
estava ohri~ada a "ustentar or detlvarios da ou
Ü'!'; P. ainda sou da mesma opinião. 

O Sr, Frnnçá: -- Sró Presidente: Que ~
mos nÓII com e~te negocio do ('órte d\) Pão Bra-
8il, e H'nda delle; ou qut' t('mol! com ~f'pe
tias, acrí'i'cimo!!, ou faltoli ete dính(';ró n<,/Cofr.e 
da; J Ullta!' ? •• São e"teM 811sumptos de .ma atn
buição tão conhpcida do Goyerno A~illij;trati
\'0, que he pura pE'rda de tpmpo, toda 8 dii
cUA~ão flohre éli('!;. Ao Presidente do The!louro 
Publico he Il quem prh'ativamen!e compete en
tender 80bre tal PSlumpto, e nio á. Assembléa; 
nem eu sei como a illustre c"mmissão deo ou-

trO parecer que não fosse I o da esc'luslio do co
nbt>cimento do lU'gocio por incolnpetente. Se ó 
Presidente cloThcíloUro vil' que ba n(>Ce~Midadé 
de provic:encia qu~ dt>pen'Ia de Lei, ou Direito 
novo, no-lo fará sabt>r; e então tomaremo~ o 
negocio em eoosideraçlo. Por ora o que enten
do se d'E've fazer he o seguinte 
· "Por emenda á i.- p9rte do Parecer quan
to ao dtjidt - Que .e remeta o Df'.gocio 80 00-
"eroo, a (Iut>m compete dar as providencial ne
celJsa~iaf4. - O Deputado França. 

Foi apoiada. 
· J IIlgando-le discutida a materia f propoz O 
Sr. Preflidenle: 

1.- Se a AKst'mbléa 'pronva a 1.· parte do 
Parécf'r: Foi 8pp.ovada. 

'J.O Se ptUl!1aVa a 2 ... parte Decidio-se que não. 
· 8.- Se a Assembléa approvava a empnda dó 
Sr. França, para quC' o Govprno providE'nciatlBe 
'ob~ o de6eit d' aquella Pro\ ineia: Foi ap. 
pro~.dtl. 
. SPguiO.lé a t>l('ição dOll Membro!! pJlr& a 

Defluta"ão de"tjnada a leur a SUIt Magestade 
as Leis ja sanccionadatl pela A!o1l!en,Lli'a, e to
rãô nomeado" pelo Sr. Prt'~j('f'nt(· o,; !'eguintes 
Os Srs. Ribeiro d,. Rt8wdt'. Vias, LOl;es (;a· 
má, Rodrigutl dei Cosia, Rocha FI MiCO, R"", 
driguts de Cana/llo, e Ft-Trt';'YJ Barrtlo. 

O Sr. Prc,idente df'darou que a lteB~ão ttee 
guinte cOD1t'çava Secreta;.· e 8slli~nnu para a 
ordem. do dia na 8elll"0 publica: 1,° A 8.- dis
cussão do Projt>cto Sflbre crpação dt' U uiv(·r!'ída. 
dPII t 2;° Â 2." discussão do Projerto !lobre i ·en;
J!Ç~0 de direitos nos produ~tos dali Fab.-ic8R .dé 
Ferro e outra~: 8.° O Regimento da Assemblea. 

lAvaDlou-~e a lesmo b 2 hor.. e um quartô 
da tarde. 

AJJgutl Calmon du Pin e Almeida, Secretaritt. 

RESOLUÇ ÕES DA ASSEMBLEA. 

Para JOlé JoolJfl-im Carneiro de Camp08. 

111, e Ex. Sr. - A Assembléa Geral CODsti.:. 
tuiDte e Legislativa do Impelio do Mrnail, tem 
resolvido dingir á Presença de Sua Magt.>stade Im
perial uma Deputaç.io pala appl't'selltar ao ME'smo 
Senhor ditferentes Decretus, já sancci1maclos por 
e~te Congt'tsso • paTa • sua devida promulg .. çilo. 
O que parlecipo a V. Ex. para que sabendo de 
Sua Mageslade o dia, lugar e bOla; .. m que de
tt·tminar recebe-la, V. Ex. m'o commutlique, para 
o faZEr presente á me~ma Assemblt-a, Dpos Guar. 
de a V. Ex. p&{O da Assembl':a t'm 15 de Olltu
bro de 18~3. - JoJo St'"Cenano ,Maciel da Co.tta. 

__ , ......... <r.·.·.,,_ ...... _ ........ _ ................ ~_V. ___________________________ _ 
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SESSAO DE 18 DE OUTUBRO 

Pre"idencia do Sr. Ribeiro ti Andrsda. 

R EunidOl os Sra. Depl1tad~s pelas 10 boras da 
manbl, fez.se a chamada, e acb~rü()08e presentes 
68, faltatldo com causa os $rs. llocha P,anco 
Pereira da CUflhfi, Araujo Gondim, Ferreira Bi' 
reto, Carneiro, Andrada e Silva, Alencar, C08ta 
Âlfuiar, Pacheco t Silva, Furtado de jlfendonçn, 
Rodrig,ltt'S da Costa; e sem el!a os irs. Xavier 
de Car-.;a!ho, Pinlu:i,o' fi' Oliveira, Brant Ponte8, 
Ribeiro de Reaellde, Paula e Mello, Carneiro de 
Campoa, ltIar;annhà' Albuquerque, Saraiva. An
drade e Lima, Carvalho e Mello, Nogueira da 
Gama, SobTf!ira, ti Teixeira da Costa. 

O Sr. I'r'e5idenú declarou aberta a sessão, e 
lida a Acta da antecedente, (a do dia ) 5) foi ap
provada. 

O Sr. Secretario ltlaci,l da CCMIa leo o se· 
guinte Omeio do Ministro d' Estado dos Negocios 
da Guerra. 

IH. e Ex. Sr. - Acuso a recepção do Offieio 
que V. Ex. me remete0 em data de 13 do prc
"eare me?, pelo qual exige a Assembléa Geral, 
Constittll;:te e Legislativa copi:a nuthcntica da Por
'aria de 2 Lle Agosto do presellte Ilnno dirigida 
}Jcla Secretaria d' Ez;tado dos Negocias ela Guerra 
:lO Governo Provi",nio da Provincia da lhhia, e 
igualmente todos os esclarecimentos: necl'ltsarios 80~, 
Lre 09 motivo3 de tal mediela; e Sua l\1a3't'!>tacie Ó 
Imperador, a Quem foi prt'sente o citado Officio, 
Ordtmou.me que, eu respundesse R V. Ex. com a 
lõcguinte e,;:posiçiio. Não será necess:nio mOlStrar a 
Jlecessidade que tem o Governo lia!; actuacs circuns-
1.lmci~s de conservar em pé resl'cit:.vel a Força ar
Inada; mas convirá entrar em d('lalhes l!llra mos
trar 3 franquesa de suas deliberações. Os Decretos 
d~ JS de 1\Iaio de 1808 e :30 dc Janeiro de 182:J 
fo~an o Governo no; }1recisllo de dimittir no a11no de 
iS24 uma grande porte dos Soldados dos Corpos dA 
Guarnição; preycndoisto, e conhecendo por experiell
c:ia que a }'rovinci3 do Rio de Janeiro lIão pódc 
sem um horroroso desfalque da Lavoura fornecer o 
reerutamento nacessario, Oreenou ao Governo Provi
lioriu dA Provinçia de Millas GefAes que reD-wttos~ 

recrutu, as quaes nem prefazere ainda o numera 
exigido, pelAi dificuldades que aquelle Governl' tela 
representado, nem tem eido possivel ao Governe 
de S.> 1\1. I. , apezar das medidas mais cnergicu J 

evitar totalmente a deserção das mesmas, para a 
qual párece terem uml\ tendencia decidida, e em 
todos os tempos conhecida. Nestas circunstancias 
lembrou-se o Governo da orgauisaçilo do Corpo 
Estrangeiro; mas "io que nem essa medida apro. 
veitaria, pois que a Assembléa Geral, Constituinte 
e Legislativa projeetou a 8ua extinção. Em tal ca. 
80 tle apuro, visto que até tem lido necessario 
chamar as Ordenanças ao Sérviço. parece0 ao Go. 
verno convidar aquelles Prisioneiros, que por lua 
livre vontA'de quizesM'm abraçar a Causa do Brasil, 
e expedio a Portaria N. o 1. Entretanto julgou depoi. 
mais acertado submeher a 80rte dos prisioneiros á 
deliberação da Assembléa Geral, Constiluinte e Le
gislativa, a quem officicm sobre tal óbjecto no dia 
30 de Agosto, tendo antes ordenado ao Governo 
Ptovisorio da Provincia da Bahia (Copia N.o 2) 
que 80breestivesse na execução da referida Pertari. 
do dia ~. Tal foi a marcha do Governo no obje.
cto em questão, e não julgando en. necessario 
apoiar·se ~ora em praticas geraes, contempla EO

me/lte as circunstancias privativas do Brasil, e a 
expeliencia domestica; aqucllas lhe !::cstrão a van
tagem do aur;mento da população branca, e com 
essa vantagem associou O Governo a idéa da jus
tiça da sU:\ Causa, pela qual l'i~O dovidou acbar. 
entre oS mesmos ln;sioneirOs, sretarios da sua Inde
pcndencia e CODs!itllição Potitica, 8 que m\o terião 
ac('edido antes pela c03cção em que se schavão. 
Niío se enganou o GO\'erno, como se vê da Capi. 
N.u 3: o que não flli lelfado & eíl'eíto porque lhe 
{lbstou a Ordem qt'lC j{~ citei, c aqueHas que se 
expedirão posterhnmcnte em conseq\)('ncia d~ dcli. 
Lcrac;io da Assen'lllléa Gerõ!1, Constituinte eLe. 
F-islativa, as ql1at's de,·em a esta horn estar cumpri
das. A Qxpcrtcn'Cia dom~stica mostra qual tem sido 
8 regulsr cond'uCtlJ dos voluntario8 LUlIitan08 que 
ficarzio da f'xpedição de 1822, A disciplina que 
tem con!ler\'ado, c o comportamento que tivt'rão 
em todas as :!cções aquel!es qU'e servem no Batn
lhão do Impendor, contando- se neiles apenss tres 
dnenctcs', fazem com qu~ o GonrJlo lhev preste 



(f. ) 

uma mfâ eoaSl1Ip. que .al p6c1. ler eomprome
tida, quarido ., Go",rllo COilhMe que 11m punhado 
.te hC>lnenl leriã6 IUflVeadot em qualquer louco 
c!esvario, que in(elismtnte concebessem 110 meio de 
ancu milhões d. habitantes que estão firmes em 
GOn8titulrtm.ae Nacão Ibdependente. '0 'lue V.Ex. 
levará ao conhecimento da A .. embléa. Deoe Guar. 
de a V. Ex. Paço 17 de Outubro de J 82S. -
Jóio Vieira d. Carvalho. - Sr. João S.ve,iooo 
Maciel da CDlta. 

Depois de algumas obser.ações resolveo.se qne 
se temeUe.s. com urgencia á Com missão de G uer. 
ra para dar o aeo Parecer, tomando em conside
ração :a boa fé, com que OI ,0lunMos Lusitanos 
por ~nvitc do Governo assentúrão ptnça DOI Cor
pos do Imperio. e se inhabilitariio para o lerviço 
PôrtugUl:i. 

111. e Ex. Sr. - Sendo presente a Sua Ma· 
ge8tad~ o Imperador o Officio que V. Ex. me diria 
aío em 15 do corrente mez ,conamunicandoome ter. a 
Asaembléa Ger.l. Constituinte e Legislativa deste 
Império resolvido apresentar .0 Me8mo Au&u'lto 
Senhor por meio de uma Deputação 08 Decretos, 
~ue já se a.eilão eancoio .. adOl pela me ..... a Âlaem. 
liMa ... perando ao meamo tempo saber o lugar, dia, 
• hora da lua .olemne ttcelJÇiio: Sua ~J.ge.,ad. 
.. Imperador me Ordena, ~rticipe • V. Ex. para 
IIr presente á ,A,8iSlblEa Geral, COAltitt.Ün&G • 
L.egi&látiv3, que_receberá com muito ,ualo .&;0 
c1istincta D8pli~1l0 no ralat.. ela ImperiAl QUInta 
dá Boa V i8ta t ijeguncla feira iO do correute pelo 
meio dia. D80I Guarde a V. EL Paço em 17 
ele Out.ubro de lS:tS. ~ JoalJ JOflfJ";'" C/lTn,;TO '" 
ClI.lI'{?OS_ - Sr. Joã,Q. SllrtrHtIG Muic/ • Co.lG. 

l',,=óll a Al8IIDbl_ iQ&eirada. 
o. 1'UIalO Sr. Stcntàüo deo C:OIIta d'oma n.. 

ptestAtaçfio da Camar. ela ViHa da Nova Fl'ibur
l.C?", iadU=.nc1o P'o~ ~õ. e nD.&.sena para ha.YII 
~ um eatabelec:i .. nto de iDa&rucc;ão. 
. .. Foi rGm&ttida á. CeIDlDiYão d. InsRucrrão p,,~ 
blica. 

Panicipou. ipalmeo&e que o Sr. Carneiro de.. 
rá parte d. docota por escripao; e que o mellllG 
,toJIüo ~ito .. Sra. "Ferreira Ila"do, ll«1uJ F,. .. 
tI, • ModTip, da Cor", que eslavio DOmeadO" 

~ .. Deputaçiio des. ~~ada a. .prcseatar Ao Sua 
~ oa Dcc:reIOl Ja IInceloba_ 
Ficou a ABSembléa inteirada. 
O Sr. Pre,ilJentt Domeou então OI Sn. Pt

tl.rftrd do ando; NavtlTTO ti' .Jfbreo, • Aecioli pa
ra suprirem a falia doa &res MembrOl ela Depaata
Ç}'io,que linhilo adoec:idc. 

Passou-.. á ordem do dia, cuja 1.- parte era 
a 3.- discussão do Projecto IObre creaç-.o de U oi
"êr.sidad~ •• que foi lido com as respeetivas em~n
da. (Vid. No" 60. 61, 6S, &:1. G8, do VoL 
V' do Di.rio; e N.o JS do t.O) 

O St. Camara: - Levanto-me, Sr. Presiden
te, para apoiar o que tem dito alguna Sra. De. 
)n1tadoa nu difl'cren&el dilCustlÓel deste ProjectCJ, 
e contrariu o que ou,ros tem proJlC'lto. 'l'colao 
por imposaivel .0 estabelecimento ao UniTenidadel 
em. cedas Provinci.. indicadaa para Wo, e por 
.uito difficU em ou'r... Onde eu vejo menOl dit~ 
fi.culdade be DO Rio de Jaaeiro; aqui temo .. ja 
ttes A -:ademias, e OUti'OI eatabe1ecimentoa .cienti6-
coi qu: se podem apro,ei&u, como lão Biblio$he
ca Publica, .MUItO. &c.; e tambeaa ecJi&cio. que 
CIODi 'pOIQ. dCIfIA .. podca claâaar ,ara ...... 

lo fim. A ruSo da baratm do. geaerot, que li 
tem apontado COU'l~ muti\'o fJ8rt BC ~~'erir el~a 
ou aqueUaPrtlyinela, ollde "lia 118 't'rlhea, Dau 
tem pezo para mim, porque e86a b"rate7.1I .~ab.va 
pela aBuenei" da gCDte que elD o coosequl'ncla ~o 
'"elmo estabelecimento conCOffl~rl., e . que ran. 
diminuir logo • abulldancia de generos, COIR qnc se 
argumenta para a preftrencia ... (Q 'l'.chigrafo 
declarou ntto tl'r ouvido o '"-.:.to do discurso du il .. 
JUltre Or.~or, em que elpu. os r""d'tmento8 de 
algumA. alteraçócs que jul,úra I proposilo propor. ) 

No 6m dll slIa falia ollerecco o me"lDO nobre 
Deputado a aeluiote 

EMENDA. 

Proponho eomo Eint'nda ao 1.. ~. do Pr~ject. 
ela Commiaaão IObre a Cormaçiu d. Uui"cfilidadea 
o It"g'linte: 

lo· Quet por ora ae funde uma aó UnÍl'cn:dnde 
no Imperio do Hr"IIi1, e filie esta tenl1a lugal' nes
ta Corte t n~uniQdo li tres Academias 'I\lC DUna 
hl, e aprovcitnndo para iuo OI Estabelecim.ntos 
LiuerarioJ, e Scientifieos que já temos, como ano 
a Bibliutheca Publica, o Museo, e 11 Cad:.:il'u de 
l1otalllc&, e Hillturia Natur.l • 

2.° Que nesta lJni,"enidade IOmente se pns~. 
tom.r .. Gnu de DoUCur, e que IÓ a t'U. Ire po!4-
alio encorpurar as f}outore. que ti • .,em apret1didG 
Da.; Uaivenillade. Eltrangeiru. 

S.· Que todos os J::d\ldant.. .te Medicina patê 
qUI obtenhão Carta de Fcma",ura de.cráÕ vir ruer 
C"I'IOI d. AAawmia e Clioiea na Urlivereidade da 
Corw, quer 09 tenb!o t'IÍ&o o.. ..fio em diferent4lf. 
CGlle,ics ou Acacleu.ias. 

Como Er.unda 4 Ef1fMdtl do S,.. OomiiU. 

QIJC hater6 111 Pro,incia de Mina. Ge."ae. 
uma Academia Montlni.dca, ua '1ual lIe enlinamó 
U llegoinRI d8l1trinas: 1.· a Chlmi~a ~m geral: 
2.° a Docimuia, e l\I~tallurgia: 3.· a 1\'Iiner.logi .. 
compreel1cRnclo a Orictognosia. a Geo,nosia, e a 
theoria dos Filõee, email formaçQes metalicu: .,0 a Geometria e Trignomelri. com 08 primeiros 
Elemento. do Calculo, al)plicando todos este. conhe
cimentos , GeomeLria liubterranea, " Mecbanica ~ 
e , Hidr.uliel: 5.1J a Arte de edi6car as Mioas 
com segurança: 6.° • ÂCric:ultura. e Arte Veten.. 
Dll'ia. 

Como E",nula Ú mai, Emnatlal do P'9tdo• 

Que se (IIndem com • tne"idade poesi.el c .... 
Collegiol de Direito, q-. alUO o tempo e augmelS
to da popul.ção .. converteráõ em UDivenldad •• 
e .erá o 1.0 em S. Paulo: 1.- em Pernambuco I' 
e o S.ei em MarlnhAól, qNe DeUe. te .. tude ma. 
Direito NataraJ, das Geat.. e Publico, qU6 Ro. 
mano. 

Foi apoiad .. 
O Sr. Tlitl:e;"tJ dr Go ... ·: - P.reci ...... coa.. 

veniente qaw Ie adia. a discu_o deset" Projecce 
até ce imprimir a Mamori. o6tlCida pele Sr. A .... 
drada , 3i1M, poia prova"tllftDte ... acharáõ aUi 
idé.. quCl se poderio .proveil... ,.... a queatio- que 
a debate. B.eiro JCN' i.. • adiamel1to.. 
a~ fk. PrRi.",. pre,.. .. "~.81I.wé.! •. 8'fei 



~ Sr. .Andra.i4 Mncllór1fJ;:-~" não "roif'i 
·0 a~talneoto, porque a falta da Imprelláo da Me
nlorla do Sr. ,A,.d,ada , SiI'DfJ ORO he rasão b ... 
tante .par. lie adiar a discusalo. Nós ea&a1llOS tra
tandu da fundação de uma ou maia Univeraidadel, 
e dos lugare. mais propriOl para aa estabelecer , 
e a ~e~oria tem por fim p",!cipa! o regimen e 
organlla<;Bo dos estudol naa Universidades já crea
da •.. Ei ... aqlli porque me parece que nio tem lugar 
o alhameruo. 

O Sr. MORee,um.: - Eu sou de pancer con
trario. A Memoria creio que lambem trata do nu
mero de Univf!raiclades, e dos l.gares em que de
'Yeni elitabelecer.se, e por bnto abi discorre aeo 
Autbor lIobre o objecto que noa OCCUpL Alem di .. 
10 a emenda do Sr. Ca#uJrI.J s cujoa. talentos e ju
diciosas ohaervaçóea muito telipeilo, tam~m exige 
-que Doi demoremos para examinarmos com· Vlgar 
'O. aeot diversos Artigos, portlue· a lua materia he 
'Dova, e a Assembléa não elitava preparada para 
·a debater e detidir. Por tar,t.o voto· pelo adiamento 
para 10 deliberar com perfeito conheeim.uto de 
·caula. 

O Sr. PT~litlt'nI" depoil de maia algumas eh. 
IefVõ~" propol a vota,.,ão o adiamento, e foi re-
geitarlo. . 

Continuou-se por tanto na diacnuão do Projecto. 
O Sr. Lopes Gama: - Os ilh .. tlrefl preôpinan .. 

tes, que lem disC'JtiJo este Ptojecto de L~i, reco. 
llheeem quanto imporIa pata a prusperidade deste 
Daacente Imperio criar eltlabeli'cimentos Iitterarioa, 
'onde OI esforços do gaDio Bfasileirn se pOlSão des
envolver com aproveitamento, e utIlidade; 'e o dr> 
eejo de conseguir qua~to antes a dift'usão de IUEeI 
110 Brasil tem certamente determinado a alguns SI'S. 
DeputadOl a proporem a fundação de U nivel'8id .. 
eles em difterente. Provincias, encarando elite meio, 
,como o maia ajustado com o 6m .a que bOi diri
-simOl. Eu com tudo, aspirando ao melmo fim alem 
me comormar com tal meio, IOU de opinião que 
principiemos por estabelecer uma 8Ó Universidade, 
e que á proporção que no Brasil t'nr crescendo a 
·população, assim le 'fio progressivameote insti
tuindo taataa Universidadee., . quantas Qigirem·u 
DOI8&I futuras circun8taociu. Em poowpalavra. 
F,Oduairei as r~ em 'lue fu~do a minha opi
Dlão, embora nao leJa ella apoiada, como suppo· 
Dbo, vi.la a cendenciaquue geral da Aaembléa 
-para a fuDd~çi~ de duas o~ trea Univenidad .. 
Tod.. .. BClena •• , Sr. Prélldente, tem alD8·tal 
.• 6nidade, alliança, e pareuteBCO ~ntre ai, que .pa-
n cbegarem a ,certo grão de perfeição devem ler 

umas aubsidiaria das outras, derivando· •. ·desta 
. armonia e aquisição de conhecimentos OI utei. re
aultadOl, e vantAgeuI, que a cultura d .. ·letru 
promette. Al8im o. estudo da Medicina farece. es
sencialmente ela Hlatorea Natural, da Matbemabea, 
e daa lingo.. acieDti6eu tanto antigas, como mo
demu; a Mathemalica.eHi~toria Natural préStão
• um mntuo apoio; as mesmas leienci.a .positiv .. 
exigem ·algun. ccmhecimentos Matbemaucos,· e ou
&roa preliminares indiapenuveis; e finalmente ... 
. .ne. , e tcienei.. não pódem existir iaoladaa. Se 
.pois u~a Univer5idad~ deve atn:an~. u IICOla. 
oeecesSUl1S . para o eDlln,o dai IClenew , ~ ade!, 
cumpre a esla Auemblea tomar em coDSlderaçao 
.que decretando de. um jacto a fundaçio de uea 
Universidade. deve multiplicar por trel todoe oa 
-elemento I re~pectiv:OI., cada uma; e q... aio ..... 

&eI eleJaetlf.' Me.lftI para OI ditFere.tee ruNI" 
Sciencias, e "'rttl , 8ibliotheea, Jardim Buta. ice t 

Gabinetes de Zoologia,. Mineralugia; e Fi.ica, 
r ,aboratono Chitilico, Dispeasatorie fa. mllceutic .. , 
Observatorio, Tbea'ro anatomico, HOlpital, e com
pet\'ntee edificioa. Eatei eatabelet.Ímeatoa Ilio india
Pfnaavdl a uma Univereidad., que 5Upp ., ••• '" 
principio sejão inCOfJlpletOl, e pouco abils&adu. de 
~jecto. respectivOl, ainda a_m hão de ablOner 
consideraveis deal>elll. i e não tenho. d'aYlda em at. 
firmar, que IÓ concorrende lod .... Pre.inci .. de 
Brull tom prelitaçóea pecuniarias poder •• ba verá
fiCl\r actn.lmen" a fundação de uma nlliea Uni
versidade. Ora se mesmo aaaim eaaa UDivenidade 
deTe ser rnr muilo tempo incolDl,lel. , o que 
acontecerá se com um rugo de pen"a ordenarmOl 
a criação de duas, ou tres? Nada menOI, do que 
'er'DOI .. ra grande numere de Doutor" fallos de 
auf6ciente instrucção, principalmenle Das lCienciM 
lIaturaes ~. disputandoOil lugare. i e empregos ii para 
OI qllatil 8eOI diplolDU OI "abilitão; lDuilOl Medi
COR de~utande impunemente a humlni;lide; "UI 

flue COIIl tudo se lhes poNla ianputar f.lta de ('apa
cidade intellectnal, e deaejOl de e.tudar, ,ista • 
pobrcude meetr.cl.. e doa elementos iadicadOl, 
ae que infllllivelmente ser!o priv""as!""1 Uni ... 
sidades insl,itaidas ao me~mo tempo. Niio sã,. para 
mim de :grande peso as observaçõ~a fcitas sobre OI 
incolDlDodOl., pelol qUAea leria de pAStar a mocida. 
de Brasileira, se tivesae de concorrer de Provinci .. 
remotas. áqueUa, onde se hou\teeiie de fundar 
uma Universidade, porque nestes mfimoa inCOillmo. 
dos éU descubro .vantagens muito reáei;-e taes são : 
Primó: A leparação dos lares patrios, onde. c:ir
cUDfltanciu que não llio desconhecidasestorvão a 
applicação, e .. siduida:1e; e tanto be isto assim .. 
que na Universidade de Côhnbra eL ~i nlio IÓ um 
~equeno Dumero de estudantes. natura" daqueUa 
Cidade, como entre eaíesaerem Apontados, Oli que 
se aplica vão: Secllndo: A occasião de .v:ítjar pelo 
Imperio, e oa conhecimentos que le adquirem nel. 
ta viajem: Tertio: .4 effet'uva cohcorrellcia de. to. 
d.. as Provínci.. paI. o incremento dos ol;eetOl 
DecetsariOl • ama Univenidáde: e finalmente OI 

. meios que eata póde lubministrat' dl'poil para ô e .. 
tabelecilÔento de outras, á proporç1o que aa circun •• 
taDciu &8 furem eJtigindo. Não basla di.er, siio 
precisas tres Universidades no Brasil.; para ':". 
esta Auembléa .. mande logo fundar; .eumpre ql:e 
primeiramente -calculemol .. nl .. ' fOrçAI, .e .que 
as comparemos com a empresa. Niriguem dirá que 
não convem muito á aclual segurança deete IniJJeo 
rio uma Marinho, que se' componha de 5 ou 6 
Náo., e 15 ou 16 Fragatas, e coai treJo não fuema 
om Decreto pata que ie co".truão.ao mesmo tem
po estes V8SOl. Na França n.ãó ae estabelecerão de 
pancada a •. Unh'el'!lidadn de Montpelli.r, . de Di
Jon, Toulouae, Rouen; e Bourd~auJt; eU.. torão 
obra do t,mpe, e do prÓgreao daa IcieBcias. Coa
cluintlo peÍB digo, que se não quiserlDos Sear sela 
Univ.nidade "'uma, não estabeleçamos actualmen
te maia do que uma; e como a Provincia; que 
me. parece maia adaptada para este fim, be a do 
S. Paulo, segundo u aoÇÓH que deU. tenho; 
proponho uma emenda ao J.e I. que passo • mu
dar .á Meu. 

EMENDA • 

Hamá ama Uaivenidade_ .. Promeia ' ... &.. 



Paulo, pai. cujo estabel"imento eoacorreráõ .. 
Provincil8 do Brasil com doaatiyOl gratuilOl; c 
tlOI Proviorial maiores se estabelecerá5 Academia&. 
- O Uepulado 1Apu Gallla. 

Foi regeitada. 
O Sr. ,A.,aujo Lima lustentou qUI S. Paulo 

• Olinda erão os doua lugares mais prOpti08 para 
o etI&abelecimen,o de dua~ ~niverllÍdadel; mal ·que 
olb.a.do para • demora lndispen8llvel ·oa .... tun
dação, e lambem par. a neceaidade dOi estudOl 
juridicoe ao Br.sil ,lDtendia que quanto aDtes Ii 
de.ialftlrituir um Cuno Juridico no Rio do J ... 
.eiro. l\landou por illlO , Mes. uma "eDda 1:011-
cebida DOI termOl .epinlet. 

EMENDÀ. 

Em qu.nto te nlo estabelecem I' Univereid'
dll de Olinda e São Paulo, abra.se no mesde 
Março de 1824; um Cura0 J urldico Desta Cidade 
do Rio d. Janeiro. o 'lua' ae reg'Jlará pelol ulti
mOI Eatatutoa da Universidade de Coimbra. Este 
deverá cetSU logo que as Uni versidade8 abrio os 
IeOS etitudos, podrudo porém OI estudantes, que 
aqui principtário a estudar, (oncluir aqui mesmo o. 
teOI estudoll - Araujo Lima. 

Foi apoiada. 
O Sr. Costa Barro!: - Na 1.8 discussão 

deste. Projecto eu disse que o fiCO objlCto era 
uOla. d*s CO~888 de que m.is precisavamos, é· 
um d08 malorel bens que podiam OS fazer ao 
Brasl!; m." que n08 contentassemo. com uma 
UniveMlidade, visto que além d' outras difticul
dadea tinhimos a vencer a da fàlta de Lentes, 
pois a~ catecismos de Me8tres de Primeiras 
Letras. Dis!e então qu~ preferia a Bahia pa
r. a fundaçao dessa Umveflildade por ser um 
do" pontos mais eeDtraes do Brasil, e haver jll 
em disposições f .. oraveis ao mesmo estabeieci. 
mento, como era a otrerta de muitos contos de 
rpiR para esse fim. Mas rt-ftectindo que uma só 
Universidade he insufficiente pela vasta uhm
liiio do 001180 territorio, fi reconhecendo com um 
nobre Deputad. que 8S Univenidadea lIão OI 

baluarte8~ onde 8e podpm asseaitar os maia temi
"eis canhões pata defeza da nOlsa liberdade. 
votarei pelas duas. Quanto ao lotai de São 
Paulo toncordarei que .Ile seja preferido para 
uma, pela. boal nllóetl que 8e tem espendido 
aqui a favor desta opmião, ti qoe he ioutil re
petir; mas quanto ao de Oliada não convenho 
porq ue o ICO mercado he caro em demasia; eu 
lá residi dOdS annOI, e lei o que tudo aUi cu .. 
ta; além dil'to .•....... ..................... ...... Pref .. 
rirei por todCMI eltel 1D0th"oe o Maranhlo, • 
tambela para promo~r mais a união d' aquel. 
In POVOl f' que a não terem " .ma Uniyeni
dade, qu~terão antes ir , Euro~ estud.rdo 
que vir As outras Proyinei •• do Imperio. Ea 
tiem eonheço qUe havendo •• nrdade pndes 
diSiculdadeli a vencer' para o estabelecimento de 
umo UBh-ersidade. m1llta. mUI tereDlos pan o 
Dtabeleeianetato de duas; ma. c:omo tambem me 
penuado que os Po • .,. do Bnsil j. estão con. 
... cido8 que a origem lDaM hllnda doa seol 
mal.- foi o monopolio da8 luses que lUia Po .... 
tugal, jul~ '.tue 8818 du.id. todo. concorrerio 
quanto poderem para termos entre DÓI estes ea
tGbeleeiMeatos. .Ii. M formariõ holbODl que 

por .eo .aher' t.rão prolperar todo. OI rame. 
da publica adminititraçlo, levando-nos • hom
brear com as priDleiras nações do mundo. De,o 
porém oblervar que adopto a lembrança do Sr. 
Araujo Li", a , para a inlltituic;lo d' um Curllo 
J uridico sem demora nesta Corte J porque .~o 
esteios estudos de que mai. precisaIDo,. Ei.
aqui a 'minb. emellda. 

" ·Pl'Oponho que li duas Ullinrsidadt"!I •• 
~ituem uma em São Paulo. outra no Maranhão -
Custo Barros. 

Foi nlreitada. 
O Sr. Sil"a Lilhoa: - Sr. Presidente: Ten

do exposto o. meol! ,entimentu. ,,,b .. c o prcscllte 
alliumpto /I·u duas Leiturall dó Projecto du Crea
ção de t; lIiversidadp.~, aendo de vf>inião de, por 
'Ora, só ..erear uma Delta Corte t para eDtr&r já 
em exercicio DO anno proximo vindoulo, que he o 
que exigt'm as DOS8&8 Recellllidadu. e cabe em nos
aas p08sibilidadcI; levanto·me neRta ultima Leitu
ra do mesmo Projecto para IUtiteotar brevemente o 
que IJonderei, e responder a algumas impugnações 
de varitll honradoa Membw8. Rcconl.!eço que todos 
que proposerlio Creação de Universidades, oa Es
tibelecimentos LiUeroliOl pata as outral Provincias, 
o filerào a impulso de Patriotismo; maa não pos-
10 aceordar com cllefl, porque IÓ indicari;o 18 rta. 
peclivéiS vaDtagelJs Joc&es, CAda um d."do pref •• 
reDcia segundo o Dalural aJfec:to ao "r"prio pail. 
A mintw oplOiM'o .• e fl!Drta em trel filÕes; no 
'cxempliJ das &rand~!! Nações; na economia do E .. 
ta(h; • na pOI,tlca cl~s actuae. circuDstabei .. do 
I mrerio. () ex(;IJ'plo dolo Fundadores da. priucipaeB 
Univl"rsídades, que as estauele,,-erão em ,ralldel· 
CidadE'~. e at.! 8a8 Côrres dos respectivos Estados, 
he argumc>nto digno de lumma a~ten.ç8o. Sempre 
tenhu muito respeito á pratica ~OI no1808 antepl8sa. 
d"s de re~(·n~t:cIJ. aabt:Joria e circuDI,Jecr;iio, em 
quanto • experiencu. não convencer o erro. Este 
exemplo, ror !li só, lira o pelO d .. objecçõel • 
que .se "pposerão li preíerencia que dei para. Uni
versidade n~ta eôrte. A car"tia do p1l81i&di0, di.
~racção ~o. Estudantes, perigo de corrupção, •• 
lDconveDlentl!S que se connabalanção COIIl as IUpe

riOtes .,aatagena de barateaa de liVl'Oll, T&riadOl 
meica de instrucção, progressivo CODcurso de E.. 
11'111geirOl , que f.ciJitá •• preDder n liagou vivas ; 
.dequado. eatabeleeimeatoc LilterarlOl de maior ~ 
~la, cortaia. de m~ei~, cr.'e a eatrei~la d. 
y .. tu e p~al1ca provlnCl&el Já m.i.pod, m dar. 
~&é OI VIC101 11. C&te em peiIOII de educaçãe 
liberal perdem • l1Ietade de .na malici., perdentlc. 
a .01 lfOIIeIia 03Jford, a .ai. antiga Uni "elsi
dade de IDgI.terra, fUDdada CID_do era • C(irl. 
pelo celebre Rei Alfredo, distineto Dão meDO'" 
Arm.. que na. Letras, _da. hoje aubaiste com 
DlDI dotação demail d. cem mil libra, esterlinll' 
~ .neste leCulo .deu o esyectaculo do phenomeno po
btlco, DUDe& 911tO, de uem o Impe~aalor da baia 
e o Rei da Pruma &lli tomar OI Gráoe de Doa. 
tor em Di~, ajoelhando.. ate o CilDcàJlTio. 
A Eoonenn. do Estado, • meo ver t 'imperiosa
mente dieta • escolha desta CÔrte do Rio de J .. 
.~ para • primeira Uniyel'lJidade do Imperio_ 
poli bem ... póde d., que J de &.eto ; já ae ath. 
estabelecida, e IÓ preeisa de lupplemeato do Cur-
10 J"rid~ .para ser completa; visto iloe tem .. 
A uIu prlllClpaea daI maia faculdades, 00 paga. 
pelo GCftl'[!O, ou IDcntidl8 peleM Co~raçieo ·lRb-
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ligi')61~, e "010 Di.l'" Diuccsano 110 Scminario de 
S. J08f~. Te'mol além dillto um Musêo rico em 
Mineralogia. GablQ .. tl~ de Pinturas, doi. Jar.din. 
Botanicos, uma Livraria Publica, e mui clm,h)er ... 
~el Typografia NacIonal. Excerto a Babia, 'que já 
teM algunl desses E~t.belecimentos, tod.. a. mai, 
(;ap~ta(. .. das outra. Parles integralltes do I mperiu 
qua~1 carecem de tudo; . e t pela. notorias circun •• 
tanClal actuae. do BrasIl, o Theauuro Nacional 
não póde já fornecer os fundos e rt·ditOl ne('ftll&rio. 
a tae. FUJulaçõell? Tem.se muito insistido em con. 
tribuiçãe. oflerecidas pelo8 Povos da Hahia; e d. 
Minu, a ti.... de lae. Estabelccimentol; e 68 pro. 
põe um Plano para.. IIttraIairem DonativolI por 
8ollicitaçÓl" d~!! Gov~!'nQ8 J-rovindues, e vantagen. 
801 herdeirol dos Doadures. A experiencia tem a.
Ás lRostrdo o ~uan&o sito faUiveis e precariol bet 
expedienttil, quando lie trata de Estabelecimentol 
permanente., que requet'em fundo. solido!t. 'l'a" 
contribuições, dl~ ordinario filbas do en~laul!iasmo mo
m(trlt:lnf'O, a penas. por a,sim dizer, do almoços 
parA deepezas da Grande Familia. Hoje o. Esta. 
distas de prtlticA de negocio. tem recenbecido OI 
tCII \les re"u: tados dtl patriotismos locaell, no!! oft'e
recimt>nto8 de DonativCls para o Serviço Publk'O, 
que IllIII dtio algum 4usiiio transhoriu na. urgen
"c:ias do E~t"do. Ellol são contra O genuino etpi
rilo do Go\'erno Constit'lcional; pela indirecta e 
di~farçarla pratica do antigo Direito Real de cOAcçã~ 
'de lançar pedido, 00 'Pt)vo. Ent:io o orgulho e \ ai. 
dade dos mais l':COI t ou Jisongeiros t tem eft'cito 
importullo, fl f'(Jmpulsorio, aos mais concidadãos; 
e, occlls;onando ai mais odio!la, comparaçõcs, e 
inj ultal qUt·rélit. de falta de patrIotismo. ain
da contra OI Inai. leloso. do bem publico, que 
por isso "entem irresistivel força para falerem con
tribui~ões e donativoe ':OIR escetso ás luas fllcul. 
dade.. ..iDgoa de IUII fllmilias, e quehra de lieol 
empenbo. &o. maia urgente. ('redore.. Tudo porém 
.. em a rematar depois em deslt·iso e incuria do 
primeiro . proposito; ao que bt'm .e verifica a sen
tença de Tac,to - otri initio, incurio.~o fine. - Um 
illustre Membro lembrou·se de appli"ar a ataI,.. 
'lecida contribuição Literaria de S. Paulo para a 
Universidade, que no Projecto te dedinava Dea!ie lo
eaL Porf.m não darei jlimail o meo voto para 10 
tocat'De .... ,"rulo ICIl(rodo, que teve o ju.&o desri
DO da LeI do S"blidio Liler.,io, tão lómente 
para a. Il:acolas e Edudos Menore.; * 6m de ~ 
generalisar a lnsbuccão Publica nOl maia necetl8&
rio" clementoe He da Di~nidade do Govemo Im
perial seguir o uemplo do flllecidoRei de Ingla
terra Jorge 111; o qual dizia, que o continuo 
.0'0 do 180 reinado erl facilitar, que tc-d"l os in
cli.iduoe, aiuda du infim.. clalse. do Povo t IOU

bessem .. PrimeirtJI Let1fU, para poderem ler a 
Bíblia, porque .lIa H achava • PtJ!trrJr" dn Vida. 
O. DetUatadol que t'eqUerertlO tania Univeraidade. 
60 mesmo tempo, ou , lO meno.. COU.glOI de 
parricularee 8ciencias, pertt'ndel. .duAl.oente um" 
CrE'ação .imu'taDea, .em nemplo em algum Estado, 
e um tmpc»It;'Ct'1 econuméro. Seria tacil achar Len
tel paTM o Curso Juri(tico II('Bta Côrte DO Corpo 
clOI Magistrado., • Letra,lot, • por um Honona. 
rio menos grIVOIO á Fuenda. do que o que tal
vel &el"ia requerido para ali Uniftl'tlidadel dae Ou
{rIM Provincil1., Mormente do interior. E de 
mais: para qw. enpnamos a nót mNIDOI P Era até 
agora gerai e fUDdado G queíltuDte .. pouco na... 

mrro do, J uriscon~ultOl Brl&ile~rCN, 'I)elu clifBeu," 
dade. que O Governo panadu 0pt-'unha ao. E»Iu
dos Maiores. que IÓ bavi~io em Coimbra, pour:us 
tendo pane. para irem' elsa Univeraídade. AlélD 
de que he bem notado por grnelJ Eacrip&orea, 
quam po\lCCJt q .. e ettudão AI acienciAI di ffi ceh , 
&aea como a Jurisprud~Dcía, adqUirem prÍlaaJia 11 

e ainda .ufBcieacia t para o Magistr.rio, elltre mui
toe que alias concluirãO MOI cura0. regulare •. H. 
&ambem reconhecida a falta de Bachareis fermado. 
para oa Lugarel de Letras. Onde pois M acbari.o 
Já ne Brasil para tenw teqúc:nd.. Univeraidadea 
M'·stre. capalel de I".tenlarem a ('on6ança publi
ca 1 O GoverDo nio sem a Omnipotencia do Cru
dor, que, na frase da Sagradu Letru, póde fá
zer d", ,edrtu jilllDi de ~bra1aio. Pertenderemoa 
fazer, como .. dil em Ponugral, o!Jrà,y de Ta,&, 
ca? Exrormo.nos.bemoa á censura do Povu, qual 
ru o v.andante, que deadenlta o architecto, que 
começou a obra, e não a poude acabar? A Poli
tiea reclama. que OI E~tullos PublicOl das Altall 
Scienciu eattlão sob a immediata IlIapec;iio do Go
nrn'ó Imperial, princ:iplillJ\e'nte OI de Direito, pa
ra que sejão conf,Jfmes aOI verdadeiro. principio. 
da Menarchia Constitucional. He notorio, quc in
felilmente 1.11 Pruvincias do interior, e s(.bre tu
do lia!! do Nor(~, telll fermentado, e ainda @e 
propilglio t craslIo» e periltosos crrol a es,e respei!u. 
Pre~eDtemente, lob pretexto de idéas libcrat's, 
at~ r.s mais discretos Mestres se arriacáo a reec
b'r in8ueudas das opiniões popularell, industriosa
mente propagadas por astuto!! Demagogits. Sem 
dilvida AI clalóte •• uperillre8 e médi .. (,Btiie .~i.: 
ma. aempre he temivel o contagio do seculo, e a 
fantasia dos enthulí.ütal t qilal u nota 1101 Dicta
dores do. vadios de Beberibe, e POfo cllJ Punel14 
em Pemambuco. Estando a Univer"idade be~ta 
Corte, te formará o Yiniro de Alumnos instrui
do. em sol,da doutrina, que pos8ão deplJi. exer
cer o Magisterio em outra. Univer:Jidades t com 
perfeita segurança do Publico, e do Governo. Já 
tenho ditu ~ redito, que se eatabeleção quanta. 
Uaiversidadea le requererem, oRde te proporciona
rem OI meios; porém não he posai vei, ror ora. 
que 18. estabeleção á custa do Theaouro Nacional, 
attenta a urgcncia de .. applicarem 08 fundos do 
Imrerio á lua dJe .. , em quanto não for reco
Dhechla a nossa Independenda, e pela pai se não 
tenbão reparado o. malea da guerra t e aberto .. 
Fontes da RiqueJ& Nacional Um do ... aie nol.&
do. defeitos dos qlle rasem Ralorma. em Consti~ 
tuiçõea Nova., be o julgarem poder falf'r tlltio, • 
&O mesmo .e.po, sem calculo de despel.s, e cir~ 
constancias. Não tem rmo a censura que .. m~ 
fel, de querer mODopo1isar tudo para a Côrte. Lon
ge de blim, não só o .. pirito &le monopoiio. mal 
.ambem o espirito de partido, • o espírito de lo
calidade, que não di.tingno o patriotilmo puro do 
egoi.mo provincial. Se consider&çõe. de parcillJida
• me in6ui.~m, daria preferencia, pua a Pri
meira Univerlidade; á PrinOt'<l& do Brasil, 8ahia 
de wdOl OI 8antos, em que a Providencia me 
r .. naKer. Só dito, o qne a li Politica dicta, que 
o Goftrllo Gnal, provendo á Imtrlloção SuperiOr • 
ettabeleça já n. COne uma Vnivehid.d~ • onde ,udo 
'J"ali n&á prompto para a lIleorpuração das Scien
cile, BeIJas Letra, e Arrie.. ÂI -mais MO de
.. m .. em opportuno I*iodo, ~u.Ddo o T_oo
n N.eicm.~ .ri .. , aatulaúO. Entre &ailto DâGo M. 
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_bltatolo que se erlJ~o, taea Elltabelecimentos por 
~oluntariu Contribul~ões do Pai. que OI poder 
1r.anter, btan tomo as suas Fontes, Ponte., e ou
'ras n~mrdtoó'B Publicas.' Não he minha intel/ção 
impupar a Indicação, que ag;)ra fel o iIIustre 
Membro o Sr; BeUftcc",rt, para ae crear nll Pro
'fiaeill de Minas o Ensino da Montanistiea, D .. 
etlliastica, e mais doutri811 de MetaUurgic:a: e lem 
dú,ida convinha IOAO crear-se alguma, Cadei a de 
tbeorica e Ilratiea á custa do The,ouro Nacional: 
o que acho por ora am imprauea!el, be uma Uni,'er· 
aidad •• Uma talão de mais me ~eorre, e he, que 
Sua . Magestade Imperial, logo que entrou na Re. 
ceneia do Estado t fel a bena obra da Restaura· 
ção do Collegio de S. Joaquim t de fundação de 
Cheridade dOil Bemfeitorei deste Pai., para o en
eino dOi Orflio. pobrtl, que o Governo llBUdo 
havia espoliado ae Povo, convert~do .0 Edi6c!0 
em AquartelameDto de Soldadoa. Eu 'fI em mal. 
de uns olbos de ptnoa. sensi veis borbotarem a. 
lalJrimas de piedade e plidão na Fellta daqu~ Ue 
Patrillréha, quando o Imperador abraçava 08 me
DinOs, sendo .Igllns dos Expostos d. Sant. Ca.'1a da 
~liaé,icordia, que bem podiRG diler com David lia 

tim dos Pülmos (XXVI. 10) meo Poi e miMa 
Mãi me d i.\Omp'".,lrtio, mal o SellAor trU r~,. ",m. - Es!;es A luwnos estão n:, esperança de r .. 
lelem na C~lte 8eos ·EstuJo. maiores, e talve. 
algum dia IIf'jão e1cellentes cAndi. 'atos para as 
)bgistraturas, e mais Empregos publico8. Póde 
ser conlorme , boa razão, que r.jao obrigados a 
passarem a honida ~erra d~ C'!batão t p,ara ~ 
Irem formar n& rcquerlda Ulllvcnldade de S. rau
lo r Não posso deixar, ainda que com repllgnsn. 
eia, de controvel'ter QO Sr. Andrada Machado, 
que alias reverenccio pelo seu elevado enge8ho, e 
rico fundo de conhecimentos. De cel10 nãe espera
V8 ouvir a elle faUar com desdem dos Estudos de 
Direito, luggerindo 8er qua8i dt'snecessario bave
rem Miuistros J llri'ptritol, Icntenceando a alguns 
• irem puxar pela enxada. Ser.í decente, e cohe
lente, e.t. lingeagem em um dos Red.etores do 
Projecto de Constituição, que na Di."iJáo doi Po
de, •• reunio o Judiciario? QuanJo no 'fulgo se 
CI&ão devusamente desacatando todas as A uthori
dades. com perigo da ana c:lia, he estranho faser-.. neste Senado ignomínia da Ma~istratura com 
tio iadi.eriminada upenáo. Podem lIaver Magis
trados qne fal&ela ao leO dever: mas • deshonra 
pnl he tDOraJe injustiça Pala se considerar, ao 
menos nesta Carte, haver regular Administração 
d. Ju.tiça, (daado-se 08 devidos descontOl ás cou. 
las humaD".) basta notar o prodigio politico do 
Etilabelecim('nfo do Banco e Credito Publico, pa
ra se. reconhecer, que o Povo, • com especiali
dade o Corpo dOI Commerciantes, tem confiança 
D. mesma Administração, na certeza de que 08 

M 19istradol OI assistirnõ para a exeO\lção das Leis 
DOS ICOI Contracto8; aliás, não farião tantOl nego
CiOl, com aetivo gire dai letras de Commereio. 
Qlllndo a America do Norte proclamou a sua In
dependenei., consta dll obras de Franklin, que 
o primeiro r.uidado dos homell8 de Estado do P.is, 
foi o mandarem vir da Europa as obra de Va'. 
111, e de outl'Ol Eseriptores sobre o Direito Publi
co, e Lei da, NiJfõe,. O Bra.il carece muito de 
t .... eltUdOl, que na Universidade de Coimbra mal 
le eulinavio luperfici.lmente no primeiro anno do 
Curso Juri~co .. a Aul, d. Direite Na'ural. E 

como afm tae. estudos se pod~ráó formar pes80at 
idonflS par. a Carreira Diplomatiea, e Ilara a reela 
Direcç:io doa JiI foda., ainda n()s J ui%os Criminaes? 
Sem duvida convt:lll rt'formu o }'lano dOI Estud. 
de Din'lIo; mas sempre serei de opinião do in
signe Pada.entario de Inglaterra Bu,.ke t o qual 
dis:e nas IUlll admirada. Reflexões contra • RefOo
lução da Franç., que a Juri.prudenci. he o tim. 
bre do entendimento humano, e a dilficil Arte de 
bem applicar os principios originaes da J uatiça IÍ 
infinita variedade do. negocios humanos;, e que 
não deve o seo Tribunal .er usurpado peJ. pM. 
laucia e arroganeia, 'llle lão OI inf.Uivels .. telli
lei dos que não experuRentarãfl maior sabedoria do 
que a IlIa propria. He intoleravel o sarCRsmo da 
rem.~sa dos&lagistrados para cavlrem a terra com 
a enxada. Por desgraça nossa, o trabalho do ca.
po eatá em deshonra, por abandonado a escravos. 
He por iBlO grave injuria igualar em destino 011 

Magistrado. fiOS d. condiÇ'io servil. Não pensavão 
asai ... OI ugisladores do Impelio d. Cbina, quan
do decretar.1o a solemnidade annuAI em honra d. 
Agricultura, onde se vê ao Imperador lavrar. ter
ra, puchalldo p:--Ia re'''a do araria. O falecido Rei 
da Oram Bretanha Jorge UI prezava,se de ser 
bom Lavrador nll 'UIS terras visillhas ia Côrte, 
e .-or fIi proprio exercia esse, e outros ministerio. 
ru ..... , digrlM de homem /i,'I'I', como bem dizia o 
celebrado velho Catão. O .lIustre Deputado tam
bem excluie da Universidade projeetatla as .Ar/,! 
de IIIZO, e nomeadamente a da Pintura, dizendo 
qllC D,io careciamos de A ppelle, e Raph!\élJ &c. 
Niio penfl;ario assim os Fundadores do Instituto 
Polytechnico de Pari. Já Arilltoteles no seo Pia
no de Edue lção Liberal recolDmendau o eosino 
d.> D,·~enho. He hoje vergonha vcr Portos, Mon
tes, Valles, PlantMs, Animaes, e não saber dese
nha los. Que he luzo se não a pfrfeição do Iro. 
boJho, a qual he o efeito da iótelligend" e mãos 
dos homens, imitando as maravilhas da Naturea. ? 
Basta ver nascer e pôr o i61 para admirar a im
mensi.tade do luxo do Creador, abrilhantando as 
nuvens e as terras com infinitas elIres. Tudo que 
vemos em torno desta Sala, h. luxo em tapête, 

. cortina , de~oraç«o, Se recusamos o luxo, feche
mu. os n('3I011 Portos a08 Estrangeiros, visto qv,e 
a maior parte das producções tcrritoriaee do Dra
lil, que .e lbe. dão em treco de seos artigol de 
luxo, lllÍo tambem cousas de luxo, como assucar , 
tabaco, algodão. cafFé, cacáo &c., que não são 
necessarios á vida, pois que milhões de homen. 
tem ,iyido, e 'fivem sem elles. Até os nossos SeI
v&genl ostentá o o .eó luxo, armando-se com pen
nll. de aVetl, e pintando-se com urueú. TeRlos 
mnl~S feculas preciesas para a tinturarias &c. Sem 
duvl~a por ora não vlráõ ao Brasil Apclles e 
Zeuill8; mas não devemos desaproveitar a Aula de 
De,enAo, que ° Governo passado já tinha ereado , 
sendo Profes&or um natural desta Côrte, que foi 
aprender em Roma, por Pensão Real t I Liberal 
Arte da Pintura. Aqui me oecorre a anecdol:1 de 
um Cura de Villa, que, prfgando sobre os pe
c~dos mortaes disse - fallemos agora da murmura
çao, em lugar da gula que aqui não ha. - Tüo 
absurdo be pertender artigo de luxo em pail po_ 
bre q~e OI não pode pagar, como be absurdillsimo 
repel~I-Io8 em um l~perio, que está em progresso 
de rlqQ~za. IIe OC10SO. responder sobre o que 8~ 
tem obJcctado a rape,to de ler e~t. Côrte n.u& 
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dMl\tla e f.lidai. Nn~ iei qt1t lulj~ tem c1t itftlbot
taes, e tem Algum ('etrlln~hto phyaiCC). Todos 

" lerta . Di ctlitn;'uiçlo di.ria c10t tr~"11aOl, .... 
re lida pelo Secrecarlo d. Assemblél I uma I)rma 
.. regular com as altera., ... e subalterac,ôes 41ue _ 
~c tiverem offertcido p.r. cadi Ariigo. - J:. DO ArL 
95 dia -" Na S.· disCUlliâo se debaterá Ilio IÓ 
" • Proposta em gerl:.l, e por Artigos, m"a tam-\ 
"benl as alterações, podendo c:onfirmar-te eu re-
4C fuiar.se o que iivér lido approndo nu diKul
Ii lÕeI auteriorea. - Ora esta ultiiu. parte do Ar. 
ti,o IUPIJOem approvação uierior; e por iSliO qui. 
sera que na 2.," dilcuuão bouveaae vo~ão para 
le reduair o Projeno com as emendas "enc:idaa • 
ulDa fórllla reguL,r, cvitando-se eati eonflbão de 
que só pódem resultar petlllimaa coJU;eqotnei... co. 
mo já a esperiencia tem mostrado. (Não .. eutio 
o I'elito.) 

,,~m qu~ o R.!U ne Janeiro he a malll popúloaa 
ClllAt1e dl1 Bra&11. OIs ~eos hahitantes tem sido OI 
mait diGhhettJs na Cauila do Brnsil, t e~(jo "a 
poIse d~a Elltabelecimcnt08 Literari08, f ni jU8ti 
f'XpectaltVa d. liUD con~crvaçiid, e da creação de 
lJtI ivmid.de tm' leo seio. Vcr06imi1mcn~ Dió 
voderiãa ".f'.t tom lIerenos olhol, que nlie tivt!&&elil 
li llrcf~renela, que tautas ralcies de colI\'enienci. tb~ 
ciiifl. ";lItu con&ideraçóes me partc.'em dign.. de 
fitforlltel decisão desta Augusta Assembléa. Nada 
di~o Sobre o ciume daa Pretincia.. que se inculcou 
(:otn tanIa erul.hase, pois que nno poderia ser maia 
mlSl fUlldad .. ; e onde quer que 6e elitabeleccsse • 
lh.ivenid.de, todas SI maia Provincial poderião 
Icr lallaticolJ P.triotas, que alroasliem COlA quei
xumes no .eo Di'itricto, put ler poatposta • su. 
pcrt~nçiio; mal! em tol'la. se Ilcharáõ cordaC~. que 
,tem \'aI", á raz:ao das clIusd. reconhecendo • li
beralidade dn Govrrno Imperial. que be .. deleja
rilt pirt Univcuidadea, quanto Antcs, nOl lurarel 
ImllS opportunol, *' .. circunstanciu do Imperio 
o pcrmitUdem. 

O Sr. G01ffüle lembrando a emenda ou ad
d;tR!lH'nto qtie propu't'ra na sessão de fi de Se
tPfnbro, (N.o 68 do Diario) oft'ert'ceo outra 
emen" .. , em que def:cmvo"'oo e ampliou o quê 
upontlira no dito .dditsDU!nto, tóôUbeodo-a 
DI?B se:uiotea tc:rmotl. 

EMENDA. 

P O que fizer para. Univc"idades dona tive 
(le ~:OOO.! réi$ C~rá na UniversidRdê. para que 
~olltribuir, o privilegio de Dlatriculas gratuitas 
pllra t()da· a su" d~sccnd(!lIcia a1é O quarto grão 
;ntlu~h'c, e I'l\ra 5clIl(lre o seó retrato na Sal
•• Academica coto o n"me do contribuiote, , 
t.om ;; inectipçiiQ por baixo dó DOmé. 
(.,.ttlrirtí f.~t (und Pnl,.ire civem PoPlJ1btJ"t del/i;ti. 

2.° O q,,~ der 6:00Cl' r';i" terá todoi OI .0-
hré dih)&ptivHe~io,,; 01118 a iSCll)pçãO de pagat 
"'8ttitula,,' 50 6tendfrá .Ô'mente 6. tetteira ger •• 
~'ft itttluliin. 

3.- O que der 4~OOO. r~i.tetá ct lbeMOO 
ct~ tJf t'obréditol, rorfm (Ul1 o pri\'ilecio da. 
.... tricuh. .f~· flt!OA Biinetcrtl. 

4.· O qu(i der 3:000i rEia teri r6m'ênt·~ o 
"riv.ilegio de matriculas gratuitas até eo! 
Bisnetos. 

5.· O que der t:OOO~ réis teti matricula. 
gratuit", até seoa Neto~. . 

6.° O que der l:OOO~ réia ted matriculas de 
Ir~ça pera seos filhol. 

7.° Qualquer contribuinte, pode'" fazer te&
lOão em outra pessoa, .a. qu~m fiquem pertellcea. 
do unicamente os prlVlleglos de .. atriculas. -
Gom;de. . 

Foi apoiada. 
O Sr. Prf'8;d~"te declarou adiada • diacuslllÍo 

por ter dado a hora das Indicações e Parece~. 
O SI'. Alavjo Lima: - Tenho uma IndIca

ção p:u'& ofl~recer relati va aOl nossol t~balb~, 
)lOi, I~e tal a confusão quando cheprnos a S.· dll· 

cUllsão, e tanlas as emendas que ninguem. ~ en
tende. Elte n:al resulla, ~ meo ver, de JDâ iDt~l. 
Ji&enda do Regimento; o Art. f?8 delle di. ......ID 
-" Para • t.- diltúllio ......... ;"4-- MIo 

O mnDIo Sr. Deputado mancloa , M ...... 
,uiDte 

JNDICACjÃO. 

Como interpretaçio ao Art. 88 do Regimento 
proponho que Da 1.- discullão se proceda a votOl 
sobre 08 Artigos do Projecto .e lU" alteraçúa. ,pa.
r. ae poder i-edllsir a lI .... a fótma replar .. açug· 
("rmidade do mesmu Ar,igo~ - 4rm;jo LfIItI. 

Rt'qu.rida a lIrgt'ncia fOi apoiada. 
AISunl Sn. D"pUlados pyr lhes parecer qu, 

llouvera alteração n~le Artlao 8$, ou em ~u~ 
correapondentés pedimo que ee lesse l Ac:ta, • 
leo-se a do 1.° cle Julbq. (N.· Sô do Diario,)· 

O Sr. Seeretalio Mtti" disee que da .Âct .... 
co .. tava que bO\lveue alter.ção alguma. . 

O Sr. FranfIJ: - Ku creio Clue be neeeasarlO 
examinar li. Act. o que .0 delibefou ~ l't:Ipeit., 
do Are. 95, porque me ~ q~ • pa'''ta .. 
prof1tJdo se mucfou pár. tJJ1Q;at1o. . 

Conhecida • alteraçio que apontãra o Sr. F,,.. 
f/2, fQII'rlo sobre eU., com"_ co... • Indicação 
propo~ta, algo"l Srl. Deputado.; e julgando.. per 
tim discutida a urpncia, foi poIta á ~o&a9h, • 
áppro\'adL . 

Pro.eguio poi fanto o debate; ma ..cto ~ 
querido o adiaó,ento ;elo Sr • .l1!Onlefuffla, roi a.,.,ia. 
do. e .pprovado. ficãodo p«?r ISSO rese"~ _. .... 
ten. pm se debater no 1.4 ,dia de rDdl~çoea. • 

O Sr. ft/onte3ltmtl: - Eu 80a .ummam'" ret
ptitador do sistema COD"itueinnal, ~ d. divi. 
Cios trea Poderes marcado.· fiO Projecto de Co .... 
tuição. A Nação quando Re4 lIIan~ou p ...... aq"i , 
foi com o fim de provt>rRlOI ao bem p_hhco; • 
ainda 'l.ue se não marcassem esplici.amente .. 110100 
... attrlbuiçÕe8, como dedarou flue qRf'ri •• aiste
ma de Governo Monarcbieo-RepreRDtativo, decfa. 
rou que queria a divisão dOI trea Corr.- ilac1ep:n
dentel, te.do cada um destes ai altribuiçôes que 
Ibe compelem, e que DOI toca des~r .. pran. 
te Legislatura, mareando o que pertlDC8 aO P_ 
l4islati'fO, 10 J wi;~iario, e ao Executi,o •••••••• ................ , .......................... ~ ........ ,. .... ~ .... ~,~ .. 
E~ .;~~ .. P;;;;;~id~':' ·.;;p~d~" ;,;. .. ;;.;;··p;i~;j·pj;·: 
que hou.~ positiva inge~nci. do Poder E.ecuti .. 
na creaçio do Titulo de M.rquel do Mal'lllhão 
PIr. Lonl Coclara,.,. Só .0 Poder Legislativo per .. 
teDc:e marc.r li ordens de Nolneaa ~ o ImJle
rio; feito isto, dari então " TitJdoa o Poder Ez .. 
ecutivo; mas I!D* ~ q,"Ddo aiuda.. r ~ Di~ ube • 
f'órm. que a il&O t!t..ti Podtr .....s .. Ia&lft, aio 
Mi HIao ".. .. 'YO "* ate Tiaalo .... 
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posltln làU!crencia. Eu respeite muito a subedoria 
e talentos ~e Lorel CocArmte, e reconheço 08 bons 
serviços pur elle feitos 'IÍ 1'1 ação Brasileira, e comp 
Representante delta me li~ODgeo de lhe dar publi
c;-s agr:sdecimentol; mas nem por isso devo calar
me, suffucando drDtro em mim o que sinto sobre 
a indicada ingerencia. O mesmo LQrd Cpc'Ar;Jne, 
que {ui embalado no berço da liberdade, e nutrido 
pennitta·se-me a expresaiio, COnl leite constitucio
mal, não poder.í increpar-me de falta de respeito 
ao muito que elle merece,. por me declarar contra 
uma ingerencia do Poder Executivo; pelo contra
rio me fará jUltiÇA, e dirá que eu não fi. mais 
do que satisfaler aOI deveres sagradol de Repre. 
Rntante da Nação. Temerei eu desagradar aos que 
merão a nomeação? Certamente não; porque cada 
um trabalha na seara que lhe encarre~ou a Naçãó. 
Incorrerei por isto DO odio desta Asscmbléa? 1'am
bem he imposliivel; porque cada Deputado deve 
dizer o que lhe dieta a sua conscienda. Logo ne
nhuma duvida po.50 ter em propor a minha ,Indi. 
cação fIObre f'ste Titulo de que tenho fallado, e 
enja creaçõo não passei approvar pelas ralÕes ex
pendidall f Eu não qu::ro dizer com isto que se lbe 
luio verifique para o futuro; no contrario, estando 
marcadas as ordens dos Titulares, ie o Poder Et
ftlltivo tntender que eUe merece este Titulo deve 
co"ferir lh'o. Talvea I' diga que já depois da In
dependeneia lIe fizerão Ti,ularrs, e que do mesmo 
modo se podia praticar com este; respondo a isto 
que nesse tempo estavão reunidos o Poder Legis
lativo e Executivo, mas que li cireuDatancias actuae. 
do mui diff'erenhl; está installada a Asaembl&, 
e oec:npada nOI leOI trabalhos soberanos; e por tan-
10 exerça' cada um dos Poderes o que he de aua 
ellclosin competeDcia. O que proponbo he conce
bido neates termos. 

INDICAÇAO. 

Proponho que se declare 10 GOl'crno que se 
IIRO veri6Cfue o Titulo de MarqueI de. )faranhãó 
Da peuoa de Lorcl Coclzrane, sem que por Lei se 
estabeleça a ordem e gradação dos TitBlol, que 
del'em laler a Grandesa e Fidalguia da Nação Bra
lileira. - O Deputado Montes.ma. 

Foi requerida a urgtncia, e apoiada. 
O mesmo Sr. Deputado declarou que tiRba" 

olFerecer outra Indicação, mas foi chamado á ordem. 
O Sr. ~ndra4a Nadado: - Para aproveitar 

o tClllpO em quanto e illtutre DeFutAdo nüo ma~ 
da e8i& oulra lndicaçlio, quero o1e~'ecer uma mui,. 
to simples; tem pur tim perguntaI ao Governo quo 
ra8Óes teve para nomear um Membro do Go\'t'rno 
da Bahia p:tra Commandantc nas Armas; esta Do.. 
meação tende a concentrar podcres, q IIC por lua 
haturesa devem cstar separados, e Vilã de encontro 
a08 principias cous&ituciollaes que nos rl'gem. 'f,,
davia eu niio qurro IIceusar ninguem ; .. pode ler 
que o Ministro da Guena tivesse motí\'us par:& 
nomeu a Fclisb~Tto Gomes Caldt:ira Comml1ndan. 
te das Armas da Babia; maa peço que lIe saiba 
ql1al foi a rumo i!"Fulsiva qu~ teve pa:':i Dssiln o 
tlzer. Eu mando 11 ~lesa a IlIlnha 

INDICAÇÃO. 

Proponllo que se peção ao GOl'erno as ru~ .. 
que o moverão a nomear um Commanctanle d' A r
mas que he Membro da Junta Provincial da Ba. 
hia, pois bc illegal D concentração de poderes ad
ministrativos e commando de forças em uma e a 
mesma Pessoa. - Andradu Mar/lado. fr-Jo l-"3 

Requerida a urgencia, foi apoiada. J$" 
Por dar a hora, declarou· se que ficavão adi •• 

das ambas &8 Indicações. 
O Sr. PTt,idente deo para a ordem do dia 

o Projeeto de Constituiç'do. 
Levantou-se a ieuão ais I horts d. tarde. 

Migllel Calmon dll Pin e .Almeida, Seéretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para Canano Pinto de - Miraw Montenegro. 

111. e Ex. Sr. - A Assembléa Geral Consti. 
tuinte e Legislativa do lmperio do Brasil, manda 
partecipar ao Governo que para insl.rucção da Com. 
missão EccJeaiastica, qt.le tem de dar o seo parecer 
sobre reformas C. onhecenças e outros direitos 
Paroquiaes no Bibt'ado de Marianna precisa que 
lhe sejão remettidas com urg~ncia copias authenti, 
cas de quaesquer ordens Regias que a fste rtspei., 
to se tenbão· expedido aos Capitães Generaes da 
reipeeti.va Provi n cia. O que V. EL levará ao 
Conhecimento de Sua Magestade Imperiml. - Deoe 
Guarde a V. Ex. Paço da Allemblé. em 18 de 
Outubro ~ 1823. - Joio Sevt:fiano MtIC;el d4, 
C08ta. 

RIO D.x JANEIRO NA IHPREN,SA NACION4L. 18~4. 
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DIARIO DA ASSEMBLEÂ·" --

GER.IlL, CONSTITUINTE, E LEGISL.IlTI r.ll 
DO 

.IJIPERIO DO BRASIL. 

I 823. 

!ESSAO DE tO D' OUTUBRO. 

1relidencia do Sr. R,bdro tf A"drQdiJ. 

R EOllidnl os Srs. n/p'ulados pelas 10 horas da 
manbãa. fel-se a ch~mada, e acbarào'le preaentea 
'10, faltaildô com causl\ 08 Srs. Rocha Franco, 
Perei,." da CWlhfl, Jrau;o Gondi., Ferrtirti Bar. 
rtlo, Paul" e ~fellot A,u/rnda e SilvtJ, Arencar, 
Nogueira dlJ Gama, (amara, Rodriguel dtI Ca.
la, e sem eU. OI Sra. FllrWdo ,. Mendo"fS, • 
Franca. 

O Sr. Pruit/enle declarou aberta •• ellio, • 
lida a Acta da sntetedellte foi .pprovauL . 

O 3r. Prt!sidenle: -- AiJnuncio • esta A_m
bléa que .Ão hoje a Sua Magestade pela Deputa
~ão nomeada os Iris Decreto. seguintes: 1.. Sobre 
a tónn. da promuJgação . das ~i8 da prelebte As
.embléa COlIstituinte e Lel{ilJativa : I. U O da el
tinção do Conselho dos Procuradores Geraes da. 
Pro,,~nei": 3.° O que prohiue aos Deputauos o ex
ercido dt outro qualquer emprf'go durante o tt'mpO 
da slll DepulaçílU: 4.~ O que tem pot oltiec1o .s 
~~ocicl1adcs ~ecretas i 5.D 

\) que con6rma a Le.. 
gililaç,io que cootin"a a reger-Dos: 6.° O. lIue 
rtgulA a fótma protisoria doa Gonroof! da Pro· 
.indas. 

O Sr. St'Crttario ft-Jllciel do COlla deo coota 
d'um,\ participaçlio de inole~tia do Sr. Paula e Mello. 

}O'icou a Assembléa inteirada. 
1>co tambem cODta d; uma 1tepteien ... ~ão d. 

Camara da Villa da Campanha da Prinresa f ~a 
.qual. pelos motivos que aponta, pede a ereação de 
\.Ima Universidarle na Prllvinda de Minai _Geraes. 

Fui remeuid.c á Comminíio de Initrucçãe 
PllbUca. 

Dto jgtl$lmente ('onta de _Otilra. Repr~nl.ção 
doa Moradores dA Villa Heal da PraIa Gramlfl (a); 
DlII8 por muito f!õ:tens" encarregou-se ao Sr. Cal
",Qn u esame dells IJarll. ter depois o compet~lIte 
destino. 

J.eo flmllnumte os dou!! Omeios 8~oitllta do 
MWlitru dt Kalado dos Negoo;os fllL Fasenda. 

. 111. e EI:. Sr. - Sua lIt1Jettad. o tfD~ 
),fanda ftmetler • v Ex. rara lerem preseiltél , 
Assembléa Geral. Cbnltituiilte e ugi*lati.a .. 
Imperio todoa bI "apeia, que te 1'1lCObtrário ... 
Consel!;o d. F aaenda, e. ThelObro Public:o t e q. 
pódem ministrar. iJlusttaçõu iobre a nota 'orma de 
percepcr'io doa pisimOl, deterlDiaada por Deelet1J 
de J(j. de Abril de 1821; ficando asaiJD .. _ita 
a requiaiçãu .da lDetma Auembléa, partedpMia elA 
9J1icio de 29 ~e Agoato .do c:orrente aUo. Da 
Guar~e a V. Ex. p. 17 • Outubro de 1828. 
- Manoel JQci~1o Nogfleif1J -ela GG'fJlG. -- Ir. J_ 
&wriano Jlacül da COM. 

tcn remettido á Commi_o de FueDé1a. 
111. e Ex. St. - De Ordem de Sua 1\1..

fade o Imperador remetto a V. Ex. OI quatone 
docQ~en~OI otigibaea. qbe inltruiio a &po.içio 
do Estado ela Fasenda Publica. e rio .compuba
dos das copias que na conformidade da resolllção 
~a ASlembléa Geral, Constituinte e Lfgillaüva Ü 
Itnpetio, colllmlloicada ein Of6cio de J I do eut
rente. Ié ~ .drsirâo DO ThetiOUro Publlé:o. Deoe 
Guarde a V. Es. Paço 17 de Outubro de 1823. 
- Manoel Jad"to Nogw;rlJ dJJ GIlfIItJ. - Sr. J". 
Snierümo Jtllc,~1 ,la "Com,. 

Forão relDettido. OI odg!nãee , Commiato d. 
Faaenda, e as copia. para a T,pOgrafia NacionaL 

PassOu. se á ordem do dia; e ó Sr. Secretario 
leo o A rL 12 concebido DOI terlDos eepintet I 

An. 12. Todo o Brallileiro póde ficar oil Mir 
do lmpe!io quaado lhe coftveaha, levando colDll. 
go seoa beus, com tanto que setisf'iça aos regu .... 
Inentol policiae., o. quaea IlUbca Ie eatenderáõ a 
denegar. se lhe a aahida. 

O Sr. Carvalho e ft'lellD: - Sr. Presidente J 

Este A rti~ contem uma celebre questão que .,. 
aido mui llebatida entre OI publicialas aauge. e 
modernos li convém a saber: tf'! he ou tino licito , 
qualquer Cidafi:10 emign.t da 8('\('iedrade de que h. 
membro. Ofl Al1tigos cODl.iderario-n õp.bai*o «it.' 
principio de um r.act,Q expreiioo ou Íil:eilo entre 4» 

~l\bJito e o lrnp{'umte, t(' eU' 'l'il'tudo: das Obriga4 
çõcs que dpste Facto resultavli:o U!ie!ltlr~;;J que o 

------.---- -------- (a) Na Acta d~·~e ser !\eprescntaçlo da Clmlll, ml~ he d~. Mocadoft'1 da Villa. 
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aubc1ito Dão podia .hir el. territori~ ._ ~ 
umen&o do Soa.erano. H.uye alem dl~&o um publ .. 
~1.la, o celebre Bo"emtro, que 'accresceatou que 
comC) a aabida ele qualquer Cidadiio diminuia .. 
forçu do E8tado, pela fi.ha de um' membro, e 
cIoa Capitaes que ~omt;igo le .... , nio podia nine 
luem emtgrar sem permill;iio do Sobenno. Esta 
doutrina tem huje em dia .ido mui combatida pe
Iue publicibta8 mai. tilO$vf08 p. liherM"s, asaentand. 
CJue a nioguem deve ser pruhibido o retirar .• quan
do e para onde lbe .prouver; e na vcrdatte parece 
ter i3l0 uma faculdade proveniente da liberdade 
peasoal, a qual não póde Rr garanli,'a sem que 
qualqller Cida,lõo possa livremente retirar'lf!; nem 
ji'mAÍII pôde bastar para contrastar esLe Direi tu o 
puder f .. er a 6ua saída mal a suciedade; porque 
por mais dotado de talentos e abastado d. Clpitae. 
que seja qUàlqller, mio p)de causar um (tal1lAU tio 
grande que IObrepuje o Direito e ti.culdade natu. 
ral de qualquer Clllad!io. Alem disto na bypoth~ 
se de ler cl\"kidu a povoação a pooto de sllper~ 
bundar em um pail, e ser por &4nto penoso o 
ex~sttr qualquer cum comodidades, seria injuste 
Obrigar a q\1~lquer a residir, e priva-lo de maior 
aballltaoça; e na hypothese de toe dar mal com a 
fórma de (io'ç,nQ uitltente, cQnvem Dlais que elle 
'Ie retire do que l!"llillhe doutrinas colilnriu á ore 
tI"m e §ocegu P'lblico, e vú perlurbar a$Sim a &nn. 
~uillidllde du l:lIlado, e dOIl seos concidadios; a 
ftte respeito he digna de considenc;,io • apos&ro. 
phet fei,a pelo aUlhor do ___ Sistema da Nat.reta _ 
em outro tempo attribuido ao 4l1t1rqIJtJl de 1f.1ira. 
.a t e que cI~pois se coobecN ser do Barúo de 
H"trJarh nos tcr~os ~guintes: .. Cidadão se te 
mie» agra~. • f"rma do Governo do Pail em que 
.. ives, .,."rque o reputAs injusto ou b!lrbRro, nio 
pertl,1r~ a ordem publica, e rom eUa a pai e 
1r!lnqulllldade d~s (eos concidadãos, ahandona·o e 
' .. ai viver o"aquelle que le agra;l. mclhor." - Uê 
hto de t.m~nha utilidade maiormenLe em tempol 
de revoluções, como os em que vivemos. que eu 
aul'Zl.'i0 CSl,l "piniiio C(im a maior ~onvicçaiu, e jul. 
go llOr t:loto mui justo o qHe Fe decide ne~te Artigo 
CJui~eril p".ém quc houvefi:se um3 limitação á reli
~ito dl.ls llomeD:t eml'reg:tdoa, porque cstes tem 
uma respo1Is;&ldi(l:ule p:nticular par. com o (.n_ 
Ternu , e só etltc pc'lde sah!"r se f'lle esti! em eslarlo 
dc pOliu' relir:t:--~t', !'c mio tem COlltu que dar, se 
nãu tem comNidu crillle, e tinalmen!e 8C p,'lde ('rt'c;
cendir·se du st.'O prt'!lti"lo. No tim do para~rapbo 
BC dia 'Iue aqllellc, que Jlt'rlende sahir e ernigr:~ 
de\'c com tuclo butisfa,:er tis dC'tcrmin:lçõcs policiars, 
e he mui JUSIII ellta declaraç;io !)cJrque não due 
a.bir o crJl1\i/;o~o nem nq"t'lJe sobre quem ba vis. 
tas particulares por fluulquer moti vo. l'uderin ai. 
gut'm lemllrnr q'uc tambem @c t'Sl('ndesse aos que 
C'Stive!lse.o illdi\'icladoi!, 1" indJlalmente com " F:l
Plenlta Publi, .. ; n~a8 nãu J:!)(!<'lIdu nin~uem ser pre
lO por divida civil he (I~lIeet'~~IIi';a ellta dcclar:u;ão 
J'O"luC cada um dev,! t-~r cuid;ul,~tI dos It'OS inte
res~es. e \·iSi., sobre t:l!e~ com as cautelas que a 
Lei Ih. G" tc·!t:c. 

O Sr. P,e8;tl~r.tt' d("('ll1rou que erA a hora de 
parlir a neplJt:tçiio; e s:l:rno Il:Ir:l el!1e lim os il. 
hlSllreq Membros que" cllm:1unh:io. 

() ~r. A I/J, "dI, .rJ'"rl"ulo: ~ ~r. Pn'sidentt": 
E'I ,·"to "eia A r:igo. pCJrI:m recluciro a supressã. 
das u1dmlls flalavras - os qnacs nUilca Ie estende
toau a "eD\.·õar.li~lhe a Nida -; cala declaração he 

luperOu. perqee .. acha eompreendida na rlgfl 
gefal; Dem oo.ta que depois de lia se. a.ccre.cente 
que de~e Atisf,'ler nos ftgul~ment~s rt'hc",t'8 J ~r. 
que fstes nRo ,abr.:-,gem o lmpedlmentu dA salda. 
Por tanlo a ultima propnsição he um verdndeiro 
pleonasmo, e por isso proponho a tlua 8uI,reuio. 
N,;' nUDca pud~lR(lS embaraçar AO Cidadjio Brasi
leiro O sair do Imperio. o que lIe di. neste Arti. 
go relativo aos rcgulament.os pulic:iac8 entende-ee do 
que IC fal necessari" apre;!el'ltar il Atlth'nidade com
petente para se ycrificar a aaida; v. g. 11m empre. 
gldo não saie sem obter a demissão do aro tlJllN'e
go, porque em quanto a nlÍo tt'm fstá obrigado a 
senir pelo contndo que fel com o E'J!:tdo &c.; 
mas nnte Artigo j.i se suppocm o Cj~adtio desli. 
gado desses laçOs; quando clle quer retirar-se, l:Aoe 

se embora, Deos o le\'e, ningllem o fl'rçani a U
car contla a sua vou:lldc. Eu maodo ai l\fesa a 
minha emenda lupressin. 

''- Proponho ti lIupresWto das palavras do Art. 12 
depois da palavra - policia~s -. AlIClr"da Macl.odiJ. 

Foi apoiada. 
O Sr. Carneiro: - Sr, Prc,i"cnte: Eu te-. 

nho alguma duvida sobre este Artigo. Parcce-me 
que a Socied"de Civil deve ser fund.da em um cun
tracto bilatenl e redproeo da mesma IOrte que o 
são as Sociedadca mereanbs e outras regulannenté 
feitas entre os individuOl para OI 1I0OI particularea 
negociOl () Governo, depnsitario doe pucle.es e 
f01'f(a publica, garante á tod", na Cidat!iio~ o g080 
de suas .,idas, de rasoada liberdade, de proprieda
de. e de quaesqller outros direitOl que possão com
petir-lhes; e éada Cidadão he obrigado á pl'e!ltal 
em beneficio publico o emprego de IUU faculdades 
pbisical e mones t de sua propriedade t e o risco 
de lua mesma vid •• Estas eondiçõe8, ainda quando 
se nlio declarem expressamente, devem '''ppor. se 
sempre tacitamente subentendidas por se derivarem 
da naturesa e esseneia da grande collven\iio e pado 
social. Nas Sociedades particulares he re~ra gt·nl 
e maxim. comnte, que os SociOl pol8ão em todo 
o tempo ~.hir da So(:iedade, porém çom a ex('ep
çtio de nfio ser a sahids intempestiva: ora parec:e 
que li mesma excepção deve ser opplicavel á re,cra 
da liberdade da sahida. pus'. "qui no cnntroCto 

. f~ndAl'a('n:al c Constituição rio lmprrio; podendo 
ncontec{'r mlJibts v~r.l'S 'luea retirnda ele um Cidadiio 
cause clamno e prejuiso 808 outros. NOI lell. à>Ol de 
perturb8çiiu e r.rise Fablica poderá o Cidadõ." que 
o tenha motiudo, ú sco m~ro .rb;trio .a"ir d. 
Estado e levar .col bens? Em ca~o de guerra de
ft:osi •• Oll mesmo oRensiva, tiohre cui:l juuic,'a nã. 
pertence 3C)S subditos itecidir. poder;, • qualquer ~va. 
dir-se. .em que a Sociedade fJO'~a red.lma, su .. 
cnc)peraÇlio e serviços para a I'alvllçlio dA "atria, 
ou llulltt'ntaf;:io da ~Ioria Na' iODiel? F,an~l\enr;í a 
retirada :t uimiuo80s que unlu,o con:metido quaes_ 
quer clehctoa, ou aOIl que tt'm .:ausado danlAos que 
doviio rfJl"lrar no tcrritorio do lmpt'rio? Pnr cerCo 
q'le nestes ., outros USOI S(·mtlhanlet a F.ahjrllt do 
Cid&llãó se ~ever.i jul!:ar intcmp"stiva e inallrtlil'si. 
\'el. e por ISSO, be n~8nrio qu~ 8e ac;n.:tele. A 
c.lau!1ula .que manda utisl~7.~r aOl rt'gulalllentol 1~ 
hc1.\('s nao me par~('c luUiclcnte. porque exp'ici,~ 
mente tle declara que os regulamt'ntns j:imais d 

estende.rá3 a d4!negar a .. lJid.; offereço por tanto 
a st'gmnte emenda: 

" P, "ponho a lU premio das pal&l~r .. - OI' quttaI 
nunca Me .. ~ndenio a dt:Drg:ar-Ie-lbe a uhid4 - e 
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'Iue em 1e0 lugar • accresemte - ueepto OI a. 
aOI: 1.- depNt"rbaçio e eriee publica: 2. j d. 
,uerra declarada ou clefeu.iv:l ou oliellsiva: 3.- de 
Ituer ~ C~"adão «lmm.ettid\t ~me. que deva expiar 
110 len1&OIlO do Imperla. - Frollt:tSCO Canl.liro. 

Forão .'lOi.da." as Ires parlc:8. 
O Sr. Cor"eiro da C.mflo: - Este Artigo. 

admittida a 6uprcssão do 8r. A"drada Maclu:do. 
tlão pr~-:isi\ de alteração alguma; mas de"" patitiU 
como estal. Sobre o que dis!C o Sr. Depu&ado a 
Ic.peito doa ca,,'. de innsão ~ uu guerra, eu obMr. 
,.arei que se um Cidadão, (I,:~ndo 8 P.tria pre. 
c:iaa delle para defe .. delll. nüu be capa de fazta;r. 
lhe: este servic;o, be melbcr que .aia dl,JIa; e por 
isso notO admiuu a exc~pti·.to. O mesmo digo DO 
caso d. c:ommoçõcs IlOlilicdS, IlOis pode iucced ... 
(Iue hajão dous lJartidó, e 8r1lhes injuSIOS, e então 
• sabit!" 'te de to.la • nece;sid~Je. porque DeBkum 
"u~rece conteml)la~rtn. SUJmuhamos que haviiie !lO 

DU~O paia dou. partidcs, e que um .. ueria o Abso
IUlis.no, e o outro a Democracia, pG1' YCOlnra" 
teodo eu prc.tildo o meo juramento, e não baTeR
do Sl'liãu ~tcs do\:s pantdos, e por bnle nenhum 
• qlle me ligasse,. deveria M!I' ob~":'ldo 8 ficu 1 
Não de certo. Por tRuto, ainda nesse ~ mo 
cevo '~I' emharaçu algutn t)&Ta ~r, e psee.nchn 
assim iilteirameclc a ubrit!t~ção • que me liguei 
pelo juramentu. l\ão se tema ta::nhem ~ue OI ai. 
miuOloa .iqI.Kn1 iOll'unidos; se m ~<ristr.dos fia
rem a 511a ub i;;a~ão •••••• (Não se OU$id <O r('M,Q. ) 

O Sr. C.osln B.mr.: - Ea disNlnlo do lDD

bra Preol,iu8Ut.e sobre a geuraaiidad~, em caDe 
per:eade clilabd~c:cr u diiil'~ill.O de llIaiiJr. Qsande a 
Pau;. ea;ti em pnigo n~n\bum Citlad~1o deR k!r 
• faculdade de a abandonar; sendo _ pomiltili
do. mio In&\"erá qUe4ID a drlRtlla. . ~ ~ (!) lho
IDt!m que n<io tem ..-all1lr lle meDwr (fjlUe 158Ila; pB
wém eu rcspondo que na g&ellJa mD gmWle 1DliDDl'

%0 marcha com o medo 'DO ~D; ma a Iho:ma 
&obresõ&lu: li e eutg·ce em cmnlbak. lEn <quem )POI' 
ta'flto ~er uma e-.nell1lb ,oc me Fale ueeelSBllÍ. 
1IJC8~ t~rm9S: 

U lliJropGaho que e ~le .ao Ad. ))2 o ...oote - elllCepto c:m imminm'te _ ~rãgo 111& IPI&
.Iria, :u:haiD~se m~ peilD ii~ .-~ 
BIl'TlJ.'. 

i"Oi a~:liL 
O S •• Sil .. ua I..iribod: - SL Pl1iCIÍilen1e: V~ 

pela SUfpreuão da uillJima miioos do • .Adi~ que a
tá e:a cliaotJs,;ão It pr mnctcil' uma lludefi'D1h Jli!ber .. 
àatte p:*d de saiir qmrlljlU1!l' ~~ do lESltatll~;; 
p Jr4Jue * 3~r-a !Se mo tt:rJII ailmititll:d1n feID Na,çav 
aIlguma. Te.nho sem,", Dl 'rilta.1& ftlp <de ltl~ 
t"f~ . no U'IB ~I&!pi,.~ il!.rut ~ \J <qUe <D PUl-
110 e5plll'ii!l9 ele Bmheidde n:1({) lSe uemda ~ <D a. 
p.ric'bo de moa Elbemd1! <I:lI'lll\fIma. $em cd:tmda Item 
havido até.~ .ijnib t!l~s lmllD eu'~ lEI~ da 
E1'1I',o;p1loa <O denmiila.'ll1o" e~~\V.m _ltj~ \, lJ'ilg,o:r mas 
Rp\la1nentes tOOl!l1ma ~ lmt!I~{,:ao; <D ,~, item <nooa
eiilHul~,@ 1& .atl1lDlCI~la:O f-orçada ôe l5UhiJil~ .que ~ 
E:!,tado lllão p.ae Ima11B" ~ lhaiY-~. )pDI' ll8SO &1b'1 
mu.w!I\b,dn e.dt'eIDl\ liJll:ti~e.rwla It !DJlsem:a", <e ~:eSQltamn 
dos lP.ow.9I. Anãs :M 1LR.is da N4ulaA \tem po
.,ido 1&0 .tre:el0 <e :niffcllr.o de <t.'&ila lindiriduo 1&0 !JeO 

)p&i'1 1IJ:ata'I" (e por ~5~\, ,só )por <elip'iriito (de ~a~:e1íltlt:~" 
\Oli lpnr ~.a\v,e tbec~l'd':Jde\, pna. (~pera~ (C!Qlly,e

ime[t)cÍ'a
IJ 

Iper.s~gai1.f.\õea (do G~Y;em0. _~j)lu~lt! IDO lE •• 
\lad0" Ise páde ~.t..,,;i'fic&r (eoD5ia:~,aYel ,em'\JP'Il~.o l; te ta 
laaior ,atete dOi <lu ia ffUCIDi' lhe (fOIQ (IIWIlO lCl.lllltlh 

110, e ~ ~ olLe 110 eamiblJo 3 por - 1" JI 
proverblo, que o oom jilllO ~ (.~ torw.. I'~ 
be nio 1Da1u. Clerto, que o pacte .oc:ial he o.
""eto "1I'IIIlIagfllutico, em que o Governe _ obri
ga á prutecção d.. 5ubdílo" e DlO M «-briga , 
olxoclieot'Ía e .uhon!iua\-ão. Be por unlo Úlju* • 
jnadmissi,-c:l :a .b.;olpla liberdade .. peJ'" • a
da cidr.dão, qlJC alia • dewe amfoul.lar ÁS .I4.it 
eatabel~das • de uil' .to Ltado" ,. .. ".to lhe ~ 
1'Cllba, coutra9indo aia lIl.etmU Lei" 4eiDlldo .. 
~tar ~ &erwi(OS, e a 1IeSJ* ... b1Dic1.-le, 9l' • 
Goyerno km di.cito de c),1sir. '1'.1 ""-d, COJJoo 
aém o arbitrarão, • o aLam. õe ClPll,eJteJ.. • 
tÀNltrado bibllerm em tmilukra.l; de ~~ p • 
Governo l1iio pódc nOD.Q d6Ur de _ pro1~. 
ao .Wito, ma este pide" ...-ao .,.i .. , .,... 
liir-Iie li dc"ida oWiencia" e tekeJ lll. ~ã~ na 
que mais .. jão ~ Ct:i .., iSlTI., .~blvo
flUginJo ás obripçie.a ~ e p.utieulaJa ~ 
tlno~idas" e ás penas em <q\Ue 'ftlltá ine..o1'ii:dQ. t. 
já foi hem ilDdia1h» peh;ls i!1~ r~la lD. 
~.llemp:CI dnt Em~~l08, dNedonlS, ~~, 
miBitaml. Bem JPG'mmw ~ Sr~ 1-~ l:on:,e.~ 
'0 tO case do ádadio h ~ im~Úl'l~. ~ 
Estado, «lIU!! amre ~ dO 10 deiur _lr~ K. 
T~e ias Tezes· blliwmem te>m \Um pIiÍI" 'f.ue w.8le naiJ .• 
Sr. PIIlCSid-eotte. Já mai,. \C.OD,tém ~patr.. (8 1f~1;i1lii,. 
ca _ No:rd. 1.Amllb.M-me • LO ~d.e 4Q(tUl11ft) .. 
119 do illemte ~ ~OD N~ll7 s..ooTok~17 • 
qual1, .mda P lÍlIilj~ ~lIl&IRl'l1do pu _ 
~!OO$ JWzes, :&em ll1lJis eulIp A0 ~ \O ~ mna~ 
., 10 DDgma <ela U~ s!1~ ~ .... ~«1Ti3 lO ~.Ib 
do JPcmJ~lOO\t =b:aml~ lPlllezOI) e fiUm~ 1& ~~ 
lhttr • Oie.uta \J lllilo lOha1ia1alte 19.J tatm\gQ!l 11 ~ ~ lP-f0t0 
pri0 C8lftOOnei!l\O, lIhe fadlita'f.9l • fqgíttl. 1t • ~u. 
.~" ~e mi0 If~ .D ~ ,dm. tÍlJ lLits a. 
lPlPJ.bii:a; ft1i<to p 17 1&'flE.:do ttãLO li.Ue .. es \' ~ lP~~ 
müaii.io _ ttodo <O eiWio \9 P Inda a~,.~ \PAt 
lC0.Jll,mado fi ti:~rWl1) \J lJ-.ir 4e A~.~1W, ~a.o 
ipiiessc \t e1~e \11JlUea \pa$sía l&'lélll ~o rj1iê.o \9 ,$ 
lD!d'll ~miia.JP&'lia !Se ttlmWl&.r \J ~ lU' tJJI..'tl ít'uBlia~ jJ ta Pia .. 
ma lllhe ~ illOIt\OOJmtI\O" ~&4n~ ~m ~lt1) (lo,. 
«lo <O hem <qUe a:té en.tã:o l1lle llnwiia ~., la.n&» ,d~ 10 
~BlO ti~19 .na IJe:O$ teiltadioa <de • ~.a-\f 
;á lfUCIlitÇÜD <.dP t~hil'ZO lPtu'Uli~~ .m ~a.lCQll\vtio) 
tqUC tOS lB~~1®JJ da R.tiriia ~iio • _iJ lr,,"" 
l~ \t ~ ~:a te:O.mt~liill'\.rll lCQm • ~"np 
pllllliJla ; lDl&S ti alÍbeliJiliithde mo Ifle~.e iiJ taO (ft~ 
160 <& 4u iimp.u.ul:kle l&'~ .amaQ.T,OIJ!) \t " LU l~\l~ 
\tdo <I!WD tn faJe.nia tàlbeía (; ipm. iiuP ., _lWiUt. 
pma ~ málfi;iblim \, It </I • lli610 ~l.m- \t 

<D IBJlttema de a.l01e. A!!I !n0lUS lL!iú já IJÍtO imw ~ 
lberaeI ~ tnão p1lmil.ímio pD:.a~ lpnr <.Cl~ia. ~~"i(l. 
()) !lOeo ~'V fi ~~. \t 11l\.U ~ me.o ~n.leIta.~ 
m:eulo w.aelUa IIlJil>:rte a IAtmvte.~ruiia ~ ~I lli~1iltij.. 
rIlaile lem 111m lJlIIÍ% tI~ tl..o.s tq~ ~~ ~ ~u:e 
ltdlO iin1tm'ftSa ~m ~u te ~nhr lO ~~ 
l~ii\t pr.a ~.IiQJ lU.tl.n~, tma1<lil\ro •• 
\te ta IYllUA tdiD ~x.e.mJJilp.s das t&~eJ )N(~. ~Illll~,," 
é1llllteJ" ~~nJta" te H.OJ!la:nh \, <e tÚ.1l.ila <& tliltA'W._ 
ê~pIl:3 tCle !mlJ 1lUJ.~ <.C'~p \t <.em t9~ • {~l!IDilte 
lP~ lpo..r I.ili~ijla \t (.'lé j~ Itl.tl..nil.o \Q.I ~_o.r..@ .. 
tburllo (das <e.ut.balle.;l~ <.(i) <ÔÍWID Rnor.1l0 tIJ. •.• 
ataWe:eiClu til l~ - Ide~ tgJlJ lllã~ ~ (Q)!D. 
tÕin'heil'o \J l~pe (t1.om lO lCJlP ,- \9.rii 1ft.Q8 r~ li8 
Cfe.l1e" (lu.a:t tin .,e,Uc.. ~~Jll ld.u~iaa ~ JJlom.aDllS l~ 
Ido ,ClOro !Uii,q,uia.ae la ( • .te ~itA. N.. ~aa 11:n.
fgJ.t~tn\, (O.n.de lbem fie (e.Bl~ae t' í.C )JIljlh.o.1 ~ tP .• 
t4~ (a l~'lé.i~jj!, ,a l'._aa..a. ~J,l' lu \aj '" 

( ... 



___ to, .. tanct~. .. .. I...... aw
ale- cJee iadiYiduus·., e COIIl ~ pont~ali~ da 
.... ' o flue t.ato proIII01'e _ arculaçao e raqu" 
.. , ÚI flue ... UlteDte o fp da Lei Romana; • , .'0 o ....... '" _ apparen&e duma de • k'r prclO 
• devedor i ..... uftl. OI Legisladora o coalervão, 
.. ra eut..... ao povo o espírito aelbo de boa fé 
a.. &radoI, • d.ligeaci. '1' eucuçlo; e por i.., , 
.. .... 1, OI devederet ruem todOl .. etJUrçoa, e tem 
comopoato de honra, .ti.af'uer aoe seoa cn:dores. 
A equiclade da Lei IÓ be par' oa fallidOl de boa 
li, que 'praentão leOI linOl· de ruio, • DI causas 
.. fàlleaCl&. A I .. ~iala{ão Iagleutambem com 
I!IVCl peallprohibe • sabida dOI leOI Ania&as e 
ManufactureilOl. O Go"erao, eonhecendo aio com
petir em extellllo e riqueaa de terrilorio com ou
ns Gruda Naçóe8, ml. teado mui graude cui. 
tIado em .perfeiçoar a ladu.tri. nu Artel e M .. 
aufactur .. , .ae estima0 como a IiU. E"zau par. 
_&erem aesta grande Fonte de Riqucu N aeiom.l 
• pref'c.-renci. D6I mercadOl, exercem aqucJle ri~or 
~e parece incoml!-"vel c:om a liberdade civil. ·Se 
Inglaterra ro... IndifFerente á emigrnção de scoe 
Artietas, porderia •• ua mina riat. Vimos D/1 guer
ra p .... d. de Inglaterra com OI EstadtNI Unidos 
.ta America, o quanto o Goverao 'UltelltoU o soo 
mrdto contra a ",biela dOI seos Marioheiros p.'\r~ 
• Marinba Americana, .prelAndo lUas pei80U ·e 
embarC1çÕel em que lervião; e proseguio DeSSO 

ayltema, nio obsunte .. reclamaçÕH .. pR'texto 
de se terem D31uraliaadu na Ameríca, pela &cHi. 
tiade que AS Lei. do. Estado. Unido. dão ai. aa. 
&uralisações d". Estrangeiros. TemOl tambem a 
Legilllação de Portug~, que DO tempo de guerra 
d. Nação probibe a sabida dos Cidadios lob pe. 
•• de dcsnMuraliaição. Ile iDdifferente que um ou 
outro individuo saia do pail; mas. bc inconveniente 
• regra geral da lic.-,nça. A' v~.ta deste. el.emplos, 
lIãtt posso convir DI illimitada ~berdade da .. biela , 
como direito individual do Cidadão Brasileiro. 

O Sr. HenTiqu~8 de Relende: - Nada do que 
tem dito 08 Dobres Deputadoa, que me precede. 
tão, t,m lido bastante para eliclarecer a oatural 
ob!curidade do meo enttndimenfo que fa. que eu 
niio veja neste arli,o se Dóio mil embaraçol, e mil 
entravei, e he por iMO que eu peço a 8upres81io 
de todo ellr. Já OI Senhora que tem fallado co
nheccrlo o prejuiae da ultima parte, porque segundo 
eU" um homeaD carregado dOI maiores crimes t um 
obrilfado a fianç"., um Soldado dia 1.& e 2.& Linha 
pt'dta ir para oDde quuene sem podn ser impedi. 
do uma "el que o. rellulamentos policia" jámais 
se pr'.dem eetc.·nder a Dl·gar.lhe a .abida. Mu a)le. 
ur das emendu propo.tal a esta ultima parte, 
resf. o illconvenicQle da~·, a qual com quan. 
to seja justa, eomtudo torn~ iIlusori. a 1.& por. 
QU~ OI encrsrreg .. ..1'" da Policia sem~ hão de nchar 
!'7I~IOtl c\e lIuer n.ticer eDUaVft •• abid. de Cicia. 
d!i~ '. e i)lmpe ellct. t~;r •• tmult· lItchnrlia DAlS Leitl 
;<.~;·HL::nlo~ n"~',, t!.·I.·w.I!.re~. r.,·,!fl-rl. rM~ le~~':,:-'!,'i 
:~ .•. \!: pí".t:c~w:~n <'li IYlq\.!izi";~lre.E üa Si~Uv:; OfflÓ .. : 
~ ...... 1;:, •• dC~~"r-~~~i;~f.'Ç·~~ qr.;.i! ~t~:Hl!i.n: !'~ t,!.)f;S(' ::,!;1i'''::~r 

:~ .. ~ >,u i.ll'i{';, ~~~rro:r~~nc ilc. &~i.~ r·:;·tir.weet~i1C! :et::.:!.x~ ~ r.::~ 
.t-.~.; ter,.~plJ. ~t~il1n~ I,~!,~~: .. t.~ ~~.} d1:;~~Ôt) tbi.' ~lepc. 

'.j.t,;:~,.,-:, !1'i.H~·Hlf 11f1!':. ;~,!"",' ~t.U'7:~\. ,_. tlr.::tl.~~.· ~t:"~ ... 
_,,:l'" ...... • 'I':"; ,." •• ~ .... .-" ~7. 'OP "\' .... 

•• t para • impedir - .MeII. A primeira JIU:t
eltá iDcluida laO §. 1.- do Artip 7.- reIad,o á 1"
berdade pet8Oll1: ~ }JomelD ..... e.i~e,. que Dão cio
.... , nem e.tá obrlSado a alguma Qbr.".C;ilo, .em du" 
.ida púde bir e ulair _de quilcr: por taaco .. 
rendundante e.ta palte du Arl. li. ~t'ja poil l_o 
luprilDido; e dciclJemoe para as Legialaaur.. ..... 
rem .. Lei. que regulem os Pasuporta. Eu m .... 
do á l\1,,!i8 a emenda .uppressan • 

~, Propobb. a aupreào do An. 11 iD ....... 
- Jlenrigr"8 de B,.irHh. 

Foi njeic.da. 
O Sr. ARcl.rtldtl Motludo: - Nóo tenho que 

faUar sobre a suprCllio total, porque Djo roi apou.. 
da nem o IMNli. aer porque ·a m.leria he conl&atu. 
cional ,e uão se 6Jtisf'alia ao §. 1.- do Art. 7 .. ; 
se ella fosse a(loptad~ eu pNi~1a a IUPI"fIIIIiO de 
todo. elles ArliStJs ••..•••••••• ~.. Fallarei por tanto 
contra algu". arguntentos que &eDbo ouvido. ElI qui
zera que llinguem f~sse Membro d. DOI8I\ Socird .. 
de 10 Dão por livremente o quel er; quem o 111. 
quer aer, .a·se embora; o contrario aão 18 quadra 
c:om o IDfO modo de fICa.ar. 'l'cnbo ouvido diar. 
que le precisa d. proTidcDcia para q Cidadio DIi. 
abandonar a palria ela occuião de perigo; Dl.. 011 
a . este mpeito IOU da opiniio de l:ertol lAgillado. 
rei que Diao eetabclecerJo penas para alguul deli
ctoa porque julgárfio que Dunca se pratieatião; eu 
nio creio tlue haja Brasileiro tilo degenerado que 

. I J' . . em perigo a ).ndoae a lua Itna ••.••••.••••••••.••.•••• 
'l'amlJem se tline que nseia ha maia iDjultte du que 
deichar um Cidadão o RO pail quando o "ê ... 
pt'ri~ro depois de ter gondo de todos OI beo. • 
5Ociedacle; ma. ee elle em quanto residi o cumrrie 
com os leOI d~,eres, e contribuio com o que lhe 
tocava pua o Estado, tinba direito a esS8S "IUI .. 
gens, que ccsião logo que elle aaie: e por tan&e 
nio vejo niito m"i. 'Ide perfeita r~iprocidl!.de; e. 
tamol 80 ('UO de diser que uma mão lava a ou. 
tra. (O Dobre DeputadQ tombat" cada um ele per 
si OI argctnento. do Sr. Ca",~i,.o ;mu não Ile pn.. 
livel uguir O fio deUta pelo que acreveo o '.r .. 
ebigrafo Pedro AlIonlo.) Por taDto, Sr. Preside .... 
te. (,"U creio tudo comprfCDdidu AO A rtigo COlOS 

deve de atar; tod.via se a AEScDlhl(a tem Ilplll 
elcrul)ulo Dão duridarei acresceutar por emenda uma 
declaração á doutrina, e eu a mando li &1 ... a. 

" Depois da pallvra - JIO/ici.e, - lC'escente", 
.. - e Dão lenha t'Ootraido .lguml eutr, obrigaçãe 
alem da geral social. - ~fld,1IIla 1tll1C"ado. 

Foi apoiMla. 
. O Sr. ComÁro: - O nobre. Deputado· que 
acaba de rallar ('01.bateO a miDha emenda: dil que 
o bom cidadão jámais de5&mpanrá a lua Paaria 
e se wr Cipa de o faler a ratria ud. perderá 
neUe; nio concordo; atént de que: qo.lquer cida. 
dão J~erá sempre prestar muito ao Publico ji 
;}()~ .8~, )õ. pcl(lft 1001 bcDt,. que por ate- • .\rtiJro. 
t::e tl'-!rDlKte transporlar; e ~dadüoJ. h,,"eri 0"-"" em 
~rn!t t'e!'~:: oc~:;".a filcio uma ~~lHJ ir."maraveÃ. Su.
!l~nh~unc~ um Gllwert.l de Extrdto .lI:! ~rJde. ft;.. 

v\Hiàçik, f: '·"·.'{L;~, l't"ie~i ~He ti ~~v ~ji,L::;(: dedU-
'>}~rzo:: et'O,. ir"ÜOI ;..;., ",rm~;;. c ·CII e-rru.dàoa -=i.. 
h~; à:ii>;~ :.V ~ h.vel!' íÍ"'''~dc ;i ~'!~ eJetl'eU: 
.l~::: ~.~ _:::·e.:iZJ.·:~i!t(." c: ?!&i~, ,""/r:,- - ~'!~~: ::~. ~7.'·:·: 
~~"":"'-~:. ,,\ • __ : h~' .. ',0.' 



nel .... Com ..... rui •• pNltd3 r .. · OI que 
COlne&&tm _lictOl e dalDDOI que cIe,io "z.iar. _O 
Dobre Preul!i~Dnl. di. que a claueula do. l~ 
mnlOl Polaclar! h, comprebeaai .. detitN cuoe; 
_.u tomo. eUtI ~ Dlo .&fndem nunca á proibi
çae da "Ida, tallllterpretação he libplar. SUI~ 
to per taDto • e&lfftda. 

O Sr. A/oni:r Ttlvtlrt': - (NI. O ouritIo • 
Tacbigrat'oa. ) 

O Hr. (4rru;ro "di CtlffttH»: - Sr. Praidea
~:. Não poIlJU appro.aro Artigo como CIId .". 
c1IS.do. Quand~ tr"IamOll d, garanliu toda • claro
.. he ne*"rla, pari qu, o' cidadão eonheça ., 
qu., H lhe afil&ll'.'. e o que Ie limita e. rettriage. 
.l)ia-.. neste Arti~ quo o ddadUo t. direito de 
lear ou lair do Imperio quando lhe conYellba, 
• eDtc..'ftdem alguns Dobra l'reopinanles que ilito he 
uma (.'On.~ueDcia nece...,.ia da hberdad" pelllioal; 
DlU csta liberdade nio tem IUllite. P Não terá o 
d. não l_r o cidadão Cltu. alguma que oflcnda 
• iociedad., e' do prestar a cata tudo o que tem 
direito de eligir dfUe P Creio que silO. 'l'odávÍ& no 
Artigo lá " .. jo que .. obriftl o cidadão que quer 
.. ir a conformar-ee com OI 1l~lamentUl l'(llidae.', 
lleclarando-.. ainda que ellea jnmai. Ie estcnder.1õ 
• deneg.r-Ihe a uid.; I,,~ pode .. ir o eriminOlO, 
'e ,o dc,·edur que nÃo quiaer I,agar. pois a" M 
Ibe racult. • .. ida de leQI bt-na. Di.., o nobre 
Preot1ina",. t o Sr. AUI·QU AlllC/wdo. que nio 
5e enteodia • doutrina do Artigo a r.peito do 
enmiooso; lDat eu r,.pondo que be DHelUrio de
ciardu, qWlDtlo nio eUe vai-It' t e não b. meio. 
ele Ih. embar"rar a .. id., porque dirá - Eu coa
forn:~i·llIe com OI Rnp:ulamclálOl Polici ... , e JJOr 
' .. nto não p<Jdtil ~ter-me -. O mesmo di" o de. 
"edur, e todol OI OuL .... que .. tiverem em RJDe
lhcntes circunstanciaL l)cntaato be indispeD .. ,el que 
lae declarem OI cuca em que esta tibt:rct.lde fi. li
mitada pela Constituição. Ji por uma emeada 18 
apontou como re8&ricção o CaIO de estar a I'atria 
em perigo, e OU\'I coDtraria-la com a luppoliçio de 
que nealtum cidadão uirá quaDdo a l'atria deUe 
~iur; IU&I então '. di~o eu t ~~OI o ~o 
JUlIO fat'oravcl dOi culadioa Dr .... t ..... '& a ftlipelto 
do desem!lt'llho de todos OI .cos de"~, e eacu. 
"OlQt f~er Leis. I::i .... qui o abArdo que·.. ... 
,ruiria d' uma tal6upposição. Tambem aqui ae di .. 
• que aindll 00 caao ele crise If' não dcwia eaba
nçar a w(Ja aI) cidadão que quiaeae driur a lua 
Patria, parque se recebe0 desca o belll da protee
çio tambeM lhe retribuio com OI eeo. tierviços, e 
quando a deiu tambem n50 be msi. protegido; 
JIOrém eu respondo .que admitlida tlma ~al ~rmi .. 
110 considero leonlDO o Q)ntr.CCO do cadadao co. 
a ~iedade, porque qu:&·,do etla ~ maia deI-
1e não po.te exigir que lhe !aça ~ ler91ço d. que 
lie«saita. He por tanto, precIso acautelar·~, es
pecificando OI d~08 em ~u., a ~r .dI. I~berd~de 
JteUOal j Ilstaruellte ~arantlda, o CIdadão .. o póde 
abandonar U lua palriil. AI;.{ulll,!, ':'Renda. I'ropoa. 
tal .i.. aervcru para etl!' fim, pn~lCtpelmeote a que 
CJfft:rec:eo o Sr. F ra"cUCo Cal'flt,ro, .u eu qUI

• ra generalisar mais ai limita\_, e por ÍIIo pro. 
l'Oaho a aeguinte 

EMENDA. 

Além dos "dditamentoa do Sr. Frtmdsco Car_ 
tleiro - em geral todas ai ~C2es que ~ CO?Jtra. .te .It ·quui centrad., tl_tlQ O'" Cl- tkb, 

.... nlpoaIer per .. pé8I8 CMI .... - CeweJ. 
-r" dt C"",:oI. 

Foi alJOiàda. 
O ~r. ter,ti,,,Fttlflljll pecJiea pala.,. ,... 

r ... UIII additamento au ,,'lItigo, e cICpoia do 110 
dilClll'lO (em que .. Dio eu.'" " 'l'Klaiard. 
Sil'INJ) mllldou á &1_ " .. uiDIe: 

ti Ac.:ftlftnte-ae ntar 011 viaJar no Imprrio. 
Pode lair declarando aateriormtole que o 'l"er fito 
ar, ( .. Iva • redaa'çãe ) - lerre;," F.tlftflJo 

F"i apoiada a J.a parte, e regeitada a 2.a 
A este tempt, que era Dleio dia • meia h0-

ra, entrou de vol&a a DtPutaçio, • ., Orador ... 
la o Sr. Ribei,o de Re.tllde deo ~nta do medo 
com que tillba ,ido lecebüla •• 110 o 1fIDÍD&8 • 
CUflO que dirigira a 8ua M.~lde. 

SeDbor. - A AaemW& Geral, eo ... Üt ...... 
e Legblativa do Imperio do nn.ü. enviaeata De
putação, .. biela do MO leio, tom a b"on.'IA C-Ga. 
miuão de appreiftltar a V. M. I. v rruceo .. 
ROI prim .. iro. trabalaw... São .i. . Leis. que fa· 
sem o objec.·to da DOIII meu..... N. "primeira _ 
acba DeCretado o modo da Proma'pçto doi· U • 
erafOl da presente AlaembLía CODlUtuillte. e Le
gilSlatin. Na trgUDda, a extiação do Coneelho .. 
ProcUradorel Geratl ela. l~ro,iDcial, aado pai' 
Decreto (le 16 de 'l.veleiro de 1822. N. l~ra. 
a impunibilid:1de doa Deputado. ~ •• erc:w 
algum outro emp"go clu .... ta o tempo da .. ..... 
gWatura. N. 'iUIUla. OI eaoI •• P do, oa 
aão, loleradaa as t;oci.d.d •• Sene.... )la fI-in'a. 
o Codigo, e Lei., que proy;sorie.'DC8 .e adopaio 
Dest. Imperio. Na sexta fiaalllleote, • 110'. fór ... 
prorilori. clOl Goycrn". jtroYiueian. TudaI a •• 
Lei., Senhor, ancciunad.. pela .A.-mbléa Geral, 
Coaatituinte • uftÍllativa, tem por baile priJn:ipiOll 
ele 1Kce.idade, e ur;rncia, just~a, , utilidade se
n1 da Nação. São e&tll OI uniCOl motiVOl, q .. 
diri~m o l:Cirpo dOi Ilepreseatall'ea ela ~açie Bra. 
meira JiO .cto de lU .. Dflibrraç6ee, , que .... 
pre preside o Juran,eDlo que Jlrestarão. Ainda 
falta, 8 .. nl:or, a IJublicaçGo drlta. l.ei.: ,. ,lo 
ellu .riüo feH .. pelo Corpo I.egiatatjyo, a;e 1110 
bOIl',".e qnem a. tiltlll 'executar. Ea&a m«;a "" 
toda 11. Poder Eseouu'o, que a Nação te. rOGo 
fiad:) a V. !tI. I., a quem compete a IIIbUme ta
ftfa de Imp'.r ~OI OI meloa .-ra obrigar .. 
Iuhcli&ol do Imperio a quir a ,ou&ade da ...... 
Nação esprimida Da Lei. 

A AfIte .. bln Geral, Constituiate, • ~ti .. 
tio lmperio B .... ,leiro poil. bem ~ .. 
Genel'OllOl t' e Uberaes eeoumentM do Coraçl'o ... 
V. M. I., e _CJue iÚ J>t..ja o bem dOi IIIbdito. 
do Imperio t E8)JCra. que V. M. I. F ... ndo pu. 
bliear , e Execular a. prnentes LeiI, Dê maia 
lUDa prova ela Confiança, que V. M. I. Tem lIGa 

Repraelltanttl da Naçiio t óra congrepdot. uai. 
como toda • Naçio. aella lepreeeDtada • tela 
.. V.l\J. 1. 

BelJ'O'14 • s.. M",uttuk. 

Com IIImano prlle'l 1lec:fbo ai Lei., que a 
AlHIIlbléa Geral. Constituinte, e ~ativa M • 
eDYia por esta IUuatre Deputação, para Eu ai F .. 
let eseetltaT, ell'l P&!.tão immedietaMfD&e a leI'eIa 
por mim A llignadu. O. metmo Farei a toda" •• 
maia qUe! a Aaembléa Me for remctelldo da mes
Iba maDeira, bem Pwaoadido, ClU4t .todal ellu ... 
riv sadntett • · .... D~, • feIjci..- .. J ..... 



(m, 
rio, qu, Ji .,. eomeçaaa~ a te1' leSptilado DO Mun
do Velho, e Novo, posto que ainda nio reconhe
cidb directamente. Paço 20 de Outubro do 1823. 
Sl'gulldo da Inde~dMeia I ·e cio Imperio. 

li)/PJ~RlIlJUll .. CONSTITUCIONAL. E 
DEJ."ENSOR I~ERPETUO DO BR~SIL. 

Foí i'e('ebida toM muito elpecia' I ... ~ado. 
O Sr. RWei,.. de R~,~"tk pedio licença para 

.. retira" por hu:ommodado. 
Cbnthmou o debate do Artigo 12 que se es

tata discutindo. 
O ,$1\ Cnrca/Ao , M filo: - Quando da I)ri. 

·JW"a'i'â .~I r.u& ne,ta m'teria diaae por conclusão 
'-clMlH'ltoâ rltiooiniM que deveria Itr perminido a 
. q\lalqu'tt ~id.dâo lIliír do Pai.· livremente cum 
~i\) Hh!dltâ .. tem nigir licença "pet:ial por i880~ 
't)~halu)o .. ae porétn aoa lugu!~lIlentol Polieiacs, 

.. ~ que,íl tlftta regra geral devlDo ser ezceptuadea 
~ 1l0"M-en .. Emp\"t~ãdu.. A.doutriDa assirn. exposta 
J.t mui tlíLtft.. l'é"rque "ta~lece a these ~era' da 
:Libt"rdllcledaEmigraçio. e IÓ exceptua os Em
:pl'e'gldo." pelai 1'UÔe8 e-o'tio e~poaw. O. Regula. 
lD'ell'tót Pc)licit"e. lio 'OI prllmcnle u.ados, isto 
l1~." ·um 1*1I~pol(e 'que se nio concedo RIO o ex
Jlêib!ll~~d~ l>i)tici~ ~m que ,cada um ae 1n8slra pri
lh'fh'ê) lltll'tO de ~Ipa; 1810 hc ge'ralainda pata OI 
Ji:'M'p.,.1td()t __ a qU'emse tobctde, lic:ença para se co
bh~ ,,'De. 'ei&io delObrigwoa dltelP()llS3~ihdade. 
'fi l»iJtlU 1Mt 'Sem d&\nn~ 'da C~tlSl Publu:~. Nea. 
.;lês pia'ft'tO'à }>afete qtlll 11110 :pode ha~el' duvida aI
,~llm'à ':a'tê lJOlllulI estamo.. lodol ,deam>Mo. Qun-
• to po~:íb 'lOllfídi'tidmo:a p"l1'a tolll Il~~m particu
..lll' -.'ê)ll'li1l"dâ·~ta ~om'aFaJil(da Publica) OI 
"AplÍttilêlesllP. 'I ... '.p&'tticulal'e8 CJ'edol'es devem 
.:ler 'Cuidado 'elb'Rpl'll"r _IUU di~idl1 Pflos :meios 
,l,.~ ,.·.11 1\'ào Q dê'te'1b embaraçu eom apeeaoa 
,:&ia dev-àloN:'à-. lbrclue 'àL~i ,f'ündadaem ,ju.li~a 
~ :kUlDItíiil...-dê-. Uãb ..,.l'I'bll\e 'â'Pl'ltio :p1l'ta pagamen.. 
"tõéW élrii~..ti'tli ') 1t •. pennitte protedimentoa 
'CMlh-'~ :CõIÍ(lâ 1* ralldo-a C1e 'mã té., 'inleblem .. OI 
,1êJàft.<fclol1::i . 'fi ~lÍ(â'o·fjtão _18., :lugeil... aOIRe-

r .. ho:..... • ... 'h ·':'d J!OI~lDenlO. rOll(I~:, 'êláuO 'a lltte18luA' e :por 
'ob'liode :IêBll'b-elet~r 'er~Ptão a 'tespeito aeslel 
lfO' ,Al't~ '\0' • dispulâ. He -por llDloátod .. 1 
.~ ~Iam lIl'&blles'tb ~líe'b. A'tt~go del'e :pa_r 'lime 
'plnâlftle 1:b1b 't'l:ttpÇl'bdOS .Emp~g ... dCJ'~ 

{) &.6atcãíH - '( Nio '8e ~nltllae 'b 'Tae'hi. 
'Iftl~. '~!~"7J.l " ' 

O ;St.. .Hlfin?i'tl't't & 'Rt8mlê:: - lJem te lli. .'8 :a pl'e~b~Õ la. lIõâ 'ftl' )\'0) 'õ'bjettõâ 'u'ter.OI 
-aq'ÜHlo :q'ilê la'âõ :'ê'Díte :atbD:õ bl bo-,&. -abeÇl.O. 
'DO'bYfiJ 'Dê-p'Ulàitilt '8"'-ltb'dt'r'ãolJll'e .. ln:tell~iõ d. ll~ 
ldnre ~lDDii~b di'Rlíd-O'- tolh 't'IDto qoe 'sl'tiar ... 
~~ 'e»'à lêl~lamêlitol ~~dâ~ c_ rui ~lJ! <~qu~Uc 'que :eJo. 
"tiVe" lt:g-áao'â ~biilgl'Ç'õe.. ...:OlJ 'C:l'IlDlnolo:t podia 
:aI ~ítI'P'ê~laà~ ~lít\.i·llaerãõ :q'ú'8 'â'àll'im lIul&.r '" 'e 
~1' '~l8õ 1tCla-.rào'q'U'8 'o ,A-riip~ra"lfnii'to -daro:: 
lill),he :i':lo lh'llii1'eílõ 11& lelra-aoAr'tigô';~ Ao. iUll'à. 
('tt~ ~~1bml~b ,J'b1~il ;~'êgt!"t~1D~D~ 'q\le 'wa 'plteilO 
-e'St1íl' (a«~1bbll'~O ",Ia Policia "pata 'poder's.h'ir 
-GO :rmp1fl'lõ:, -pbr '1lIõ :pôz ~ :!.lI :p-Itle;; :m-a-I 'im .. 
'bf~l~mêlíteê:O~-p~~ rif(a't ~la li.,. 'aJO :allüe 
'G'",Eib:p~~~O'~à Polft!i.:~e_1ft ~ 'e&letitllloJim~ 
:~ir :&lâhrdà ~gutaiãao ~"rarOíf; ,piJri}ue 'O .:G~ 
'Ver"o~e ;S(!Oí ,,A'gelíaet 'do cIbÜl"'~i ••• raau 
~l,!à'eer 'P"rên!~AtêIe cde·~.c 'à ,.fIe:; '. ;ílsàm :6caria 
,'~nüdi,al 'à~ llbe~.d. ·ite Beat,. ·êHI_lIirdo ;lmpe. 
:""fiq. Quer •• 'pei •• Collfmiilllo.' Âc:cresceótôu .:a 
~ ,prftt--õI ,liílIi' .~ /Ii' "íI~Jlilet_ ... ·ilent-

pr.,t-'''' li .nTaida - pa .... ob.iar q'te • ~Iudi ... 
a lihcrd,de. Mu tem. te propoelo:& ,supr""lto ~e .. 
la S." parte por ler uaTl p!eona~o de.neee ... rlo, 
eu p»rém' ealtado que eU.. 11. a· ,u·ejudiçial. ~i. 
que imporia a obrigaçiio. de _i&fuer ao. regu .... 
mePtos ~liciae8,. se cales nunca se pódem ea&eQder 
a orgar-Ihe a Nbida? Faça.se tudo. com &aQ.&1» 
que O' ~me~ h~ tJ~ sempre aahir, poj' que por 
um Arttgo ConstlluClonal nada te lhe PÚdd uppôr: 
o maior crin.iDoso I o Solda&', o homem carrega .. 
do de cliyidas, e obrigaçiea iDf'aIli"elmen&e laie. Â 
aegunda . clausula menorea in('on wcnicn_ .m ;mu 
a51im mesmo aãogranclea. porque ilIude. a Jiberll.., 
de enunciada, pelu rasões eXilO."", Eu por, tan&o 
propus a supresllio da 2.· e S.· parto. 1l,&&a'fA • 
1.· que não era senão o mesmO'comprtelldido ao 
§. 1.° do Artigo 7.- invol.ido na lilx!rtlade 1*10&1 t 

e por consequcncia n".'a lendo aqui cle.neceuoria, 
e ociosa "ta, J •• pArf«: propu. por. i8lO A .ua 
auprcsliiio, fICando .qim "lprimido o Artigo todo.. 
.Eisaqui o 60 dUlftinbu ideiaa; e a ordem d. 
cupreSlllio I que propu.. 'J.'odaYia com~ • I •• parte 
he 8(; desneces_l'ia, e o. Sr. Jlnd,tidG lIJaclulr.o 
concorda na aupreseão da J.. e 1.. parte proposta 
pelo Sr • .Gnlvio I eu voto tambelD por ena emea
da I fique embora aI.· pal1e. que .Ii tem 0_ 
desneeeaanL 

J ulgou-ae a fiRal • materia discu&ida, e o Rr. 
P,uidet"~' dividindo o ArugO' em a parlfa, Ino
po. : 

•• 0 Se paSAva o Artigo até A. polavru .... 
UM 11" .. -: Venceo-se qllU sim • 

,2.0 Se pas~ava a !t •• parftt, que (li. - l'Om fn" • 
lo tpJe 8Dtiú'UfR CWI Rf'ifUlalJlenlol Policitu, - I Fei 
approvada. 
. S.· Scpauava. o additamebt. do Sr. FN'r,I'G 
Frtmfa .. eala 2.. porte do Arügo: Foi .pproY&do •. 

,"-Se pOI83Ta o additamcoto do Sr. ~nd.a"" 
Mnelllldo :V eoceo·ae quo uio. 

~. Se plil&va a :ia pArte ·do Artigo qoe di, 
- OIquaea nunCA BC esteaderão a deoegar-ae.lbe • 
ubida-: Naio passou. 
~o Se a Aaembléa 'pproYAV. a ~eDda iupr" 

,Rvado Sr Á1Kl,adll A/atilado: Foi approvnda. 
7," S, .pprovava', ,. 1.· excepçiio iodicada pelo 

SI'. Canlliro: Foi rejeitada. 
a· Se .ppro"a.. a!..': Foi &ambem rejeitada. 
9.\ Se appravava,. 3.-: Foi igualmente rejeitada.. 
10. Seapprovava o addi&amenlO' do Sr. Cu.l14 

:1Jo.,:rnt '!Foirt"jeitado. 
:U~o. SeapproYAvao additamen(o ,tIe Sr. Qa,ftd,. 

:ro ,de Campqa ,; Julgou .. , prejudicado. 
,'!Co'IOO 'eraciheg8da a bora doa l'areceret, 1_ 

'O ~r. ,:h/um ~mo Relator tia <Ãmmiasão de Legil.. 
~ÇliO" (O ~segallne. 

PA.RECER. 

, ,S~ Ti~o G4rritlodir, que tendo embarca.' 
(aO (em ,BoenOl-.Ayresno Bergantim Nossa Senho. 
:rado, Car .. o~ ~ Iqu~ ,seguia viagem a Gibraltrar I o 
,traeDdo {com IlIgo llOO;peIOs tle moeda Hetpanho-o 
~a:. é~m :ptSOI :,meiOl '~o" e pelttaa, acompanha .. 
:do" ,ae ,,~mpe'te.ltef{,ua .acontece~ arribar a ea~ 
Po~~ 'o ditoBergallllDlporqu, abnra agoa 4 e aqOl 
'~abl,~~to" o luplicaDleaquelle dinheiro, no aelo 
,da .. !181Iaeomo mOltr.l .por Documento. Que con .. 
:~lUidoo 'COAt*lo do Berganull', e encaminhadO' ae» 
:.-a,.ínno .. O'ul,ra VH abrioagoa, ·e por isso d. 
~ao:,~tPtl$U :.- ;POl'to 'IOrarribada; e.&ão ,.... 
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lIe1tIot • eo~ 4 ........... 1' ... , • 
deepçlo I6meate .. dinheiro, qu elle .... ~ .. 
.,a_voa a bordo, e -pre Da _ eU.. Da ia
teaçito d. 'aser • lU YÍagt1a • Gibraltar; .... 
.... 11. E .... rcaçlo, 011 em OIlUa qulqaer que 
li dirigi •• para aquelle Porto. QItt ao lftlPo do 
eoacerco forJo • bOrdo o AÜÜDiltndot. e maia 
.'gu' OfRei.. da A ...... ,. e a pretnto de 
niu ter .ido m.ai&atado Dca lepada ";bacIa; 
llae tomario o IObredito diabeiro. 110 uaico recor. 
10, e o eonduzido a&ti. , uhlm. mã.ria. • .. 
A~' pa~ e... com~ia, e para • rr~o, em que 
~~ve YlD~ e sete ai., hou.~ JUlti~cadct. ele
"limo motl.o. Que lebdoneorrtdo a toclOl~ oi 
tnei •• e até ao Governo pela Seétetaria de Et
",do doa NegociOl da Fuenda, Dão UI' te. .Iido 
!Joaivelcoaifoguir • NGlituiçio do reterido cliDhei. 
ro, IlOf i.o .em peranle esta Aaembléa. a im. 
pIorar emeal'a aa que eUe cbama hlOIdem. A 
Commilisio de l.egislaçlo, para poder dar o ltO 
p",ecer IPhre este caIO pteclll, que do GOyfttlO 
.. lbe dem a. informaçôel neceMariu du cit:eUlll
tanciu da tomadia, e dJ, rUÜe&. porque aio lem 
&ido n suplicante aUeruJido. p~ clã AaembJ( .. tO 
de Ouluhro de 18~. - .Antonio Bodrig.a y~/. 
IMo de Oliwlrll - .1,," A.lanio da Si/fiO MtfJitt -
Jari Tt.;zeirtJ da Fon«ea YGICOnulltn - D. 11 .. 
M EIIgeraio de Locio • StilbiJI - João Aflltmio 
Rod'Wue. de Cllnlallao - &lniD llJNirro • 
Rt'I.lide. 

O Sr. (Ã",allto I M.lID: - Alada que, Sr. 
J'residen&e, ordiDarilmeale fallao.cIo, o ,ec!ir ia. 
formações ao Governo seja ju.to pua • decidir 
qualquer .• epeio com c!Dhecimento deC&~ , 
e com mias certeH. toda.l& no cuo presente MO 
liÓ be demec_rio, ma. IJroduiria tal.. .maior 
daorclem e coorUlão. Eu sei do facto .. que .. 
trata, IJO"Iue fui quem •• qualidade de J'uiI da 
A traDd~. mandei proceder ~ tom.adia de qu~ '~ra 
li queixa o &"lIe8ado. Dea,anc:taado. me o Admuoa
trador d' A Ifandega de que emtw. em u.m N •• io 
já vi8itado, r.tJcn:'u que Diotinhão sido " ... ch ... 
d .. , nem m.loifestldu , ordenei que se fossem 
a,)reherider, e aeboa.e ~tm. dili~O ,quan:tiidade d.e 
1":101 Hespa.ob0t'8,. que DO tloha,? pagado '! d~ 
re1&o. d. gula. FeIta a .preLenao, remettt!llt.'04e 
OI autOl }li':':' o com,M'teate JuilO daSuperinten
deaei. dOI Contrabando., e I'hi b.~ndo disc.US!iio 
plrna. forito OI lUtos julgados a 6.nli com awtien .. 
eia deste 8uplicante. E..tão eshauslol 08 Ineioa Ju. 
diciat-. ("o~ .pleno ·cou'~ecimeD~ de cau;;a: • ma
letia he enm.".t, que nao admltto por .V11I de ng:ra 
Revista. e qU~indu tiv,esse lugar. cumprta (Jue o ~'3-
plicaDte & fone I'f'qUeftl' cQJOpe1en!em~nte; ma 
ná" 8 esta AssemlMa. que temIo 10 o Poder Le. 
sillativo nõo deve in.trometer.e DO Eucuiiv.o, e 
menos DO .Judicial. He ptte.eillO qu.e de uma VeI 
firm" nestclS principio. !tecbemOl a porta •• lata 
JeCUt!808. De oUlra ma.ueira atém. ele redUJlr~~ a 
Secretaria ela Aaembléa a e.rton~ de ~rI.vn~s f 
bemOl etn V.CI de debelar e dt'tlrutr () (tespotllilDO, 

ealtabelece.lo CoeM MS. e en1ito (lI.mos que a Na.. 
~o. que aú qu~l' a j;u4A.libctdade ~ se !otoe. e~· 
craya do de.st>otísmo de muot, que JJO pt:lor alada 
'iue o d.e8}lotll>mo de um '!Ió. ... .. 

O Se. AII.dTCld" .Varlw,do: - Q.uel'U ~ 
eer desta mil teria be umpeif.iw nbturdo. porqpe 
ho clm'verter um Lel.[.iaIador OID JlJ:1S, 4. CcmtDJAo-
110 be de ps~cer· que .0 Goverue iofvune .,la 



(tr, ) 

", .• , por falta de _OI. Neatat .ei.-1IIlanci .. 
reclama e .. direRe, e .uplica • "te Augusta 
A llembléa J haja de ruer. se cargo tia wua ·recla
mação, .par. que a Commi.sio de Legi.tação, 
chamando OI Âtuo.., proponha qlle dewellt -.leelar.r
• ~u~)al ... SellteaÇ&s proferida. cODtra eUe , e 
com ra .. L~il. A 'lUbred1la 'CnmmisBãe he -de pa
ncer, que não he da compe'!eDcia 'ela A-Illelllbléà 
o wnheci'!'elt!o cloa :aC'IS~i08" que como f'~t~, 
• das prlY811YU aW'lbuiçoea elo Poder J udtc.a
·rio. Paço tia Aaembléa 10 de Outubro de 18t3. -
J). Nunn EUlfm;" de Lodo - J08é ~nlonio • 
Sil~tJ M.;tJ - Joio Ânlen;o Itodrigwe. de Car1'tJ
lho - JtJlé Te;m r. tia ForuecG f' fIICOn~êUoI -
.AntOfl;o Rodrigull y,ao,o ti' Oliveira - EIIe.,ao 
lli6eiro de Rumde. 

O Sr. IIRtlr-GJa MQc"": - Cemo .obre o 

Pareeer anteeeftnte 11 miaI.. .. 10 pedia ... 
informaçã.a lO Govel1lO. parece-me que par. Ifte 
mos justos 'O meSftlOl .e deve praticar com ate 
Jlomem que tambem nmqueixar.6e de uma inj ... tiça. 

O Sr. Maia·: - Ha dit}crençae"lre 11tH 
dou. ca~08; porque este Supl'JiGnte .. inda km 
outros recursos de 'que póde lançar mão e que • 
l.ei ·Ihe faculta, o que Dão lIuCcede com o OUWG 
'iue ja esgotou too08 • 

Por haver queM mais pedia. • patl\'ra, • 
tlar a hora, ficou adi.do. 

O Sr. Pre.,idewU deo para a ordem do ui. 
'O Projecto de Constituição. 

Lel'o&ou.se a sessão ás 2 hora da tarde • 

Miguel Calmon du Pila , .4/fMidtl t Secretar.' 

• ·bt· ______ • _____ ..... • ______ • ______________ • ______ •• ~~·, __ ... ____________ __ 
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SESSÃO DE 21 D' OUTUBRO. 

PreritlencilJ do Sr. Ribeiro d' .Arulradll. 

R EunidC! OI SI'8. Deputadol pelas 10 hora. 
eI.. manbã, fu-se a cbamada, e achamo-Ie presen
tes 67, faltando com causa os Srs. PereirlJ dtJ Cu
JUta, ~"a"jo Gon(Um, Ferreira Barreto, Ribeiro 
tic RestlldrJ, Paula e J.l/~lio t AndradlJ e SOva, 
~1(;'1JCar, Carneiro de Camp08, Camara; e aem ele 
la os Srs. Ribliro Campos, Ferre;rlJ Franfa, 
Bispo Copellão lIJór, GalTUJ, CotllJ Âguu.r, • 
.lrançn. 

O Sr. P"esidente declarou aberta a lesão, • 
lida a Bcta da antecedeDte fui approvada. 

EDtrárão então Da Sala OI 80; Bispo Ca. 
pellão Mór, Co~ta .4guiar, Ferreira FranfIJ. 
e Ribtiro CampOI. 

O Sr. Secretario Mociel da Coa'" deo con
ta da participação de moles' ia do Sr. Fraraça. 

Ficou a Assembléa inteirada. 
O Sr. Secretario Calmon fel a expoliiçlio d. 

contaudo na Ueprescntação dos Moradorea da Vil. 
la Real da Praia Grande, de cujo exame fora 
encarrt'gado na SCIi;siío antecedente. 

Foi remeltida li Commissão d' Agricultura t 
para esta a dirigir á de li'aIeDda, e • outras t 

IICgunc10 a natureza. dOI objectol de que tratava. 
Passou-se á ordem do dia, e foi lido o Art. 

13, que dií: 
Art. 18. Por em quanto haverá lómente Ju

radol eui materias crimés; as civeis c,-o tiDuamo a 
IICr decididas por J uize. e Tribunaes. Esta restric
çio dos Jurados não forma Artigo CODstitucioDal. 

O Sr.· ,4rouche rUnda,,: - Acho, Sr. Presi. 
deDte, que este Artigo deve. aer aprondo, porque 
a sua materia· contom doutriDa necessaria para um 
GoverDo Constitucional: porém observando.;se t que 
o Juiso dos Jurados lJe totalmeDte. ignorado eDtre 
DÓS, observaDdo-se o estado do Brasil no seo in
terior, e quautos embaraços se encontrão em prati. 
cai e .costumel nov08, que atacão o habito a que 
OI Povoa de longo tempo estão ligados, lembro
me que para este novo sistema pródulir melhern 
20CtOi tem OI incoDvenieotee· de uma mudança &~. 
lIII.e ~peAti,\l, 10 faça ea~ mudusa sradual. 

Plulatinamente; e por isso propobho a .le Artip 
a seguinte emenda. 

" Por em quanto li irá estabeleceado o Jui. 
10 dOI Jurados, sómente em materiu crimillU8. 
Daquellu Cidades e Vi1l31. que. .. IUaI cirCUD'. 
lancias o exiltirem. As material Civeu &c. 21 à 
Outubro. - ToledD Rendon. 

( Falláriio OI Srs. Ferreir. FrtlflÇII, e Afldr •• 
la ~Vacllt(Jdo, contra a emenda proposca, ... 
Dão se enteDde o rrachigrafo. ) 

O Sr. ,4rouclle Re,ulon: - Sr. P .. esideDte, 
parece que a minha emenda não foi entendida, e 
por islO be atacada pelos . illustrel Deputados que 
&Cabão de fallar. Eu não impugno. nem reprovo o 
J uiso dos J uradoa: como o impugnaria Ie já pa.
liOU como Direito individual e garaDÜ& o Juiao 
dos Jurados? Agora o que Ie trata lae da execu. 
ção: essa be que eu dezejo se faça gradualmeDte. 
pelos inconvenientes, que Mo de occorrer na mu .. 
dança repentina em um pais com a povoa5'0 a. 
palbada e falta de lüzes. Já disle aqw. Se. 
Presidente, que se Dão deve julgar o Brasil todo 
pelo Rio de JaDeiro. Quem conhecer o interior 
do Brasil ha de concordar commigo, e ha de.to
nhecer que a prudencia pede que a mudança 1Ie
ja graduill: estabelecido este JuilO Y. g. lia C .. 
pital de uma Provineia, e lDerecendo a aprov .. 
ção dos Povos, as luzes e a pratica se vão der.a
mando, e com facilidade a mesma providencia 
vai tendo lugar nas differente8 Comarcas. Eis-ahi 
porque eu fil a emeDda, e Dão porque impug.e 
uma Instituição. que a todas ai IUlel he util a 
um Povo l~vre. 

Propol-se a emenda, e não foi apoiada. 
O Sr. Ga/'Oáo: - Não julgo que os JuradOl 

sejão meDO' necessarioli DaB causas cíveis, que na, 
crimes; nem que . p&l'a estas haja mais facilidadn, 
do, que para aquellll9: além da importancia da. 
materil8 criminaes consideradas em ai mesmas, o 
gráo de intelligencia, que ae requer no Jurado pa_ 
ra bem discrâminar IS circunatancias, de que o 
crime be acompaDllado,· e de cuja acumulação· k

IUlt. maior. ou menor srav .. a, he sem duvida 
alguma de outrà ordem que não he o que tle 
emprega no exame das materias civeis; porém quan.. 
doe allim p~~ lOja. De. per iuo h, roeDor. c se 
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11. '~jl!etG de Cetnstituição se marca desde JH a 
existcncia <f~ Juradoe nas causra crime" eu niio 
poflN cuncvlK-r porque raaiio igual determimac:-ão n.io 
feril lugar li rt:epeito das civeis, quandv da solu. 
çúo d.:ti/as em rtllra pende a fortuna de um ~,em 
DUmeto de fsmH.III, que uivei n;io fussem ho.ie 
"selim.. da dellgl'AÇa, se a decis.io de suas lides 
fÓS&8 c:onllllettida a eata IOrte Ele Juizo. A ra~iio 
alltg4d:~ por alguns 8rs. Deputados, que scme
lhl\ntc insllluição não ha de responder aos succes-
11M, que IIC promeltem 08 que opini1o em flentido 
cOlltrario, querendo." faier extellsiva até n:S:5 C:IU-

81\8 clvei<J, por illso que no interior das l'rovin
c:Í3s os cid/uIlios aiAda ntio tem a precisa educação, 
btm flcicDci~ l1cccbsaria para o desE:mpcnlto de t.io 
.r<lua tarri:', hc no mco modo ,!e pensar de II~
nh um lnoHlcnto; por qu:mlo A di!ferrl1(;a de iMas 
('In tal lniltcria anda no ra~:io ela vaI icdi,de das es
pedes OCCUi'rcntçs. e ningucm ha ctlle ignore que 
110 int"rio1' du Provindas o maior nu llIero de Ji. 
tigioll VCfII3 ~obre limites de terras, e outus ques
tões rropri&OItntc ruraes, as quaes os Agricultores 
tllt~ndem, umas' mais elue os nossos Magistra
dos t C outras )leio menos tanto. Além di~:lo a ig. 
hnrancia t:io citada a cada passo, como esl9rvo a 
~.t& instituiçüo, tambem atlinge a classe ela l\lagis
tfatut.. C ~lI9fou bC'm certo que os que forem sin· 
,-..:rOl Mo de confessnr, que ignoriio "do menos 
cNuI u:tç~ da u(lssa Legislação: não f.'\lIo com os' 
moços. falio com os velhos Magistrados. Não posso 
Mvir. Sr. Prc~itleftte, que nas causas civeis a in
fiueuI!La do Governo he nenhuma, e que para ga.. 
l'i\IItir AOti (;idadãos secs direitos, basta que as 
crimit\3C8 não estejiio sujeiw ia decisão dos Toga
doa: C!l por ventura o Juizo da Coroa tom. nos ;;i
do rn~ftOI fatal, que os Juizos CrimiD3l.'s? Não 
'lio as I'rovincial de Minas Geraes, do GoiAl, de 
Maun Gtlll80, monumentos "ivoa da lua Prepo
tendA t das IUU Arbitrariedades? A deaolaçi'lo, 
.,ue a8 ~erc.. não insta que le acabe pur uma na 
eom esto modo de jdlgar? Não buta a desigual
dado dos eontcndores, 08 pri 'ilcgios iojustos, 
(~U'l '100 um dos cOlltratllntrs ncabrunha o oufro? 
He preciso que 68 nccre~nte A isso um Juiz, 
,~\'~ l8~in, di ler .da famma de um. dos litigaDtes? ' 
'P; ainda se. Juuiça, se a inteireza fonnasse o 
MO caraeter.... .potrm ,com quanta magoa o di
;O !1)~8gt~lldo da'lucllcque niio li.h., DO an
t~41IlinisteriG, dinheiro para fa::er valer o scodi
"ilo; ,a Jtntiça era um f'ACO tsclldo: a Magis
~l'&tu'l\l'ortugue .. tinba cbegado a um tal ponto 
'CIêenrrupçalo, 'queb~ difficil ~nceber : co poYO 

lestlutitoronvenddodc que ,aambiçãD era e aeo 
p1\imtitoWlovel, 't;)ueafrront.\',SO cara a cara ainda 
.-qMlle3, que JlaTataclaasaltoa Dio .iDhiio d.\do 
'alo. Lo;qotlo principio d. minhll ,judicatura elO 
'(;n1'11 tn'e 'dtfe'~(',rio50 ,oitav. de 'ouropa1'8 um 
'pkf dll rç"p:ltlnhOl(di~i:a 'o 'offereDte)~8eeu desse 
''lm,. ,j~ll$:A,don lIeBrnOr; te ,:te :ainda am parasse '. 
,.tblttafled.d,o 'Msl. 'cla1lle" ibem ,eãaValDOI; porém 
.t~ :11 :fioltn'dll'lI 'erilo Ido :seo :recurso: ,M~giatr.J1do 
;ll'uia, '.qu deltuaa parte :a,poDupélpela ,aca. 
-ila ~ rJundn 'fie ,,,50 prennaáleolldiÇõea ~ que 
~)~ 'ptntnmhíio".qll'andomesmo,lIio jur:ario 'D 

'qoe ~'!,nh'a iao ,JuiJ ~ i~lli M.-.-: coDbeço r. ,fttte'SsidA'd'e rdeulRa :~r&)nu:; .. to per ,ena: 
' .. 'nl~ ;p'elakdm'i.to ,élo.J,undoa '..calllU ,c::n.. 
,. ,~bel", 

10 •• A"" MlltMtil.o: - i(Ni •• roa-

vio.) No fim do discurso dreTt'cet) a ,eguintr. 
emenda: 

" ~:m vez de Juiaes, digft.se Magistrado,
~fUirtlda l1Jadl.tldo. 

."oi apoiada. . o 

O Sr. Silva LIa1Jntl: - Sr. PresIdente: Pr0-
ponho a St,lpprt"!lsão do Artigo l~, que se cstlt dia. 
cutinflo; por m~ parE'cer que só pódc ~cr ohJE'cto 
de Lei ReO'ulomenlluia em opporlllno tcmpo. q lIan
do se tive~ fcito a Ih.forma do Cndigo (;rin'linal 
e Ch'il, e, p~io,) rrogrcsso oe Ilb~ral educ,a~'lio do 
Povo, este se mOlltrar com superIOr e lI1alS gOl'al 
moralidade, • intelli,cncia, :1 firo de se exercer o 
Juizo dos Jurados, t('ndo a confiança de IlC(\S con· 
cida<1~o:; ,'\'para ber mlrcglle Ú slIa comci~ncia a 
dcci;;.io de 'seos direitos e intcresses. Os 11lustres 
lleclllctorclS do Pr(ljecto tem reconhQcid" as. dillicul. 
ditdl" da Instiluiçlio dos Jurados no BraSIl qu:m
to lis camas civtis; e por isso fizerno nesta parte 
a uccp~':io da regra da garantia, já sancionada, 
do J uizu dos J ur:.&dos, declarando mio fazer essa 
restl'irçüo Artigo COllstitucienal. Para que pois se 
ingerio t::l Artigo na Constituiçiio? bto não en~ 
tendo. Por ventura faremos mais c.,so dos bens. 
do que da liberd:ule, honra, e vida, pa~a já ~e 
franql\~r a todas as classes de Cidadãos, o d~rei. 
to de .illl~ar em materias eriminae!!, c procrnsünar 
o exercicio dos Jurados sGbrc materia!> de me •• 
proprirdade, onde qualquer aenteDç~ illj !.Ista só pile 
de prejudicnr, mas uão atacar inleiramente a exis. 
tcneia dos Cidadãos, uu 'llZer a ruina de IIUA pes
soa e f.·unilia com a pens que macula a reputação. 
ou o degrada de seos láres? Assim o sylSt!!ma j;e. 
rÁ manco, mUlíl:ulo, e imperfeito. l'trf>La materia 
ninguem póde pertelldcr Patente de nova invençao ; 
está dito e disp'ltailo por gra\"Cs allctorcs () que ho 
a fi'Yor e contra semelhante hstiluiC;iio. Hoje po
rém a Instituição de Jurados he urna dali anlipho
n3S do dia. Um bem conhecido recente Elicriptof 
da França com cxtraordiroaria erudição andou n • 
quadrinh:llldo ,oc;;tigios dells em varias antiga NR
çócs. ll/ulI'aq,ám, q'ue alias he tio judicioso, elo. 
giando a Constituição Ingleza, que admittiG a dita 
lllstitniçúo, com epigrama di" que ella veio do 
Mato da aDlig~ Allemanha, funitando.sc eln um" 
passagem de Tacito, em uma das suas obras de 
,lJ(uribfJ8 G,Tf1ta1l0ru",. Porém, de facto, enlr' .. 
N açõcs modernas, só depois da Revoluç'io da 
Frànça se tentou introduair em nutros paiEeI, que 
tem adoptado o ly5tema de Goyemo mixto, por 
imitação de Inglatnra. 'Na antiga Gcrmaaí. essa 
Insti.uiÇtío pôde subsistir peJa grande 9l0ralido()e 
d? Povo, que he bem descript3 peio pincel dD 
dato Tacito, ditendo, que - QUi nilJuJlem se ri(J 
dot f1iaDl; _nno corromper, , ler co"ompido '7'A 

o uliIo do tempo; que oa bon.~ coatume8 'l1lJlião 
rruri8 110 E8tallo, do que OI boaa Lr;a em MItra.. 
~,. - Nerno illicvitia ridcl, nec cOrTum";' ~ tI 
COlTHl/lpere 8fft:!dUfll vocatrt.r: p/1I8 ih; TJale7Ú Ixm. 
"""8, fumn lJ1ibi l#Oua: legea. A Iostituição dM 
Jurado. se illuoduzio entre nó. IÓmente DO Fol'O 
Militar: pm;ém Dio n mn~deo Q06 '01 dados o ae
rem ,julgados pelol ao. amar.da. igu.f8, IDa. W 
fI:loa ;BeOIOJBciu.; '. MDdoocrime deites, ... 
JU~08pe)OS seoa paTa. e coafQflH 6 Graàua. 
'çH du P4tatea. Toda1'ia Dunca eUa ndq\1irio & 
,eoa:6aDça do p~o; WllO __ que .. diáa 88 

'~~ ,q-. DO~al,:8~. juridica aUi em
ao.! :.... • •• lIfI&N, ~ __ I ~#.. _ U. 
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tn\\nirt~to o p·crigo ile tal rlll!tit'lição em PGVO de 
in!ltrução não natura1i~arll com ~cneraHdade com
pelenlc~ Em Inglaterra, onde cirruliio mais de cem 
p~ri(ldic()'i, que se "{'ndem por milhares, e ainda 
os carreiros lem as folhas volantes, que exi~lem em 
('ada laverna, todoli se infllrmão dOR cesos mais fal. 
laeles d,) dia, com especialidade doa Juizos doa 
J crados; p. as~im , pelo mr.noa 8S tlal'scs médiu 
&~ICJ.uire_m & "agl1cida~e .necess!lria. a julgar sem pre. 
Clpltaçl\O, e com JustlC;a, a vista do exame dos 
fictos, sentlo bem dir:gidos pelo Magistrado, a 
quem o l"luvo tlibuta a maior veneracão. Sem du. 
vida não estamos nestas circunliíancias, e corre-se 
todo o risco de se julgar da vida, e morte, da 
honra e liberdade, pt'llIs primeiras impressões, e 
boatos do POyo. He bem colistante e quotidiano, 
quando acontece algum grande crime flue faz rui. 
do na Cidade, se rcesbe 8uspeita, ou maligna 
VOI de algum indiscreto, ou inimigo. sobre qual. 
quer individuo, ainda da probidade a mais bem es. 
tabelecida, a querela e imputação corre de b('x:a 
em baca, e o miseravel innocente he logo cendem. 
nado por todo o Povo, e parece abandonado por 
toda a sua especie. Se no fervor du odio publico 
for prezo e trazido 80 Jurado o que lia dia suspei. 
to de indicios vebemenles, fica á mer('ê dos juizos 
temerarios de bomens não accostumados a dbcutir 
classes de crimes, provas, e penas, e a 80 pro
ferir sentença a m.is iniqua; ou, se forem 08 Mem. 
hrOl dos Jurados pessoa" de fraco enlendimento, e 
de coração brando, deixarão impullido o verdadei. 
ro criminoso. Ainda em Inglaterra, com particula. 
ridade nas Provincias, onde o Povo be ,"ait rude, 
se não fosse a sabedoria dos Magistrados, que di. 
rigem OI Jurados, e que certamente muito influem 
110 juizo' que estes formão da qualidade e prova doa 
&etoa, as sentenças serião iniquissimas. Bastará 
lembrar aqui o facto, que refere o insigne Elcriptor 
Delo/me na lua obra sobre a Constituição de In· 
glaterra. Andando em Correição o celebrado Juiz 
Lord Manlfield, foi nccusada pelos Camponezes 
perante elle uma miseravcl velha, a qual com o 
peso dos annos era carcunda (como eu) arguindo.a 
de feiticeira, jurando que a virio aAdar com os 
pés para cima, e a cabeça para baixo. Aquelle 
Ministro, vendo a bruteza dOI acusadores, e o pe. 
rigo da condemnação, 'tO.forme as absurdas lei. 
antigas contra a f(itiçaria, por não encontrar 08 

prejuizos do POYO, dando ar de iinportllncia &o 

~aso, não teve outro meio de salvar a ~cusada, 
Ie não assim faUando aos J tirados: - esta mulher, 
vós, e eu, temos a honra de ser Membrol de uma 
Nação livre; e por tanto temos o direito de não 
lermos jlllgat!os se não por alguma lei preesisten
~; mas eu, que ba fantos annos estudo a Lei 
da terra, ainda não a~he~ alguma que prohib~ an· 
dar com a cabeça para bal'l:o, e os pés para cima; 
por tanto toJos tem esta liberdade, e deve a ac
cusada ser absolvida: no que os J orados concor· 
~arão. Sem duvida no Brasil já existe bastante 
instrucção, nas Cidades maritimas, com· liberaes 
principios de btlmanidade: mas não podemos dizer 
o mesmo fóra dellall, pelo systema de c&ptiveiro , 
o falta de educaç:1o. Sendo :1 maior pane dos cri. 
Ines commettidos por escravos e linertos, se estes 
fOssem tambem, como Cidadãos, eleito. para Jura
dos, o seo J 0110 seria provavelmente mui temera. 
lio, e ainda cruel, pela observação de Tacito -
Canto sa:vior, guia 8er~ie,.aI -: e sendo o ~s-

cravo reo, e brancos os Jurado., IIC de ret'elt 
que fi1.cssem juizos ferozes, pelos mãos lu&bilos, 
e indifterença de grande parte de een·ltores á vida 
dos escravos, e li sua fta~ellaçãn, ná/) attend<'ndo á 
regra. das penas, que o Sr. Gomide j:í aqui, em 
materl. analoga, intimou, citando a Hllraei,,: 

. Nec 8cutica dignum Ilo,·,.,bili Itct('., t jlf1gello. 
Eu temo que até se não trale como flOrnem no es
cravo t como .ustentava a matrona de Roma, que 
mandava crucificar A um seo escravo sem fbrma de 
Juizo, nio obstante as reflexões humaaas do mari
do, Como bem em DiRIolro descreve Ju\'enal. - Pone 
crucem 8€'VO te.: Sr. Presidente. 'fenho ouvido aqui 
varioa pareceres de alguns Srs. Deputados, que até v~ 
tão para haver já o Juizo dos Jurados em causas ci .. 
Yeia; e os que o re.eryRO para Lei RegulameO>o 
t.ri., e formação de Codigo Civil, todavia opinão 
que nlio Ie de~e esperar para mais tell1po nos ca
loa crimes, e autes da reforma do Codigo crimi""l ; 
cem o fundamento de que be mais r.dl em tsel 
casos o reclo juizo dos Jurados, deitol entre OI 

lwmtn1 banI da terr!1, que afio competente9, só pe. 
lo Benso eomOlum , para o exame dos factos, e for
marem juizo da prova que delles resulta. pe: ten .. 
cendo só ao Juiz appllcltr a lei. Mas quem lelll 
pratica sobre casos eriminaes, silbe a difficlIldade 
que muitas vezes se encontra para formar·se juizo 
satisfactorio sobre a verdade do facto, particular. 
meate aendo dos crimes occultos, que o mesmo Di .. 
reito reconhece ser de difficil pl"Ova, e cuja evi. 
dencia moral, para a impu!açiio da eulpa ao Réo, 
apenas se póde deduzir de concurse de indicios, 
preaumpções, e conjectura." , e outros adminiculos, 
com que os J uiaes rastejúo OI traços do malvado. 
P~isa·se de sagacidade e espirito discriminlldot 
para se diatinguirem .. te.temunbas verdalldras das 
falsas, e não menos para Alcançar a verdade da 
confissão do réo, e da acareação com os cOn'lp-li..:es 
e testt'munb,a no caso da aggl'f'ssão, e da defu&. 
Do contrario, muito se arrisca a condemn!!r ao in .. 
nocente ou absolver-se ao delinquente, ocasionAndo 
pela .ua impunidade a reproducção do delirlo. Nem 
&iio rarol 08 casos, em que a mesma confi~são do 
Réo não aeja prova do crime. Ntio ba muitos an
nos que nl\ Ilha da Madeira uma pessoa nobre. 
mas dadl\ ao vicio da emhriilguez, de Aoite trope
çando sobre o cadaver de um assassinado com muitas 
punhatadas, estando fóra de si por ~ebado, CUIdou 
que al,uem &c lhe tinba opposto, e arremessado.o 
por terra, e, depois de lutar eom o cada ver , lo. 

bre o qual cahira, veio todo muito ufano jactar. 
te, de que· tinha morto '-0 inimigo; e, para dar 
prova da sua valentia e desafronta, mostrava o san
gue com que estava manchado. Dabi resultou lo
go a sua prizão com a achada do cadanr, de que 
.. fez corpo de delicto. E como o caso foi atroz, e 
a pessDa do morto era de familia tlis\incla. veio 
ordem da Côrte para nlaior exame do caso; e sen
do o dito prezo remt'!ttido ao l.imoeiro, onde 88 
lhe fez procellso, foi depois absolvido, e julgado in
nocente, não obstante a sua confillsno eSp<'nlanra , 
e a acbada do languto do seo veslido. pela prova 
que resultou da devassa, em que se fez patentt' a 
verdade do facto, e a convicção do aasassino. Em 
Juizo de Jurados, a probabilidade ~eriil a conde ... _ 
nação do miseravel t que pelo seo eslado de em. 
bri:Aguez bavia falsamente accuudo a si proprio. Não 
be preciso para maior demonstração o recor. 
ler á historia do Foro Criminal. Em cada Nação 
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~ln h:nido muitol destes ensol. Na collecção das 
'C:&usas c:slcbres de Mr. PilQ\'al se encontriio extra
ordinarius mODumentos desta natureza. 8asta aqui 
~ecordar 08 c&SOs tragicos dos Poetas Dramaticos, 
em que leoa aOlhores, pelo coubecimento dos ne
gocios do :i\lundo, sabem figurar successos com 
tal apparato de circunstaacias illusivas t que ora re
presenüo a certas pessoas, como criminoSAl> t ura, 
'como virtuo80I, no juizo dos espectadores t quando 
aliás, no desenvolvimento da tragedia, se manifesta 
a verdade dos contrarios caracteres. Seja exemplo 
a bem conhecida travdia de Zaira. Nos debates 
gue tem havido nesta Assembléa, se tem aecumu
lado, COlO acrimoDia declamatoria ,. tantas invectivu 
~olltra o Corpo da Magistratura, que parece, que 
as instanci.s para a introducção do JuilO des Ju
rados niio tanto 8e fundão na excellencia desta Ins
'tituiçiio, ( que eu aprecio, e que 08 IlIgleles con
• idcrúo como o baluarle dtU 'UtU liberdade, ) quaD
to no rancoroso odio contra o estabelecido,Poder Ju
diciariu. A indistincta censura dos Magistrados he 
-eertamen'. iajusta , e só póde ter filO de in
dispor e eslimular o Povo contra a authoridade 
dOI J uile .. , ainda da mais iIlibada reputação; o 
que afrouxa todos os vinculos da lubordinação. 
No geral le póde duer com verdade notoria. que 
a Ad:uiniuração d. Justiça Criminal foi t e ainda 
he, entre nós, maia equitaüva do que levera; e 
talvel ba mail razão de queixa de impunidade 
dOI reol, ou de sentenças maia extenuantes da 
imputação, do que a gravidade do crime e de 
lua prova reclamaria. São rariuimas as execuçõel 
dai peRaa capitac:a •. Isto mesmo era insinuado pelas 
Ordenl do Regimento secreto dOI Tribun&es no 
Governo anterior, que aempre se distinguio em 
humanidade. e clemenei.. Tem-se dito, que pelos 
:J aradoa be mais segura a liberdade e vida dos C.i
dadãos. do que continuando o SIstema de J uises 
de Direito, que aempre ~tão debaixo da inHuen
cia do Miniaterio para a sua con!lerv~ãe , ou 
promoção, ainda mesmo que a Constituição OI 
fizelse inamoviTei. • e independentea do Poder 
Executivo. Porém he não menos facto Dotorio, 
-que ainda no Delpotico Ministerio do MarqUei 
de Pombal, apenas IÚO mais nota ,eis os casoa 
atrolea do a80 mftuxo na comdemnaçio dos doua 
réol ItaliaDol Malag,.ida, e Pele. Mas de qne 
.enem eatu declarações par. se instar pela In
troducção. ou antel invasão. de uma Inltituição 
fttrangeira, sem & Nação estar preparada para 
recebeUa? Ainda as melhores Inlti&uiçãea de um 
Pais Dão quadrão a outro. seDão prematura
mente. lem .. esperar por opportuno tempo. Be 
i' mui noudo o enthusiasmo dos Reformadorel 
aiDda OI mais instruidoa, e bem intencionado" 
de não ,nlt'a,. ( como clil Burke) a d;~t" fIO Ig,tema 
cIot "OI r,.,tlioJ. Esta Assembléa tem em vieta 
melhorar o plano da educação do POTO; antes de 
produair eIte os eeoa .. udaTeia efFeitOl, não pare
ce prudente alterftr a norma judieiaria, e muito 
meDO' antel da reforma du Lei. crimiaaea. que. 
Da maior parte. aão abaurdu. e deahumaDu. Nem 
vejo o que a Nação ganham com o .,atem. dOI 
Jundol t úo JJOdendo jamail diapensar o ayl. 
IDa dOI Magia&raclOII, que sempre laio de ter #Cran
de inSulto DO directorio doa mesmoa J uradOl t 
quanto ao exame do. faetOl. e conceito dai pro
vU t aendo-Ihe sempre rnervada a applicaçio dai 
Leia. cujo arbitrio .. lhe não póde nCSar. em 

quanto nãQ sobrevierem OI COlligos Critnin~,I., Ci
vil, e Mercantil. Em fim nlto convém pefliulldlf.mo~ 
nos, que se acha neste ~\ ugusto Con~resso eone.en
trada exclusivamente toei. a sahedolla da Nlu;uCI' 
he de boa razão deixar para futuro periodo a o.u
ttas Legislaturas a decisão desta importllnte. Dlaterla. 

O Sr.Carne;ro de, CU111,n: - Eu nada de
'Veria dizer depois de ter fàllado o Sr. Andrada 
.Machado. que satisfez não só a mim. mas a toda 
a Assembléa, como um digno Deputado quc fd 
honra á Nação Brasileira; mas Itiio po~so. ser in
ditrereDtc quando IIC perten~e que a .m,~b~ pa
tria não gose do bem de tao celeste ID5tltul(ao. 
desta protcctora Divindade da liberdade do cida
dão e da segurança de Sl18 propriedade t Di.in
dade adorada por todo o homem que alRa a conser. 
vação e deCeu de seoa. direi los individu&ea. Q~!1ft 
p!)de sem tremer conSIderar o riaco dai lamlll" 
que de aba.~t.ada8 descem á miseria só pelo capri • 
cho d' um Magistrado! Na Bahia sei 111 que hou. 
ve um , cujutilhas ajustado o preço das caulDa. 
e o que mais dava era o que tinha justiça; oua 

tr08 exemplos poderia aponlar se elles fOSlem pre. 
cisos; mas sem dependencia dellt'I, aB811 está de. 
monstrada a necessidade e a vantagem de cad.. Uftl 
ser julgado por ROI iguaes. O desgraçado Luil 16, 
esse bom Rei, que OI aatelites do Despotismo e 
m os Coc~elheiroa levarão ao cadafalso, ja certifi
cava aOl }t'rllnee.ea, quando convocou OI Eltado. 
Gerael, que lem esta garantia debAlde jul~ria o 
eidad:"ío seguPOs os 8eol direitos, e debalde •• 
trabalharia em DOVO Codigo. (No relto Dio H .. -
tende o Taehigrafo. ) 

O mesmo Sr. Deputado ofFerta!O a aepinte 
emenda. 

" H a,erá J oilo dos J uradol tante nal causal 
crimes como Das ci,eis. - Paço dA Allcmblea 18 
d'Outubro de J823. - C"rmi,.o da CunAu. 

Foi' npoiada. 
O Sr. Carvolho e Mello: - Somol chegados. 

Sr. Presidente, a um dos pontol Constitucionaes; 
da maior importaDcia, uma dai p,inci.,.ea .... 
do Sislema CODstitucional , e a p~jDcipal ~rantia 
da llberdalle peasoal, e direito da I propriedade do 
cidadão. São tão conbecidu .. ralões ludameD. 
taee dos Juiaoa por Jurados: são tantos OI E .. 
eriplores que á porfia tem deaenTolvfdo esta dou
ttiDa, que torna-ee escusado o acarretar para aqui 
OI lortel e inveDciveil argU'JllentOl da sua lleeeui. 
dade e utilidade. Quando no Artigo 7.° ee n. 
tabelllceo como um dOI direitos mais principael 
doCidadio Brasileiro o ser julgado por JUJ1l.dOl. 
era mail apropriado eslabellecer IOlidamente Oi 
motivol desce principio politico Legillativo; m .. 
era tão evideDte uma tal doutrina, que quaai pas. 
aou ~mo principio de verdade de simples intui
ção : tanta era a força da convicção dOi Ilonoe 
animoa , que unI julgárão desntcel8&rio ajuntar 
fundamentos para IUltentar doutrina tão cuDheci. 
da, • outros entenderão que quando cbegassemoa 
ao Arligl) que ora está em discunão seria oppo'" 
tuno disputar a naateria t e trazer a publioo eual 
rasócs doutrinael de justiça e utilidade. Eu, Sr. 
Presidente, fui um dOi que me reservei pa'a el
ta occaaiio t penloladido de que era conveniente 
disputar ao meamo tempo da applicaçio que to. 
tre nÓl deria ter aquelle principio elementar. 
maiormente porque .i que no ArtiSO da prMente 
diacuslio Uabio oa illustrel authorel do Projeta0 
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ai~ • diltiDeÇAD de que eo~nDha ntabeTeeer-se 
IOI~ par. o. J UilOl Cl'imiDae., e para tempos 
Inall remoto. o dos Civeill. Toda "Ita doutrina, 
bem como em qUllllquer materia de Lel1'isJação, não 
deve IÓ ler cOllsiderada IOb OI Priucipios d. 
j UIÜça e utilidade, mil tambem lob OI' de Rpe 
plicação áa circunltancia, em qtlC te acha a Na
ção par. que liio applic3ni.; de outra maneira 
le!'i~~ IÓ bclle .. ~ de theoria .. regrae J,4'ilO8Ofico
PolatlCU flue le fstabelleeeuem, e não IOlidaa e 
jU~ta8 regras pa.ra reger os cid.diiOl. O Juizo por 
JlIradOl teve origem f'm algual povos da Greeia 
e entre OI RomaDoa. Se não forão reguladOl en
tre eUeI ~mo o forão ~ df'poie de alguDS leculos t 
entre os IngJezeI e outral Nações que depois OI 
adoptarão, tO$favia naquel1a In8tituiçio e pratic:\ 
18 vêm OI primeiros elementol de tal ettabelleci
mento. Por quanto nli se encontra o ser cada ci
c1adlio julgado por outros de sua mesma qualidade 
e igua1dade; poderem recusar até cerlo numero OI 
Juixes de t'acto; • (~ecidir le a accuaaçiio por nm 
m"do luma,io e f.cil Os I ngleaea porém he que 
levarão coste esta helt·cimento ao subido grão em 
que se acha , combinando os intereuetl da j\t8tiça 
publica com o particular de cada criminoso; e 
.msbndo o perigo que re.uUa de serem os cida. 
dão. julgados por magistrados certos que, com o 
UIO e posse de ,julgar exehlsivamente, adquirem 
um certo orgulho e dr.spotiamo offcllsivo dos Di
reitos dos 8eoS ctlllci(laclliOl. Mas he neceullrio con
tessar de muito hoa fé que o estado, ('m que se 
• cb~ este eatabeJ~,:imento entre os Ingle~s. he de
Yido. ás circuns'ancial particalarea, porque cem pu
.. do este I'o\,o iIIollrc e ~n~roso, .que depois de 
revoluçãeos por moti\"os. dtO Religião " Liberdade 
fOi como (le gráo em gT:10 c~tabenecendo costumes, 
e moral com ellel ligada, q"e a fim produf>i,ão a 
optima Con'itituição que os rEge, de que fal par
te esta optima institui~io dOI J ui.os por JuradOs. 
BastA 1.. a Hi'Jtoria particular deste .Jairo, que 
modernlmente P!!;WU pel.e mãos de tooos, para 
eonbet'er que isto foi " resultado dos costumes, 
~io nncioDAl, circunl't:ancias poJiticas, e instruc
ção e moral aperrei\·oada~. Niio he pnrem tiio per
&ito este sistema que não possa ~er combatido a 
art03 reI peitos : muitos o tem fcito modemamen
te, ainda que couhgcidos por muito filosoCo.. O 
conhecimento da, provas ~e facto ny he tão sim
pl.. como se perteode. As regras de critica para 
entrar Da evidenda do faclo llio proprias da mais 
apurada filosofia; nem todos os faclol! do por sua 
utureca tão eillgelos, que fique mui racil avaliar a 
certeza das prov .. ; o conhecimento da erimin:ali
.tade do faeto he um tRnto 61080fico e juridico, 
e Dio ehega ao alcance de quem não for ilIustra
tio em eonh~ilDentos jurídico·criminaM: o fim 
da. Lei., que i,npoem peus aOI criminosos, he es
tribado nas tlUIS pcd rU angulares de não castigar 
a innoeencia, nem deixar impunido o delicIo, e 
bOS J ui .os por Jurados a balaaça inelina-se a 
tleiur impllnes mui&ol r~os, e contra fItes mes
mos ba o risco da ignnranda dos Juizes, que ,!or 
poaeo ilIostrados, levados multaI TeSes da mva 
do crime, darão por provados slgnnl qu~ não te
nbão .,.. a'timOtl quilates de prova perfeita; e .. 
ROI JuilOl Ordinari08 ha o perigo da preponde ... n
eia e orgulho dos magi .. tradol, no dos J uradOl ha 
_ riacos de que os J uilet de tàcto, que 110 
Jiu- üadin, propeD_O pllfa Ii,_ ou colpu 

sem proVi, e por IDeei". de ... tição, iaimiade. 
lubomo, ou medo de • a"harem em iguaea cir .. 
cunstaneias. E 8e por del~raça nmoe que .. cor .. 
rompem Juizes, que tem "perder bonra, e fuen· 
da t como não ser.l de temer que maIs facilmeote 
se subornem 'vou conolrlpiío homens que não tem 
tnnto que perder, nem indagações a recear depoia 
de findo o seo Julgado P DI"mais, Sr. "rnidenle, 
nestes J uilos prevalece muito a authoridade e ia
telligencia do Juil Letrado, que p<lde quando qui
ler e com geito no rel.torio do processo apoderar. 
I! dn opinião e animo dOI que jllJ.{(ão.' e fúra en. 
tão mtlhor que o del'gra~ado Reo tlvel~e • eecr 
favor mais votos de .Juizes I.elrados, qUf! er1'o en .. 
tio maiores garantillS da sua L.berdade Civil, Co
nheço, Sr. Pre8idente, que muitos magisl radoa 
podem ser eorrompidol; mas .s causa. proyém, de 
lerem nomeados homens iubabeis por saber ecos
tUrilCS, de serem mal p:sgos, e nôo selem pUDi
dos quando fllltão ao aeo dever. Em fugIa. erra 
a.i~ o fiador da bondade de tal instituiçiio. aios
trucção qlllU1e geral dos .tOS habitantes, a probi. 
dllde moral dos mesmol, e a honr~ puhlica, re
sultado feli. da polse diuturna de uma boa educa
çlio, e da liberdade civil e politic:I, que Iht's ·afian
ça a Constiluiçilo, folgando os priltcip:ses habitado. 
res do Condado de Y'erem insc. iptos os leOa nome. 
na lista doi que hão de compôr o Jurado. Quiio 
diversAs, por desgr:l~a, SIlO entre nós aI circuptotan. 
dos! Tem-nos falttldo in!itrucçiio par,icular e Ilubli ... ; 
~ra be que vamos consolidar a justa liberdade 
Civil, e o que mais he, fóra das grandes po"oa • 
ções ha mui poucos que mereção a j \fIta confian. 
ça d .. · Lei. para lerem bons J.uizes ; e a desor • 
df'm, caprichos, malquerenças, inimisades, e a&6 
IUbl'rnol occupamo o lugar do justo relultado que 
se deve esperar da e~eclJção das Leis criminaele 
Mas nem· por isso, Sr. Pm.idente, pertenelo, que 
.ão se t"stabelloça eutre nós o JuilO por Jurados. 
Quando t'staheUecemos um Governu l\fonllrchico. 
Constitm:ional, qu:sntlo trnbalham08 prlo firmar, 
ergllendo lima Constituiç:'io para um (;ovl'mo 
Representativo, tira IIh!lurdo despresllr ()u proa
erevt!r () Juizo por J uraelos, quero diler, que 
hlljão Juizes de facto para prova dos erimt"tl, re
nhindo sobre OI J uites de Direito • applicaçiio 
da Lei aos casos oecorrentes. Ftlrl\ abAurdo uma 
tal proposição; e em tempos tão illustr:ldos, quem 
se attreve~e a sustentilr elita propo!'içüo collrir se
bia do odio publico; e cORvém plantar fORte arbus
to, posto ,\ue exotico, pelo menOI no inferier do 
Paiz, e CUIdar em aelianatal· o com cuidadoso des
velo e assídua eultura; peUl depois de ter palladc. 
o artigo, em qlle ae estabelleceo em theae haver oe 
Juizos por Jurados, convlnba fazer oulra cou ... 
Resta porém, Sr. Presidente, examinar se ctlm. 
p1'e já fazel o, e se em todos os J uizo!l. Nesta 
questã,~ ardua e diflicil, em que tem faltado ~n
de. et~genhos t deixando tbf'orias methaphillicas e 
."trnetas, forcejarei por Ajuntar aOI prindpiOl 8. 
1000fico-Juridicos, ji expostos, a utilidade da pra
tiCL Os illUitres compiladores do Projecto esta
bellecerão, no artigo que discutimo8, qlle tfOriao 
lugar já n08 process~ criminaca. rnervaudo para 
()ntro tempo oa civis • .A, miJlha opinião a este ra. 
peito be que tenha lU2'ar ~ólllentc nQS Juizos cri
minaes, pareeeDdo-me desnt"cesMtio e impr.ticavel 
n08 civis. Eltes tem mui grande difFerellr;a d. 
al q.. • pertellde c .. lisar o c!.lic&o: di~.I_ 

••• 



tIt .. for." ..... pren •• , • diyenat alo .. 
.. teriu que nell. _ COIl&FOyertelll. NOI criminaet 
trat.·.. IOmente de achar contr. o réo .eçusa<1o 
.. próy.. do facto .crimillOlO ,ue commetteo, e 
• 'u v_ • _ limpliecs J!Of Via d. regra; e pos 
outfOl q..... _pre ~o InyolyieJot principiOfl de 
Direito .. o (ado, oa quaea tambe... ."dão • 
maior parte oemplicadOl co... cerC.I circu ....... ci .. , 
qae I.... lalld.ra natum. da acçõee. que .. 
pro,.,.. .. JailO. TodOl OI qne 4em 'e .... do o 
.ro',o ,a,e o"turão pelo v .. to c:am»Q da. J nrispru .. 
deael. ay.a conhecem que • malor r.rte dUI pro. 
ftIIOI liio por &ai maneira complicado.. 9ue a 
lepa~o do f.eco seria por eatremo difljcil, por 
Dio d,lRr impoaivel; deo •• il o Codigo maie' lia .. ' 
leio o .implet não pUm t.nto ao claro Wdos .,. 
flC&u. que produzem obripçÕet , Ü que Dueem 
U KÇóea t que .e po,.o u'rcmar do Direito; 
além de ctáe complicüOo&e um.. acçóel com OU&rM, 
por maaelra que IMO comp,icadoa OI factos com o 
llireiw a niio poder Rp.rar·se luminosanaente. Se .. 
Jlio exeml'I08 u causa. teslamentari .. , de pruos, 
'morgado., e mai. que todul as de .enidot., a 
forma »Qrque aClu.lmmte se proeeAÜo .s acçõe!J 
ciyi. .5e talnbem exemplo dt'l~ verdade t o a theo
ria g, 'ral de que "aepArRção dOI racto, bo fseU 
• luminlJ8A pio ae casa com a pralica, porque 
• 'lItidõio daa materias ei ,is, que cada vel mais 
li augmentãcJ eom o trato d. v'da social, loru 
diflil:al e im "oasivel o J "ilo do. Jurados em gU 
IDlterill. Estando pois .0 meo ver au.tentado q\le 
OI estabellecimentos do que Ie traJa deve 8Ó lcr 
Jugar nas maleri .. eriminae", aio polSO convir fam .. 
bem que desde j. ie ~nh. elD pratica. A balO 
principal ..to Juilo por Jurados em materi.. cri • 
• iD'" be qae o. J uiaet de (aoto tend(JeC) dado 
por )J!0vado, eat.helleçno 08 de Direito á appliea. 
,lo da Lei. Di.to RgU,,"R fJCJr nece"",ria (DDSC" 
.uenda que a 'Ai deve ser clara, precisa par. 
&Odos OI caso., e apt,lIcay ol tRI qual se acha. Quem 
dirá, Sr. PrellÍdente ~ flue o Codiso ~c'ual esloja 
nelta drcun&tancia P }I'I1It"O DCU"" pen" para ,,1. 
sun. delic:o!t te.. que ba furão escripta8 com 
peDI~a de I!an~ue, Os teml'oS calamitos()8. em qwe 
foi prumulgado fizc:mo deJicto o que ,10 8UI D.tU .. 
~Ia o Dno era, e rUlerão pen .. que aio .io 'bo. 
je em dia applieoavt'is, e com Unt.a orueldade 
• faha de pr\)porçiio, <1ue ~enio por lua melm" 
n.turella o UIIO e applicaçlio. Este seDtimelttogeral 
dos flabios J uriscoalult.. be confirmado peJa prRti .. 
.. dOI 1'riblln"cs , que tem redu.ido 08 J uiJe' • 
L'gi~llIdoreB. 110 poia necc ... rio e justo que Itl\i. 
um Cocligo crirniaal IIOVO. forlDsdo eegundo .. s 
lun. do Secl1Jo CID que vivemo., em que mios 
am!.tradlls firmando o Direi&o da aegtarança, e 
Jll.,a liberdade do Cid.dão provinlo a impunidade 
Cio erilAO com p.mu ju •••• , pntporcionadas ao. 
d.lictoa, ~ .. mais hum.nu. que forem compa,j. 
~i. com o bem estar d. lOCIedade. Nelle mesmo 
• eatabelleeerá nova forma de iodagar e proces .. 
•• r OI delictol, evitando OI proceslo. inqui.itori~8 
• "f'satori... pen~indo IÓ OI que. ~la. primei .. 
RI eonf'rontaçóe.. funm carregftdos da ,noaimi· 
lh.n~. ou cer&eu de lerem r~.. Só eDmo pude 
ter lUlfar o elltabelleeimento d.. Jurado.. ..tando 
a.ntada • form .. do proeeao, e he,endo cer&eto 
la d"l J .. eis q\le bnpoem pena a cada deUdo. Be 
• 18 o J ui.. maie .e~ul'O que 18 pód. proferk em 
111 .1&I.ia J • ,!uando ,.. tue • do 4ft. 

Jef.rd., lOS nono. CDlleid.l'dS a hi(:A'o dos "' 
Defieio, que de$ta libornl iOI,ituiC;ao lhes pode ..,. 
,nlCAr , é que levará ... uito temf'0 • formação d. 
um Codigo criminal, ee~lldo ft8 id~ .. que expo
~1U0I, lerá nçoe ... ,io form.r prhueiramcllte " .... 
Lei leglJlalAell"', que eetabtleça uma furma 'de pro. 
~ proYi~rjo, e t~m o D~ctamento da. ref\tr-
1111 da' pepas que rigoJosameDte ae j"I'P~1II 111& 
detUJo. Qua,,'" couus bouveuemPl de (per coa", 
tr.rã .. ' • iste» ",rilio abeunlos, que confundilldo e 
elUbrulhando a ordem aC&UA\ do. Depci.. niminaer, 
em -ve,,· de morro.. uteie e salutares, modu.iriio 
maJes incalçnla,eie e maiores offcnsu á liberdade 
civil e poiitica dos 1105'" conc:idadüoe. 

O Sr. dl",,;44 , .4/bu9'"rgu, (Nilo se tIl.d. 
o 'l'achipío.) . . 

O Sr. SiI'DG Lü~: - Sr. Presidente: TOI\o 
110 a levantar-me para replicar R alguue Sn. Depu
,lido.. daejaaclo que o q\le disser, nGo pareça con
ter R 3SpereM de controvertlin. Retltrin~ir .. me,bei"; 
a algUM poD. toe. ActuRlmencu parece Ullheral e im. 
prudm" contt'Overter. o que fie considera já IOf 

ele opinião publica. M.. netO semp1'O n imitação de 
Instltuws "'fIl11eirol, aUás em.i bons, ho de MU. 
davel eWeÍfo em todo o pais. Bon.parte .em duvi. 
d. roi temvel despota, Rodo aborto militar tk 
Bevoluçaio da Fl'IIlça; pon;m pinguem Ih, ncp a 
ca~. politica t COlO _ que conhece0 e _aterilou o 
genio e o estado da N~o FflOOCU, qu.ndo dite 
se, gue I 'Ined'uição doa Jurado., intród",ida pe-
101 PaDlomimos d. Con.dtuiçio IDgleaa, Runea " 
".turalisaria n. França, em que o povo be de d. 
,iva phlllltada, e de COIl, ... ri08 b.bitoe lOS d. 
Inglaterra, tendo vivido em MOUClrc:hi. .bwoluta ~ 
tantos lecuJOR. A França sentio 08 deplo,.vei. cf. 
tHeoa da lastituiç.io dos Jll!'l~08 nos tempoe atro. 
aes em que p1'edomiQa1'io, 08 Anâ1'cl.ietal, e Regi. ç_ : 08 horridOl J arados aíio 08 que di.iio rua' 
a I_'iça do povo, remettendo (& Guillotina 08réoe 
ainda sem prOVAI, dizendo fIta,."" ,a"'JeitOll _ 
,fl/C' ('o,.,cienrrfi. Ainda .depois d. pmente Mon .... 
chia COQ5t1Cucionnl, 03 Jurado. ,.10 eleitos pelo. 
Prefehos das Cidades, enlre IS pessoa. de con •• 
derRçúc» pela lIua in'elligrncia e propriedade; o qu. 
he OO\'II C!specie de Corpo de Maghtratura. EIRei 
Luis X VIII. haverá. bee annos mln,'ou A Iu,t .. 
turr. a Mr. Co"" t para bemsc inteirar do '1 .... 
ma do J ura~ Ingles; a 61D de o applicaf, no 
poHÍvel e p!'llicavel, ti França, onde 80 acha 
publicada a judieioli. obra d~uelle sabio • .... 
respeito. Duyido que ao Hl'IIil, aiDda ~r coDli.. 
derovel tempo, se PO'" adoptar o methodo BritaDnl. 
co, Cluo 'raz muitos eucargos aos eleitos Jurado., im
pondo grave. penl' aos que fidem .abterfuciOl 
para não exercerem ene oflicio. OI Senbores PNo. 
piaArates parecerdo ter dado ruie. triumphDII., 
allegando, que .. In8titui9iio do. Jurados 10 iot1Ve 
dUlira em IaglaterrA quando t'ra bar.r.; que exi .. 
tio om OU'1'08 povos em quloto o despoUemo • 
D!'io maheleceo ou Mooatchiaa da Eal'O~; qUI 
os I ngllles até já atabelecerlo a dita IllI&ituiçat. 
". Inata. e Serra LeOa, onde 08 Povoa 160 mui
&o mfDOS instruidos que no B.uil. Poréll h. D" 
eeuario que n08 recordemos d. bil&ori. particular 
de IogJahJTa. que tem horridOl e&lmpl.. de dei. 
~dlmos do Go.ftDO. • ae crueldada dOI Jv.iIeI 
Publicos. e que a dita Inllâ&ulção (eepado di .. 
os ClaCflicoa Escrip&orea d. Ingl.t.,..> b. d. lml' 
.....,w odpm, que ,ai alem d. IIQYI .. MloI. 



( frI, 
o progresso. dIA.tUit,_ •. ' do Cbristianl.mo. he • 
'll\tl .u.&U alia humlhlsadó I N~o Bria.aica, • 
('lIl1st"uido Oj!6 &coe J4u·adol. e J'ui ... mail t.am .. 
l&OlI.n:io 6P'I)lic.~~ ó rigOr de .... , aind. mui 
b~t!"ral.; leal, entóllláel. Alem d. que (u mui .. 
d,ffl'reqça ccmtlnua~ .lau ... Naçiio .,..Il0l , .,.. 
tUrnet. e, proport'óGallo. II'lduallleQte ... pai .. 
,\ue c:onqU1S&~O, do. que ~. ilUroduair JaRitutol a. 
;tlp e.pecuhatel d,! N&çOll el.trI"haa! e ... pre. 
para tortO do é,d1~çaO • tempo, em "pa~ •• pq, .. 
tulo8. goYtmad.. por- mui dlveno· ~mea -Poli.i. 
co. Quanto • ibttod.ucção. dOi luradol .a I.dia. 
eUI:' he de ~odetila da&a t .Hlido dirigida a lua ado .. 
pç.o peladatereta ecoaollu.do 00 ...... 0 laglea, • 
aé . teo' Comml""iôs, quo acharão .'acilia.dee·, 
tanto pela (orça do exemplo doa J uradot eutre OI 
NàCiónaefJ. eomo por ter, C*Do elleS di.ID., o. 
lndisl UI". pl.J'óo ogudtl "e, d/trtI .,i'ti,e, ilid""rio
to. d«U. e ""só; tetado habituado A, Iubordin .. 
?O, n~opropeaso a C!imes gt'Il~t:t. pelo atO odio 
a elu ... de .aagIl8. t4nd. de atumlel, .. undo Oi 
~riuclpios :de SUá Religião: aota se, a lua .gude •• t 
c:cHa\ que b08 le08 :tratieoa luem t ~ IGbre o dedo 
~~ta. de luto co~pesto po~ ~w e lota. Quaa~o 
li lltt'OClUÇao da dlta In8&1IUlçuo .a Sem Leôa h.o 
."mira t POt 'ser a po,oaçli~ ... ainda .. ui. pequeaa, 
.~t·m de. que. OI 1~1J1;.. estao prepara~do a Colo. 
lua patá maior ClVllasaçAo. (Mendo Vil" da Serra 
I.AiGa'llegrinbos pari aprenderem na. Eseo1las Le •• 
e.iteriaaa. de Lõndtel, reoonhecendo na geatedo 
pai. babilidafle para OI eflohedoaeaeOlt auperiorel. 
COMO já. bem tinha· notado o 1l00SIO g.criptor F ... 
ria e so",. lia daacripção do SelilllJ,;' tk Guiú. 
<Alie Purtuga! deiltou ,~rder. Lembro.Dle de ter li
-do no acredlladli Escrlpwr Fraacel, "Ir. LaI»r~." 
:Membro do hstiluto Nacional de Pari., Da ,. 
obra de Edu~çio pelo E",.,.wo bJ u'uo t ~ue eUe 
prl'lt!Joeára •• ~radãv.el. elpeetlCulo de' nas duas· Ea. 
eoua.. 8llbir.m 1.08 archibi&DCOI 6uperiorCI OI aegri .. 
_110. .de Guiaé, eutre tanto que deadão 08 61hOl 
dos Lorj. lDglelell ,á par dos quae. • dua igual 
iastrucção . daa Primeira IAtral. EU! ~mhem ~i 
!'efere, que eira taes EacoUas &e hit ... a 10trodulld. 
I IlIsUtulI;ão doa Juradoi para ., ca~,tigo doa m60 
ninOl, 88Ddo estes. os J UUt'. de.fiu.lo; l:OIh o que 
erio doutrillados a bem julgar eom jll.ti~. e hUlOa
raidade lObre. .. eulpas dOI &eOS eondisclpuloL ~m 
duvida· o meJmo he p08liyel entre nó.; poi. até 
8tI indigenas do pail t tem OI ol/wl "';'001, que bem 
indicio • pnde vivesa de espirito t e naturaes ha. 
Itilidadel, beM podendo diler 

E. De", in ,,011;8 t agittJnte N/f8nm't8 lI/o. 
Por tanto concluo, que t quando entre aós houverem 
taes estudos preparatorio8, mais humanol bal>itos. 
~: melhores Codigos, Dlio tenhu duvida que terá 
cahimt'nto a Inlltituição do. Jurados no Crime, e 
ainda 00 Civel. Eu 61) conte8lei ~ e ooote.to, a 
lmmediâta iutroducção antei da rerorma dll Leia. 
e dos eosIUn\C8. Assás jll vimos exemplos proúmos 
de yiolento induxo do Povo DO J uil9 doa J uradoa 
sobre abuso da Liberdade da ImprenN, e ainda 
de J UilOl nos Tribunaes, et-rcadoi de partidista. 
tumultuariM dOI ré08. Nãe 18 .'tendendo a eatal 
considerações, ha justo (emor ele pusermos por c.. 
IC" fatiei, e por muita variedade de coiau pio 
• &perimeatadaa. 

O Sr. Brm" Pontt's tallihom oferece0 o .. 
pia.. adcli&al8c'\to t depois de o "f aotiv.ad. t .. 

li. ~ fIM o Tachianr. "", ........ 
telli&i,el. 
. Plopoaho e legu_ eddi&llQtBtO ____ 

ti,.;,., .• T._"a" - s.,du_ dtade .i4 fJlbB.. • 
IUII ...... (Sal,. a ~o.) - B;M4 

Foi apoiado-
Le_b&:arão. tIltM alpal. In. Deput'" ,_ 

esta matcria tiah. l""ar pro.prio para ae Ullar, fi
era o Titulo do ·Poder J udiciaJio; e que por .... 
8Ó como prnenção se poderia admittir, para eatabe
lecer a publiaidade dai ...... Trl .... aiI
a.alel. 

Aaeatou ... por I. qoe a em .. detia _ 
proJMMCa como lDcliClÇlo .. hora propria; • .... 
conveio o MO illUére eu,b.r. 

O Sr. Preli..,. decla1'OG adiada. d.a_ 
por ter claclo a hora .. bdicaçôel. 

O Sr. Jlorat.ItlfltCl: __ Nada ha.aia jerpaça
do do que detptDder a Na. _ 1Ual1eDCI. pUa 
obter Certos fiol, • IÓ dellH. aproyeitarem .. 
indignos. 101ft que teahio a applieaçlo ilue dneal 
ter. Gastá ... gru.... .. ... &iu para. a ....... çio 
da tropa. e o -po. IOIcIado ae. _ flu. ~. pio d. 
boa quaüdAfle. Eu co.beço ,Sr.· Plelideate. tlae ... 
he .ui~ proprio apre.a&ar Data AaemWéa o pie 
que se dá' tropa, mu eu quero q \le ae conhetapela 
"ista delle, como _ dilapidão OI diDheiioa pu
blicoe t e ee aUmenta o pobre Soldado, o defensor 
da Naç-.íoó (O OradOl ürou d' um leaço u. pão 
de munição, e mostrando.o a Aaemb1éa t anuilluolI.) 
sm este o pão que a Naçio quer ~ue .. 1eO. 
Soldados comâo' Eatou certo que .ão; 81" 101 
CommilUriadol .. ilD tu ceata. E ~ que .rtel) 
estes COIIUDi8llriadOs? As eircun· &a1lC.II d. RUe ..... 
os ruem aeeeaarios; mil em pu '11 Dão njo que 
ellet sinão se Dão de peao ao TIa_uro .... ~ ..... .. 
.•.•...•...•.......•..•.••..••.•..•.........••...•....••.••••..••• 
Eitll conlideraÇõea me ele&ermido a &ar •. 1ft
leIlle 

INPICACl10. 

Proponho que a Commamo d. Guerra .,.. 
lente quanto antes um Projeeto do Lei I()bre o 
modo de ser fornecido o .xereito do Imperio, 8-
eandoextinetol os Commisllliadol aOl lusa'" Oll
de exi.tem t havendo todavia contempl.ç«. com 
os Em"l!IJadoa desta Repartição, qu. tem lenido 
bem. - O Deputado Jlon'"""",. 

Requerida a urgencia t roi apoiadl e apP"O'" 
d. tem dilcuuão; e teita a to' leitura, ju ..... 
.ateria dedeliber~lo t e entrou·em de1M& •• 

" Sr. JlmJrada MGtNulo ofFereéeO esta êIHIUl .. 
" l'roponho que 88 eomeda ai Commisdo .t. 

OOen"& q"\8 tome elll conlideraçl0 o melhor modo 
ele f'urneter o exercito, tendo em ti,ta·.. ab .... 
ao methOdo actual.- lI"d,odtI MllCMiID. 

Foi apoiatlL 
o Sr. Calmo,.: - Eu ft'queiro que .t. pio 

que apresenta o nobre Deputado. o Sr. MtMÜ,II".G. 
Ifja reaettido á COlluniuio de Saude Publi~ p .. 
r. ex:amiüu " he daQlaoso ' .. uele, e poder eU. 
gi~.~ • re&poasabilidadtt cios c;ulp:ulOl q\l8udo eI 
&..,00. 

J ul8O&l.. discutida a materia; • eoDc:ordnde 
o Sr. MtmlHN,. em que a .Iua IDCIi ... ~o ... 
poeta. YOtos, eegu1ldo • emeDda do Sr. ~"... 
Jlacll_?, prc~PO. o Sr. P,e~d'.&e:. 

1.- tia de, .. CJlCllUgu-H a eo ...... lo cIe- O .... 

• ••• 
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... o ~1ar o melhor modo de r~ • eunt. 
110: Decldio-ee que aim. 

I.· Se de,ia remetter·. o pão , Com.iaS. de 
Saude Publica, pela forma que requerera o Sr. 
Ctúmotl: Ve.ceo-ee qae .im. 

O Sr. J,NdTGdtJ MacluadD pedio a palana t 
.. 110 fi. ela tua falla elereceo a ...... 

INDICA(flo 

PropoDbo que. made eu"r o BiIJM! de 
Mariaaaa e o Ou,idor da Comarca de São Joio 
d" EI·Rei sobre a popul,~o e divilão da Pregue
lia 'de SCo João d" EI-Rei; e ,ae ee dip ao 
Governo não prô,a • dita IgreJa emqaanco ee 
Dlo decidir a di,iliio oa coDlernçio da integri
dade da dita Fregut"1ia. - AfIIl,..tf. McAtJdo. 

Requerida a ur~cia foi apoiada, e appro'a. 
da; e reita a lo a leitura julgea-. .....teria de do. 
liberação, e entrou em debal8. 

O Sr. Carneiro 44 Cuw oft"enceo o aeguin
te additamento , ladicação. 

" Que i,ualmente lO faça ateasiva a todàI 
-que tiverem maia de oito mil alm... Paço da A .. 
·eembléa 11 .r Outubro de lSIS. - Carnei,.o • 
(;unlatJ. 

Feiapc;iado. 
Fiaerio-ee' algumu observaçÕel 9 e o mesmo 

'Sr. Deputado Carneiro da C""",, maadou , Me
.a a seniate emenda. 

.. Qlle se comprebenda lia Indicação do Sr. 
.Andrada MIJeM. a ~regueaia de Golaa. que 
está ,aga. Paçod' Anembléa &c. - 'Carneiro da 
-Cu,,"a. 

'Foi apoiad .. 
O Sr. Arm!Ío Lima pedio igualmelite a .pala. 

"ra, e fel 'tamtiem uma emenda .este. ~~mol: 
" Proponho que Ie odieie ao Go'emo para ~zigir 

dos Billpol , ou,idos OI Magistrados tenitonaea, iolor. 
mações 'OM .. Igrejas que be preciso .. jáo divi· 
did .. , de,endo' os mesmos Bispos.p?r aos Vi~rioa, 
que .r aqui em diante forem pro'ldos, na Intelli
geneia de que lO ui procc.'Cler a esta dnisiio. -
.Ãra,Yo Lima. 

Foi apoiada. 
O Sr. COIII" A(U;ar: - Sr. Preside.fe: Não 

me oppollho á Indicação do Sr. Andrada Macl&t.am, 
em viAta dll ralÓt's por eUe expreIMdal, e parti. 
cularmente pela grande população da Freguesia de 
S. J olio d! EI Rei: porém quisera, que semelhan
tN providencias (OI6em geraea e exteDaivu., em t0-
da. .. Provindas do Imperio. " outras Fr~ue
It .. que se achusem n.. mesmas, ou elll identicaa 
circUDltanei .. ; e que quanto antel se tratasse de 
uma reforma geral sobre tão intertl8lDte e urgente 
objecto. Quanto ao que propoem ~ Sr. Carneiro 
dtJ CunAa, como em additamento 'aquena indi
caçio do Sr. A"tlradIJ Madaado,; lou,ando muito 
aI intenções do iIIu.tre Preopiname, não poeto con. 
~r em que desde j •• , e sem os eaclareeimentoa ne. 
ceslUÍol, e ",ai. averiguações, A que ., deve pro
ceder, •• fa~a iato extensi,o, como eUe quer, a 
tod.. as Fregueai .. , que tiverem maia do &.li> aI
... ; porque nem temos' per ora OI Udos necet.a
ri. para tato, .e.. isto he materia lO"e que ee 
.tecida sio precipitadamente, e .... OUftnnOl OI 
BeverendOl Di • .,.,., e OI reepectivOl Ministros ter. 
ritorilll. Quanto poré. ao que o mellDo bODradO 

lDembro. o Sr. o.r",;ro dtJ ClIHM.' pro~~ n~ 
lUa outra indicação .ohre a FregUf:llla de Goiana, 
• eU. _ti com eft'eitu a.. mesma. circunlltallci,:" 
que • de S. Joio d' EIRei, e lO sobre eU" e.lI
tem já &oclOl OI esclarecimentoe. e mai. dadoe I,re
aIOS, eo.o me' parece que ematem, até por ler 
bem 'coahecida a,.ua e.ten.. população, n"to ~ 
10 não meoppoaM &ambem que .. faça .extenl~,a 
• requi.ição do Sr. Attdra4a MtIC"" • ref~d. 
Frepeaia tle Goi .. a, ettaDdo ..... " CDmC? .. .a· 
culca. E aproyeitalld~ ~o aportu.a OCC8IIi~, .~ 
p""'o Di. 10 a outra ladicação do ~r., AraflJO L,. 
ma" que pede .. o~eie 88_ Governo, a tim. d. 
obter dos Bi.pos IS Informaçoee .obre .. Jpe~, 
que fie preeilO dividir, mal igullmente ~ ~lDpho 
inda mai. 'eI&a nquiaiçio, e quiaera .. eZlgls18 do 
Governo OI ,ear,lareei.elltoe neces .. rial. Eu julgo 
tanto maia 'neceaaria, atll =çõee; .qUlnto li. 
e9idente que 1JeID ~11aa não mOI proyidenciar 
lIegoeiO de tanta monca. ~e IObre tudo. li.. .Pre
,ineia. do Norte do B ...... , e com partlcullMelad. 
na. de Maraahão e Par .. , que le f'aft1ll abeol-at .. 
mente inClII.~n .. ,.it semelhantn di,ilÕel fie. F~ 
pem ... No Pará existem algum .. de um tem~o 
exteaaiuimo ~ cujos f'rtguneI te acháo a uma di .. 
tancia grande; e. o que he peior, tende. de aor. 
rer .. riSCOl do 'asto A mUODII, e dOi differentel 
oum. que nelle des.gôio; exidem outras, que tal... de,ão ser abolidas, pua _ eattta.elecerem 
e!" lugarea mait commodOl aOI P.'!"eI e ú ~ ~ 
ellÓeI. Na' grade Ilha de Mar&)? com plrtlCUlan
dade 'plltCiza.&e de uma itlteira retõrma a este ..... 
peito &t". O mesmo acontece na ComlR'ea do Rio 
Negre, que de certo .e acha em peiore. eift:UIII
taneiaa, attenta alUI el-teatião, e dl'laDeia do P .. 
rã; o. par. melhor di.r attento o miRro e de&. 
graçaclo estado de abaedeno, á que ce. lido YO_ 
tada • Prorineia d. PITá., e com panicularidade 
a Comarca do Rio Negro, onde tem sido sempre 
a Iécle fie tirannOl e pervertoa Governadores, quo 
DO fUror de lU.. paixões tem por maneira tal per. 
eeguido OI habitantt" tlaqueUa Comítrca, qlle po .. 
,oaÇÕt~1 inteira te acbão qu .. i abandonada.; tendo 
que per iSlo bede allsol u ta nlCeaidade p""ide .... 
eiar .ão IIÓ sobre a exlincção de algum.. Fregue. 
si.s, como sobre a criaçlo de outras, em lugares 
mais co.modos aGI povos. O que dei:.o poDderado 
IObre o Pari ,h. lambem em pande parte .ppti. 
cavei para a Provin~ de G~~.! onde igu~!men. 
te se fasem lleceuarIU as reqwllçoetI, que eXIJo na 
minha IDdicação; particularmente para com coahe
cimeDto de causa podermos estabelecer maia algu
m.. Fregueziu nos limites d' ambas aquen.. Pro
vinciaa, a fim de Mcilitar... a comlllunkação do 
Pará por aquell. lado; como em tempo opportuno 
melhor mostrarei, reservando para então algum .. 
outru oi'.a,nlçÕel. quo não cabem agora. Em ,i .. 
ta do' que expendido fica, approvo a Indica~o do 
Sr. Andrada Machado. e a do Sr. CarneIro da 
Cun\a, quaDto a Goyanna: e, conformando-me 
eolD a do Sr. Arn-vo Lima, oft"ereço tambem á 
coDuderação :ela Auembléa o que exijo na .. uin. 
te emenda: 

" Proponho que se esijão do Governo OS escla • 
recimentoa nec:eaariOl nlo .ó sobre O numero du 
Fregueaiaa 'e IUU CapeU.s filiaes. mas içualmen .. 
te IGbre a conveDi.ncia ou não conv.nienc:la d. di .. 
visãe das melm.. FJ'!SUeiiaa, ouvindo a "Ie rn.. 
peita OI Re,ereDdGl Biapoa. e OI competentei PlOoi 
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. ftido'" ·da di .... Cola ... - O Dtputac10 C0.
la .4pi4r. 

Foi apoiada. 
O Sr. Hf!fIritJ .. de RtmuJ. Um.... pedio a 

palavra, • oftbneeo uma emeada CODc:ebidã Ileatea --: " Proponho que OI Biapoa informem, tmcJo 00-
.ido o Parocho ou ElICOIIlIIIeocIado ac&uaL - B ... ,.." ....... 

roi apoiada. 
Deo •• a hora d. I"Ultar.. a "'0; • 

• Sr. Carui,o ". f'wIl,,, requeno a prorogação 
para • coacIuir G dahate; porém .ndo CODIIulta
• a A.mblN, decidio-so que uio linha lagar, • 
leoa adiada a dilCussã". 

O Sr. Prr.Nlenl, de. para a ordem do dia 
• PlVjedo de CODl.ituiçio. 

!.n .... o .... a .... depoia da I hora da 
~. . M',. 011 .... PiII fi AIru_, SecIeCario. 

aBSOLUGOES DA ASIEMBLE A. 

P .. AI __ ' Jadfllo NOif"rir• ". c;"", •• 

111. e Ex. Sr. - A Aaembléa Geral COIIIti
,,,inte e Legillativado Impcriu d .. Brasil, sendo
lhe pretrente o Plrecn d. Commi_o de Ugilla
çio 1O',re o rtquerimentn de Sa",i,,/!'t GtlNido. que 
lIe CJu~ixa de lhe ter sido tomada PelOI Oftieiaes da 
Alflllldt'ga desta Cidade • quantia cl~ mil e ce.
pezos a preta to de não ter manifellado na wgun
da. arribada que fizen a este Portu, na vi ......... que 
aeguia de Ddenos Ay,," pllra Gibrallar, apear de 
ter fdto a referiria m.nireatação ct.quena mesma 
qU&lltia. ns primeira vez que arribou: Manlla pal'
ticipnr ao Gpvemo que precisa para delibPral' sobre 
esta materia, que llie sfjão remeUldu inform.ções 
exaet3S da mencionada tom adia , e das ruõea de 
não fer lido attendido o ~upplicante DI. lua6 queie 

UI contra IIquelle procedimento. O que V. EL Ie
.ará ao conhecimento de Sua l\-Iagestade Imperill. 
Deos Guarde a V. EJ:. Paço da Alsembléa em 
il de Outubro de 1823. - João .YITJ~ria"o MtM:id 
da Costa. 

SESSAO DE !! DE OUTUBIlO. 

Pruitkncit.& do S,.. Ri6eiro ,r Arulrll4tl. 

REunidos OI Sn. DcputadOl pelas 10 hora 
da manhã, fez-se a chamada, e aeliarã .. ae preaea
te, 73, faltando com cauas .. SrL Pe,~i,,, tltJ 
Cu","" Araujo Gond;"', Ri6ft,o de BI«fU1e, P"ÜJ 
• Alr"", .Andrada C S'fm. C"mtlr", e Fr""çn; e 
.m ell. OI Srs. Ribei,o Ctmapol, e Lopu GtmuJ. 

O Sr. P,e.itle"te declarou aberta a 1eIIIio, • 
lida a Ac&a da aateCedente foi .PPIO"ada. 

O Sr. S~tario Maciel da COIt" 110 OI li
pDta OfBciOl ele MiDimo ~ Estado ... N .... 
da Guel'ra. 

I1L e Ex. Sr. - ACCUIO a reupção do 081-
rio de V. Ex. de 1 t deste mes acompanhando o 
requerilDento, e maia papei. do Soldado AI",., 
M0.4,,,p de Bittenct,rl, e elD CORsequeDCia ~vo 
infOrmar a V. ";1:. que o Governo DegoU a baixa 
.., referido Soldado por ter tido particip~ do 
eo. ... l\daate Q(l C4rrá'O em que tIIi -" t ...... 

ver t1eIertac1o L ... ia de do. ..... , tenelo ,. 
isso ., GOYC.'rDe ordeDaeJ., que eo.. puDido UIte. 

forme ai Leis; aggravIDd.ae agora aquelle c:n.... 
com a falta de verdade, c:oaa gue requereu á A .. 
aembléa Geral CoastituiDte e Legislativa, alu" 
Diudo o Governo: O que V. EI:. lotará ao eo
Dbecimenfe da mesma Âasembl&. DCOI Guarde a 
V. EL Paço em !W de Outubro ele 1823. - Joiia. 
"W,. de C",..""UUI. - Sr. JOÍIo S6f4r;tlfIO JlecW 
à eo.. 

Foi mnettido á Commiaão de Guerq. 
111. e EI:. SI'. - Rapondendo ao Omeio, qne 

V. EL me dirigio em ,r,.ta de 1+ do corretIte mes, 
DO qual 1ratava sobre a legalidade doe vencimentoe 
cio .dual I DlJleCtor do A rleaal do Eureitu, coa. 
muDico a V. Ex., qae Dão haveado Lei, que de. 
ligne OI ftIIdmeDtOl de tars Emptepdoa, e ,teDde 
a&é aqui .ido jj.ersameate arhi&radOl; 1eII01... o 
GOYerDO conaiclerar o .crual, que he Coroael Ela .. 
geabeiJo, CIOIDO eatPftlldu ~m diligeacia acti va, • 
como tal ~ •• 8eOI veacimental pela Lei de 
JS) de Junho de 180&. O Governo ucreaceata, 
flue o nlerido Em...., lIe da maior ... iduid.de. 
ede muito trabalhõ • respoaabilidade. O que V. 
EI:. levará 80 conhecimeato da Aasembléa Genl 
Conatituinte e LegislativL Deoe Guarde a V Ea. 
p~ em tO de Outubro de J8!S. - JoiJo rum. 
• lÀIn1allto • ...,.Sr. JoiD ~rümo Mtu:i~1 da Coá. 

Fei remettido á Commissão de Gutrra. 
O Sr. Deputado JltJriano ,r .A/6111J"wt}W 

..... dOll 6 M ... o Diploma cio Sr. Jlaoel Pila.. 
t:o Pifflert'~l, Deputldo pela PlOriacia do Ceari. 

Foi remettido á Commiaão de Poderes. 
Passo.... , ordem do dia, que era o PIoje. 

elo de Conltituição; e entrou em cIiIcolliu o Ad. 
J3 que 6cáia .di.do com u emendu r7erecidu_ 
'-0 anteeedente. 

EDtrário entiODa aaIa OI Sn. Lapu 0_. 
• Ribeiro CtIfIIPOI. 

( Fallário os Sn. eOl" CarwlAo t • O ... , 
mil Dão se entende o Tachigrafo. ) 

O Sr. Yergutiro: - E,ta qut!ldo .. .,.... 
meDte a mais importante quo ae tem apreeeatado' 
DOI8& ronsideração, JNlrque a segul'lDÇ8 peasoal • 
a propriedade do Cidadão são 08 principaes obje. 
doi a que se dirigem toda 88 Ul. da aociedad .. 
Nuo pareça por tanto em mim demasia se expna
der algum .. das rallÓel que: já se tem dito; a i .. 
portaaci. da materia a isso me obriga, apeAI' de 
terem faUado tão diatinctol oradOret. SI'. Presid .. 
te: No Projeeto diz·ae que ae admiuãe 101IIeII. 
JuradOl por ora DU causas crimes, e flue .. ci
veia se decidio por J uiaes e Tribuaaes. EDu. • 
emeadu que se tem ofFerecido te propoelD em uma 
a admilSio dos Jurados desde j6 taute nu ftveW 
como Da crimes; eu ligo esta, ~ que 118 ad-

. mittão em alnbu, e quanlo anll'L Algum.. 1'8" 
se trlD produsido em Ienl contra a ialtituic;io .... 
JUradCII .......................................................... . 

g~;;;··;;·q·~;··j;yti;~d~··d;,··;;;·~~~;;··;; 
I .... , ji ae tem respC)ndido rictoriosamfate: e •• 
quisera que o nobre Deputado, que deleadeo c. 
.lIa a lua opiuião, te recorda... do atade de I .. 
a. em que .. acbavlo OI Ioglaea, quaatlo ..... it. 
tirio esta iDatilUição, ",rqae .., a illO aumde..., 
Dio diria que ró a podm-.... ter qaaado ~h .... 
IDOI , civilisação &dUal óoe In,,-, pois _p'" 
.." es ...... adiuatadoe .... eU. .... 
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tio IID temlNl em qae eetabeleeetlo filtre li o J ui-
10 doa JHradOl ••••••••••••. Pelo que pertence li eon
ftulo da DOIIft Legilllação, que. tambem tem ser-
9i,'u de argumento ~ntra a creação dt'ste Juizo, 
confesso 'que nenhuma fUrça lhe acho. O Jurado 
proDuncia sobre a existellcia do faeto, e o Juiz fas 
• applicação d. Lei; tJOrtanto se esta be COJ;fusa 
o J ui. he que se vê no embaraço, e não o J u
rado t porque o facto de que elle 8Ó conhêce não 
el" no Codigo; &I provas .chão-se nos documen. 
tos ou nal tcslt'mllnhas. Logo parece que por Mais 
complicada q'le seja a Leglslaç.io, sempre o Jura
tio póde desemperibar bem o ~o duer. Na .ctual 
.dministra<t"o (la .iu'ltic;ahe q11e' a confusão das nos
sas Leis tem perniciosa influencia. pelo enredo 008 
rabulas combinado com a malevolrneia dos 1\18gis
• rados, q\le muitas vezes andão de mãos dadas. 
Niio quero diaer Ctlm isto que todol 08 MltgistradOl 
PU máo!; mas muitol O· são; e acontece que aio
da OI bons muitll'l ve?t'I nada pMem fuer em be· 
neSdo dRS )lIUl«'S, cujos litigi08 se prnlong:io a pon
to de 'fiei' mais proveituS(J l,erdel a causa eM princi
pio do que, g:mha·la no fim de largo tempo, com 
despezas ma\(ues do que o valor della, alean 
da p(~rda (lo tt'mpo, que poderia eOlpregar-~e com 
IItilidade propria t e até dO Estado, que fica assim 
pri\"ado dos interesses que poderião I't'sultar-lhe do 
• eo trabalbo. Por tanto quando dOI Jurados 10 não 
t:rasse oulro benefiein mais do que accelera:, 08 pro
eeuos, jli eSlle era bastante para nos decitlir a ali· 
mit.i.108, poil até le dl'soecuparião tio barulho das 
demanda grande numero de braços, que se empre
,arião com vantagem nOI difterentetl lugares 8 offi· 
ciOl da sociedade, que muitas veles se largão pe-
101 c_Ttonos dOI escriYÃes pera re viver. de chicil· 
.IS. Ora 38 isto 8urcede quando o Ma;strado Ite 
bom, que fará quando elle prevarica! E corno dei. 
chará do ler grande o numero do. mãos, quando 
tudo OI auxilia para isso? Todol nÓl sabemos qual 
he o fesuttade de umll residencia; ainda que o 
Ministro tenha eommittido toda Il casta de abuso" t 
~ndido a jUI~iça, e feito quantal maldades. lhe 
.1erem 10 elptnto para augmentar o seo patrlmo. 
Rio, ou lerrir os seos cal.richos, 8empre o siocli
eante ananja li eOU8al de maneira que 8aie muito 
bem, e digno de' oCC11Jlllr outro lugnr; para nüo 
lueceder assim. Iffo ptec:ilal provas muito public:u 
dOI eeol crimel, ou Parte mui poderosa que o 
persiga, e he por tanto mui raro 9U8 fique crilDi. 
DOlO um Mngistrado. 'ral VeI se diga • isto que 
d'ora em disnte não ha de ler as~im, porque o 
Ooverno nlão he o alltigo; mns eu respondO que 
.. ao confiemos tanto em que a nova ordem de cou
... ba de operar tio felia mudança; devemos antes 
luppor q.e lendo Magistradd o que ba de coube
ee1' dOI aetietol do outro, deve _r o mesmo o re
• ullado; OI habitol inveteradol não se perdem com 
.... facilidade. O unico remedio de que se tiraria 
• anta,em para melhorar • Mlgia&ratura seria o se
para' OI boal dOi mlÍOI para eRlpregar só aquelJes; 
.11 9uem M ha de difFercnçar P Todos sabem que 
GI cnmea ,101 Magistradol occoltio .• ; lio como 
GI dOi MedicoI. que se auribuem (a Natureza; e 
tia verdade na maior parte dOI caaoa não se sabe 
ele qUft lado eet.6 a eulpa. Querer pois melhorar a 
.Mlgilt .. tura por efFeito da nova orden. de COU8U 
!te um erro; o unico meio de e'fitar o '10e .e 80-
*- eom eUa be iDltituir OI J ondOl, e IDlti&ui-lol 
_ ·ao· cint cemo DO crime. &io eUn _ IlDÍcoa 

em qUI Ie ~le tA' inteira enn1!lnça, ~U. elo da 
escolhs dos Cidl,düoli pelo direit.,. de I't'Jcltar OI qUd 
repllt:\o sUllpeitos, e porque, S" h'je julgiio, pócJem 
am:lDhã ser julgadu! por elles; drcuDslaDc:ia que 
evita o receio de pareialidade ...... Tenh~) (Iuvido dl&ef 
que naa commoçõcs populares os Jurados p6dem, 
~ndo de julgar OI invohidvs nelles, lenr·se da 
inBueuci~ du povo pAra condemnarem os réos; ma' 
se nelles podo ter IUll&r ellsa in8uencia, URO lei 
porque a n50 ttrá no MAgistrado; e a meu ver 
mais perigf»a cita he para decidir elte do que 
aqueIJes; alem de que, I'UÓeS p.ra nõo se admiuir 
a inslituição dos Jurados parece-rue que nÃo tem 
lugar depois de ler t>asfindo como direito individual 
o hllve-Ius. e todavia um nohrc Preopinante mos., 
trou bem' inclinar·se a que 08 não houvesse. Eu. 
como já disse, nqo posso admittir nem a dift'eren • 
ça do crime ao ciyel, para os haver em umas cau. 
sas, e em outras mio; e como todos confordão ena 
que os haja no crime, perque se julga ahi maia la. 
di o conhecim~nto do facto, eu d~i que co con. 
trario estou persuadirlo que no crime ha maia dir~ 
ficuldade$ a vellcer;, que he necessario que haja 
para, marcar ., grão ~. imputação uma raljo atila. 
da, e por assim dize.-, um lado muiw fino ........ . 
••.•••..•..•.•...•..•...... ~ ••......•...............•..•..........• 

.•.................•...•.........................•.................• 
Pur todas estai rasócs sou de parecer que a insti • 
tuição dos Jurados he a unie. capaz de manter 
tanto a segurança pesso:J\ comu o direito de pro
Jlrit·<.htdc; e por isso voto que OI "aja unto n. 
eivel como no crime, sem Hperarmos por no"ol 
Codi~s; C)mbora as Leis sf'jão complicadas; es.. 
embaraço pertence ao l\fagistrado, porque o J orada 
conhece simplesmente do facto; e ('om o andar d .. 
tempo corrigiremos •• 1.t'i8, tendo desde j-i esta 
garantia. a unica que p<Ícle rem~'di3r mateI inncee 
rados, de que cana tanta justiça nos CJ"f'ixamna. 

O Sr. Co.TTJalho • Mello: - QU3ndo fallci neJ.e 
ta materia peJa primp.irll vez, mui cJarament~ e de 
mUlto bom som, diue que devia estabelecer-.e o 
Juno por Jurados, e não conclui dOI argumentos 
que propul que se pr,iscrevc8&c do nosso Codig$ 
Con~tilucjonal esta instituição benefica e liberal. 
Considerei o objccto I,,,r todos os lados, e sem me 
del!lumbrar só com aI doutrillas brilhantes dOI que 
fallão deUa ~ procurei cavar no U80 antecipado que 
preteudiamos faler deU. OI males a que nOI pr~ei
pilariamos, se de repente e iotempesrivamente a maa. 
dasscmOl pôr em obaPrvancia, sem remover os em
baraços qlle podiõo provir da tlua Il~lcrada pra
tica. Os argumE'utos, com que provei então .. mi • 
nh.. asserções n:io .omo combatidos (,spl'cialmenle; 
lual com 8 generalidade da pr~po1enci8 e ClflrruP. 
ção dos MagislJ'adoB se pertendeo C'onlolidal n pMm. 
pta iDltituição dos Jurados. Eu pertenço • eu • 
ClUBe, hoje em dia Cão iD8Ultad,. ~ o que passo_ 
por moda de.de .. Corta de I .. i.sboa. e tJão per .. 
tendendo deftendel.a .6 porque á eU. peRPnço; 
direi eom tudo, no mC5mo aent1do em ~ue faUGII 
nu mesmu Cortes um aílbto l\hgiJStrado, que S8 
não deve clamnr geralmente contra todos p!Jr,que 
alguns tem abusado; que se devem castigl1if as,pe4 

ramlnte OI que forem delinquenteB, e com unta 
mail aspereu qUllnta he a indi;guiid:&de" eom que 
abaMo dOI leOI deveres; que se Dio ,d,ew,e delao
lhorisar ata cluse que exerce o pode" Judieiario:; 
que a lua degradação tem por ,C811la, ,como ,já ,di .. 
., • má .Colha '. a impllDidadt " com "lu âc:ãa 



'~. que são r#!p'robos; e que sempre bão de bafef 
'homeus desi$nudos pal's exercer elite poder, ~ual. 
quer que se)" o nome que te lhes dê, e a (orma 
com ljue RC regular a administração da Justiça. 
~ll.lldo est:.- 80 regular DO Codigo que estam... • 
formar, enlao, sat'teu~o.se quantos l\hgistradôa 6dio 
'quantas ai, 1D8t.anclaR, e qual o ultimo l.'ribu. 
n.l de .J ust,lça, entÃo se envontraráõ ali bales, e.' 
que. se ha de formar a Lei regul a 111 entar, de que 
f.llel para pod~r ter I~gar a Instituição dCNI J'u. 
radol em materlll cri m 111 ai. Seln estas beimpolli
vel forma. la , de modo que poua .ter lUgar o 
proceuo e andamento dos referidol JUilO1 de J &l

rados; e talYeI, o que be a minba primeira opi
nião, seja ne(''eIII&,io formar primeiramenle o Codi. 
go criminal par. ter justo e rasoado lugar o que 
pertendel/l06 elitabellecer. Depoil de canudos deba. 
lei nesw materia, em que juvt'nl D"pulados arr ... 
ladoa IÓ pelo b. ilha.te das doulrinaa de tbeorico. 
1D0dernOl, quisemo sustentar que iniruediatame"te 
li' pozeue em p' atiea a doutrina dOi Jurados, AI 

Cortei de LiabOa, seguindo OI parecerei dos bo
men. .illldo., a quem a experieDcia junta a princ.'Í
pioa lumiDozOI fizera .er que era prudente ecau· 
ulolO puparar primeiro o terreno, bem como fa
zem OI experimeobldos agricultores, estabeUt'Cemo 
que eala Instituição teria lugllr na formatura dOI 
Codibos, doutrina por certo sabia, amestrada, e 
legura. Vi com lummo desprazer, Sr. Preaidente, 
que al~una dos illustrea Deputados extranhário que 
eu diceue que a nona Nação 81tava pouco adian
tada em instrucção, e por cónsequencia em morali
dade. Eu não pertendi deprimi-la; diase a verda
de oeste Augústo recinto, onde deve reinar a maia 
ampla franqueu; não neguei, nem podia nf'gar que 
h •• iio eBgenboa abalisad08; mu por &lave r alguns 
não se legue que sejaillustrada toda a 00lSa Na
ção, e as caUlU ião patentel a todol em que sa
bemol com q. .. am ponca cautela &e tem tratado da 
instruc~ã'o publica. Verdade be que para o cllnhe
cimento do facto baalanão o senso commum e uma 
boa Logica pratica; Dão be esta porém o rellul. 
tado de uma inatrucção geral? Dei ~o de fallar 
maia desta materia, Sr. Presidente, porque a mie 
nba boa ft: e ingenuidade he, patf>nte e pronda 
ha loogol aonoa; e nesta meama discussão mostrei 
que queria o beM.. m.. tom a juata di:;crição de 
cooperar para elle em circuDltancias e tempo op
portuno, porque o l.e,islat lOt' cautelolO regula as 
coisa. com mão prudente e circunRpecta; não der. 
riba de rel't'nfe o velho par" lhe substituir no. 
~idade que não quadre ás ciT'cunRwnci .. ; previne 
li diflkuldadea, e repelle OI obataculol; assemelha. 
18 ao lavrador que não_ plllll~ em tempo imp!oprio 
aem em temmo que nau 8!ote.Ja preparado. QuaDto 
ao. JU.adOl em lDaterial ciVti. luatento e Iil8tenta. 
rei aempre 'lue ha nilso, impropriedade, perque já 
mui, I~!~amente expuz a diffi~ldade ,!U. anlel im
pou.balidade de extrr1D1U' o tàdo do direito em ma
teria. tivei que jámail pes.aaa, a quem Dão for ta
• iliar o conhecimento da Juriepru(leDCia civil, p0-
derão conhecer ao todo do facto que prodoaio • 
obrig lçãO, porque são nellel muit.. .eus inbereD" 
UI regras de J \tstiça, o que he familiar ICSmente 
aos imbuidOl na8 regras da Lei. Mu Desse c:aeo, 
ainda que um dia 118 quile&ae que hOUMl8eDl Ju· 
.. adoa cm materiaa r.iveis, era n~e88&rio que 18 fOr. 
maa.. um novo' Codigo, e que segundo .. ~, 
em, que d. novo .e tirmalH a admiDistraçio c1A J .. 

tiça, Ie fôrQlali.llle proceslO especial para o .I.QIIt 
do. Jurado., tem o quo tlldu .erá deaordem e 
coDfusão. 

O Sr. Araujo Lima depoi. d' um largo discur" 
oferece0 a aeguiDte ein.nda: 

" AI material Clima serão Julgadll por J u
rad~, OI qnaea &erão lugar logo. 'l';'e .. fiur DOVO 
Codlgo. Em quaato " cau... ClTeII ai Leit esta
belecerão o. CUOI e o modo, porque eU. sertão 
admiltidol. - ,A,.",,;o lÃ"",. 

lc'·oriio aJ'Oiadaa amb .. , ai pane •• 
O Sr. P,,..idénle declarou adiada • diIcIIIIio 

por dar a hora dos P~recerea e Indicaçõel. 
. !l &. toe'! Gamtl, como. Rel.cor da (;018-

.lIsao de . Peüçoel, leo olegUlDte 

PARECER. 

Foi li.to pela Commiuão de Petiçóel o reque. 
nmento de Ilabel Maria'~ e Luim ~OGtiu;n4, e~ 
'que pe(lelD a _ta A8HI11bléa ~.ja de Julgar ~~ 
la a geada de algana beIl" feita por FrunrtM:b 
Ro~o dI VtJlCOfk'rll06 tOS quaea lhes per,encem 
por direito de beran6;a. A Comfnis!IÜó be de pu. 
cer que não compele á A"elllbléa o conhecimen
to desta pertenção, mu IÍmao poder Judiciarão, 
a quem li suppÜCalltel deve. recorrer. Paço da 
Aaaembléa ti de Outubro 'de I ts28 - JOIé l'ei
zeira da Fonuca V06COftcello8 - D. Nuft() Eup 
,,';0 rk Lacro e Seilbi. - Lllcio ~Qd"u Teiftir. 
de Gouwia - Caetano lIarUJ Lopu Gama. 

Foi approvado. 
O Sr. TeizrirtJ VIUCtJ"c.l/o., por parte ela 

Commislão de tsaude Publica •• ~bem leo o .. um. 
PARECER. 

A Comllliuão de Saude Pub\i'ea esaminando 
o pão offerecido pelo Sr. lleputa<lo Montl'lIf1l.a •. 
acha, pela in~peçiio, e pelo paladar, que be 
compoato de milbo, e de algum trigo, i'em quali. 
dadealguma, que o faça nocivo a 'quem deU. 
ul&r. Paço dá Asaembléa 22 de Outubro de 1828._ 
JOIé Tei.reira da Fon.eca YtJllconc'dlo. ~ Ca"d'do 
JOIéd' .A.ra'~io Viann.--.Ankmio Gonçalt:t' Gomide. 

Foi approvado. 
O Sr. Rodfigue.dC Carvalho, por parte das 

COmlRlsiõell reunid'811 de Constituição e J uatiça • 
leo o seguinte 

PARECEI\. 
As Commiss6es de CO'fstitnição, ~ Legia) ... 

çilo, examinando o Oflicio do Millistro, e Secr .... 
~r:() àe Estado uos Negocio. do Imperio, o Otli· 
~io dos lres ~lembro. da Junta Proviaoria de Pe-r. 
uambuco, e a copia, por certidão, do Offieia do Go
Verno da Parabiba, Ik:hariio, que o Goveroo de 
Pernambuco expõe, e prOVA por documentos, que 
no dia 16 de Se&embro, parte da Tropa prendeo 
• Governador dAI Armas, dando por CIluza esc. 
este munido. de instruções secretaa para arvorar Ô 
despotilmo ~ e aclámar no dia 1 j du prest'Dte Ou .. 
'ubro absoluto o Imperador. Que depois deste aI>
lurdo quat,. Otliciaea t dou. dos Bátalllõe. da I." 
linha, um do Esquadrão de C.vaUaria, e outro 
de Artilbaria MiliClaDa, e al~uAl Povo intimanlo 
a CamUl, que banão deposto o Governador da. 
Armas; que era Dec:eaario fazer o mesmo ao Pre • 
aid8llte, e ~t..no elo Governo Provisorio, pa. 
ra o. qu~ devia a Camara comprolDeter-se elO uma 



penoa do Pmo; • 4IOe ... do (eito peJa Camara 
lavrarlo uma Acla, em que se declararão dep06&o1 
o Prnidellte, e Secrelario do Governo Civil, e 
o Oovemador das A.II, e ordenarão. que Assim 
se parlC', .. ip281e ao Governo, o qual prontamente 
ti resignou á deliberação. Conlta de um documea
.." que ante. de.te taCa0 tres OfDciaea, um deDO
minado Calumbá t outro Roma, e um Ajudante 
do 1.0 BI&alhio forão inumlr ao Presidenle e Se
eretario, que ae dimi&iaem do Governo pc;r de
liberação a. Tropa, _ que .nnuindo logo • 
.sito Secr.tario, não accedeo o Presid.nte, .em 
!!le ae lhe .prnent.... um uaign.do da mesma 
• ~'ropa, pelo que _ retirarão OI Irei OfIIcia .. , 
deiundo um. peça de arUlhlri. ..Itad. na rua 
do collegio fronteira lO }'.lac:io. O Minidro de 
E.tado, cingindo ... , narração da Ju.'a IUpõe 
que uma srande parte dai cJeaordenl de PerllalD· 
buco prn.elD da exceai.a liberdade de ImpreDsa, 
pede que _ authoriae para dar .. prontl8. e ne· 
ceuari.. providencias, qUI exigirem a liberdade, 1 
RgUranÇ& individual. A. Commiuõea virão c:om 
muita mapa OI criminOlOl procedimental da Tro. 
pa, que exorbitando doa MOI d.:vel'll _ eri~e elD 
eor~ deliberante par. inverter a marchai regular 
do Governo, 1 be 411 parecer, que em quanto á 
liberdade de Iml?reua não tem a Auembll~a ontro 
caminho a seguir, que não seja o da promulgação 
da Lei, que vai entrar em diaeuuão, e quanto 
a ontroa meiol, que o Governo indique quaes OI 

que julga precilOl para a Aaaembléa deliberar. 
Quanto ao OfBeio do Governo da Paraiba, que 
vem por eopi., .. CommillÕel julgão, que nada 
podem deliberar por conter o dito OfRcio uma 
eommunicaçio lO Governo de Pe, nnmbuco, e na. 
à cooltar • tlta Auembléa ol6cialmente. Paço 
da lAuemblé. 2' de Out bro de lf~iS. - .Anl4J. 
flio Rod,ipe, Y,II01o tl Olivtira - Pedro lf ~rau.
jo Lima - Beru·do JOIé da Goma - Fra.d,co 
Muni. Tamrf. - J~t Ri(Grd, da COIItI .Aguiar 
I And'II&, - D. NUllo Eu~,,;o de L!Jcio e Sti/. 
li •• - Nicolllo Pe,,,,a • Campol Yerguriro
ÂnlDmo Ca'loI Ribeiro d' .AndradG NacluJdo e 
Sil'f1G - Btlchio, Pin1adro ti.' Oli"ti,a - João 
.lnlonio RodriguII • Carva.lho - J 08' Teizeirtl 
da Fo""ctlY IJlconctllol. 

O Sr • .Andrada M.eltado: - (Não " oano.) 
O Sr. Henrique, • Re'tft.: - Nucido e. 

Pernambuco t tendo aUi viYido em toda a minha 
idade, e uhimomeate DepUlado por aquena Pro. 
víncia, ta vejo com dor o deaaaoeep, em que 
eUa t.. ..&Ido: .... h. aind. com maior dor. 
CJu. .u tenbo .i.to imputar ... ao innoeente povo, 1 

uopa de Pern.mbuco, eDmo crimea , tactoa que a6 
prorio qae eU. t.... aiclo muito conaequeatll COm o. prineiplOl, que .. Ih. te .. dado. Nio he a 
... primeira que .... Pernambuco lubditot tem 
prendido, • deposto a MOI IUperiorea: am Cad .. 
u em um deuee di.. do inlubordinaçio de~ o 
.. Chefe di Commando do Batalh io, (tlte Ch .. 
te .e acha hoje empr.gado no Rio de Janeiro) 
porque não qui. colllentir que o Batalhie aahi .. 

c, a uma hernarda: tlte flclo com outrOl fonto 
ouyadOl e agradecidOl ao povo e tropa por uma 

Portaria 11ft nome de Sua Maseeude. N lo paraa 
aq"i; preveni .... meamo por esaa Portaria a ... 
povo • tropa, que SlIa Mapated. apprDftria tudo 
!.ue en. bou.... de r..r a bem da Ca.... do 
Bruil: 'fIOra.ppanee Ali ... Carta '" um Apn .. 

de Governo aqui, loovan(10 • tAl Redletor, e 
.JI'adec:eado-lhe OI .niçol prestados lO Drlllil: 
dilendo-Ihe que delconfilue de lal Empregldo, 
que era luspeito por ser creatura de ta!'. penols. 
o que se devia e'parar que .uccedeaee? Eu ,ntio 
perlendo offe"der a condueta, e probidade dellu 
EmprepdOl; mas o povo, e. tropal (oraio cobe • 
rentn cem OI principiol : p,,,enidos de que Sua 
Mageatade .provaria tudo ° q"e filfllem a bem 
d. CIUSA do Bruil ( ao menOl foi aSlim ~UI o 
Goyerno d. Provinci. Ih. aaDunciou), e IDcita., 
4101 pela Carta do Intendente Geral da ~ulicia , 
cu. .. : ~ ... tenderão, que era bom pua o Br .. d -,ren. 
der o Governador da Arm .. , 1 depor o Pre.i • 
dente e Secretario do GoverDo. Onde eatá aqui o 
crime? Requeiro poi. que a Auembléa exij. ..sa 
Carta, de q"e falia o Sr. Andrada Maclulllo. e a 
Portaria »fIa qual li louvou ao po.o 1 trapa cI. 
Pernambuco, e li prevenio com approvac;io ao que 
h,.uves5tm de '1Ier, para enmin.r.. .. "'o conce
bida. em termOl &aes, porque enlio maia cabal. 
meute defenderei a honra de minba Provincia, pela 
qual direi até a ultima pta do meo .. nfu,. 

Dec:larau .•• di.do na (qrma do RegtmenCo. 
O mel mo Sr. Depu&ado leo OI Parecer" .. -

pintes: 
Primtiro. 

Ber"ardo Jo.' da Si"'" Ramalho, pede re
vilta de graça etllJecialiasima para um. causa, que 
in.taulolI de nul,dadr. de tealameDto. com qae f .. 
lec: ra .Anto"i" J08d Ca'doIo Rama/llo; a COmmi .. 
m:8~ão he de parecer que le peção inltrucçõel ao 
Governo lIobre o atado ti. causa, • fim de poder 
deliberar com conhecimenlo. Paço d. ASlsemhlé. em 
ft de Outubro de 1828. - Aflro"io Rodn,.true. 
Y,lIofo d, OUveira - D. NUfIO Eugr"io lU Locio 
, SerllM - Jo.d Teiznro da Fonlttll YtUCtmrrl/a. 
- Ber"ardo JOI~ da Gam" - JoáD .ANkJII;O Rodri. 
guu d. CarvalM. 

Foi al'provado. 
SelfUfIIlo. 

O. Habitantel do Arraial, e .Fnguesia cio Poulo 

lO Alrgre. da Comarca do Rio. das Morte., na 
PrOvincia de Min.. Gene., requerem a creação 
de uma Villa, deaaneundo.::..t:,a tenDo deUa du •• 
Fftg"eaiaa da Viii. da C.. : Pareee , Com
mi.llio de Legiblaçio. qUI cI .. e .. remettido o 
Nqlle!imeDto á Commi"'o de Statiltia para exa
minar .. eonv.. • deaaanaçlo t e se o terreno i ... 
dicado fica com papal.crio IUfBciente ~a creaçio 
d. Viii .. Paço el.· AaembJia 11 411 Outubro ele 
lüS. - ..IfIIonio Rod,.iglltl YelloM M Oliveirtl
JHd T,itmrtl tia FortI'ftJ Ytuconeellol - JOII.A ... 
lemo • Silva Mo;" - D. Nu"o E.gettio de IA. 
cio Seilln. - João .A,.,.io R~, I, C,,",aIAo. 

Foi appro.ado. 
Terceiro • 

Jeronimo Y;';'G ButOl, N egociea te d. S. 
Miluel t Provincia du Alapal, representa que ha
bitando ha dtloito anDOI no Brasil t e &endo-•• 
unido á parte li, que .. guio o ,i,tema da Inde
ptndencia na dita PruviDcia, o que pro.. por lua' 
INigaatur. nl Acta da Acclamação do Seuhor D. 
Pedro, já como DefeDsor Perpetuo, já como Pri
meiro Imperador, por al«uD8 outroa factoJ teme
Uaut., • at6 por lubsilto que deo rara a CGDe 
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c1~o a •. tropa. '1'1' _.1... ,.,. . Bahia, tol 
• petar. de tudo· ptrte&uido, e p'NIO, e ultimamen
te fôrao .eo. bens H'l un&radol, e eD'regue. á guar
da ele pesliÓas que OI .tão delapidando. em quaa
lo o Supplicaate H v~ na lIecenitiade de deaampa
IIr a lua cua, • i.lo· pelo .imples accideale de 
tc.1' nascido na Earopa: a Commiseio lIe de pare_ 
c:er 9 que cata Auembl~a de.o remeUer o requeri
nlt'llt.o do ,Supplicantc ao Governo para preltar t0-
do. os meios de nüo aer o Supplicaatc e todOl os 
m:,i. habitantes inquietadOl em lUa peaoa, e bens, 
pelo lugar do nascimento. l'AÇo da Aaembléa 22 
de Outubro de 1623. - Antonio Ro4rl.gut,. Ytu.. 
60 de Olivei,.a - IJ. Nuno EugeNio de Lscio e 
~til6b - Jo.i T"zúrta da Fonl«a YtJICOncellor 
- João ,J nto"io Nodr;flUe. de CsrwlAo - Ber
"ardo Jo.é da 'Gama. 

Por haver quem r..llasse contra t • dar • hora • 
ficou adiado. 

O mc.1r.O Sr. Deput.ado: - Ea tenho para 
1ft' outro Pareeer de materia argnte; e requeiro 
CJue le m6 pcrmiUa o fiaser a leilara delle, apear 
de atar chegada a hora de 10 levUl&ar • sessão. 

Decidio-. que o leue. 

PARECER. 

A. CommilllÕCI d" Marinha e I..giaJeção, vendo 
o OfDcio do Ministro de Estado dOi Negociol da 
Marinha, expondo a duvida t em que 8e acha o 
Coneelbo St1p~mo Militar &obre o modo de julgar .8 embarcações apn:endidas pela Esquadra Nacional, 
.ão de pareter que ee exijão do Governo OI mo
tivos, pOiue se Dão pol em elecação. o AI,ará 
de :''0 de kzembro de 1822, aaim como a copia 
do contracto celebrado com o 1.° A lmir ... te, quan
do entrou para o Ser\'iço Nacional, e ai Iu~truc
ÇÕf$, que lhe forão dadas; quando nio haja in. 
convenifnte. Paço da Anembléa fi de Outubro 
de 1821 - MtJnocl Jacinto Nogueira da GlJllla
Ptdro José da Costa Bnrrol- Jolé Antonio dtJ 
Sifm lIlaia - JOII Â,.OlU:'" de Tokdo Rmdora
J'lftlon;o Rodriguel YtlfOlO de Olimra - MtJftOIl 
Fer,.,i,.,.) ,r 4ra.go Guimariu - JOIi Tri.reira da 
FoncecA YlUCOfIullol - D. Nrlftl) Eugenio de Lo
cio - Joio "*"Io"io Rotlricw, tI. ClU"DlJlOO. 

Por ha'er quem faJuie sobre.De ficou lMtiaclo. 

o. Sr. N~,. 111 0,",,11, aJ~ ..... 
~ne .. , pedio e ob,". licenc;a púa I. OI .. 
pllltel Pareceres. 

Primeiro. 

A Commiafo dOI Podem euminado o DI. 
pIo •• do Sr- bJllfUJcl Pacheco PitnfRtel, D.,a. 
lado eleito pela Provinci.a do Ceará, o achou coa· 
forme ál Actal, e estai Ú Inltrucçóes; p tuto 
be de parecer, que o dilo Sr. Dep,atado póde .ir 
tomar IIlfnto nelta Aaembléa. Paço da A._Wéa 
12 de Outubro d. '81S. - Â-'io {;.ra Ribeiro 
ti' Andrada ldatluulD e 8ilrNJ - Mo.. J.a_ 
NOfP..t';"1I da Gam& 

Foi appro.ado. 
8rp,,4II. 

A CommUslo doa Poderei nammaado o Di
plom. do Sr. T1umrGa XtnJier Go,.. de ~ IwidtJ 
e Cat,o, Deputado. Sapplent.e pela ProYincia do 
Rio GWUlde do Norte, e conf'rontaacJo.o ClDm u 
Actu reaettidu pelo CoUe;io Eleitoral da Cidade 
do Natal, o achou (:Onfonae ,. m....... Accu, e 
esta tambem conforma 6, Instracçõet: por tanto 
he de parecer, que o Sr. TI,OmtlJl, Xal'ier Ga,..cÍIJ 
dI ~lmeitl(J e Cadro, pode vir tomar lIIento Del
tia Auembléa, como DelJatado Suplente, duranle e 
impedimento do Deputado ordiuario o Sr. Fra,.. 
ci,co de Arn,da Camora, a quem se de.e expe
dir OnJem para vir tomar aaento nnta A.se .... 
bléa, ou nella faler cooatar 08 jultOl im~ime ... 
toa que ti.er, . viBto que não deve comprur , Ca
mara da Cidade do Natal o decidir IObre um 
tal objecto, IÓ propri. da Auembléa. Paço da 
AIsembléa !2 de Outubro de 1828. - lfju~l 
Jacinto Noptira do Gama - ..I"lofIio Carlol 
Ribeiro tl Andr.da ~lQCMdo , 8il'Da. 

Foi approvado. 
O Sr. Pr"idt-"Ie particifOu qne Ih' era for

çoso faltar 6. leaõea por 41 dias para entrar e. 
uso .te remediol; e dto para a ordem do dia : 
1.° A I.a diseuSlão do Projecto 10m Liberct.de 
d9 Imprea .. : 1.° o Regimento da A ... mbléa: 8.° 
As ladicações UJlentel e adiadu, na hora ~. 

Le .... toU·H a .... o ia J hons e 9 mina_ 
da tarde. 
lI;ptl CGlmw:a lu p;,. e ~/ __ • Secntario. 
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GBB.IlL, CONSTITUINTE, E LEGISL.IlTlr.ll. 

DO 

IIIPERIO DO BRA.SIL. 

I 8 i 3. 

sasAO DB • Ir OOTUBRO. 

.Pre,;M1ICi4 • Sr. MIIdIl_ CcNM. 

"A. B~ • era. o.tadOl ,.Iu 10 horu 
t~aDhl tomou a cadeira de .Ynilideate o Sr-. 
-'1.1 da CoM, DA aueaoia ao. Sr.. Rillriro 
ti ~ t e P,,.,;r(J tItJ. CoaM; e com,-1e.to .. 
• -MeIa com o Sr. 8ec;retuio F,.... Prim_ 
Sappl.te. 

Pr9C*feo-. , cbamt:lâ •• aCb~ ~tei 
111. f'al&üul" com C8U.. OI 8n. p,,.,.,,, • c.. 
fIM t A f'Gujo (;0,,11;., Bllrio tI. S .... A .. ro j 

11*;10 tI. R~,,1Ide. .4l1dratlt.a , 8ilflfl. Carrari10 
• ['"."" t Nop6ir" cItI 0. .. , Ribeiro ,r A •• 
Inatl.; e .em .na OI Sno AtulnMItJ MIICIuMIo, p;. 
_;10 tl OUwi,.", RotIripa de CtJrOtIlItD,. Ar.. 
,.,.. RochtJ, Rodri,-, • COIIII. e 801tNW .. 

O Sr. Prllitleft16 declaMu aberta a 1iiaIo. 
licIa a A.da da antececleóte foi appro,áU. 

O Sr. 8~retario CtIltnora ~ leo OI ~intes 
OuaciOl doe Mioiet~OI .' Bltado dOi N epc:iOI 
ao Imperio. taseada, e J uatiça. 

lar. • Ex. 8r. - Remetto a V. Ex., a.
.i~adOl por Sua Mlpetlde o Imperador, OI 
aeli Decretoa Auto~r.rol d, Al8embléa Geral 
Coostituinte e Lecr.latita do Imperio do Dra
lU, a llber: o 1.- lobre • for.ma que de,. lei' 
ohí.rnda nl uromulpçio dOi J)ecretol da mes. 
ma Àllembléa; o 'l.. que revogá o d. 16 d. 
li'evere~rC) de 1822, que cteou o Co ... lho de 
Procuradore. de Provincia; o 3.° que probibe 
aOI DeputaJos da Allembléa o exercerem qual
quer outro Emprego,. com a exce~o que de
clara; o 4.- que menciona OI calO., em CI'"' po
dem ler, 011 Rio, toleradal ai Sociedade. Se
cretal; o !S.o que declara o Codigo, Lei8, De. 
eretO!4 e tle.oluc;ões, quo provilOriamente tido 
em viL"hi', pal~ t"rem obRervalleia bé.te I mperio; 
e o 6.° q"e dá novA torma proyilOria a08 ao
"~rnos Provinciaes: a tm d. que, fazendo-OI 
v. Ex. prcsent~ na mesma Augulta Áuembl6a. 
}!o!lllão ,r.r guardadCt' no teO Arcl,iyo, nl rorma 
d~terminada pelo Decreto d. i5 de Agolto pns
~l fi~ndd 418. eutr. fléi. À,"o~rol gUlrda
dos no Archivo da Secretaria &le '8,tado. ~Deof 

o..,,,. • V. Bs Plçe .. • .. 0 .. ,.1.1'4 
ti. ISiS. - J." JOIJ!l";'" C-,.".. • eu.pN
Sr. Joilo h,.iIIIIo Maciel ... Co.IG. 

l'icolI a Alaembl. iDtei~da.· 
. 111 .• Ez. Sr. - Te.ado • AIaI~ GIfIl 

Coaldtulate e ~'a do I.pulo do ISIUÜ 
.andado parti.i,.r ao OOY8rao .. O8Icio d. 18 
dê Aptu ultimo. que para deliberar lobre • 
nqbenmento, em que Seh.,iio Tti~riN Ldtb, 
e oull"Ol ne~oclantH d. molbldol do Amia. de 
n'bira na Proyiucia de Miu. Geri •• pedem a 
... pnaio do lubsidio voluntario, que papo,a
ra a reedi&cação do Palacio ela Ajuda eM U .. 
b. t se exiginem intormaçõet da J Unta da r •. 
Anda cr .queUa Provincia: Houve Sua Mlpa
tade o Imperador por &em ma .. dat ekpedir p .... 
eue el't'ito a. 8ed!1 •• riu Ordenl, AI qdaes aaa. 
de) a Junta cllmprimloto t iorotlDlad. em Olicio 
&le 10 de Setembro prosiDlo Pll88do. OrdeDGIl 
n Me8mo Augusto Seohor 1Qe .. transmiti ... 
a V. Ez. o dilo Ol6tio para ler pr .. enle á 
Auemblél. Deu. Ouerete , V. Ex. Paço 20 de 
Outubro de ISQ. Alo,.l JodtIto N"pti,. •• 
6.." - 8r~ João Sewriao MllCitl .,. Costo. 

roi remettido , Commiuio de '.unda. 
111. e Ex. St. - Se. M .. ~tade o Impe. 

"dor, me ordena rem.lta a -v. Ex. u duu 
Con.ultal inch.,.. da Meta do DesePlltarp do 
P8ÇC!; aI.· lobre uma rep .... l8ot~o do 00 ...... 
no ProyilOrlo da l'ro\'iaeia de S. Paulo ata 
que pedia .. pela. ralÕel nen. pODct.ada., ~n. • 
JUftta de Ju.ti~a creada aaq~ella Provincia r.
li Carta Regia de iS de Agollto de IMO, li. 
.811. ai mellmlS attribulçãn da que r .. i in ... 
taltad* níll IIhl1l dOI Açores pelo Alvará de li 
de Noyembro de 1810; e a i.· .obr. uma M8e 
moria acerca do E8tado eln ~ue .e acha o Fo
ro J udicill , e lobre •• proviClencia8 a "te res
peilo proposta. pelo Delembargador Procura
ilot d. Cbrol, e mandad .. s o ...... ar, meoos 11 

que diz '"peito li crenÇllo do Lugar de Juiz 
de OrfãOl delta Cidade, pata que rendo pre
leDt .. , ASHmbléa Geral Conltituinte eLegi •• 
I.tiva- deite I mp.l·io, ,..,a eno lIobre tado de
liberar n q~e Ihr conveniente. DeoI Guarde • 
V. Ib .. Pàlaoi •• do Rio d. hlleiro ... 1 ... 



.... """ «w 1_ - '1wt., P!lfIe • Mim". 
IIl11t1r:ttIl''''. - Ir. J. ........... li..,., ~l __ 

'ui ~_ticlg ...... w .......... çi .. 
O o ...... " ~. t!lecntario deoco"ta d." p.~ 

tieip"\G.!f ,I.. mol".i. Ote :;r. .... • ..,. 
~"u'~.t. • Ri";,. J, Rrlf'.J,e~ 

r:~n" a AlI~e~ .i.attind, P.A........ • .. ,:te;n ·Jo di., cnJ' I, ,.",. 
11'1& li I.' cli4~""O .N Prujeclo .u" Li_d.dl 
ti. Jmpr.n~ ... 

Nàu hUI."e q .. em pediu. • paI."., •• Sr. 
prHiltfttlte prnpc'.: 

. 1.- Sa 11 A .... e ... ~" ba.i. par ..... iü • 
~r,':pto: VeucNI .... _ 1iÍ1U. . 

~.. ~e p.t~"Ilfi& á~· ditca.tio I V ... ce ..... 
lamb8t.. ,ue teimo 

Seculu M. a f.· part. de o .... etII do di ••••• 
• ra a dillCtI... .tOIl .\rti(Utl du n.~i''''''''1 • 
h ô.~. t4ee,....;io C"'_Oll o Art. 161 adi." .. 
e.' ••• ret'ptetiw Ii fita." ..... , aa .... do .. ' 
d, Set.oabro. (N." til do Oiuio.) . 

O Sr. ArlJlljo Lillltll - Eu oll'...w.i pnr In. 
die.çlo IItU .dditamento '0 Recim .. n • ." c·tnlO 
'11.,." .... (10 '0 4 rti,., 88 t. pa .... .Af! felllll.,r4 
~nn. ... ~otar a.. ~untlu "llelA".' ,,",i ~ .. o-
jPCfQ'" • a.a. .. •• raçi".; • por i'''4 tomo ~ 
trata .p.' do R~'.f"nlot p .. rPei .... to .. ~rt .. d;. 
~'I" .~ tlJtidi... da dia. .ndi..... 4 ,... cr~CJ 
~'I. .. juT'j)Q '''Jf'nte) •• "" "- .. debater a 
».rtipt 161 .. !la. te .caba d ........ 

,O Sr. M6"'1J$""" I - E~ta laditlt(l«t Itoa 
idiad.. na 1,""'''0 ~. 18 4eal' ....... e ell m .... lII .. 
tptl'leri '0 .:tiallto.nto pnr !118 preci'<lr de e ... r .. " 
jura a detiber~o; ...... c...... 41". 4eUa 'f! de. 
,~ trat .. r na bora prüpl'i. d .. IlIdic'Ip... e .lIe 
,:lr •• !l0 •• ~,. nih '.In lu.-r. N. urdemw d. 
~i .. df>c1ar.,tl-lle qne boj .... d._titãlo •• 'ndi. 
~I~'" ur,tpntf'l. e COIU., f!oC'. he .. m. deU .. 
\Olll"'P n .... ".. hona P.1II e9n"id .. raçl.1o 
. U Sr. Prr,it!,''''' c:onAolto •• ·,,~ .. bl~1I !tO

.".,. • pr .. r.edfon .. ia d. IndiCllc;io d .. Sr. Arfl.;' 
I.;".,,; fi d~Bio:.a. ,ue deJl. •• kalule aal ... 
tlu Arli(1) I:H. 

( Fall~"',l 011 8tt. Vt·~;,. ta ~·rD"'~' •• '" 
"ae ni.. .. en""ft. o T.cb~ru Si'''''.) 

O ~r. ,'Ia;" IMndCtl'Oa qnfl para ~I.noei. 
"'''ntu 'da In.teria -"ri .. eO"9t'ni.nle Clne OI" 1"
'f'rit o. Arti .... R.~. 89. 00. 91, ". 93. 94, 'oi. fi "(li ,i.1e "'''''0 .. itrhit\'io .Ilprnnd,,'. 

O ~r. Sf-tretarió Cal,.". 100 til eitldae Arti""' 
O Sr. A,.IIj. Li",. ItIIWJOU ... 140 , ~\Ieti& 

i ~Iin'''' Am"nd ... 
" ~f) t. 9-1 - li" 'II~' cLt p.I.~n ",m.. 

til, - .lIca.ce "."prtt'Drl,f.11 
" An § .gl - S .... t.at .... péJla,n _.,. 

, .. "rI". - J,,,ujo Um .. 
F"i "p"illda .In Am"', •• partH. 

.. O Sr. IJitu: -. Eu cnncid .. ro df' .alft •• atr. 
""la4ltt .. ']1It" propne!q .,~. ArtJIfio LiIlM, COIllO 

~,p.lfdo no,. nH'lh"r .. ~ .principio.; di-'o tIfJ tir. 
o ' .... ulfa:.o d.~ .pnll;·:Qroaola o t .. rn~ preciotrlO, que 
Cl'" 1""". 1111°5 t"iJ'r.rnf'Dte ~ .Itaqçando MAtai. 
iF> nr,P '~"m !i~ 4'fi>!cIHirr"'l~ eom mel~vr nw4hOOo 
'". Il:h,4. fhtH!".,t~. A rp~(l"o pnr' 'I\Q'c. • ctoutri •. 
• 'H' Ih hrth""~" <l}elO _,nti. ft,,~ 1hc1i9f1 deM ~u. 
t!J i!l1:é'>\lLt &1) (~nm t)tllhrl' D ·pfi~ado. 

t)..·,..i. rJ~ lD~i!if i$t~'.I'lln" oa,..'r'1la{a-. •• !'cl., 
ç:'·u·1Wt 111 l~t~1. df"C'lIlali.: e n Sr. P,l:6;4',1It1J 
tr.:Flt\1 .4, J~~~,çlo' ... ,eate4~~ 41". W Dfl'Nl'1f' 

.... fle.,.4ft. ,... .tI •. lft.Ji n_" • r ..... 
Q $. _., .............. """" • ,-pu_ .. ~ ..... "cUI.-" o .... da 

CledMratori. 40 .... .. acaba,. de ,ea_. 
. lo ProPODIaO que o qu. .. acaba .. ..... .. 
,..... •• ...."DJaa .. S... .41't1ff/t1 1.1.... alo .. 
.. t.ta aa,rc. ........... a .... toe ......... 
lfOrla ao .. S tlditdo e.t. .ppN"._ ou 'epro'" 
dOI .. dicIIMÃO lICt,C"iat. 'quellá .... ••• rwe. 
,r0P'!'to-.·- t) O.pll't.do MOIIlt' ... .. 
. O !!Ir. Pn,;.IfI~ I - Z. creio que ia .... 
re'eI'"ado ~ra a btll'a da alldiClÇiiet. 

,~.~ ....... , .................. ..... 
d. • eaaaeu C8a •. ... .. aca" de .det.. 
tt'l'; ••• ilh COIUO .. feIOlveo .ue I 1a4iatçi. 
di' Sr. Ar""jo U.. eDtraMl em uilCUtIIi". .. .. 
bera o .. lIe propoalao ele,. .rra ....... _ 
~ .. raçi ••• 

O ~ ... &UItI Mf.' - Se .. , ...... Jl • 
.,.duu • dilcullllo; ... Ia. lacl~ t •• 
&urll pro.,ri. ptlra di .. eati ..... ' ,...... de ... 
ItAum .. odó t.... .a,.r. 

O ~r. P"",Hka~ eou.ltCMI I A_ .... , • 
df!c:idiOo~ fI- - tr ..... .i' do ........... . 
~r. Murt'''.a; ..... aao ",.de ........ apoiu-
... fui ...... ilado .. 

P"',.oQ •• e ao Art. 1~1. q •• JI C.R ... 
lid,. -i,tolo Sr. Hl·C.·pt.,io. c,,1.0II. 

O .. pni. d, .1.... "ba'_" jatp ..... i ...... 
d ... ", .. teria ••• Sr. Prtl~fffl, ,ropoa a .. ". 
" 1.- Sto palillva • Atlip ... • ..... ..ta .. a ... 
pa!ii;ou. 
. '1.- .~. pltUllft • ......cta .apt'f'lMlln 40 li. 
J.t1o.tullmlJ I 1\ .. pUlOU. 

3.- Se pua,. & do 8r. rtrptiro. N~ 
p ... ~fl ... 

4.- Se " .... a'· •• do !r. .tI_ t P" ,p~~cf .. 
A rf. t6f. A urdp. de.. trabalholl ..... icad. 

lia di!ltriblJiçitn diari. 16. podttr6 ·alte,~.. ',. 
~ •• o d' urgt"uda nu ele .di ..... to. 

Fdi .;PI, .... \'l1dc .. · •• ' . 
. () ~r. Ântl," li •• pedio 1 • ..,. ...... 

*"~r.lr po~ iilcoaaDloclado. 
Ar.. U:13: P ..... .., .lar .rrnN ....... 

tario que I ... j. a .ropolta .pOi"" ~ ~ ~ 
ptl.adO ... pero ...... ; ....... A ........ ... 
cl ...... pnriuio de ,0l0I. preeede.4i .. iI' .. 

"11 .pptuf:.dn. . 
·Art. 164. O ~at."" ..... 41.'_ pro ... 

araent"ill, u ••• ' da Lhaa'. - T.bo ..-0 ..... ,.ote_ . 
.081. Dinll - la .,"'" pl'f'jaditado.~. 

Arta.cn. porque •. A .... mh a alo te. admittldo 
~al rur ... II. na pratica; " nio Ma 8eI1I"O ... 
prati".it. ml" como mto plli'fte "'a, allllim .Pr.e 
~irl.. r.jf'içãn da .., ..... 01., por ." coasider4 
prejltdif'1ldó 41 'rticoo. 

. O Sr. P"Iidi.fr: - pect.. O Sr. Depct.do 
maD,fAt ti Mf"!qI • IIUII .. mflll·la. 

() ~r. 1JHu: - {'om tIot'a. Irtrntalitlact... d • 
.. nteada. ~,ipta04 parR qu.,q...... palnn P"'~ 
I'f"' o tentp~l .... m n~~jlidad .. : nsa" em Im .. u • 
f"Ie",,,o. Me R dou • c:utão , Meta c:oacebida Dates 
~rmm: 

" O Att. 1.64 ...t\ Y'l'f'j.·tfn"o ........ 
,....itlltl a (,.'nrllda Ilutf!rior. - DIa. 

"", ","",t a da. 
Pro" ..... 1I8 .&lia • "di .. , • &ti .".. .... 

MIa &4"","' 



(, .. ) 
.1 .... 185. M ....... di .... ,., deoidi· 

I • ... te ....... doe Anicoe I t8, • 119, o 
Pr .. ~ct..te propo!, • ~pna, para 418e h. ti. ler 
.tt'nl'fo o .~I. .cli.do; • IM! OI Deputa_ 
'uard ....... tlileHio ae.rá .. "...a"'. 

'oi .".-,ondo. 
Ara. 166. Se a'l8lD dOI Depat .... ""di-

.. ir· •• fro .(Ii ..... te _ .... ti,.r propntto o 
Pweticlenle, .por........ • .... 0., .... do .poi-d4 
por ain. J)Ppat ... OI; •• Aue .. bWa dete .... o.iI 
" 'lua' .11 .de IUbeilltir. 

I'oi approvad .. 
Art. 187. O .elo ele .... r 'anaea puderá 

lei' iatt!ITjDllllpido. depois d, prinei~do. . 
O Sr. Frn"çfl: - Na prae1fta 11.0 .. 'e. .... .n'" •• Ar., • JM.ae.m. que ..... regra 111. 

póde ......,..; fN'I't4ue ... veles IUCC" de te .. ,..,. q.. .. _ DeputacLII iU. ·'re. e.... IUU 
.... • Sr. Ptnid.llee .... a mel_ f .niIa· de 
popar.1It • ...eria , .. c8Çllo. Pec;o per isso a .... 
pteIW clea.te A rtir; • eoatiauelDOl co.. a •• ,... 
pratica; nIo Mp que M v... ..ne de caatuBão. 
... ..... leite ... tiClalllCi ... to. Ei. a _tuba ... . 

CI Suprm. .• ° AI&. 167. - O Deputado "'M{f4 
roi .a,.ia4 
O Sr. Mo""',,: _ Nlo ~ .pprour • 

............. HIIIi-... Arlip. ~ade· ..... Sr. Deputada 
• ........ para r... all'QD' --'açie ...in • 
..... de 'pt'OplH'. aão _ ..... a iate ia .... prw
... f8ÇÜ; .. iDte,...,..,e.- quaDClo _ pa_ cLt 
~ della para outM. 0111 1uudo lca adiado; 
.11 ..... ~ aac4 .ai ... lu do que eiFolecer aLe... reft~são para .. ...,....- a yottll dara nu 
cr*,ueUa .auein; e ido ai .. fica prebibitto pelo 
A R'...,. Creio que tolta a Aese.bIéa eakDcle tlae elite 
Gaeulclade Dtict .. pód.e n~r a. Sn. DeputadelL 

O Sr. 1"'.~tI: - K .. nle dou ... intelli..
ci. .. Arlico ~ creio qllt" MeU • .e ee"'''' que • 
,~I.I. ... tio ~r. "ftRid~ae, e que ao at.w 
41e \·ot., ai.,ue", ~ .... a palavN para __ 
"etilO! "datM'IIe&toc 

O Sr. ~r~,..;~ ~I: entendo- o Alfigo co. 
me o M. Mo .. ".,.. (A,o;tJtI.,). Mas co.. vejo 
.... te .he dá ta .. lIte. (liveraa intetligeaacia. la .. 
.. adclitaaaento para _Itio. o 8IC!aM.18r. 

" Não .rá iDterroapiclo ... ..teria ....... 
...... .,... V ..... tira 

I'oi:a~"'" 
O 81'_ FM~~: -- Nie fftlhA tluri" - ... JINo 

... r este addi&allMnto & ...... u. • o llrtigo .,.... 
CCMIIQ .. tã. pckIe o. I'midel". cb&lIlU' , ordem o 
Oep"tado. 41ut i,,_~~ per a HIaÇã.. e o que .. 
qoiW ... que .;,0 teftlta ... 4irei.. purqlle mui. 
... ~.... etmo já ., ... , ptíd, .... fINCa.. 8Ida .. 
r,~r... ! _teria para _ propor , ~ pela 
fi)fma .. ali coDvm~.te. o. Sr. ~:_o jr. Mo _ elaro; 
e ... apoio ...... de .Sr. FrtrllfG ee ", ...... 
........ e. Depusado tenba e dillel&Q de "por -
qu. ju'gll .nftDieal. labN O- ... do de prnpor.· , 
~'o, poeque Ina ftNIade puando O Ar~igo co.. ... I'. póde o P,C!Âtleate im,Jeetir Q~ ~~tado da 
f .... essa acI.eneeoill t. o cpHI M: 1'~,I",ll·iah. per.' 
·que da maneira que te adop&a d. r;&ler 'I·~ 
'" "'pende .. uiro o eaito d. ..lth.,...-ões.. ilalae 
~ eaRte' ~ deve tel' _endadu t DOS tara.Ga .. 
-'di'-tnf'nkl que ofNreço. 

.. s.l10 pot obterYll--ae1 .... & _ ..... 

.... _p..,a ...... '~-,.~ 

.. COr..dro. 
Foi apoiado. . 
() Sr. Ji,"".io Li"",: - ( Não ... .,ir •• _ 

Taellipaf-.) 
O tiro /In", ".,,.: - "alf",,"'p" • ftIaçIe 

.. pr.ul·a perilCf'" e aio ad.lll!Ai. __ , ....... 
A.,embtéai ..... deicbM ~ ..... pr(.,.içae'" _.cied ....... be. ... lMl c.pt" A, taka de 
pracica .,.OOU& entre nÓl este aegu".&o in ........ 
te; Ie a cj,eaeuaoa tambem OI P_deulel diri~i. 
não CJI II~ W'" ... ler. E •• .,u • ba 
br. poUCOll ctiH. e Já. teüo ourido "" .. itu .... 
diJel' - :Sr. PreMideu&e. ~IH 1"' V. Ex • .I .. 
u", ""I" ... ut.. lDdCIo. - A.... por i ... 
que preei. o ArUp de ai",. .ocU&caçiiQ, cem., 
aqueda 'lu. ~ ... P4Ol-'Or: o Sr. #:CII1IIi,o. • 
que eu .poio. 

O ~. c.; .. : - P""Qle que ~ tem dado 
.. a. i"l"'rlUlC~ ,_~ _.u. fiLa 1IIft«'8. 
(ApoitMu.) .,;u lei flue u .. p~ eta Li .. 
IIIUIIaa ___ Illudia a A .... Wéa Cl8m .... .. 

'., prupof; • .i_ q"e 01&0. DfIRICIi,1o q ... ~ia. 
guem &e&U aqui 'ell·dbankl i/éa~, bom Jae. .~ 
deida ..... &qdQ .., ..... iario .. PreakleDI ... ,... 
pGI&U .. • .. -.e,ia, d., IOI'W q~ .,a«l& ('OD.eceudo. 
• .. ue ~ viii ...... .. "j. o .... i~1e • deichaf 
ir. • pro..-~,. ~ .. aq"i ..... ~ ., ..... da 
dei Sr (.,N.;'-o t 1&1\' •• ,edacçllo. 

O ~. 4,.jt# 4i_1I ~ - l'.lv" ... ,;.-. t0-
M collcorde!f "li NI~... ,. 41'1~ IÓ Vafteu"lI ." 
.aDeir. "ut4 _ .. d..... Eu creio que ac:c. d. 
v9tar .. t:u~_ de,&k CId • Sr. Pl'fti(lente dia -
(,1- _ flue ~..... clelita opi.ilo quei.r\o I ........ 
.. - Ora (·.,e ac&e .... d.~. ser inlenOlflpido 
.,llIIi,~do .• e .... vaçQet.. A." cllltO nit' ~i •• 
.eja ptoblbiilo • '.&Ia t lIem que _ • tIl_. 
cL. dei 4rufjO .M· CIt&á tal dt'bal.. O· SJ. PWlIfÇ#I 
iUU .. I. ar, COIll • auprealie _I". "" di._ 
.. ~. D.epu&aJQe; ..... Me fliNko." uivO', 
C aiopa lu' o tila; .INa fater. ._v~ .. 
~cp de .o(,r digq ... ... pet'i«~ l .111. • per .. 
aa a a~u$Ol. e a Lei «te.. prPeoi.1oI.. lo. poiI 
dt. vc.tCo que li8 e.o* .. o A,aip ............ .& 

..... emcndM '"po ..... 
O Sr. V"'&"INO:, - Q ,"-.. do MW'... ... 

lidera o acto tIe votar mui .. f.ftcl ....... t ,.... 

cpi!8 • Cu· ~ .. "i, 1611\'- .... o .... 1tna-
.~_ • SNo Depu~ • de ....... 01 __ 

t08; ma. i8to parece,.m, cau. .. ... ..-'. .....; 
o "CIO de '044r'.... .... t».'opcat a·· .. .,...i... • 
awa9. etM }nP"'. .,. .. ~" .P!! f~it~ • ~ 
maia prol:rio t lut j .• a.tu que ~ .uZlt,' ClIN."açia 
li ~II!:Çtt. ~ _~ twa te fC'ÚIqf • P1"r?''lo \lIa hunrado Membro ja mo.roca a """ .. 
.. ~t4, l ...... ~. elq .lQi ..... ..w • .-va to-
IIIU a ....... ' on. ~ta._· .1h __ 4ew ~ de"".e 
t've ..... ' but&~ pr.I~, ".... »....... liio 
d .• c·AclMa, ..,.h •• · 11# 41u.ie!l; .... ~_co .. 
r.... "'1l4f " .... 4Mlvir-w u" Pt"CIpv..ição lDal _a
ei .. ~., e ~ ......... a, ......... ,Ua _ 
J*ler ~ebI"H~c.la. 

U li,. J',...: - Eu: 4_ .... .poia. a 
... nela d~ tlir .. "-'tI."U lQaf ~ffO.'" __ 

'" llIfl' ... _ .................. ........ 
pera -.ior --.. . 

.. No ...... rocelwr • ~ct.n" a .-.~ 
". Aueaabléa, Dão ......... .. illturompiM ,. . 
.••• o.pu ..... I'Od.... ~IéJD pedir li "--Vla 



do conlultada a A_lDhNa cJecicI... ... "o·d. 
aba I usar. 

O Sr. PTUÜIIrtU deo ,.. a ord.. dotlia • 
Pro~ de Constituiçlo. . 

Lenatou-ae a .... 0 ú I laonI da tarde. 

Jli,.,1 CGlrtfl1ft "" P;' , AI"', Secretario. 

ItESOLUÇOES DA ASSEMBLEA. 

Para ~ P'raIo • Mi,..". MOIfIefIep. 

111. e Ez. Sr. - A A .... blé. Geral C_ti. 
minte • Legislativa do Imperio do BrMil leIICIo
lhe presente o Parecer da Commialo de !Asi.la
ção lObre o ~uerimeato de Bt",,,,.,. J~ dtJ ~'i/. 
t14I Ra"",lho que pede Revilta de Graça Eapeei .. 
liaiitaa, para uma causa, que iDltaUIOU, de· aulli. 
dade de teltamenco t eom que tallecera A.1oIIio Jo
ri ('4tYloMJ RamalAo·: Manda participar ao Go1'er. 
a. que, para poder delibe .. ar com maclu..... precisa 
que lhe sejão traDSmiuid.. inauaoçôel eobre o ... 
tido da caUII. O que V. Ez. 1e1'!ri ao conhe
cimeDto de Sua Magestade Imperial. - DeoI Guar. 
de a V. ElI. Paço da AaembJéI em f3 de Oucu. 
Jlro de 1828. - Miguel Cal ... • Pia ,..llmeida. 

Para 'f'tlllCÍlt:O ti, Jlrnu1IJ c-. •. 
A Aaemblé. Geral CoulituÍDte e LegiaIati. 

.. do Impelio do Brasil IIIUIdI participar a V. 
8. que deYe qUDto ua," vir tomar _to aede 
Co~, e .. parte DOI leOI &rabalhOlt, oa c:om
aQUlcar. DO caso de Ie achar impwaibilitado de. 
eompuecer, OI motivOl que o impedem de Yir 
aerc:er .. ' fun~ de Deputado , mesma Aaem. 
"éa pela ProY1acia do Rio Gnnde do Norce. 
Deos Gurde a V. S. Paço da Aaembléa em 
!3 de Outubro de 1823. - Ar'l"" Calmon dll 
Pin , ..lImei" 

SESSAO DE 24 DE OUTUBRO. 

PruicfenCÚJ do S,. JlacW do COIItI. 

R EauidOl OI Sn. DeputadOl peta 10 hora, da 
• Ilahã, tomou a cadeira de Pretidente o Sr~ Mae 
ciel dG CoIIlJ. Da ."Roma do. Sra. Ribeiro ti A,.. 
d,.t1d", e Pereira da Cu"",,; e Completou... a 
M.... com o· Sr. Secretario F'''''fa, Primeiro Sup
plente. 

O Sr. Secretario CalmOll f'es a cri amada , 
e nchariOoIe premr&el 72 Sra. Deputados. falfan. 
do co ... CAUsa OI Sr •• Putí'G da e",.It", Ara,!ÍO 
GonJim, BlJrão de Stmlo ~mtlro, P,nlui,o de 
OIi'O,,;rtl, Rib~iro de Rellende, Andradta , SiI'Oa, 
Rocha, Saraiva. e RilJei,o ti' Andrada; -e .. 
ella o ir. Nogtle;"tJ da Gama. 

O Sr. Pr~ftde"k declarou .berta a "'0, e 
·1 ... a Ada ela nntecedentc. 

O Sr. NogwirIJ da Ga"", entrou então Da 
Sala, e tomou .-ento. 

O 91'. Monlaumn: - Sr. Presidtnte: Te
flho que ·fallar sobre a _~da; qui~p.ra t:aber Cf, 

!tlle a AflAemblé:a tem d.1iberodo sobre ali p"re 
ticipaÇÚ18 qu. deYr.m do.r 08 Sr8. Deputados 
qu.ndo nlo eomparec:em: 1110 .. i na terdad. 
fOmO Ílto .. pntica. Vejo que ~ Srt. Deputa-

doi, qae alo Secretario. ~ Estado, fãll'o I" 
... re. partici~çõ. para lIereDl pr"eat" , 
A .... bl~. na "m. do R.gim.nto, e q •• 
~r de não camprirem COlO o tlue elle a .. 
termina t nio H a~ntlo li lua, fãltall. Pergua. 
to ~rtaoto se o, SI'f&. SecretariOl d·' Est.do ... 
tio i.f'mptoe delta obriga~o a que todol OI ...i, Deputado. eatõo ,ugeltol, ou ~e .. _ando 
faltio de\'e declarar-se na .Aeta C(lm cau.. ou 
Hm .Il •• ~ecundo ti,.ren. f~ito ou nio a de. 
,ida particil'lIção. Quero ill'o esplicado para 
lIa"'r 18 .Sl. .. Sen.urel podem IIltar q.ua .. do 
.. ui serem , .przar de ler na Atta de 18 de Ju
lho que eU. ficlvio Deputado", o como OI 
outro •• telD difFereuça allum8~ obrigadOl a co .... 
parecer •. 

O 8r. Ft,.""""" Pinllrirtl: - Logo «{ne IfI 
.-,pronno a.. nomeações do SftI. Cllr""m de 
Campol t e NOflurir" da Gnma, para S'fret"r;ol 
d' Elt.do, aquI se ponderou que rorçot'am~nte 
haviiio taltar li A!lsembMa muita. .e&. t para 
o bom deaempenho daI obrilllçõel daqnelles car-
108; e por isso como a caula de faltar he co. 
nhecida, sempre tem6ido a prntica 8t~ .grra 
..uid~, o riumern.)os, quaudo fahão, entre o. 
que faltão com causa. 

O Sr. Mo,,'t'Umlll - Eu &110 contra a Acta 
da leilão d' ontem; e quero .alter 18 aell. " 
fllltou ao Regimento; nada mo im~orta COlO li 
pratica particular dOI Sra. Secret.riOl. A Acta 
ele 18 de Julho niio di.peRs. OI Sn. que do 
.oje 8eeretariM d' Estado de frt"queacia eoati~ 
nua aa A.tembléa; creio CJue 88 resoluções que 
eeanão dai Acaall 1180 LeiS, e que o nio slo 
quaeaquer outras tO.ldu em particular; por 
tanto lIe nlo 8e cumpri0 a Lei, requeiro eu a 
.ua obhenancia. 

Coacluido o debate, propos o 8r. !,resit
dente I 

I.· A ASHmbl~a .pprova a Aeta. redigida 
como está •• undo a pr.tica até aflai obsena. 
da 1 Foi .pproyada. 

t.· n.,e. mesma pratica obaervar-so no fU. 
turo 1 

O Sr. "'n'p~;ro: - Julgo que ,eria melhor 
V. Ex. propor S8 tine obHer\'llr-~e;" rillf." ., 
RegirMnto , ~u nllerar.tlPo a re~pdto do. Sn. 
Deputadol Ministros d· 1!~"'lIdo • 

O Sr. Carnt;ro de Campo.: - Sr. Presi. 
dente: Me para admirar C'fue 8e p .. ocur .... Rem. 
pre todos 08 meio!; de delll.lcreditar Of; Mt"mb.·os 
Cio Governo, e .. prf'~ndo fõubtiJezRII que IIÓ ser. 
.em de alterar • harmonia que deve lIubf,hltir 
entre elle e etlta Aflsf'mhlén. ~e verdade' que 
011 • ~inilltrOl d~ Eltado não forie .. dispenliad08 de 
a.ll.tlr ás "'80eI; ma. como entende o nobre 
Preopinante elt. obrigat;ão de frl"qnencia l SerA 
por ventura comparecer constantemente a todo. 
a. IellllÔe8 1 Nio c .. rtam~nt('; porque a ~Mf'rn .. 
bMa bem labia CJ.ue 08 deveres de 'RefI eRr~o~ 
muita" vezel. OI ImJk'diriiio de R.~i8tir a eJlo14; 
e que o latl.&ze-IOM he tanto nm I .. "i<;o feito 
1\ Naç:io, como o compri.. com RIJ funçõel de 
Di"pUtRdo. Ontem P.Q f.ltei· a ASl'1emhléa; 1'!1Il" 

1111 ... labe o no~re Preopinante que fui R dt"l'lp". 
eho t e qUE! Mie eru neceltilRno que t("i8e por n .. 
J;odo ct. ~siembléa, i1lto he, para leYIlr •• Co"'e 
ta" de 1 ... ,,1 que Sua l\larreltade atiRig,'ou, e que 
eu remetti já para .ta AIMmbléa ~ COUIO' p()ii 



(lOS) 

ftette e.IO, e 01rtfOl .. elhant.,,, !ta de da. 
Ser 'tue ó Miniltrod' Elt"do ""ou 18m cauta, 
-.; porque ae dia.u na Acta de 18 de Julho que 
lriIo SeRvie dispenaadol de comparecer? EAt. 
obriaação de "ir, só le pode eRtendar em ter
irfOI habeil; e com elta modifieação le decidio 
D' aquells dia; " pOlerão outra eou .. na Acta, 
eu ORO tenho eulpa dillO; lembro· me que a 
Ãllt"mblú conveio em que haviamol faltar ai
lumas vezett CIll razão doa nOl8Ol eargos, e oes. 
la in I t>lligt'ncia 8e tleliberou. 

() Sr. Andl"fl/ú, Mtlchado: - O Sr. Monte,u. 
tira falia eom toda • razão: a A8Rembléa nada 
'em para este fim com o' Poder Executi,o; os 
It"OI 1\iembro. tomo DeputadoS devem compa
rece r,e observar.,· Regimento quando falta. 
rem; e nilflo elle he bem claro. Todo o Sr. 
Df!J utado (IUO nio der parte quando faltar, a 
... a falta he posta na Acta .em cal/Ia. Os Sr8. 
Mil illtros d' Elitado não tetn privilegios; quan
do laltarem hão de dar parte, cOlno os oatrol 
de que estilo impedidoll; e le a sua palavra bai
ta ('ntão tambem ON outros devem fazer o mes
.... ,,: a obd~çclO ba de Rerigual para todos. 

O Sr. Ca",eiro de Catnpo,: - Os Ministrol 
d' Es!odo jií dil!ser.io ao Sr. Secretario que to
da. 11.1 VC1.eaI que faltllssem fielD dur parte falta
"ã., ('Dl ruão dos deverl'!I do St'o empl"ego; mas 
quequaodo deix~ssem de comparecer por outro 
mof~oo partictpnrião no forma do Regimento. 
Eu quondo cFti"e de n~jo dei parte aí Assem
bléa, e lempre . que tenbo qualquer incommodo 
que me, impede de comparecer pratico o mesmo; 
advl'rtindo que até tenho viodo doente. CORlO 
preilfDtemellte eslou, porque nu·nea tive costu
Pie ie ,faltar onde os meo. carrol me ehamlo; 
lIelll. mellma AS8em~h!a ha constante que antel 
de lU, Mini.tro d' Elltado não faltt"i uma sú vez. 
Di81i80 nobre Preopinante que a .Aslembléa 
Rio _ embaraça com illto; e eu creio que não 
. he , .. im. OI doul Poderes trabalhão para o 
IDfIIDIO fim; e não be possh'el que a um leja 
indi&rcl'cnte que o outro satisfaça bem aOI seoa 
dever~, servindo R NuÇtlo. AI sêlsões do Par
J~lInent., de Inglaterra 8ão de tarde, para que 
po.c;siio com~a recer nellos 08 Ministros d' Estado, 
e 0& mais Empre~ados Publicol que estão oc
cupnd08 de manhü; 6e aq-..i lIe praticattle o mes· 
mo estna evitado este inconveniente; mu sen
do a hora das 8~.sÕe8 da Assemhléa a mesma 
em que eu 80U ohrigado a desempenhar outrol 
.erviç08 ,Ilei de neceisariomenle faltar a uma 
dai obrigaçõt'!8; e sendo ella causa conhecida, 
entendidu está que quando f.lto, e não declaro 
motivo particular, "e porque o lerviçe do E .. 
tado me impossibilita. Eis.aqui a razão da pra
tica que me parece não ter inconveniente. 

O Sr. Ând~atla Macltl1rlo: - Nada impor. 
ta para a questão que os fUllCçóeS dOI Secreta. 
rios d"EdaC:lo concofl"ão para o mesmo fim que .1 nOS1811, nem vem agora ,ara ., caiO a .r· 
monia dCl8 Poderes; ., ~ue 88 ~ertende .. ber 
he se 08 Ministros d' Elt.do Clevem ou nio 
~omo Of'putadol!, quando talião, participar que 
aõo podem comparecer', tlala "ez que 010 ba 
r.efloluçio da Alõsembléa que 08 ncUM. di ... 
Admittida a Hupposição .le que lempre que ra~ 
~ "e p~r cau~a dO leo emprep,. podem ut .. 
Iia .. ·.= JJllla. pata •• U.celll. .... .JD.t ..... .JcHIu -

",eezl" que 1be1 pareier l e neste alo ... ~tta 
para ellet eaRa participação que .e di. feita .... 
Srl. Secretarios,. eu lambem quero dir.er a al
gun. dos Sn. Secretarios - fi'lue ce,.to que fllGII
do eu faltar /te porque tenhO justa CO_50. Porém 
., Regimento diz que .teve dar parte. e ha d. 
cuntpr.r-se , Bem que. p081ão servir ef'&a. parti
cipaçõu particularea. Eu não tluvido que o Sr. 
Deputado que falta asora não faltasse d' aates , 
ma. nada disto vem para o easo; trata·tle do 
Regimento, e este nio lhes dá privilegio para 
não darem parte. Se aeaso • ASliembléa quer 
que sempre que 08 ltlinistrol de Etttado faltarena 
se entenda com causa, deelare que não 8ão obrá
,ados a dar parte; mas le qaer que o Regimento 
.e observe hão de da-la seguDdo eUe ordeNa. 

O Sr. PreMente propos. novamente (6cando 
lem efeito • 8UB 2.. perguata) se a A .. embléa 
queria que o Art. 182 do Regimen&o Ie o~aer • 
v .. e esactiwmameD&e para todo. .,. Srs. Deputa. 
do. sem difFcrença doe 'lu. ,rão Ministro. J' Elaa
do: Venceo-se que .im. 

O Sr. Secretario Ca/mo.n leo GI .. ~intH om·· 
cios do. Ministro d' Estado. do. N~gocio. do Jmperio. 

111. e Ex. Sr. - Tendo representado o Ou
vidor da Comarca do. Rio. de Janeiro que para 
inform~r circunstanciadamente sobre a qaeixa, que 
Frei MO"Del Pillto ti' ~J:evedo, Capellão e (~ura 
da A ldêa de S. Luis Beltrão, Ter .. o d. ViIla 
de Resende, fal de J oaqui". ti' Arardo e Stlm
paio, Director dOI IndiGl da dita Aldêa, coma 
foi determinado ao mesmo Ouvidor por Portaria 
do 1.° do corrcnte, em virtude do Omcio de V. 
Ex. de 25 de Setembro proximo passado, te lhe 
taz indispensavel uma copia da meaeionada ~re. 
.entação: De Ordem de Sua Mage&tade o Impe
rador assim o participo a V. Ex. para que. r .. 
aendo-o presente na Augus&a Anembléa Geral , 
Constituinte e I.egislativa .teste Imperio, .. ueir. 
ella dar a esta ".peita as Ordeo. preeiua para & 
remessa da menciooada copia nqueridl. Deoa G UR • 
de a V. Ex. PalAcio do Rio de Janeiro em U 
de Outubro de 1828. - José Joaquim CarNeiro 
de CamfO' - Sr. Joio Seoenano Maciel da COIIcL 

FOI remettido á Secretaria para te utia61el' 
ao requerido.. 

111. e Ex. Sr. - Em "irtude do Oftieio de 
v. Ex. de 7 do oorreole mel, e. que ~pa 
ter a Auembléa Geral, Co~stituinte e • "ati. 
n do Im,.rio do Bruil reaolvido que, por m(\
tivo da oceupação militar de MODteyidéo, .. ue 
impede por ora a Eleição do Deputado r..flm. 
Assembléa, .. proceda de igual maaeira e :"~-.. 
que 80 praticou na Bahia, .elege,?do.~ um Depu. 
tado para a Campanha. servindo lotennamente d. 
Capital a Villa ele CsaelGnel, e ftternDdo-l8 • 
eleição de outro para a Capital de MODteyidéo, 
logo que eateja Une da 0ppreuão, em ~ue • 
acha; por Portaria da da'a date, expedida ao 
Barão d. Laguna. te determinou que oelta con
fonnidade file,.e proc:eder immediatamente á refe. 
rida eleiçlo, segundo a forma estabf'lecid.: O 
que de Ordem de Sua Magn'.de o ImperqOl' 
participo a V. Ez.para o levar lO coaheeimento 
da Meama Augulta AlteIIlbJéL Deo. Guarde. V. 
Ex. Palacio do Rio de Janeiro em IS de Oat .. 
bro d. ISiS. -- JOIi JOOIJ" CII,."nro • C ... 
,.. - Sr. JaIiII StWria"!J ~at:iel • C ... 
..". :RoDa .. ..l ..... w. Ulte&l~ 

Mee 



( .. ) 
• 111. e Es. &.- De ora. ""Saa Map
~ o Imperador temetto a V. & ... para lerem 
,...nCel na Augu8ta A8Ie1Dbléa Geral, Ctmsti. 
win&e e Legillativa do IlIIperio do Brasil, OI i ... 
elulOl Omei. do 10 de Setembro pasaado~ e 1.· 
ti" corrente, em que 'OI GOftrDOI Pro.ilOriOl daa 
Pro~iDciaa do Rio Grande do Norte, e São Pau. 
lo. em eumprimen&o das Ordens, que Ibes fonio 
.xpedid". peJa Secretaria de Eatado dOI N egociol 
do Imperio, por Portaria d. J I de Julho do pre
lente I&lInU, inlormtio sobre o' estado .dual dOi 
E~tlbeleciment08 LitterariOl DlqUeJl.. Pro~inciu. 
De81 Guarde a V. Ex. PaI.cio do Rio de J a
Miro em 2S de Ontubro de 1818. - JOI6 JOSe 
fUinI C(,rne;ro de CG1I1pN. - Sr. Joiío Sn1mauo 
Maciel dia Coda. 

Foi rem cuido á Commillão de In8U1lcção 
Publica. 

O mesmo Sr. Secretario deo tonta de um. 
Memoria en.iada pela C.mara da vm. do Rio 
Pardo: e eucarregou-ae, tO Sr. Secretario Fema .. 
da Pin1tei, o o eume deUa, l>ar. expor o 1IeO 

coo~udo , Àsaemblé., e lIar.R·lhe o competente 
de.dno. 

- PIIII'tU'IC" ordem elo dia, que era em 1.· 
lugar a discussão do Projccto .te Constituiç;''ío, 
DO ArL ,la que ficára .dildo com 118 reapectivII8 
emendas na sessã~ . de 22 cr Qutubro. (N.· 2! 
à·Vol. 2.· do l)llJl1o.)/'1I-fJIJ 
, O Sr. Araujo Li... pedio lietmça para reu. 
ar a emenda que ofTcrec:cra 11. citada seaaão. 

Foi.lhe concedida. 
O Sr. Lttpu GtJ1JUI: - He tal • boDdade in

lriDl8Ca da instiLuição dos Jurados, que para a 
tomar inaplicavel he preciso deaocnditar a N.ção, 
eue ee peltende estabeJeceola. O" recorter a pre
textol plaUllveia para obst.r , lua admiliÁo: 110 
"m que OI FraDcesa folio par G_tuadOl de 
"'orantea, cgoistal, e incapazes de dacmpenbar 
• luncçõea 401 Joracl •. Os Brasileirol ao mcaos 
.«0 tera .ido .taeadOI pelol iDultr. Membros des
ta .'_mbl~a que le oppoem 10 etlectivo eltabele
timealo do Juiao por Jurados Das m.teriu citeil; 
1011 leOI direitos de propriedade continoão a ser 
incertol, e preearios \ )tOr uma ruiio mal Cu,Mlada, 
eom que *e pertende sustentar tio peniciosa TeI. 
lricç.'o. Consiste tod" a tbrça tias priReipaa argu
.entOl prodo.idos para defender esta restricçlo em 
eouiderar·ae neeessario 101 J nradOl o c:oph .. cimea
to do direlto pctra pronunciarem lobre o facto Dal 
aau!IU ci ,eil, e dilpensad. deste conhecimento 'Juan
a" fem de fratar dai maferiu crilDes; por 1i1O, 
SUppolto que o 00310 Codigo penal seja ura monu
men&O da barbaridade, e rigor coln que lO prodi
gali.io lopliciol, • prisiea, não .e encontra difi. 
QDldade em estabelecer dado jiá 08 J uradoa Destal 
... at .. iu, deferindo par. depois da promulgação de 
um 110VO Codigo a lua admiuão Da adminittração 
da JuStiça civil. Os illuua Deputadol que aai. 
opiaio est'o mallifestamente enganados: nu auIU 
oftmes OI J urad'lS tambera de~.m Dão só "tabele
c.oer a ezilleDci. do f.cto, ml. alem ~ilto d ...... 
wl~. o poa&o de direito que lhe he connao; e 
quando .U. duvidã. da lei (como CNquotemeute 
acon,ece em Ingl.lerra a~ ~e lba ter lido ia
diolldo por um J ui. de Direito o qu. ...ti. 
~lalDen'. o estado ela qUel.) ""OIIci1o .tão 
IObre • "eta tão 1010.", e 1lIIO da ~ilde 
ela ..... la - EI ,.,.,. • .- taIIIM4.""., llfifüc-': 

iIIm J",'in.riortlflf. - Deqw - .a CI1Ie alo ... 
",eDOI d. attribuição do uma Auembl~a de Jura. 
dOi D" mate ri.. crimes decidir do raelo. do gu. 
dar a r_o que o toma contrario , lei: por fal_ 
ata eegtlnda cireuatancia em o proc:euo cle WoocI
fal, .ce .... do d. ter escrito a car'A de JtUrio ao 
"Rei, eUe r.i .bsolvido, l8ID embal'l0 de .• c~ pI'(!
nuneiado pelos Jurados culpado de tn &ito Impu
mir, e publicar aqutll. ~.rtl. Aa lDeMDU fõrm .. , 
• priecipi08 se obsenão Dal caUUI cinia. o tanto 
em umu como em outras OI n08801 J uradOl 'tela 
ele encontrar "ma Lc~i8laçio conCusa, e c-tpcio .. : 
ml8 por ventura .~ fDglacerra todos OI Cidadi. 
habilitados para exercer as funcçóel de Ju.radOl 
são ver:-adOli no c:&tudo d. J uritôprudenci. P )lã. 
.. bemos nÓl que eUta lIe enlr .. gtio ai direcção dOi 
Juilt'l sempre que !OI .chão embaraçadOl IOltre e 
ponto de dtreito IJroferindo ,entença debaixo de re
liefta? Não .. bemol lambem que .1 Leia civia da
flueUa Naçõo envol.em mil di6culdades. lubUllIAI, 
e ticçóel? 'l~odavia o proees~o por J uradOl he pa
ra os Ingleaes o palladium da liberdade individual; 
e IIRO fui preciso que eUes cbegaacm ao alio pon. 
to de grmdesa, e civili6lÇÜO. a que actualmen'e 
lIe tem elendo. 1,ar3 ae tornarem Cllpues de rece
ber esta admiravel instituição. Certamtnle nem OI 
aatigos Normanelol que a levamo á Ing'aterra, D~. 
as lnglclc" no llcin:ado de HeOtMI'Ic 11. eri. 
tão iostruidos, e iIluminlldoa, como &e ezige 
que seji'io us Drasileiros rara se lhC5 conceder 
efrecti,amtntc a mais loJid. garantia d. proprie
dade particular. De mais eu estou persuadido 
de que por se promulgar um novo Coei. t aio _ 
legue, que &odo~ OI (;idadios elegini. para Jura
doa se empreguem em estuda.lo,. e se CODverdo 
em J uriseoosultoa. Quem conhece o listem. e fi. 
principal desta instituiQio, Dão IJÓde dtizar do 
convir que bulio 18 luses do aimp!es bom ._ 
para conlcituir o homem digno de ser .J IIrado ata 
iocJas .. material que ruem o objecto da diasribui· 
ção da JUbtjça. ~!.umiDdo. poil tudo quanto te
alio dito. voto pelo estabelecimeDto doa Jur'" 
NIIl reatricçio algUalL 

O Sr. Carnriro • CIIfIf1IOI: -Sr. Presidea. 
te: Se queremoa uma Constituiçúo 5&bia t ae de. 
vemos conlequeDtemeate or~ni&ar um GOYel'no, .. 
que sómeote domine a Lei jUIta, e em q". • 
eonaerve, a tiberdade individual, IOlidamente ga
rantida , e o direito de propriedade, sempre iD'ioe 
Ia"el, nio baita só dividir e 'eparar OI douI p~ 
deres Legillativo e Executivo. he demais di .... 
indispensavel, que o Poder J udici.l seJa CODsti. 
tuido tão livre de todl a dependeRei. e induen
cia de qualquer AuthoridlUie, que elle Dão posaa 
receber outro impulso, que não provenha da Lei. 
Uma inllepeadencia desta naturesa, a unica capa • 
de infundir DO coração do Po.o o sentimento ,a.
bal."1 da segurança dOi 1801 direito., júm.ia _ 
.erifica" no Poder Judicial lem a Iiluda .. l iater
noção dOi JuradOl; porque IÓ fita ., ~elft 
reputar J oilCll .erd.deiflllleate independentes. "He 
portanto um Aioma eapital, uma verdade da pri
meira ordeIa im Direito Publico. que Rm Jura. 
dOi não pode banr Go.emo tine. (Apoiado.) 
Tambem Dio h. meDOS mclmte que eU. deftIJI 
ttl' lagar elO todaI OI J .ilOl indiathac&amente., ci. 
.. , ... erimn. C Apoiado.) Se ell.. foaeln reta 
&rictoa a 1IIIIa IÓ apeei. ele Pro~, fDtio ... 
_ia prfrill .. &uatia .. __ "'SGI' •• 



CMtIUfaiçJl'o cJfft, eobrif eel'l fguJ protecç«o " PO" 
do a al"o de qnnlquer .lol('ncla, nio IÓ a nOI" 
penoa, ma '"m bem '. nOIl@/I forluna. (Apoja~lo.) 
.. CUIII,huiç~o, que tfltamol discutindo. não 1'08 
"OU", esta nar.ntlll en. toda a lua plenitude J 
.allldo no Art. 18 "limitl\ nl caulas crime!! &f,. 
ante , Ihi mnmG dedar. mui positiv:nnentc, que 
.... ,ntri~ao nlio forma artigo Constituci!)nal. 
t Ieo) bto he como se àissesse t que esta dispo. 
liçlu -tiRO he perpetua t mu sim teml)Oraria, e 
ecommod.da ú nos-Is tireurlstaneias . preeenlea; que 
.... ler. abolj~ft logo, que, remo"idOl os aetuael 
_baraçol. o Jir.lil tenha chl'gado ao estldo de 
poder utilmente emprf'gnl' em todos os Prctcel108 "te lrande blluArte, d. liberdade dOI Povos. Pelo 
,oe, Sr. Presidente, dUal são 81 quest6e1 que 
aleee es&e Art. 13 t que estamol diseulindo: 1.
Se u no;sas actuaf'S circnns'ancias permittero quo 
,.,..mos jsemJlrt'gar 08 Jurados em toda" as Cau· 
.. , et"iI e crimes? t.- Se não podendo ter lu
pr em to.lal e81as C~sa., em, qual dellas pOOc
J6õ aer ja admiUiuCl8 sem I(rande inconveniente? 
PropoDdo rac a pmí'(rir o mca voto lJobre eslt' 
.OUI asaunaptua, entendo: 1.C Que, fallando ri· 
pl'Ollmente, I)or ora não podemo. ter J uradOl f 

~ aOI Proceans ci.ei., nem DOI crim... i.
Que a atlmittirem... ja em alguol dntes t aeriiio 
• JUlles por eUn e .. roidol nas causu enrra 
IUmmamente perigo8Ol IÍ vida t hoora e liberd:J(le 
... Cidadtios, emquanto nno ti"ermol um me. 
Ibor Codigo Penal. 8.° Que nu caa... cinia el
Ja nio offerecem tão grandes incon.enientew. 

1.- POIto C1ue emthese devamos &el Jurados 
... todA' u Cauau: todavia antel de OI admittir reW.. remover OI embaraçOl t que OI fação ou iou
teia ou mamo damnoSOl. Eu não eQn@idero que 
exi.ta o embaraço da falta, que tenho ou.ido 
lamenlar, de pessoas haheis para esercerem u fUn. 
r,çóes de Jurado,. porque o Brasil Dio está cer
lamente meDOS aclian~do em lu .. s, e ci,i1isação t 

do que IC achavão muitos POVOI Da época em 
que abraçámo esla util Instituição, que he da 
.. ai. alta .TltigoUade; e não seria pequena in. 
cober.uei. esperar ter grande numero de I'eaou 
iDltruida". para formarem o Corpo L~sJ.ti,o,. 
tanto. Conselh08 dell Governol d.. Provinciu, 
lendo precisos p31'3 leg;!;IRr ou &consc·lhar !Obre • 
Administração profundo' conhecimento., e recear 
ao mesmo tempo não achar com lufticiencia homens 
habeis para yeri6cartm um facto, para o que ape. 
pu basta possuir bom 5enlJO.. Não he por~nto • 
falI • .de gente pMa Jurados, que me inda •• acre
ditar que tllta IOlllituiçfto por ora n~o tem lugar; 
o meo argumento he diverlJO, eu o dl'dtiz~ _do 
'ina • qlle nOl" d(!vemcts propor na .ua edmluao; 
f'lte' consiste na firme e ili.üal:lvel .egur.n,;,a de 
qae ja meis ieriio 08 nossos dirdlol violados pelo 
J:-oder .Judicial. Pera ser complet:\ esl. seguran. 
(a 9 não basla que os, Juizes ~jõo iudef>!ndentf!,. 
imparciaes e ilH'a,pazes d-: prev~IcRrem" poIS- o JUl. 
• 0 Dio ('onsta .,10 d. verlticaçaodo fitclO f que ~e 
qualll,. cabe na alçada doa Jurados, tem ~~IIlS 
a applicação da J..ei •• convem que estlr' ~eJ& JU~ 
,& e clara , pa" que se conservem aempre seguroa' 
",' UOSlItll dlreilOs. I'ortento, fallando flgorosamen
'e t emquanto não tiver ... " bons Codigoa, Dão p0.
demos realmenle colher os aaudavei. frados doi 
JuradoR' porque poueo imporia que 08 ~uiIa ma 
• ucem • iatio~iüdad8 doI~ IUCII direi .. ,. • 

LeiI 'aju... oa ..... , .... • ...... ...--
çael caprichoua, ... OI ~ .iolar. Taato ... ' 
o mão Medico, f:OlDO • má MedieiDs, 

2.0 Or damaoB qu~ pócle. reaultar .. J aillal 
por JuradOl t quando .. Leia aio mál, .. torallo 
m4il aggravantes no. PrOc:elllCI mmet. porque a 
Lei aqui póde ofFeader mail direetlll10Dte • peaoa 
do Cidadão, na lua exiltencia naturfll ou civil. A 
maia le.e refteúo IObre • fOrmalidade strieta, co. 
que Be ~e,e praticar O J ui. IJOr J uradoa" para 
Dio dor lugar á arbinariedade t e 10m. a but.n. 
dade das penas do Liv. 6.- dai Ordt'nlÇÕel, que 
ainda hoje bOI regem t DO' cODveDc:eri da Iam.te
.el sorte, a que ficn.o npoatot OI DOIIOI coneida. 
dioa, Ie admittirmol J' OI Jurado. nal ca .... cri
m('l com Dm Codigo PeDal tão .. agui .... do. que 
para os mais leves d.lic&ol Dio achou ou&r. pua', 
que a d. mone ou degredo. He formalidade ~ 
cial do Juiso dOI J 11 I adol t que esta .. limi .. 
á verificação e qaalifieaçio dOI fadOl, ... COla0 
ee appreaentão á8 IUU C8IIIcienciaa, e qtle depuj. 
de publieada a lU. dedÃO, o M8Ii.trad •• ou Jail 
de Dinito, Dada m.ia faça do que 'pJJlicar.l" 
~ui atrirtamente • Lei. que lhe co1ftiporíder. N .. 
Ie. termos, Ie algum iofelii, lendo aeealldo, per 
exemplo f de furto, ou de falsldad. de :1.= 
mercadoria, ou do uso d •• ediclu &lia, , 
o damno .~na. ao \'1101' de •• rco de ..... t .. 
declarado pelo. JuradOl r_ d ......... __ ... 
lic:tol, o J uil de Direito, abriado o·Cadip P .. I • 
não póde deichar de o NDde.1IR , -.rte. A' .... 
destes • de outrOI mui," nempfOl ..... he tleDlldct 
referir, lO poderá qualquer eonveDeer de qUIDtM 
nctÍmu Dão &eráõ aacriflcadu. Ie posermOl j6 _ 
pratica OI Joradoa DOI Juiaoa CriIDfI eo. um Co. 
digo tão barbaro. Nio se di... que DOI eIIOI .. 
terem as penu exeeuivamente despropoteiouadu, • 
Jurados, ou OI MasiKrmOl, pódem proftr ...... 
melbor sorte do réo; aqueUeI f Dio o deelMaacl. 
eulpado, ou ctiminmndo-Ibe • illtpuCeçie d. = 
e esta, moderando • pena; porq ... , te iIfo 
se ter lugar. se tiraria a mellror -•• lUla ~ 
flualidade desta fórma de Jailo, flue eoDllate .. 
perfeita exaeção da. lua deeieõea, le plUmoyeia 
desta mll1eira a corrupção do. Jorad .. , • li tItae 
beleceria a .tbitnriedad. da parte do Juia do Di. 
reito, e 6~ariafDOI .ujeieOl .. seOl eaJ'l'iéIJOI, o .. 
mui priacipalmente 18 proean evitar por eIta bell. 
instituição. Nem tambem lO recorra. ,.... eorri. 
o defeito do Codigo, ao direito qu' poanae o Sã. 
.rano DU Monarcbiu, de perc10ar ou eemmataf 
u penu em octru maia .0.... Porqae ~ ,... 
ciolo correcti.o da asperesa demasia.. .. Lei • 
da nec:eaaria na~lo do Poder J uctieial. ..... 
a~ju !!,ui .. ataJetlO ~ quaDdo h. applica«lo eom ... 
amonl&, e mUita carcaaspecçio f te tora.... .. ... 
1I0S0 pelo continuado UH q .. e delle ~ 
te Ileveria com ,eemelhante Codiao, lueHo .. a 
decisiio do J UilO, e ~movenao • repetiçlo ... 
mmes. POI' taDto. Sr. Preaid.te, ... __ .. 
etuael drcnD8taDciu f lIada de Ju..... ... ca ... 
crimea. Se t.a pDde empeallo em OI IIdmittirjA 
"e.lt~. CllIIU, a~phllto ... m~ já alpm ~ 
crIminal estraBgeJl'O, que aOl reJa fllO •• lOJ'iameere, 
eli'qutnto Di. orgatli ... mOl o aoae; ....... 
uma Commiulf). que ezamille, e apreeate , ... 
.. 8UlCÇio ti. .. ... aeja ooaforme Ú ~ .. 1.
ti~., • melhor •• eln,. .. 1I0IIOI di...... l:Ita 

..,.,..... .......... 81111 ri à:.&I ... 
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... eit'CDút.ciaI Del" .,... Dão pódem ser piom. 
I"emoll I.eis peaa..tiio Cl'ueis e abeminaveis, que 
leria 'preciliO q.ue fuuemOl tão ttarbaroa como eU.s, 
pnra rechUllarlDos a .. a ellecaç.io. Não Ire polIsivel 
executa I .. , sof.'eg,OI por \aRte A arhitnrieclalle dOI 
tluiles, dameslhes um poder L~"ativo, e p1'O
.,oYemol ua crimes, porq..e Utee falta o eontrape!io 
l.al, que de.. ·destl'uir o d8lfejo, e intftesse de 
•• COlUmetter; fOrque o da Lei 080 te executa , 
• li penas que tmporáõ .. Juizes, não labe o de
Jinquell&e . qUACa eU.. serão, e então a paixão acon
eeUaar.á aempre e crime. 1'alva leria mui proprio 
para IUprir esta falIa o CocIigo Penal 14'ranc:el, 
abolinde1e .. l)eDas ,de e8nfisco, e falendo se ou
~ aberaçÕCI t: V~ ~ão pódem ler muitas, para 
, ~r maia confor.'nê~ boaraaáo, e a um Gover. 
no livre; ma. qullqiaer que leja 8 resolução desta 
Augusta Anelllbléa, nenhuma eertameale promovelá 
.. aia a Dossa d8llgra~a, que a admis~ãG dos Ju'adOl 
... ClU ... crimes com o Livro 5.° du Ordenações. 

8.° Tão graDdes iDcoDYeDientea se Dão yerificaio 
"OI Juilo, da Causal eivei .. A. Leil que lIevem 
~eC'idir .. questões ci,eis, ae não po"uem o eu
nho 'da pHl'eiçiio. tambem não merecem o c:ara
cter de barbaras, Dem são tão contrarias, como 
ai cnminaes, aOl principios fundamentae8 da jua
tiça e eoquidade natural; • tanto buta para da 
lua euc&a applicaçio não resultarem tanto. dam
.-oa e olFt!n~aa, quantos furçolamente BC elperimen
tarão, H poaerm06 em pralica OI J uraoo. DII 

t:&UIII crimes·~ com a 8tricta obs~"ancia das nos-
, .. Leil penael. A unica difiiculdade, que se tem 
apreaentado. de poderem 08 Jurados ajniaar e de
fldir bem doa factoa civeis, por serem maia com
plicados e mais connelOI com o Direito, do que 
OI crimes, bem analisada, he ilIulOriL A docl .. 
nção e qualIficação de um facto, ti· onde ba de 
~.ultar o direito, Rio depende de conhecimentOl 
J uridiCOl, be um objeclo proprio da boa critica; 
esta H adquire com uma boa Logiea; pois só es
ta Arte dirige o 00110 entendimento par. bem n
ciociuarmol, e chegarmos ao conhecimento da ver
dade. Se pow bata pensar bem, ter um bom sen-
10 t para te atinar ellactamen&e com o criterio da 
ycrclade c Que duvida pode oecorrer de haver ho-
1Dens, que sem conhecimentol de Direito poaaão 
qualificar bem um facto, e talvca com melhor cri
\erio, do que um JuriscolIsulto, a qllem nem sem
pre acompanha a melhor I .. ogica e boa crilica? Eu 
não d'lCubro nelta parte difliculdade alguma t e 
catou persuadido que toda ella nuce da confusão 
que H fu inadvertidamente, do que he verdadeira
apente facto com o direito. Separem OI bem uma 
~u.. da outra, poi. Ino bem diversas, e para logo 
c1eaapparecerá a difticuldadc. Um facto he semple 
'Dl f.clo t ou leja civel (lU crime; e para o nri. 
Cicar nllO preeilia aer J'llisconsulto. Se OI ilIultres 
Jledactorel d. Co,!stitni~o ent~nderão que OI Ju
ta~. podem C9m JUIt~I. ezamlDar e qualificar um 
facto crime, cujas prova. são qUI" IlefDpre Irtifi
ciaea, djfJjeei. e tenebrosaa, poia o delinquente pro
cura sempre cubri·lls com la mais eapeslll nuvena t 
, 10 esforça por apagar todo o ruto f ou unal que 
POli' dirigir OI Juilea t muito maia habei, OI de
,erilio em \'erdade reputar, para qualificarem bem 
• ui.teneia de um. cunlrado. ou de qualquer di
tei&O que alguem reclame. onde a lO nem lempre ap
RANcem pro,.. • lar .. , eAp lod"ia meuOl obIc:U
., • mlll.Ol e"w,oc:u, porque por lia do regra 

nio se p!OCUftO eneobrir, 1lem 08 IJomeal 11'0'" 
ralmeote tiio idiotas, que clda um Diio "roeure 
ter sempre testemunho:. daros, que verifi'lufm e 
authentlquHl ~m todo o tempo O. dirt'itos que 
possue., e 18 obritJaÇ(3ea • que C/utros se IiSI1" pa. 
ra com elte. Se VII factos alio complicado. t .e ai. 
intimamente conneXOI com () direito, ibcumbe •• 
M~tr", ou J ui. de Direito. instruir bem ele 
J llfados. Magi~lrado vem de Alngiller, que quer 
dizer ·aquelle que enaina. Compete poil ao J ui. d. 
Direito separar e. redulir. a bia;nplic,dade OI f~ 
que furem compllcadoa f Instruir éS Jurados sob .. 
... qualidldes precisas, para serem lt'gae8 OI i .... 
lrumcn\08 011 testcmunltas, que se dão emprov. I 
moatrar t'ID que vfrdadeiramente c(tbsi~&e a quesdo. 
e o que ie de,e provar: sendo isto dirigido .co. 
clareIA, não ('neonlro difliculdade alguma DOI J u. 
radoa D.IS causII civeia. Pelo que ""umindo G 
meo parecer, digo que, fàllando rig.rOliameDte • 
aio devemoa ter J uradol em quanto nno ti"ermae 
bonl CodigOl de Leis: que com o Codigo q'le &e
mUI, seria uma desgraça te·IOI já nu causas cri. 
mes: e que ser:io maia lolerlveia Dal C'UFI! tini .. 
Nelt.n termal IDando á Mesa esta emenda .. 
AI1. J8. 

" Por em quaDto hlverá mente Jurados na 
.aleli.. civei., prOCl"deado.se já a uma Lei re
gulamentar sobre a ordem do Processo; em mate. 
riall crimea fómeote terio lugar, quando tivermos 
11m Codigo Criminal, que Dão aja bubaro. -
CÀrn.eiro de Cump08. 

N lio foi apoiada. 
O Sr • .AlewctJr: - Sr •. Presidente l Aindá me 

.lo Icbna mtlhor da moleltia, que me obrigou a 
pedir SO diu de lictn~1l a esta Suberana Assem
bléa, quando a inlaul;la n(tlici. de um aconteci. 
menlo • mim muito deSllgrldavel, cau8Indu no meo 
espirito um daquellf'l choques t de que nenhum bo
mem está livre IIOS d:\rerstls lances de IU8 vida par. 
ticular, a tem augmentado; e por ilSo dhde j' 
declaro que continuarei. servir.me da lict'r.ça con
cedida para o fim de cuhlar da mioh:a "l,de, não 
obalante ler aqui appareddo no dia Quarta feira • 
hoje: ~areceo. m~, que quando se Iratava da impore 
tanU •• lma qu~,ao dOI J mado., eu niio devera ca
tar aUSlnte, salvo se uma impossibilidade abaolula 
em todo o rigor dI palavra me privasse de .il' 
misturar minhaa fracal vOles com OI rnergico. e 
eloquenlcs discursos dOI iIlultrea Campeões ~ ,u. 
tem advogado a causa .. da liberdade Brasileira, w .. 
tentando e!&a liaBliaainSa instituição doa Jurade •• 
primeiro garante da sfgurnnça individual do Cida. 
~iio, e sem a qual debalde trabalhariamo. por ael' 
Ja.rel: he nrdade, que eu não dou import.ncia 
alguma ãs minbu ra~ões, porém o m('o voto pód. 
aer de grande coll8ideraçiio, te lucceder que nume
rOI iguaes de Deputlldo. volem em senlid@ CODt .... 
rio·: eaUlo o meo voto será mail valioso a &1'01' 
da cauaa que cu defendo do que os eloquentea 
discnrtol de ~ on tO Oradore.. Eil o mlior mo. 
tivo perque eu pensei que não podia dispenear.m .. 
de apparecer neite A "Susto Recinto nOI dias e. 
que aupponbo que se decide a questão de que fale 
lo ; . e como aqui me acho não quero deisar de 
moU .. r ao menos o meo YOto; .s minha rua. 
110 frac .. , m.. por entre ellas pôde appareeer ai. 
guma idéa que te pel'sa aproveitar. EDtTlludo Da 
qQ~"O eu digo que voto para qUt; so .dmitiio des. 
do j.á OI JundaI lIIl&Q ao crime como ao ci'PI. 
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.,... .que. ~ ~1a_o.1tO Artigo: 7.~ qu be c;õee ei'i .... ~ • o ... lIeque ........ 

... dlrel&o lr.dk"d.,.· do Cldadio Drudetro o ler Povos que formarão muita Naçõet 4& Europa COIW 

J"IJado por Juradoa parecoe f('tra da orde .. o fall.r- Ml'varão por muito tempo C* Setil Jurado.; os G"doe, 
• em geral I)ró ou Nntra _a iD.,itu~. m.1 OI Germ.Dos, os Normandol, lOlDbardol, Viliígo
como alguo. S .... lem em geral mostrado OI incuo- dos &c. todos tivemo Jutad"l .té lÁ iDlrodut\ão 
"Dientea dOi Jur&dOl permita'le.me r.mbem fallar do Direito de JUltiDÍlsno, e da. DecretaC:l; e e 
.'guma COUM em geral, • del>oil descerei ao ver- m.is Dotavel be que esla. Nac;õcI ferão hvrelt ea 
dAdeiro ponto da ques'ão, i,'o lIe , 10 deveOlOl quaoto uláráo dOi Bt-o. J uilOl por oJ uradol; c o. 
~e já ter J urad:-. IÓ no crime, ou se tllmbem peuimo. efFeitol do 1J'.~ma teudal ftcebldo geral
ao civel. A ilJstitu1,~ão dOI JuradOl be conforme .eote .lém d'll Pireneoa euiverão como lIus(le .... 
,. Leis o.turaoa e ai eaenna da lociedade; e .Iém em quanto o. POVOl gullirão desta aantiNÍma iD" 
&listo be adaptada :ao li.tema· de Governo Conlti- tituiçiío. Roma teve Jurados para julgarem do 
tucional que lemos .braçado. Eu digo que he con- rac&o, nas aulU Im que leos Pretores julgavãe 
fOrme á. Leis D.turaea J>OrQl1e laindo o homem do do Direito. e 08 conservou Im quanto fOI livre. 
_lado da natmesa c entrando Da sociedalle, e pe- eeOI Imperadoree porém, c:om~ç8Ddo de Tiberio. 
lo c:onl'leguiute privando. se do direilo natural .dl.se .cabarão OI Jurados e lambelD extinguirio • Liber· 
faaer justiça por luas propri •• mlios, nltda lhe he dade de ROlftL He verdade pois. Sn., que o 
.ail nltllral do que cooseutir que U:e almioiltrem Jui .. por Jurados he o mail oatulalaos Pov". .. 
.... justiçs homens de slla eletllha, de Ina coo. e que esle. logo que chegaio a8 estado de civilisa
'anç., e que rl~ perto o conlu'ção par. helll pode- çio ° que fazem he melhora·lo e aperfeiçoa. lo e 
filO julgar da moralidade daI lual neçãe.. Digo h:iO dca' rui. lu. MAl, dizem .Iguns, oa J ur.d()!i Ma 
.;ue he ~onforme ú cssencia da socierla:le porque muitos .iDcoovenieDtes; concedo; lem inconvenien. 
Rndo e*t.l iU8titl i ida .. ara te conservarem as Leis tes .siim como OI tem toda. u in.tituições huma
.aruraca, toda a i!1sti tuiçíio q:le OIalll ~oncorrer, nas; porém os hens que de:)a reaultão IJesão maw 
00100 e5t3, IJam preservar essas Le:!I naturneK he do que el'SCS incoDvcnientel: a mesma Instituic,üo 
aa;. lonforme &O filn e cli8eneia d~ mesma socie. da Bociedade parece ter inc:ollveDÍ.ntes por in. quo 
_de, lJigo fiualmente que he Adaptada ao siõtema o hamem fica privado de c"rtal liberd..dea natu
d. ~o"erno Constitucional abrn~'lIdo, porque sendo rat>s, e com tudo sugeita.se a ~lIa par. colber 
• Plimeira mUlma netlte dividir quanto possivel outros bens mllis rea.. e maia preciosos do que 
tor Dão IÓ Oll Poderes Politicos mas lambem as aqucUes direitos ill5igni6caotel de que se priva. 
IIttribuiçães dos individuos a cuja direcção estão Pagu tributos pecuDiarios .. Eltado, prestar 1ft' 

illcumbidOlt esses Poderes, be muito cuhereote com YiÇ08 peasoaea, obedecer a ou'roa homcus, e mil 
.. maxima a Ílu;tituiçiio dOi Jurados ,porque outrOl incommodos • que eltá 8ugeilO t Dão lio 
divide as .Itribuiçóes d08 Magillrallo. repartindo males, não lão inconvenientes? E com ludo o ho
dOm oueros a de julgar do facto. Com effcito, Se- mem IUIsÍlll o qu.r ~ porque lucra na lua legur ..... 
• bore., nós vemos que não 6:> a Soberania da Na. 9& peasoal, e u. aua propriedade, e no guiO de 
fjio e.ti dividida n08 trel Poderes Saberao.o8, Lc. todos 08 outr08 direitos que lhe são mais precÍt'SO&. 
ti1lativo t Executivo, e Judiei.rio, mas que cada No principio mesmo das Regt'Dem~ões potiticas não 
.... d.tee Podrres já assim divididos não está a h. tantos inconvenientes, tantol embaraçol, lanC _ 
_ rgo de um IÔ individuo, .ind. mesmo que ale CUltos? E com tudo Dai) achamol melhor loffier 
eej. um iDdivicluo moral e collectivo. Nó, vemos tudo isso do .que viver debaixo do despotismo, Da 
• Poder Legislativo eotregue aos Represent.ntes escravidão t c oa miseria? Agora mc.mo não es • 
.. Nação (r.1l0 oal Legia.laluru ordinari .. e Dão lamas ~eDdo tantoe incouenicntGs e abuBoI pe
Delta que be um" c:onvenÇlio eltr,sordinaria) mas la liberdade da Imprensa, e com tt~do quererf'mos 
eempre tendo o Executivo alguma ingerencia lIelle; que ,D50 haj. casa liberd.de? Não; porque pomos 
.emos o Poder Elecutivo. que já &te indivisivel, em/ uma balança os male. do abuso e OI malH da 
aio entl'cgue lambem • um~ó individuo, porque ,Pr~bib.ição t e' ve.mel que estes pesiio m.is, e sã~ 
.bemos que DO .l\!lJnarc;a lIe presu~e Icmpre u~/ mala Insu,portave.1 qae aqudles; e com~ na e~ 
Po:aer t e noa MlDlslroa outro, e ainda nestes J.. lha doa mates o menor he um bcm relatiVO quere. 
~lvi&ão, poi~ não se entrega • um só todo o Ele- mOI 08 .bUlOl da Imprensa e não • su. prubibi. 
eatiyo e sirn li muitos, cada um por aua/cómpe- ção./O mesmo luccede t'!!: tudo; e portanto ain. 
!$lle rep:ntiç-d:o; e isto não só p:na o b.om expe- da tendo o. Jurados iDcoDvenientea, como eu Dão 
~ente dos negocios como para evitar q.(e o movi. nego, comparados estee com • má administração d. 
bato de toda a Maquina dOR Negoci6a esteja pen- JUltiça que até agora temos tido t sempre serão 
.tente dê um~ só m:io. Ora pela .nfesma identidade \im bem relalivo, e por iSlo os devemos admiUir. 
de flistel1lc devemo!! DO Poder J IIdieiario dividir Mas já me parece ouvir dizer - ninsuem Dega 
4qoillo que be ciivisivel, ~ ~omo .u attribuiç~s de que. se admittão, po~m !,io no civ~l. - Eil-DOI 
jul~Ar do t'.cl() e do dtrello altO duas entld~dea aquI chegado. ao yerdadetro ponto da questão; e 
Rniito diversas e distirrctas devemos separa.las e eu digo que não b. difFereoç. para que se admit_ 
~lltte.ra-11l8 a divenos indlviduos para eermos cobe· tão DO crime e não DO dvel t &Dtee pelo coDtr.rio 
tente; em tudo o sistema. oi\. rasiio m~tra que 08 Ie algum. ha he a f.vor do ci~el; m.. eu procu .... 
• 'urado. sõo o juizo primitivo e. o ma.ia DAtn!81 rei m08trar que. &anto .e~ umas como em. outr .. 
para os P8VOS que enlriio em sOCled.de, e a biS- c~asas Ie .~ev-:m Ji .damhr. Em ver~ade, S!. Prew 
foria du Nações o comprov.. Esaea barharol do Ildente, J8mals posa0 .I~a~çar a rUl10 da ddFerea_ 
Nort~, que inundarão toda a Europa não obeC.nte ça rorq\le. dev .. os HmJtll1' JuradOl no Crime e 
t\ batbaridade de seoos costumes já (ruiiO. lá dos não no. CIV~: por flualquer lado que eu eba,. 
GeOl gelado& bosques o rostume de se.r~~ Ju1gados a m.ten. veJo quo tudo 4Iuaoto OI Jaradoe tem a 
por Jurados, apesar de lhes faltar a Clvl!lsaçao oe- futr be .conhecer d. 11~ factn, e e~e fanto .. 
\wIaria··para OI apetfeiçear c ..... ,. li N-. ...... ~r.- .... 118 Citei. MIa (.&na. ..... 
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In.) bI r.c.'tol ae Cr.et 40· llait .1ItrOftrsoa, 
Ita «:IlOl muito ligadOl com o Direito, e seria ne
ceaario que OI Jurados conhecesMlm a Legisla
Ç'\O &c.· E" ",.pondo que, por maia que tenha 
atormentado a millba eabeçe, não p08ll8 achar um 
e.lSO, em que não 8e poIsa conhecer o fa1:to dis
tinto do direito; este pertence ao Magistrado co
mheccr, aquelle ao Jurado. Se he maito coatroftrBO, 
lIe da~bMgaçtio do Magistrado di·rector cio .Juri 
tedusi-Io a proposições claras e destacadaa para OI 

Jurados responderem. 'l·rou~e.ae bODtem aqui o 
easu da presclipção como i'mpossivel des Jurados 
decidirem; e com cale mesmo quero eu mostrar o 
contrario. Com eflêilO se o Magistrado pergulItar só 
aOI Jurados: ellistc prescri~ilo? o. Jurados mio 
Ilabcráó responder; porém o Magistndo de,erá ,8-
du~ir o negocio a preposições destllcadas; v. g., 
"everá rerluntar por cada "m do. requilitOl d. 
preseripção: qDanws anltOl se tem passado; se pos
lue de boa fé; se o titulo be leJ[himo; e ainda 
• eate ultil80 illtcrrogalorio deveria fozer uma aubeli .. 
• isão, iato be, se o titulo está feito por Tabelião; 
e se tinha as testemul.h.. competentes; e assim 
por diante sobre todoe OI mais requisitoa que for
mio a legitimidade' de um titulo; e ent:io d. 
combinação de todos estos factos com a lei tirar .. 
e Magistrado a conclusão que seria a sentença. 
Além disto o CODs.lho doa J uradol dá lentenças , 
eu declarações geraes, e especiaes, e estaa tem lu
gar nos ca.~oa controvenos e diOceis. e rcdusem-se 
eu a pedirem explica.,'Óes ao Magistrado, ou a en
areg:arclII inteiramente o negocio á sua deciaão_ 
Accreace que o facto criminal quai aempre he 
praticado ás escondidas e pelo con8eguinte mais 
eu.toso de coahecer-se do que o facto que he pra. 
ticado publicamente, e sempre constante de docu
mentos, e por isso de maia faeil conh,·cimcnto. Por 
todas estas razôea creio ler tão possivcl admittir-ae 
em umu como em outras cauua. Todas as Nações 
que tem tido Jurados os tiverão no Crime e no 
Cível; .só os Francezes na sua Constituição de 
1789 he que tiverão a celebre lembrança de OI 

_<Imitair aú no crime, e por isso mesmo já mais 
tem sido possiYel a08 Francesea serem felises com 
os seoa J uradoa. Soponhamos ainda por um iutan
te que a ignoraDeia dos Jurados produlia injusti
ças, não acriio melhores euas mesmas iJ\iustiças c!o 
q\ae a chAtOada justiça que ora se pratica? De que 
aene alcançar. se ju~tiça em uma causa depois de 
uma demanda de ~ e 30 8n1108 como he ar.ra 
vulgar? Eu mesmo tenho a experiencia em minha 
eu.; de que serve a ju.tiça que me tem feito OI 
l\lagistrados, em uma Jemantla que tem minha cala, 
começada no dia de nascimento de um mano meo 
.ais velho do que eu 5 annoa? De que me servem 
algumas sentenças que tenho tido a meo favor? Se 
lIaquelle dia em que principiou essa dem.nda. nao. 
.inda por fi vacas, houvessem Juradol, e es
tes decidissem, ainda com injustiça completa, que a 
8linhA casa devia pagar aqueU.. nc&8 t qtW1tOl il1-
coll'lmodoi, quantos pr~iuizoa, e quaDtOll atrazOl 
alio teria poupado a minba casa! A injustiça lhe 
teria lido mail propicia do que a justiça d. chica
ma e da rabolice do foro e M"giltradoa. Ilto. Sn •• 
ftue com a minha CMa IUccede IUccede com todu; 
melhor leria loIF,. a iajultiça, com tanto que por 
.,.eie d.. J uradOl a C8". te decidis. mai, d~res
.. t do q",e olMer a jUltiça doi MagistradOl depoi. 
d •. J_ .... b~ipl,. P ......... ia~"" A R 

cied.ele ,anta. _ tempo preciOso· 1U8 • S.dl,i.udI 
perdem em lelDelbontea pleitOl podendo emprt,.lo 
em COUS18 ateis, e o meamo individuo que IUlie ... 
injustiça ao menos lhe ficaria o tempo livre para e. 
outras occupaçõea l't'cuperar o 1)~juHO. Só por tan .. 
to perderá esse montão de individuos que ,in. 
d. chicana e da rabolice. Sendo muito neoessarica 
acabar com isto para estes meot SII. irem ganhliC 
o pão de outro modo, • com o luor do 110 foatO. 
como filem OI mais CidadãOl na IOciedade. Era 
verdade Sn., ~iio tio certas eatal verdadet que 
dellas se derin o rimo que mais valle uma rui ... 
acoranlodação de que uma },oa Ãemanda. Todo. 
querem antes perder o sco direito do que em_ 
prehemlcr am pleito; ainda . ha poUCOI dias m. 
diüe um Cidadão, alias de muita probidade 
e honra. que tinha em múo al!lda SUO mil 
crusadol , e que só para não empn:ender uma. 
demanda os hia quue llerdC!ndo, e 80 tinba trata... 
do de lucparar 08 documenws para aeos herdei. 
ros. se quisessem, os arrecadaI', Eis o estado • 
que está redusida a noasa Justiça. Accresce • 
iato que estahelecidos OI Jurados tão aómente n. 
crime iIIude se este direito individual do Cidadã. 
ja reconhecido no Artigo 1.°; neta se di,a que 
Ite islo uma modificação, he uma n.triC9io, o 
na .,:arte ~1Il que eate direito tem mais relaçõe .. 
Nin~em duvida que o Cid,dãe, e principalmente 
o Culadão probo sempre &em mais pleiwl ci'ei. 
do que criminllel; e mão Cidadão be quari Rm
pre quem tem as causaa crimes; e por tanto .elll 
a sueceder que (ica este direite maia um direito 
doa homenl mãos da sociedade do que dOi bon.
que he maior 3 excepção do que a regra 8ftal· 
e que BC ilIude assim o direito individ.ual; porqoe 
este tanto deve existir para segurança da peaeoa 
como da propriedade do mesmo individuo. n.maia, 
Sr. Presidente, os Jurados 6Ó no crime nunCII 
.odem ter aquella independenc!a que he necaaaria 
rara serem .empre jUltol e imparciael; pois qu~ 
CO julgarem das pre\'aricaçõcs e maia crimes d-. 
MagistradOl , de &eOI parentes, e relações, de. 
certo temel";io decidir contra ellea vendo que ao 
depois estes C6m uma peno,lI. de tinta podem de
cidir de sua fortuna :nrancando-Ibe Q .lIA proprie
d.de e fuenda; o 41ue uão succedcria se houve&
se tambem no civel o juilO por Jurados, porque 
então sempre os Jurados estarião aegllrol das im. 
justiçu dos Magistrados e nunca terião necesaid .. 
de de serem parcilea. Resta.me agora refutar ai. 
guns argumentoa que oun .. a lles&ão pauada; e. 
antes de entrar nesta custosa tarera cumpre-me de. 
clarar, pela aeguoda vea neste Recinto, que nUDca 
faço uma violeneia maior a mim Blelimo do quo 
qu.ndo, inatado pelos dictamea da mioba conaeieD
cia e r_o, me vejo na necessidade de discorror 
em lentido oppoato a alguns doa 11Iultres Deputa. 
dos que eu respeito relu IUU luzes, e pela lnuma 
conYicçãe em que estou de suas boal iatençóea, 
porém .".ic.,. Pl4lo 'til rnogi. nm;CIJ fJfriltU; • 
eu neeta oecuião traduzo iato deste modo - So,," 
muico .Amigo do Sr. Attltf;o LirtUJ, porém muitlt 
maia IUgeito IOU 101 ae"timent08 da minha cona. 
eiencia e raaão. Di... o illuslre Deputado que iria 
c:aUIll' uma lubveraão em todo o Brasil a criação 
doa JDrados DO ci,el: eu digu pelo contrario que 
• não ea~lecermos deade ja o. J "radOl nal cad
-.. aveia elebalde trabalharemos por melhorar a 
.no .. c1QloEo,.; pia aio co."lEuiremoe a ..... 



lk1.d. el •• IlOIIUbnfltulÇÕtl Ii não prntirmo. 
• eegurança da propriedade do Cidadão. Na ad. 
ministração d • .rultiça' he que esitlem maia abg
.. , -e he oella ~ue devemlJl faJe" 1& maior reforma; 
11 Dtio praticarmo. aaim OI Povo. farão noVai 
moluçBt.. yendo que Dão "tlio remediados oa
quillo Im que ~II" maia ao!"rem. De que IIf'rvirlá 
que o. poderE:'teca~vo ,~eDh. mlli.. ou menos in
lu.nCla IObre o Legial"lvo. que o C'iefe da Na
~. cenha menOl allribuiçóel t que a Camara dos 
RepretentaD&eI gote de 'finda prerogad,va" P 'rudo 
terft 01·1a, .. não dermc8 ao Cidadiio a maior ga
rantia para não ler .ttacado em IIUIl_ propriedade; 
porque então eU. quemá melhorar de 8Or&.e; nova8 
revoluçõell 10 ateamo; e &udo scr.io desordens. Di"e 
8etambem o Dobro Deputado que i~" efa obje. 
elo de uma Lei regulamentar; concordo; tanto 
M crime como no civel he ohjtclo de I ... ei regula.. 
mentar, e de UI08 grande Lei, que deve ler fei,. 
quanto antes; ml18 be Ileceasario que 118 ellahel '~'a 
com .. ponto Con8tltucional que dlvem haver Jura
dos nl) crime c no Civel, para que infalivelmente 
te t",.:;iio 88 Lei! regulamentares para esse fim. Die. 
18 m ,is que os Brasileiros não estão promptós para 
t!;t. in8~itlliçiG. Eis.aqui o cbavão a que Ie tem 
lunl,te recorrido em tudos os lew!JOs, e em todos 
(\8 lugares para fcmnar a oppo8iç1io li in8tituição dOi 
J U' .dUI, iato he, a r.Rta de capacidade nOll Pot'OI. 
Hunu recorrem á filh.. de luses, como aqui ja ... 
'fOm feito, e a isto se tem respondido bulauk"men
~ que 08 Brasileiros nio estie mais ignorantes que 
ÚI ~relinho8 da SeITa Leaa t que OI (nglezee ,",o 
toiecml0 9· t e outros Povos que tem tido Jurados. 
)){'poil o iIlustre Deputado recorre0 a outro expe
diente, e di8se que OI Brasileiros não tillbão aquel
a. disposição natural oecessarla para faser ° bf'm 
~r.tujtlmeDte, e que por iMO os J tlr. los se ami
lirilio quanJo (c,saem chamadoa para decidir as 
que .. tõei dOI CidadlÍos. ~u penDO peJo contrario 
lefQ ser adulador; ounc. adulei o Po~er quan
do eslava todo concentrado no Rei, e menos adu
rerei agora o Pot'o, quando oUe tem alguma inge
teneia no seo gO\'erno; porém não posa0 deiehar 
de reeonhec.',er a inju,~tjça que lIe fal ao Povo Dr.
aileiro qttaado se presume que elle não &em toda 
a disposição neee8saria para se elDpr~gar no serri. 
~o publico graLuitamente; Ot)!' "emos nesta mesma 
quadra o desinteresse e promptidio com qlle OI, 

Cidadios de uma Provineia loccorrelll os de outra; 
éom 'luanta promptidiio se pre.tíio a lubscripçõet 
)lICuDluiás, a expediçõe!l, e a sacrilicios de todo 
o genero. vemos mesmu que o Pot'o llltá bem 
tostl1matio a prestar serviços gratuito. , . pois qu",i 
todos 09 Individuos da Nação Cem serVIdo a estilo 
de graça ou quasi de» graça; se alguma cl... !Ia 
lIOCiedade era paga, .segurame~e era ~ da Ma~ls
uatllra t todas as mais preslavao serviços gratUltol 
ou quasi grlltuitos '. porque qua.l e~a 0. pagamento 
que se falia aos Mihtares da pnmeua . l~nha? ~e.-
10 20. mil réis m~nsae!l a um Cap!tlt8 podia 8C 
.:hamnl" pagamento, quando muitas vezes nem lhe 
t-bepvão para comprar a banda oa a espada P 
:E CIOID tudo mio sc"ia contente e com prascr? 
Todos OI l\lililares da segunda e terceira linha 
Dão .nem de gra("4. sendo ainda em cima obri· 
f,lad08 a comprar a~ Patentci, e os fa"lamentos? 
Os Vereadore& g os Juizes Ol·dinartos que ganho 
... lucro linlo dos leoa cmpreg98' E ~Dl ~udo 
.ervem COUL Ulwto pruer, • com IQILI IUlda 

ten'itiID Ie ..., ,_ IMIj'a ... ......; 
dOi e a&é io8\ilaadOll inj ..... lIMIDte peIoI Henlau"ft 
MinÍltfOtl bem c:ume .ucadeo • .. pobte 9.· 
teador na minha tnra, a QlletD ea yj • 0.,1 UIR 

er. Ouvidor descompor e haultar em IUI porta, fi
tandu eUe miser.vel no meio da ra.. Si., Srs. f 
DOS Bra8Heir. DÚO falta eua diepoeiçio, antts • 
QIO IcOdulDada. mio 18 enfadario de IRem Jura
d~, assim, como a~ agora se não telll eofadadcJ 
de serem Ofliciaea de Miüci .. , Vereadores, JUIIU 

OrdiDl&riOS &e.; e terão m.mo muito prazer eDá 
o ser pela gloria que lhes resulta do lw.. quo 
'üo fazer aos 1108 aemelhantt-s. Diste o 'iIliaU'. 
Deputado que OI Ultrbaroa do Norte .,ocliiio tu 

Jurados, por illO que interc18ad08 em mui poucu. 
objecto8, menOl complicaçõe. de causas existi.io, e 
mais facililladeJ havia em decidir as questões Rct
pondo que se 08 barbaros do Norte tinbão menntr 
objeetos con. que Jid.r1am(,cm devilio ter 8ual f .. 
culdades illtelleeluaetl aitonol desenvolvidaa; o I" •• 
mem he aempre }Hmador em toda a parte, e tan
lo maior bc a abunelaflcis do. objectoa que o cer
cão tanto mais desenvolyidas &em AS lU.. ideialt; 
~ por tinto 11 nós temo. mai. complicações de oI.. 
Jectas do que OI "rbaroa do Norte, bambem l~n08 
• IIOssa çomprehensão mais ampla, e por conse
queneia estamei 0&8 mesmas circunstancial de te:'
m08 Jurallos. Ouyi tambem dizer que Q'J demanda. 
se tornarão muito curtas, e que .)or i8~O se mui
tiplícaráõ; e que os Jurados sendo muitas vezet 
chamados le desgoataráõ. Eu respondo ql:e por h"o 
mesmo que &8 demand.. ficiio mais Cllrt:/s he que' 
nós devemos esta.helecer desde já Jurados: he já 
QfIl graode bem evitar .. grandes delonga8 das de
manl'as que fasião • J IIstiça assim tardia ainda 
pior que a mesma injustiça; nem se segue· que .. 
d"lDandas se multipliquem por ficarem de menOS' 
duração; .. Ivo 10 fôr porque, de~cmharaç:/ndo se 
o Cidadão maia depressa dos pleito8 Judiei.", f 
terá mais tempo de adquirir oo .. as propreiladetl e 
por este motivo mais l'elaçãe. terei,) e maia q"es
tõe.; porém isto então he um bt>fIl que nós de"C!
mos promover, porque não impllrb que o Ci,lad:iu 
tenha demandas qua:tdo e molivo he pt'r R'r rico 
e m~is abllndante. De mais, Senhores, lIe da COIII. 

1,licaçáo ,e demoras d38 demélOdas presentes que se 
MgUem outras muitas demandas; e l)Cr ino (ncUl'; 
(ádas estaI ~uir.,e-ha o bem de não parirem ou
tras colno até agora luccede. Disse mais o illu8-
tre Depula(10 que era neceasario !r de vagar e mio 
nos precipi1armns; que !loma teve Jurados liÓ d~ 
pois dOI Pre'ore8 t que a America Inl.tJe7a ~ó no 
Acto alfdicional de 93 he que 08 estaheleceo &c.;' 
com efFeit,l eu aprecio tanto esta I'et~OmmCnd3çilo do 
iIlu8tre Preopinante quanto ho ° inlimo cooheci. 
mento que eu tellho de suu boa. inten\'Óes; sim 
e1fe deseja que tudo façamos com cirCUDSjleC(,·ÕO. 
madures., e sem precipilação; isto be 'ambem e 
que eu quero; maa. Senhores. onde est:. ~qlli • 
preci"itaçáo? Acaso sem OI algllm llovo sabido ago
rA das matlas para con«relCar-n08 em aocie-iade? 
Não existimos ha mais de ~ annGe em Commu. 
nMo Poljlica? Não kmOll já lofrrido 1anto? A f'X. 
perif:Dcia da nos". má adminiltração de ju~&i~a nãa 
nos tem sido já "io eara ... tio prolongada? Sim; 
ho &empo de melhorarmos noaoa lnaln.. de ftcor. 
remos a um remedlo; e qual due ICI' elle se ui. 
aquelle que • aperiencia de outra Naçõet tem' 
~ _ • melhor' ..... '111 âDha KQI 80 • 



tte immed~.&a fICOUaa M 'ovq, cuja primeira aatri. 
buição era decidir li que,,", ftlle OI Cidadãoa. 
ainda asaim appellava dos seoi juilOS para o mea
mo Povo. e logo que o seo escado de civili6lçdo 
lho pormiuio, •• cal,.leceo Oli Jurados; e DÓI que ha 
t411'0 tempo doif'rem9s "io havemo. eltlbelece-Iol-? 
Sim. noJlla OI teve no tempo de &e08 Pretores; 
e o(,s os teremol no tempo di nOlSa Independe0-
denc:i:1; a Ioglaterra os tevo no telllpo de Alfredo, 
c nós OI teremos 00 tempo do Seohor D. Pedro 
I~ Quanto á AmeriClt Inglela, le o iIlustre Peeo
pinante fallou em geral t enganou-se. Jlorque na mes
Inn Constituição ~'e(leral dOI Eslados Unidos de 
J 787 se estabelece Jurados nas causas crimes; he 
verdade que OI, nüo vejo ebi' nas caulas civeis, 
e por isso digo que, 8e faltou em geral, enganou
sc. m:Ul he necessurio adverLir fl!Ie a COll8titui· 
do dCls Estadoal U nictos he uma Constituiçiio Fe
d,'ral t em que * marcão mais os deveres e di
reitos de ~stadolt para Estados do que os dos io
dividuoR, e por isso talvel esca.,asse estabele
cer como um direito do Cidadão o J uilo por Ju
rados; porém o facto he que nl America In
gleza ja haviiio Jurados I&uito antes de sua Jnde
)lendenda; e em "h'eraas Constituições dOI di ver. 
rooS Estados se flil menção do J uilo por Jurados, 
bem como na Constituição da Pensilvaniâ; doade 
se colige bell1 que já alli havia o costume deste 
Juizo; e o que mais COn\-eOC8 de que iaito era já 
J-eputado um direito naquelles Povos, e quanto el .. 
les o apreciavão, he que entre OI motivos, porque 
elles dizem que forJo obrigados a, romper com a 
bglatcrra, está o de querer esta privar a America 
em muitol CUOI dos beoe6ciol do J ury: tanto el
les o tinhão, e taDto o apreciavãC', que declara
Jiio como um dos motivos urgentes da lodepen
.eneia o quererem· nos privar desse direito. Defen
de0 tambemo iIlustre Deputado a classe da ~la. 
gistrllwra , e fallou no 'perigo das declamações va
gas, que aqui I!i fazem contta os l\fa(listrad08, e 
disse que na Inglaterra podia-se declamar contra 
estes, porém não aqui, onde inda isso podia exci. 
tar a desobedicncia. Eu acho tudo isto um pouco 
fora da ordem, c por iliso não me demorarei mui .. 
to ncsta q1lestão; cum tudo sempre direi que ata. 
cnr todos os indiviltu08 da classe da Magistralura 
he uma completa injustiç'8, pois entre elles elli .. tem 
o.\~un8 que são homens de bem e J uites probos, 
mus que dizer-se flue entre elles ha muit08 velha
cos. I irann~,M, e intrrefj8(;iros, he fanar verdade; 
dir.CI'-SC Igualmente que a ellSse, d3 'l\larristratura 
_em filtre "")5 adquirido conlra si a indig1laç~o e odio 
do Povo, he outra verdade iBnegavel1 e li desgraça 
JIC (11Ie eu acho no PClVO alguma rasão para este 
procedimento. Com efJ'cito até o presente em todol 
os rllmOil de Administração Publica se notavão p .. e.. 
Taricaçúes. isto he inncgaveJ; porém os Magh,tra. 
elol "rtio aqlírllel dt quem o Povo lnais immedia. 
~amente _ recehia os elfeit?s do despotismo. e por 
JISO deVia aborrece.los mall. Pela corrupçiio ela Cor. 
te vexat,io·se os POVO!! C!\nt imposições e tributos. 
mlls isto fra um Dlal indireeto. e por isso não 
tanto LC'ntido; cra porém o Ma!!,str"do qUI'm hia 
atc! o interior das terra!!! lev.r a milleria e a optes. 
são AI) d"s~raçado Cidadiio % era o Ma~i8trado 
quem immcdiatamente aftelltava contra a vid., hon
ra, e fa.vnua do Cidadão; e portanto lJe contra 
o Magistrado que e"hile maior Odio. He \'erdad •• 
&,orllp a repeti-lo. ql10 entre eUe. haVilio algu~ 

homens de bem " e~u os' tenho eonh.cido, ... 
quem duvida que es.e. e.,al) muito poUCOI rfllpe_ 
ctivamente lO DumeM' deUes P QuaDto ú. decJa. 
mlções contra que fallou o Illustre !>eputldo. di. 
go que nlio 60U de voto de declamaçoes vaga, p0-
rem tambem nio posso, reconhecer nellal taflto pe
rigo quanto lhe quil IUPiJor o Illustre PnopiDln. 
te, ,""es encontro nellaS alguma utilidade. O Ci
daduo Brasileiro está bem costumado • obedtc:e, 
até as injustiças dos MagistradOl; a lua obedien. 
eia tem /Sido 8empre conatante linda quando lhe 
tralia a anniquilação (la Na propriedade, da I honra 
e da vida; e portanto niio he de pre.~~ir que 
só agora porque se d~,clama contra os "IC108 dOi 
Ma~istradoa, passe de uma cega obediencia a uma 
iatt'ua resistcncia a todas as ordena desscs l\hgis
'rados. l'or oull-o lado eu ,ejo que a leapollfialli
lidade dos Juizes ainda lle entre nós Ul1la quime. 
ra, pois não ~ci, onde estlio OI Trillunaes eompe. 
tentes t e ali leis «tue f'açóio efteelivA eua, relipoo. 
eabilidude. NIlO resta portanto ao misera"el <.:ida .. 
dão quc presentemente sofFrtr' qualquer illjusti\'a, 
ecn50 a consolaçóio ~e ser ao menos esse infame 
l\lagistrado denunciado pelol Reprellelltalltea do Po. 
vo ai opinião Publica e ao Governo, para mere· 
cer a cxecração e allominaçiio de todos, ~ 
ser por este modo cabtigado, servindo islo de 
freio aos maia que quiserem commetter atentados. 
O cidadão Bra~ileiro, torno a dizer, inda niio tem 
garantia alguma que o livre das injustiças, resta-lhe 
tão sómente o recurso de seos Deputados para cla
marem em aeo favor e dt,rendeu.'m sua justiça dOI 
attaquei dessea despotas. Na Iog1Aterra lIe onde não 
lIe necessario clamar contra Magistrades, porque eUea 
tem Cfr'a e effecliva a liua responsabilidade; ml, 
aqui, já que a não tem, lO menos tcmão as ac. 
cusações dos Deputados nl'ste Recinto, ou aejão 
justos que nada lhes custa. Resta o argumento a 
que recorre0 o illur.tre Preopinante para, Dem 10 
menos no (:rime, se estabelecerem já os J uradol, • 
tsperar-so para depois dos Codigos, que he a dis. 
ptoporção e barbaridade das penaa que impeem o 
nosso, Codigo. Com efFeito á primeira "ista parece 
ter algum pE'IO este argumento. porque na reali. 
dade são barbaras e muito ba,baras as penas que 
est:tbelco o Couigo Portuguez; mas o que l,e '1110 
se fazia até agol'a? lmpullhiio-r.e e~s::s penas? Nilo. 
Quem :i.3 moditicava? 0" Magistrados, E, eue mi
lal!'re erã feito no conhecimento do facto ,. ou na 
aplicação do direito? Creio 1ue na aplicação do 
direito. l.ogo que difficuldade la de que .s ('OIlSas 
continuem como dantes, isto hê', que o Magistl'll. 
do continue a interpretar a Lei como até agora 
para não sermos barb:uos? E que tem isto de 
comtnum com o conhecimento do facto? Ho ver
d,ade que isto niio he bom; o Magistrado deve 
cingir.se á letra da Lei, e não ter arbitrio; p0-
rém isto lerá quando th-ermos Co digo ; quando as 
Veoas esti1erem proporcionadas ao delicto; por 
ora vamos como iRmos, que núo ha outro remtdio" 
po\'ém admitamlls já os Jurados I!Ara (.'flllhecerem 
do racto, que he eousa muito dhtlllta_ E ('om era 
feito &e pUlaste elte neogocilJ, tomo alguoR dOI iI. 
lustres Deputados querem, se,'ia ridiculo o lal di. 
lt!ito indiyidllAl do cidadão de ser julgallo por .Ju. 
t81101l; porque noCivel a Nação mio está preps
rada, e no Crime não temos Codigol, qlle Il(. 
DCOI Babe quando se tarÍló; e pur tanto ficavamos 
COà'1 este dire,to, como com a CODstituição, aeacas~ 



( !Dl ) 

~ fOIll.e .ómente P!oc~am.da e nunca p"dene ler 
fe,ta. NHO, Sra., nao .lIudomos 08 Povos. JI~ di. 
reito individual do cidadão o Juilo . por .Juradoe 
.'ajlio· Jurados, e nada de palia çóeIi. , 

O Sr. Carnei,.o: - (Não o ouvirio OI Ta
ehigrafol. ) 

O Sr. Preridmt, t por ter dado a hora ,1ecla· 
roll adiada a dilcu~aiio 'tendo já pedido a palavra 
4 5 .... DepuladlJ'; mu. o Sr. Fer";"A FrQ9IfII re. 
quereo a prorogaçiio do debate para li concluir. 

C,'.sultou .• e a A.sembléa, e decidio·"J que 
Dão tiDha lug.tr. 

O. SR. C"rnei,.o do Ctml,tJ e Olnda CaTJI11. 
cmlti pedirão licença. e retirarão-te por illcommo
dados. 

Pa"ou.1e A' leitura do. Pareceres. 
() Sr. CaTvaU,o e Mello, como Relator ela 

COlDmi,&iio d. Commercio e Agricultura. leo o 
.. uiate 

PARECER. 

Â • Commilsão de ~ommereio, Agricultura t 

JndulItna t e Artel, examlDatldo o r~uerimento de 
JI ano,1 ~llIr.hado Coelho, COll8talttmn Dia" Pio 
"hei,o. JOIi Lo"rençn Dia" e JOfl9',im JOII do 
Silva, Proprietarios dai Fabricas de Estaml'aria 
e Pal'!l, enctas em Andaralli. nos lubnrbios des. 
ta Cidade, acha que' os mesmos vem re!>reselltar a 
esta Augusta As.embléa o e&tallo ruinoso e de 
deeadencia, em que estão as me~mas· Fahricas, 
que a pezar de terem 011 lIupplicanles empregado 
Ilrandes cllpilaea. e feito todas 118 diligenciai para 
obterem mel'tres, e havemm feito muitos esforços 
e ('x~riendulI, nito tem podido obtl'r .antajosol 
resultados, e receião conllideravei. prejui80s, como 

. Já IOfreriio OI '.meiros emprehendores, de quem 
. por compra hou' !râo as mesmas FabricaI; e vem 
• uplicar , se lhe outorauem e concedão OI seguin
tes favores' e graças, para prevenirem a eminente 
luiaa das reCericlas Fabricas I e da lua fortuna e 
credito. Pedem portanto, 1._ iSe'mpção de d.reito. 
• obre as. Fazendas braneas, que mau darem vir por 
,ua conta, ou aqui compra"em para pintar e es
tampar t e bem assim das tinta. e drogas neceSS8-
rias piara isto: 2.° A isempção do pagamento do 
~Io depois de piutadas as Fazendas, pelo have
rem ja feito, quando e1l81 lia primeira entrada da 
AlfaDdega forão seladas: 8.° A isempção do recru
tamento de todo o serviço Militar para 08 Caixei
ros e mais individuos actualmente empre,adol, 
ou que para o futuro o forem nal ditas FabricaI. 
Â mesma Commia&ão ponderando 08 justo. moti
.01 alegadol pelos supplieantes e 08 que inltão pa
r. se dever prestar alguns fuvorel. para animar 
a indullria nascente neste Pai., e para fazer prol
perar estas Fabri!'.. prestes a .erem desamparadas 
por seOI donos t por falta de poderem tirar pro
ftitoa, pelo que elles referem, e pela concorren
eia de iguaes productos estran~iros: be de pare
cer, que pelo qoelOca á primeira graça pedid~, 
le lhe deve em regra declarar, que baveDdo Já 
algum.. conredidas pehs Leis exi.tentes, que 
IOceorrem a. Fabricas Nacionael, e especialmente 
o Alvará de 28 de Abril de 1809, que iumptou 
de direit08 as materias primeiru, devem os sup· 
plieantes aproveitar.... ~o que he lIelJu outO!pdo t 

lendo de grande prelollO para o Commerclo em 
....... , e para li .readas publica, .• uempção •• -
1.1 de eodOl CII.direitGI das tàaeDdu. que _ÍlMllre. 

vir. ou aqui comprarem pera ., ato ... __ 
Fabricas. Entend. poW+. a Commiulo, que • 
deve conceder a re!ltÍluição dOI Llir.:hol, pcJu" 
zen da. pintadal e e»tampad .. , de que I.mbem .. 
lembrio OI luppli(~an~1 , na forma determinada DO 

§ 86 do Alvluá de 4 de Fevereiro do 1811, 
que fundado Da ralão . ecollomico política d, fayore
cer o Commerdo Nacional da Alia, e o augmen· 
to das FabriCai _ de e.tamparia, decretou a IObr .. 
d~ ·retltituiçaio; devendu·1Ie ne~ta conformidade re
"ogar I) i 8 do Alvará de i5 de Abril de 1818, 
que ~nnulou o meDcion~~o § do Alvará de 181', 
.u~tltullldo.lbe o bea~ficlo de. u~ JM'r enIO. na 
.. lilda, o que IObre ser mUI dlmlDuto, multu 
"eles ae Dão verifica, por lerem ai fazenda. COII
lumida. DO Pai.; e recomendanllo..e toda a ua. 
ctidão e "igilaDeia na Alfandega. ondp. le tu a 
sobredita restituição. Fica,:du assim deferido. pelo 
modo que parece jUlto e ra.onel, pejo que re .. 
peito ao primeiro e iIIegundo pedidos; ente,,,le tam
bem a Commiuão que deve", ser auentiidol com 
a isempção do recrutamento para tod .. s o. indlvlduOl 
.mpregados na. melmas Fabrieas. marcando-.. o 
Dumero até 40 para não abusarem, e ficando ao 
cuidado e vigilancia dOI que são encarrtgados de 
faler os recrutamentOl, o verificar que são realmen
te pertencentes aOl trabalhos dei ias. Deste modo 
pefluade.le a Commissão que se concedem favUl" 
bastante. á eslabilidade e J'rogretolu destas Fabri
cas, com menos preJuiso do servi(;o e bem publi. 
co das outrRs repa, tiç6ea do Estado. Paço da 
Alsembléa !S de Oulul"ro de 18~. - L,dz .Jo.~4 
de Ca.r'Dou,o e Mello - João St'~tr;,mo MIIC;el dA 
CosIa - JolkJ Gome, da Silveira Melldo"fil - Jo
sé Tlfizeira da Fonlltca V(ul'oncello8 - }licolóo 
P,TeirA de Campol Verglleiro - Diogo Duo,', 
Silva - José dtl SilT.'a Lisboa . 

() Sr. Brant Po"ets I)cdio a palavra; e por • 
que fallou em oppoaição ao Pare... .. r, ficou oeste 
adiado. ' 

O Sr. eOlta Barrol t por parte da Cnmmisaão 
ele Guerra e MariDha. leo os 't'guiDta !'arecerc: •• 

Primeiro. 

A' Commiuão de Marinha e Guerra rol pre
lente o requerimento dos Ofliciaes do T"rço de 
Ordenanças da Cidade de Porto Alegre, em que 
representão baver ft'querido ao Governo que filtue 
exteDsiva a08 Supplicantes a Gra~a de serem o. 
IHS 61hos admittidol 6s Praças de Sf'gundo. Cade. 
tes em conformidade do Decreto de 4 de Feve· 
reiro e Resoluçüo de Con'lllta de iJ6 de Outubro 
de 18iO. allegando baver aquelle Corpo feito todo 
o serviço militar pertenceRle á 1.· e i.· linha t 

sempre que Clt .. tem marcbado para a campanha. 
e ainda ac(ualmente estarem em actividade com as 
pouca. que restão na Praça; e outro sim lerem sitio 
os ditos Omeiaes mandados 61 fronteiras daquelJa 
Provincia em ditr.·rente. Com missões ; fi' que o Go
verno, conhecelldg que ella Graça dependia de 
medida Legi.laliva, Ibe. Dão deferira; pelo que 
recorrem a esaa A upta A8Iembléa. A C()mmis~ão 
he de pareeer qlle, venando este iEue,imento so
bre OrdenaDÇ&s e privilegiol, não . e ler tom:ldo 
em consideração, em quanto a t'D&tiluiçiio não 
definir estel dous objectos. Paço da A.se",bl(~a fO 
de Outubro de 1828. - ~la"of'1 Fe,rti"a d' Âra.l90 
GllimMÃU - J_ -4roucll, d6 TelttID Relleb;:, --
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A. Commiuão do Marinha e Guerra. vendo a 
Porlaria cio Ministro da Guerra de i de A$O'to, 
pela qual se ordenava ao Governo Proviaono da 
Provin..:ia da Bahia, que fi_e remeter para esta 
Corte "I Soldados .: OJ6ciaes Inferiores doa Pri. 
sioneiros daqueUa Trop., qlle YOluntariameD&e qui ... 
unem _"ir D8 Bruil pelo prao de quatro an
~Q~, findos OI quaes • lba concedeMo .uu Bai
s"s, ficando inteiramente isentos do lerviço de 1.
e .2.- bnha; que foi indicada. a ~ta Ausulta Ae
..,mbléa pelo illustre Deputado o Sr. Ca,neiro da 
Cu"ha; e outro sim a Portaria de 15 do meemo 
Uin, qlle manda 8Obreeata'r na execução daquella 
ordem: Conhecendo. que o Governo (apelar .tOI 
motivol expendidos no Omeio de 17 de ()'.lubro) 
.. convence0 de quanto. aqueUa medida tinha de 
impolitico pelas de$confiança e uedume, que rei. 
nâo nos animas reaenHdos, e em eonsequtnda a 
revogou pela citada Portatia de 25 de Agmto t e 
lembrando se de que esta Augusta AseembMa havia 
Já dado as provid.encias para o transporte dos me ... 
{nO! prisioneiros, a Commiasão he de parl"ftr que 
elll negoci(\ não he ob.i.ecto de Ilherior deliberação 
da mesma Assembléa. Paço da A88embléa 24 de 
Outubro de 18~S. - ltlnntHl Ferrei,. d' Araujo 
Gui'flllriie.' - .tlnnot'l Jannto Nogtleirn dtl Gamll 
- João Goneel da Sil"eira MendonftJ -1011é .,4'011-
eM de ToIeJo Rendo" - P,dro Joá da eOl'" 
Bo.rr06. 

O Sr. Mnnftlu"",: - Sr. Presidente: Tenho 
declarado aqui muitas "ezes que respeito muito as 
luzes· dOI iIIustres Membros du CommillÕe8, p0-
rém quando não concordo em principios Dãó posso 
approvar os Pareceres que nelles se fnndão. AllÍm 
mo succcde com este que tie acabou de . ler , por. 
9ue . vejo pa5lsr em claro a iBcon&equencia do Mi. 
nislro d. Guerra em apreatnUr á Aaaembiéa o ne
I!lJcio do delotino das .lrop .. Lusitana para eUa de
cidir se de.iiio ficar ou ir para Portugal, e ao mes
mo te,T,po &Isentar que o negocio era &ode') do Es. 
ecutivo, e ,Iecidi-Io, falendo eatrar Soldados do 
ltlt1deira n .. linha Brasileira; homena que b. 
pouco tinbão aI armas na mio contra a Naçlo, 
ataeando os direitos dOI nouoI coucidadãos, e al
tenlulld. contra • segurança individual e publica. 
Pagunto ell agora se os Lusitanos quiZ8lsem en
lrar todo. nas linhu Brasileiras t como ficavamOl 
nó, em qualquer nova tentativa de PonQgu , ha
~e.rld.o no. DOSIIOS Corpos tão grande numer" de 
Inimlgo~ t e .~n~o estes como eslavão empreglt'as 
as forçaI d" exercito t e a8 mais panicularidades 
de planoR de segurança e de guerra? Sr. Preai
dent.e: Estarmos a tratar de dar datinf) á, tropas 
Lusltallas, e ao mesmo aelBpo d.r.lb·o o Governo, 
núo tem desculpa; Dt!m po880 coneiderar isto 8e não 
um cn~ ... no teito á Asaembléa. 19ualmea&é tó por 
muita Igllorancia ou muita maldade do )\tiailtro da 
Guerra t we podia dar um tal destino. pai. 1Ii~,em 
,icÍl:bali" de ver que empregv Lusit ....... aOlIO 

exerci tu , ora como já disse, dar 8011 iDimigos OI 

meios de entrar nOl p18001 da no .. ddeIa. Com 
tudo de nada diRO j.llgarão os Sra. da Cemmissáo 
que deviãq fallar. e limitarão-se wü('amea&e a di. 

.... que Dão h •• ia lugar par. ulterior deliberaç'o. 
(Não se ou,:io o reato. ~ 

O Sr. COIIttl B",f'OI: - O nobr~ Deputado 
tem toda a liberdade par. atacar o Pai ecer da 
Commiaàão, mas nlo tem ".huma rar. atacar 
08 'Membros, que a cumpoem. Eu podia jUltificar 
a CommiSllio sobre a bales, em que assentou o 1e:Q. 

Parecer; ma. enlendo que hão devo expendtr ar
gumentOl contrariado quem DIio he capas de re .. 
poader a eU.. (.4' ordl'" .i ,.,·dl •. ) 

O Sr. Jlo,*'IIfA4:· - Eu quero que o iOuatre 
Deputado declare as rasões t que tem par. diler 
que eu não' 80U eapaa de ~st/Qnder aOl leOI .rgu. 
mentoll; se be por falta de lu ... , ou .............. . 
(A' ordem ti ordem ) 

O Sr. p,.elHlertt~ declarou adiado o Palecer 
DI fôrma do Resimeh&o. 

O mesmo Sr. Depuaado Ieo tambem o _pia. 

PARECER. 

A COlllmi.,ão d, Marinha e Guma, eXImi. 
Dando a respos'" dada pelo Minis,r. e Secretarie 
d' 1!~8ta"0 da Itepartição da (iuerr., Inb:e oa mo. 
livos, porque se I{'buão .ddidos &rfa Ofllciaes L .... 
muno. &08 COI'POS do Exercito Nacional, em toa. 
aequencia da inili,caçio feita pdo iIIuslre Dt'putadca 
o Sr. JtJlMteluma, recollhel'e p:lr eUa que o pri •• 
cipal ('JDdsmento do Goverllo foi susffntar a Pre
clamação feita pelo Commandante do .;xc·r.ito da 
Bahia, que remetendo OI dito. Ofli. iacs para ept~ 
Corte, não lhes aponta crinaes particularell, m.n. 
dando em consequencia addi·los a dilferentes corpol 
do nOllO exercito, para podtrem ter de que S\IS

tentar-se, e aerem ao mesmo tempo vigiado'i pe
loa "spcctilOl chefes eobrc 'UI CODducla e opiniõeaa. 
Recoohece a Commiseão que esta deliberaçno per, 
tencia ao Poder executivo, e que n:'io ha Lei ai. 
guma que obstaase a eUa, e que. se possa copsi. 
eler.r infringida pelo Governo. Estee OfIciaea, IClgo 
que deaertal'Üo do Exercito Lusitano t passandu-se 
para o aoslO, cnnvidadoe JKlla Proclamação do 
C.oronel Lima, mostramo positivo de'E'jo de segui
rem a Causa do Brasil: nio atão na classe d. 
prisionei ... d. guerra: elles de nenhum Alodo po. 
deu. voltar ao exercito, de que 1lÕ0 desertor", em 
riaco de serem fusilados l só poclião acbar a'brigo 
eDtre OI Bruileiros, e effcctivameDte o encolltrirão 
no Comaadante cio Exereito d. Bahia, 41u8 ... 
acolheo, e enviou para esta Colte, e no G0'gel'Do 
que OIJ mandou addir a div,eQOl Corpoa. Todavia 
não pode a Com.iuãf) deixar de reoonllecer que 
Dlio ()bs&ante ser esta deliberlÇio de ~mp leDcia d. 
Q()verno, e IIPO haver Lei alguma infrln,rida t se. 
ria .aais conforme li Politica, que eatla indiriduoa 
fossem eoccorridol pelo GO"el'ftO, com o sotdo.: 
que aqui percebem iguae. Pateat" á. que tinhão 
quando erno Officiaes Lu.itanos. no ea$O de ti'. 
rem prestado juramento de fidelidade· li 80lsa I •• 
tlepenc1encia e systcma Constitucional, eendo entre. 
guesá"igiJancia da Policia t _m telD8ftlD p.r. 
alguma DO serviço do nosso Exercito, em ~a.u. 
nio de .... as maia decillivas IH'OVU do 18' 'rIRe 
~nc'~ e adhesão ao I mperio do Brasil. Por. 
taat~. a Com .. i8~ he de parecei' que .e~ oCOI1. 

fo.rmldacM .. 08ici. ao GOYerDO. Paço fia Acaom. 
bléa ~ de Olltubro 4e 1898. _ Mon.oel.l fI";"t,, 
NogUfira· • Ga'IIttJ - JoI,o Oo.u da SiJ.,ir. 
M~ - .PIdrP JII' .,. eon. J.I",,.OI ~ 
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..TOI' ArtJur", de 'rol"tlD Rm_ - M.fIIIIl FIre 
'eira J' "Jraujo Guimarãe" 
. O Sr. .iIIonttluffttJ pedio • pal.v,., • ... 
quereCJ 1& leitnra ela resposta do Mínlstro, • ti. 
Proclamaçiiu do Curonel Lima, a que eU. .. re
leria. 

Feita esta leitura, cleo a hora ~ • o Sr. Pr~ 
tidenee d,'clarou adiado o Parecer t que toi Nmec. 
tido á Secretaria com o. papei. a eU. jUlltos .,.ta 
aer uaminadq pelol 8ft. Deputadoli, 'tUI os qui
les.em 'ler, c~mo pro!X>~ra o mesmCJ St Oeputado. 

Re,tu.reo mail o Sr, Morsfe",nu, que Ie dai. 
puse Urtl dia para lIe tratar deste. dOIll Parece
til da ConalDilsão de Gu.arra, que acabuão de 
ficar adiadCJs, aU.podo para ialO • urpocia ele 
aaa mate rias. 

O Sr. pruidMatl tomou e. COIIlideração e .... 
,urilllOD&o p .... aprllll' dia para li elite ...... 

o Sr. "'PII 16 C.,rNl.to I - LemIlfO • 
\'. EII. que 6cou "n&eoaatem •• tiado o Partcer du 
ComiDilllIÕeI de Marinha • I lAgialação sobre o mo. 
do d. julgar li preul feiw ~Ia Eaquadr. Na. 
aoul, á ,i.ta das duvidai prOpolltai peJo Supre
•• Conselho Militar; • COIDO nada se decide Ie. 
a delibersção da AsRtDbléa, e ainda se wdem ia. 
formações 10 Governo, parece convenien&8 não d .. 
.. orar a rellUl ução do Congreao. collBiderada a ur
pilei. da lDateri .. 

Alleatou-. que eDtt.. •• dillC'ilslláo na lei
... ~QiDte. 

O ttr. Prel'Úllralé deo para a orele do dia o 
Projeeto de Cooltituiçio. 

Le •• n&ou-., • leilão ú I horu e 10 lIlÍDutoe 
.. tarde. 

'IIipIl a.t ... ", .. l'~n • ~/ __ • !ecntan. 
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DO 

IJIPERIO DO BRASIL. 

I 8 2 3. 

SESSÃO DE 2,) D' OUTUBRO. 

Pre,idenciG do Sr. ~V'cpcicl da CMa. 

R EUllidns os SI'I. Drpt1fe~QS pell:~ lO horas d. 
nUlnhii, tomou n cadeira de Prt'sidcnte o Sr. 111a
c:iel da Cosia, na 1111srncia dos Srs. Ribeiro à' .An
drada, e Pacim da Crmlur.; e completou-se a Me
IA com J Sr. Fl'IJnfa " Primeiro Supplente. 

Procefleo-se 1\ chAmada, e Achanto-ae presentes 
"11 Srs. Dc.,utndos, faltando com causa os Sn. 
Pereira da Cunhn, Amujo Gondim, Barão d~ San
to Âwzrn, Pinnriro d' Olireira, Ribeiro de Rum
de, .And",d" e Silvl'f, Arolte/te R~ndo", Rocha. 
R,6ei,·o ti' Alld,ada, e Carneiro de Campal; e sem 
eU. o Sr. Couto SaraifJfl. 

O Sr. Pre.'tidcnte declarou aberta a .euão, • 
lida a At:t.'\ da alllecedente foi approvada. 

O ~r_ Sccret:uio CalTllon lfo o seguinte Ofli. 
cio do ~lin'8tl'o d' Estado dos Negocios da Guerra. 

Ill. e Ex. Sr. - Apre~8o-me em tranamittir a 
V. E~.. para serem rresentcs ai Assembléa Geral 
Constituinte e Lt'gitilatlva do Imperio, com os ore 
fidos dos Governos Provisorios das Proyincias do 
Espirito Sauto. Minas Geraes, Goias, Santa Ca
Iharina, e Rio Grande de S. Pedro do Sul, os 
mappas ela Força, l~ortifjcações, e mais objectos 
Militares de cada uma delJas, os quaes ror.'io exi. 
gidos lleh mesma Assembléa em o Officio, que 
V Ex. me di,igio cm data de 9 de Setembro pro
ximo passado, segurando a V. Ex. que sertio igunl
mente enviados 08 dos outras Provincias, logo que 
eheguem. Quanto porém ~os SOldOl, cumpre-me 
preve.,1ir a V. Ex. de que o Govemo de Sua Ma
gestade o Imperador mandou regular pel~s .que 
-vence a Tropa da Corte os das outras ProvmC1u, 
á e1tcepç50 da Bahia, e Parahiba do Norte; aquel
la por estar occupada }leIGs Tropas Lusitanas Da 
cccasião da Nn1('S8a das 'fabellas reguladoras; esta, 
,orque o 5eo Governo Provisorio então represen&á-
1'8, que os havia lilterado pa~~ mais, em con.e
queneia dos acontecimentos pohtlCOI da mesma Pro
.iucia. Deo! Guarde a V. Ex. Paço em 23 de .c Outubro de 18~3. - João Vieira de Ca'flfUM. 
_ Sr. João Sevtriano Maciel d". eDIta. 

Foi relDe~iclo fi CeaaJai1.119 di ~~ 

o Sr. Serretario FernllflMa Pinheiro deo coa
h do exame de que ftra ~ocarrf'gado sobre a M~ 
moria offcrecida á Asõembléa pela Camar. da Vil. 
la do Rio l'urdo. 

Foi remeHida á Comllliuão de Estatistica pa
ra esta a dirigir depois aía outr..a que de,esse ir 
pelo 8.."0 conteudo. 

AnnuDciou·Ee que tstl\'a á porta da Sala o 
Sr. TlramQ?: Xavie, Garcia ti' .41meid". e (08trO. 
Deputado pela Provincia do Rio Grande do Nor. 
te; e !'lendo introdu5ido na fórma do estilo tomoll 
assento no Congresso. 

Passou- se á ordem do dia, e entrou 11'. dis
cussão o Art. 18 do Projec:to de Constituição. 
adiado com todas U loas emendaI oa sessão ance. 
c:edente. 

O Sr. Costa .Aguiar: - Sr. Pr~iden(e: Te. 
nho sido até a~ui mudo ~~pectador da discussão s0-

bre A admiSE50, ou não admi!São dos Jurados, 
assim nas causas crimes, como nas civeis; e nem 
mesmo ptrlcodia f"lIar sobre tão interessante obje. 
cto, porque os iIIustres Preopinanles, que mc pre
cederão, esgof:riio per malleira tal esta materia, 
que pouco em verdade resla a di,er. Como porém. 
ob~erve o afinco, e dell']o que muitos Sn. Depu. 
tlados tem manifest8d~, de que haja desde já Ju
rlidos em todas 8S causas civeis; e por 'outra par. 
te me persuada de que esta. qUeitão tere de ser 
decidida por ,"otação nom!nal, o que )10 facil de 
perceber, pelo calor que se tem tomndo na discu .. 
são , julguei ser do meo de.er fuer alguma refle. 
~ões, e motivar assiDl o meo voto. Núo camarei 
a Assembléa em reretir a bistoria dos J urado!l , 
e menos farei ver o conhecimento que os poVOI an. 
tigos tiverão desta instituição, e como eatüo Imje 
estabelecilh.s nos modemo!: estas ide... 5lio sabi. 
das, e achão.se bem desenvolvidas, entre out1'08, 
por Ãig1ll111 na lua bistoria do J ury. Jato posto 
entremos oa materia. Duu tem sido geralmente a~ 
opiniões aqui enunciadas: uma que baja desde j' 
Juradol em todas as CftUSU, ontra que OI haja liÓ 
nu mmes: eu pelo contrario IUltentarei que lejão 
lim admitlidOl em tod.. ai materiu erimet; p0-
rém quisera, que qnanto 6a civeil, IÓ o fonie ... 
deade já em cenas e determinadas eau .... , que "«1 ~ por Vila 1M ",Uluacll&ar ii • 



iato J!las t'liõea qlle pUlO a ex.po.r. O Jur1, Sr. 
Freeldcntr., não he outr& couaa senito n lociednde 
aplica:la t com precau~s e Jestricçõea maia ou me
nos ,~veru, ao exerclcio da justiça, como a Ma
gi,tratur.. he G Guverno aplicado li execução da 
Lei. He em fim o Jury a representação do FUVO 

paia o exercido da juatiça, como o Corpo Legis
lativo o he p.3ra a .actura da Lei. E t Imppo!to o 
Jury sitia uma plllDta, que não póde. ser cultivada 
se n:io sobre o 8010 da liberdade, todavia a libere 
dade bem entendida niio póde, nem deve ser c0-

lhida immatul'l\, para sc poder gosar deUa: c o 
... cio de aproveitar o que lhe he flAvoravel, nito he • 
n meo ver, fllt:er no momento quanto he llof:sh'el 
fazer.tie; mal! emprucnder súmente o que as IICCCS. 

líid.ldea do tempo reclamü., e o que o estado da 
opiniiio puhlica permitle. He poia destes principios 
que, dcdtteo a principal raaão de não podermos ad
luittir deedc já cm tollas IS. causas civcis, c sú sim 
em certas t e (letcrmioMlls; porque mio estamos 
ainda nClitaa cirGunstancias llela complicllç;;o da nos
I. Legislação, e por alguns outrcs defeitos pro
I)rio~ dtstas mesmas circunstancias. E nem se me 
~;ecte que esf~ mesma dificuldade exide para a 
lua admisli.io desde já nu causas crimes; 10r'lue 
um pouco ai, d..:. reflexão faz ver que l~ste Ml'gU
mento não colhe, e que niio ba a mesma rnsão 
de dif~rença; porque para se conhecer se existe ou 
não o fllct.o crimiRoso, buta haver seuso commum 
• pl'obiril1:ie; nu caUt38 civeis porém mio he o 
IIlc~mo; e alem daquella. duas qualidlldes be pre
ciso de mnis o conhecimento das Leis, e esludo de 
J urlsprud(,llcia : de outra waDeira será muitas ve
St'I irnpossivt:l, ou pelo mCROI bastontemente diffi
cU lep:!rar o facto do DircÍto. Ouvi COln espauto 
a um ~obre Deputado, que leria antes melhor es
tabelecer os Jurado. desde já nas caURas civeis, 
e por modo nenhum nu erimts. Felizmente quo 
• emclhal!tc principio não pallsará; e com toda, aa 
minhas forçus ell combateria sempre um" tal· pro
posif;iio. Eu ptllllO 11elo contrario; e peço )jce"~'1\ 
ao honrado l\lemhro para ponderar. lhe • que quan
do se tratasse de estabelecer os Jurados em um 
só caso, eu scria autcs de opini:10 que o fossem 
ntul C!lusas cl'imes, pe13 maior utilidade e st'guran
ç", que disto p6dc pro'lir aos povos: e entre ou
tros argumentos, que llodia produsir, basta refle
et.irmot ,\\\0 não lia a mcsma rasão de receio nas 
C.UMA" ClvcilJ t conlO Ilas crimes. Naquellas talve. 
nio Ilaja excruplo de pcrun«lcr o Governo ingelir
,e Ilcllas, para oprimir um Cidadão, como he fa
clivel acontecer nas crimes, quo pódem liaver ra
IlÕeS para que 5ejúo deciitidas maia pela politica do 
M illisterio, do que pell& Justiça. Dcixemos porém 
de: parte esta qllt~dlio, e continuemos no que ra. 
n objecto da DOiIU discu.são; isto he, se os Jura
dos devem ler delde já admiUidos tambem em to
d.. as ('lual1l civeis. EII já expus alguns argumen. 
tos tirados da mesma instituiçlÍo e aplicação do 
J ur!; e agora dedusirei outro. da complicação da 
no,..a LegislaçÃo, da falta de eonheeimen&o da J u
rillprudellcia, e dA mistura do direiw com o facto 
em certas eAUIaS, du quael nfio poderá certamen
te conhecer quem niio estiver imbuído em uma e 
outra coiu. Conheço que algum .. VHeI o facto 
cri."ina.o lIe t.mbem eompfiesdo, e iD,olYido, em 
etrto m010, com o coDhecimento ele Direito; mu 
.... i-t" a.eontcee algum .. VHeI n .. ma.ia crime., 
_ctderÁ· ..... "úvida-wa pude JlU-" ........ 

dvel. t partictJilll~ente rl3S r:u~sall de ~eminio, n~' 
ratlli&S telilamenlarJ~s t nas <le IDVCl'ltIIlOIl, e parti
lhas, nAS doaçõe», e flervidéil'!9, c e~ Outlal mui. 
tas, em que uiio bJ~ta saller se CXllte .0 facto, 
mas he preciso cOllhecer fie este facto fOI celebra· 
do cOllfol'me " J .. ei. E sera possivel, Sr. Presiden
te, que no cSlado actlH\1 d.\ nll8sa Le~~islaçiio lIeja 
isto f!lo faeil, como pl'6'sumem alguns nobres De. 
pULadoR? Nt"io de certo, ~ej:lmos francos, ~enhole9. 
e cOllf~ssemoll com singcJesa as difficuldadcs, cn, 
que muitas vezl'S n<'s temos achado, nós 011 r-lll
giltl'a(loli. que nqui C!OIIIIIlOS ~ eu pejo mcno:o COlll 

a flinccriclade c frhuqlle:'oil pr(lpria do meo ('üractcr • 
direi que be ist:> muilo e muito difflcil; 11110 só 
peta cnmplic2çtio da nossa I .. egislaçlio impressa. 
mas principalmtnte pelo que f'1I chamo Lt'gislaçáo 
manuscripta, quero dizel'. n difficil c extensa ~.l. 
lecção de Cartar. Ht'gias, Provisõ('s t c maia (IIdell!, 
a lIIaior parte d;1i qU:l<.'1I não eslüo imprei!!as. e IlÓ 

sim rt'gistada9 f::n di versos archh'os e cartorio~ • 
onde he preciso l!H~n(ligar "qui e alli, em papei. 
cobertOR da PI) t :mtigos. e o .que he pi"r, fasti
diG~os, e muil;!~ ,'cze" inillteligiveis, uma ~ ... ciEftO. 
de que se niio tinhn. nem era possivel ter conhe .. 
cimento &c. &e. Eu tr.nho servido tres lugares be 
~'lAgistrlltura; c o que teria sido de miln nl18 ce
lebré' ql.l~stÕ{;S t que pur mh\ua f..talidnde th·c com 
o falecie!!), e bem conhccido Hil!po UO (1'~r.í, .e 
me mio houvetise aplicado com coragem n um tl1m 
Ilborreci(lo e t:njo!1ti\'O cstueb? DeSelll!:mcmt'.noll, 
Senbores. Dão he tão faeil, como K primú'lra vi"t. 
se presume, a admis!lãu do! J urlldo~ desde já ena 
todas ali caUSlUI civeis. He partilha (ius CO!SaB bu. 
manas, que as melhores iDsti'~ujçõe9 nuo púdt'm ser 
adaptadas re(Kntinamente: c he um erro, de que 
muito mal tf;m re8"ltado aos p<l"os t peltendere", 
deichar de um golpe de pCRna 81;'U8 u"os c velho. 
hallitos. As Nll~ões não we torna0 liVfPq, porque 
yjolenfamrnte se despojão dos seos anLigGlJ UEOS • 

praticas; mas sim liorque taes usos c l:iibit08 se 
tormio in80friveis, e inadmissiveis pe\lil lultcs, pel. 
educação, e pelos Inincipio8 dI} moraliJilue, c su
bre tudo por uma bem entendida refi,rmn ela allmi .. 
Distraçõo, e pela eft'eclin responsabilidade ,10' cm
pregados J)ubJicos, postos lambem a coherto d. ar. 
bitrarieda e, e dependencia do Go,"emo. O que 
eu deixo referido sobre a diRiculdade da admissão 
dOI Jurados, desde já, em todas as ('RUSSa Clvell, 
he o que a historia nOl eosina ncoutecido com .. 
outras Nações; lIc o que Iluccedco na In#!ll1terra, 
ne.se pai:: classico da liberdade, onde D1Uilo tem. 
p. fui preciso consumir, para que n novo sistrma 
de coisas ahi fosse esfabelecido com firmesa: e t islo 
não obstante, ainda o Jury tem ali alguns defei
tos, RO meno. compltrado com a iustituição des .... 
PalJadio da liberdade nos Estados Uuidos da Ame.. 
rica. Niio h" muito tempo que se trr.lou de refor. 
mar o tribunal tia J u8tiça n" Escosaia, lÁ malleira 
da Inglaterra; e todos sabemos o que isto custou, 
e quaRto. debate. houve a este rt'speito: ee hera 
me lembro foi um HiIl apresr:lltadó por l...ord Gr",. 
vil/6 o que deo origem a isto; e talves não hou
ye..., passado, se não tosse • maioridade do parti
do de oppoaição. Or. 8e isto .(Jaim .CODUceo e. 
um pai., onde o estudo d. Juri.prudencia he tim 
~iver .. l '. c.omo quer~mos, Scnbore.. como he pOI
uvel .dlDlttir dnde Já em todo o Imperio Ju,.dOl. 
~ara _toda ai caulII civlitia, geralmente e lelD di-. 
UI1CÇ1&el Vaç- ........... ~ilwaw .... 
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nlil fliMOS sim cfesdc jIÍ em certas e determiDad .. 
cau~as, que tem mais conncsãu com o nos.o modo 
de Julgar t e cUln os nos~os Ictuaes uso., e custu
mes, " guardemos para o futuro a admi'lIio dUI 
l~e!t~n08. J ~r~dol para todas as materias e call1Sas 
C:~VC1S • Indllltl~CtAmenle, como agora ae pertcnde. 
}I .. IR \'1811l ~Ol~ do que ~eixo pondeudo, lIIio po_ 
dendo admltllr a doutrIna do Artigo, e 100110. 

conformarm" com 11 opinião (los iIIulttres Preol'i. 
nante., quo pertcndean estallelceer os Jurado. 
dcsde já, em toLlas as cau:.&a civeis, enviarei ~ 
~(esa a leguinte emenda: 

.. Haveri\ Jurados Das Clu!!a. crimes, nu d. 
cc veia porém só os .I .. n·er~ desde jl\ nas quea'ões pu
• , r'!.men~ merC3ntI8, e IIA8 de dem:arcaçõell e medi. 
.. ÇOC8 de terra.; quanlo í18 outras caUSai chei. se
u r.io docidicllUl pelos Magistrados e Tribunacs, em 
te qllan~o Hlliio 61erem as reÍt;rmaa nccnaarias JJai'& o 
" eaeetlvo andamenlo de tão interessante institulçno." 

. A sua do~trin:& t Sr: Preside/.ao t parece-me 
.all adeq~ada II~ act~:aea cJr~un3tanclaa do I r» perio , 
• com m~.a. par'lcularldade ltl de _algumas dlts no .. 
,1\8 Provlnclas, ond~ •• luzes nuo e8tiio espalha
da. t ao menos Cflmparativamente com outru. Nin. 
gueAl por certo descj:a COln maia vontade estabel .. 
,er e plantar no nosso paia todas aquellas institui. 
ções, de que lhe polsa ~Iultar proveito e interes-
1011: ho furçoso porém atender ao estado sdual da 
cousas; e a prudencia exige de nós toda a mode
Mf.'O e circlJnlpecção. niio só sobre tlio interessante 
Ief"rma, como lobre qualquer outra, de que pol
• amOI lançar Inito. He ilto o quo " historia das 
eutras Nações nOI ensina, e a expcriencia diaria
mente nos fu ver: e felizes nó. t se podermos apren
der II custa de alheios males. Resta-me lomente 
responder a um ar~umento, que ouvi· aqui enun
ciar. de qllc era tanto mais necessario e.tallclecer 
já OI Jurado. em todas as cauua civeis, qua"to 
era escandalusa a prevaricação dei Magistrados. Não 
lIe nem o espirito de Corpo, e menos o desejo ou 
louca vaidade de inculcar-me defensor da Magistra
tura, o motivo qlSe me força a tRtrar em comba
ce, he sim a inconcludeDcia de tão futil argumen
to. E SU.,POlto a l''1agi8tratura nno precÍle de mio 
ahal fracas e debeis forças para repellir alaques, 
que quando muito deviào eer dirigidos a alguns 
iudividuoI, indigaos de entrar no Sanctuario das 
Lei. e da J usti,a t e niio á generalidade de uma 
.rjloraçiio, ondu existem certamente varões respei. 
laveis por suas luzes c probidade.; todavia o cora
ção humano se resente de tão mal fundadoa ata
ques. A lem de ser muito fraco ar~"mento aquelle. 
que, pele abuso feito dos flns de UMa instituição, 
pertemle at:lcar , santidade e a justi,'a dessa mes
ma inslitlliçiio, accresce '1l1e aemelhaote modo de 
ar;:lImelltllr llrm lJÓ,Je colher, e menos aproveitar 
a sua rasio, se o sistema actual de Goyerno que 
temos ror avante, conlO ~evemos esperar da justiça 
da n0881 cau~a t e dos nOSll08 iavcncivf'is esforçes. 
A prevaric:u;áo dos Magistrados, Senhoros, niio be 
se. peculiar desta class.e ~ he sim u~ mal geral e~ 
outras muit:1s Rp.partlçoes, propno d~ corrupçuo 
dos tempos; he a consequenCl1a neccs8nrla de seJlem 
tcmpOl':arios, r.empre dependentes do Governo;· he 
Ilara assim dizer o result.{~o. do s~stema, que ~té 
aqui tem prevalecido - eXIgIr mUIto, e De~hunl 
"'cios (le 6ull.illtenda -. Sempre me lembrareI da. 
fii!.il&lltcs (,xllreuõc8 de Pe'eim do Carmo, ex-De
putilM DO lÀngresso de PorLugal - quando a ne-

r_idade bate ú porta, • virtude rOle pela jaDel
la. - Isio he uma verdade; e !te 'precllo bas,aD
te forç" de car3c~cr, e prollidade a &oda a pren, 
p.ra re.istir ús prilDeiru. e iDdiepensaveis nu_
dades. Eu não utllCU ninguem. lIem nl1DCa foi e.lo 
o meo sistemll: conheço que ha homens L'e probida. 
de eln todu as e!;la~;Jell; mal bo inllegavel que oa 
ba tanlbem prevaric:ldorCfi; e porque? N,io &anto 
pela ,.11. dd principios de moralidade, com" prlO
cipalmente pela flllta de meios t e de ordenatlUII 
IUllicientea, que ~'s ponhão a cober&o du llei'as. 
do suborno, e dll depen,lencia tempre dellgra~ada • 
e sempre degradante. Dê·.. portanto bo'lu "rdena. 
dos. ponha,se em efFectividade a reaponl!abilidade • 
urna daa melhores garantias do .iltema Cunlllilll
cional; seja I,lun!do leveramente, seJa ll'Iesmo en. 
forcaclo oprlmeuo empr~lllo, ullheo. qll~lquer 
que elle 8éj. t que prnvaricar, é aanlo tlaes ela
Inores, proprios dOI esc4ldado. de to os parti • 
dos. que pensando impôr aos povo. COID .. melbao
ta lugare. communl t ao contrario engnniio-te. e por 
fim siio lempre conhecidos. Desgraçadamente po
r.:m ho esta a mania do tempo, e o ha de ser 
aindil para o fuluro, em quanto existirem o. 1088. 

mu8 "rincipios, e em quanto Dão aparecer uma 
r~forllla ~~ral do co~'um,:" e um mli! bem tDteu. 
d.do espmto de naclollalidade. l.'aea 1110 t St. Pre~ 
ai,h'R'e, a. raaõe. em jue mo fUlldo t ",M nüo 
admittir, des,le já, o. uradOl em toda. u causa. 
civei •• e só sim em certas e determioad ... comu 
dei xo referido; admitindo-OI porém desde já na • 
caUSI' crimes, cuoformando-me nesta parte com 
• doutrina do Anigo eID questão: este lua • 
meo voto. 

Propal-ae a men,la, • foi apoiada. 
O Sr. Paula Mello: - (Nio • ouvio.) HaD

doa á 1fesa a aeguint.e emenda. 
.. H .. enlo J uradoa em toda. .. eauaaa ClYOla 

e crimes em que podem ter lugar .. unde a Lei., 
- Paula illello. 

Foi apoiada. 
O Sr. Carneiro: - Sr. Presidente: Eu jti.. 

bontem defendi a instituiçio doa J ur3dos, opinei 
que era preciso admiuir este JuilO tanto DO civel 
COIUO nfl crime, e como um artigo bem expJidte 
rIa Constituiçiio, porque cUe intel'el8& a divifoÜo dOi 
!'o,lrrel }'0Iitic08, e he, COUtO ae di., o baluarw 
e G ~nudc pilar do ediljcio constitucional e repre. 
5Cf1tttti vo; aleguei além di!sto outrOl motivo. de 
minha con\'iCç-dO a este respeito, mostra a eaen. 
cia oone6ca de um semdbante J uiso , composto de 
110810" pares sem a grande influencia da Authorid ... 
de, que sempre ahera maia ou menos a imparcia
lidade e independeneia do. JuilOs perfll.nente.; 
disle que aR este o Juizo primitivo do. Povoa, 
que toda.s 18 NA\'Óe' livres o tinhiio, e nellc prin
cipalmente fundavüo .s garantias tle suas liberda
de.; notei qlic não se podia dizt'r que elltivcliSC. 
mos absolutamellte nào preparados para receht'r es
tia instituição, porque, além de que oa. Purtugue
les "de quem descendemos tivemo de!Kle 08 h-mpo. 
mail elt\"'" e remotos da Monarcbill de certo mo
do este mesmo J uiio de J urAdoa, pois que ne
nhuma outra cousa parecem aquelles lUcos homM8 
e principaea daa t.erras, perante quem anl('1I dll 
ereação dos Magiatrados, se tra1.8v:10 e dccidi,io R" 
eausas civeis e cri mel 1iI.. peloll principios da rll7i;o 
e nalural eqltidude , ainda h,~e uisum ('ntrc nÚl 
jÍl os Coua.:lhol de Guerra, cujoa vo&,raell tão- ver. 
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.,·1t'"'' J 'Ir1,ln, ft'" eriml'l Militafts, j:, os .lui. 
I"~ ctn )I~.:\ .. de lrtl;lOOÇóio, cujOl 'Membro, lem 
tterim Letr~.II)s, e alias em pane da escolha dOI 
I',HOI t c~ÍI"tit;lem pn~ i,'1o u na ejjpecie de Ju .... 
d"., 001 '10"t~ n:iu ") prepsr'lO O" processolt. dOi 
SegflMllntcA f"lIlft., .. que fie devem remettor para o 
1'rib,"u( Slli'erior ela Ci1rle. mias julg:lo a Iin.11 
lobr. rouitaj RllSteri.t civeis. que Ihe8 a'll) CQmeui
cI:'III, ql1aef 8~io tl)\I'AS 3.. cluellt,;c. relativas 1'1 alt· 
m:nistra',õe" da(f herançu d"s Sellooiante9 involvi
dllS eria Soc:cdales. {»u que an8 'ditos N~~ociaole8 
'iclio dllvend'J quantiall (ousiller;lveis; e eu me81J10 
8i~od'; PrlosHente d;& i\'I~:, da [n~pec\':io da minha 
Provincia oblenei que os VO,:(lae", com leves ad. 
.t>r&encills .obre " que havia ele l...r-gilJla~'10 poaiti
VII , por vila de regra dillcutiJo os negueio~ com 
tn"" ;. ": ·:i1ill:llle c di;4criç.io: pnn'lerei linalmente 
C)ue ft" ,'cesu,io reforl"ar desl e m' .clo ° syslema 
• iudicillríó·, por'lue ~.; aisi 'n preencher'"mu8 Q e:j~. 
rnnçosa eXjlcctCU;lio due l~oYo~, OI qU&e5, como a~ 
,cv"rOll ,:~ .doa Sra DcpulartOl, RlU'W parlicul~U
Inente inY~~' aiP' ro"tra A prev,.ric:a\,:io doa i\bgll'l-
1r.'.10II. Ver. laje hc q Ile e~t'II,. IW-t8l1a,lido que os 
1\-ra~illtradolJ ntiu tem "I/lu",,, pn-de .. t:naçüo p,tra Ne
rem m:íOll, e (IUe nl preVi icaçães mio sião exdll
Ih'umente proprills de' t:t cla"&e, que al,;&s con&em 
em li muitas p;'ssoas henem' ritu; mas .rec:IIDh~o 
o tilCto da g' ande quixllme que colltra ellcl ae 
Je\'llnt". naltCendu ta!v,·, 1'8··te ~'elea 8ev,~rida le, 
de ler ~6ta' c1:a~lie d('fl"ljitariJ de um dos Podere. 
)'ulitien" •. que tanta iuAuf'nci I pode ter nlt felicida
de gerAl, 011 ele se ach,.f eU. "Il~ funestas cir· 
CII"II •• ,c'U de C4rftgar Cl\Jm o udi" resul allle da 
~'CIClU o't!aniMa\'i\u di,!! 1I08!'Otl Juilos. St'jll como 
r r. a ne t'sllidade d. rd~,rnta pareC'C r' idcnle, e n'lo 
deve _er li "m~lIte na parte criminal, porque anles 
a ~tc rtgpei~" c"m.) rt"CllOhe (.r30 mUilO!! d.'1 hon
rado" 'lemhro'J, a euep;::io de O)Olle~~ C&H)8 sohre 
e'IJO MI!l'ecimenh, n'in iltterl'nnho • _golra o mM j ... i 
10 • em !Cerol a8 drci~õ"'lI sito qlla-i IlfOml,rf' pr.lpensall " 
e'4uid.dc, Cun-iJl"fI!!D"" AlI o~icc Iw''; q.ue .ae lem 
(tl';II,::oL,' a') '8'Ilhe!l'C!.tnen'od·u .JUl'I&itS: dice um 
lIuhre Del,utA,lo que dt"vetlllo pur elite 8ystema fi. 
eil.t j,t separado o I'OnhPC'iroent'l cio fac") do direi
to, uma vea ,'a~,"tk .. do .quelle, não terá o J ui. 
ele direito Clul,a. c ·ulla. a f".fOr se mio applicar a 
I"'na, qlle ali", he muilu velei ('rll(>1 e atrol se
[El1ntio o n'llilO l~llfliflO: e tol o~jeec:àfl. derivada 
da iRlpcrrei~o cf&) (~odllln, pa'",:e de alguma sorte 
Illbailtenle ainda na artu,,1 orJ(&niuç;io doa J uilOfl , 
FI/is que .r', ao 'AgillJador, e n"o ao MlgiltradO 
ellmpetl·. 11 modiô:·açlio di" pena.; he certo po,ém 
que per'enceado pre8ea'.mellcP ao l\Iagi.trado am
ba" .. at&ribuiçõe.., a d. classifica·,lio do fac~ 
"rlminoso e a da ."pJicaçiio da pt'Ra, pode o Ma
ttilltrado wr algulOa ~xcu.. no defeito d. prova de 
que elle he o apreeiadur, quando nÃo imponha o 
• nllltimo da pena; o que não poderá tanto vcriO_ 
ra"·lIe a respeico do Jui. de direi'", a""&ficto á 
ela'liBcação fe:ita 'leIo l~onselho d"8 Jurado", peJo 
que nOtl pailh, onde ."ili&c.·m estes J uiJos .ppare
et'ln oll:,ml """mple.. de applir.açlio 11. pena" mui
to 8ccrbu.. Todavia já lIontem t;e lembrou que 
e·te ineoovenience f)OIferia remediar.",. adop'.n~se 
i"terinam"ate um (:mJi,go penal maia perfeito e h". 
n"lOu qual o "". França, que polllo 8P. lhe apon
tÚ.1oI aJ~'anl dereicoe nAu 10 pode duvi lar que be 
tr.\b,dl.o ,Ie IIllbios qUI: aprovl'itaríio • ."perienda 
ct". ~c;ui". paeawul"" t P'o" via de "ira sr.'" 

ruo prt)l'~"ejn"A'"""~ ", 1"'ftfl~ .n~ ~ime.: ·of a~ft~ 
o honl. lo. MCIll!lrIJ o ~r, (;ol.t·an acaba de meh .. 
car qUI! esca dlf6~'"IJa le 8e removeria, ou pele 
direito ele a~r"CIGI' que uereila 8cml're o ImperllD
tt:, ~ll rel&mul&lIrl,,-so Jl a (.~gilllaçêo, p~lo qllO lO: 
ca n ItnpulIl'i"O dali penl&s capltac8, pllr v.a da Lei 
regulamentar, l)lIe .. houver de tiaser plUU Ut'gimcn
to cios Jura,tol!. O nobrl! Ueputado o Sr, Co"'tJ 
.A Im;", dice q\le a.. in:ttitlliçües lIe n.'u devl:'io m. 
&r~lIlir I"ematuramenle, que· a loglaterrl' havia 
It'ntarnenle adlnitlid'Jol Jurado. t e flue Ra Escos
sia havillu sofFm.lu dlfficuldades; IlOnderou obstaeu
los a que 8e mtrodulissem entre nrls em toolas 81 
causal civeis, e rClllringio a lUla admiQlio OI cnu
lU merea t s: o.. 8e01t IIrgumento8 n:io me eollV~ n
ceriio, Eu sei pela histuri. de Inglate. ra q"e oil 
J ,lilOll 011 Corlca d01i Reis, que .Ie ambulant ... Id 
tornar'lo depoia tisa.. (a,aiaes) a,'mlldno ao priaci
pio .,s elml)Urgadora li mAneira. da Alemaaha, • 
08 clllélctS t pt"la dilftcIII,ta,te d., \ler' /lear de outro 
modo as plOYIIS em kmpoll de ignoranei~ e pertur. 
ha:,""; sei que Henri'lue 'i,~ qUf'rendo p'\r termo 
ftnlt dud,,~, pu,.licou u'"a c'.uta 1J'lbSlituiudo ao dué. 
lo um* r..rm,. te pI'Ul'e!l8U, pua o qual o Sherir 
nomt'.-. qU!ltro C'IIvs,lf'iroll, ·e estes dmneavão ou. 
tro!! d,.ae, Oti lluaea, qUllndo não er:io recutadol 
elO cujo &:'1110 10 ,:h:&ma \ iio OR qllt" faltassem. d.li .. 
berar.to CUID o Shf!rir', que prt'lidia e proferia a 
sentença, lienct., este ° primeiro elem('nto do 'Y" 
lema ,IIIS J nratlos eln J Ilglat~rra; sei que 08 Seahores 
e Barões IlIglc:re. náo admiuillio OI J nrado. ~ e 
continuan'iu 11 h-r os seos 1'ribun&e8 e' Cortes Feu. 
daes cum OI ,lu 'io", e torlG& ClS hOffOftS daquellea 
tempu.; !leI tin:.lment,e que li. JUilO1 doa Jurados 
allllim organi"a(tll.i pelos Rds, lIã.) obsfante sereDl 
oH.a(los .'Orno o rpf.agio d. Nação, que OI intilu .. 
lou J "ilOa do Pail Ull d.. Patria por I' rem m.i. 
libenN, Dão tmbão lu~.r no principio .. ano noa 
CU08 mais claros e nOlurios. dfeldiDdo'fleainda OI 
m.lis duvidollUll ~ coruplirados pelos du~I(l1 e chama
dOI ju.ilOl de Deoa, at~ que com o andar dotem. 
po 08 .1 tirados. ~ eiool· Dderiio á t"dal ai ('&UIII. 

civis e criminaea: "tou ftrto·. ('m t"dos ePe8 f.c
tOIl; ma julgo qne deUes. se aão deriva ateessa
riamente a t':CJaclu!lâo tirada pelo· nobre. Deputado. 
Tamhem a. Ingtaterr. es'abele,'eo leotamea&e a ,"ua 
Conlltitução, principiol' ~la G,aade Carta, biU de 
direilOlt, ,","ta tMpu8 &c" mil rgue-ae dahi 
que aI), não devamos fuer ag!.ira de uma vel a 
Conlti:uiçio par. que fomos "oll'()('a!101' ~e a 
Inglaterra procedeo 8I!aim, foipelu .·ir.un8taneia. 
em que se &Pm. achado. a. q',aell nOl aão "'0 a.p
pliea.eis. N 'Ida Clb~ta por 'anco á que DOS' apro-
v·ilem"8 dll e"p,·r.enri. e acumulada intelligeaci~ 
du SaC;Õt'a qUt" nos pr~e'Ro 'a canfira d_ ci!.i. 
lisação, Rctoplandu de um jacto aqaellas in thui. 
C,Ól·, que fl.rem eviilentement,· benetiCII e provei • 
tnnl. Se a ·oa utilidade he 1'eet,nhf'cid:a não ID 
DOtI. ca'lOl. crimes, mil" tamhem nOlt "VeÍl t porque 
em todo!.' ellfll ba ~mpre facaha a averiguar e direi. 
to a. aplíclf, 11O que raa:u). Re con. 'euer:& C'SIe be
ne6do ela menor demora 110 prllN-lIl1fl, e maior equi
dado na decisão, IÓmente á c:la~.e mercaatil em nQ. 
~iol que lhe são relativos? Jíl em outra occllsiiio 
du,,!! que. Nação deve prolOft"r c •• m i~ualda:le a 
toou li elaaael, e que o prClcedimento coatrario 
be odiolO e a'ltipolitico. Ouhos Sra, nepuladOf 
tem achad~ diflieuldode Ó illtrool1ção do. Juizo dOI 
Jurado., dizuado ClUt Daa Cidades , Vil:a. I'tine; 
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paes aindl se pocJeráõ achar bomens eom a rua. 
'~Ilcçlfo e inde~ndencia necessari .. para bem ser
Vir o emprego elc Jurados, lDal que não acoute
~r{l outro tl1n~o c~ muitas ViU", • e I'!,gl\res, prin~ 
C:lpalmente do Interlor, onde oi cldadllOIl tem por 
grande encargo c vex.me largar. Imas lavoura.. e 
empregos paM sc darem a negocios publicos; e o. 
conhecimentos e civilisação se Ielliio ainda no maior 
atrasamento: a isto respondo qur, se a Naçio cla
mIl tanto pel .. reforma na administração da J lIstá
ça, os cidadüos mio duvidaráõ para coRsegui.la 6U~ 
jeitar.se a algum sacri6cio, que ewidentementc re
dunde etn prol cOnJmum; e pelo que toca á falta 
de intelligencia· pergunto cu, por quem sc decidem 
presentemente &S demandas nesses lugarts remo~ 
cle que se trlta? Pelos Juizes Ordinarios e leoa 
assessores, q"e ái vezes siio os mesmos Escrivães 
deleos cargos; logo eu creio que a causa dajus.:. 
tiça ganhará 8empre muito se a deeisão dos pleitos 
·for commettida a dez ou doze homens desses mes. 
lnos rU8ticos, d. cuja cluse sabe o Juiz Ordinario. 
Quanto mai~ que a. elite ullim? respeito eu não jul
go, que 11 Ignoranc.. entre noa seja presentemente 
maior do que em oa lugares correspondentes ella 
rp.ria na Inglaterra no Seculo 12, em que princi
piou a estabelecer-se aUi o systeml dos Jurados; 
nem de.emos descon6ar que, admittida a liberdadê 
ela Imprensa, a entrad., frlnca dos bona escriplos 
das Nações adiantadas, e cuidando-se nl educaçio 
publica, as luzes deixem de progredir muito rapi
aamente • e de habilitar 08 noaos cidadi08 para se
rem bons Juizes de facto, em cuja escollia alias 
he provavel que 08 Eleitores procedão com toda a 
cil'C1l~~ãoJ pelo muito que a todos vai no bom 
acerto deUa. Taes são, Sr. Presidente, 81 refle
sões que tenho a falei' sobre 08 Jurados f eUas não 
devem ser suspeitas proferidas pela boca de um 
Maratrado; todavia como sc;tu ,lIC08tumado a des
confiar sempre de minhas opiniões e a respeital 
muito &a alheias, ohaervando que algons Sra. De
putados '~m enunciado receios e pronoaticado ma
l. pela repentina reforma dos nossos juizos, e 
.,brando-me que' ás veleS as mais formosas theo
ri.s tem encontrado ma pratica graves obstaculos, 
com que se não conel.rl ao &Cto de sua concepção; 
oiio q\lerO que em tempo algum me pos8lÍo cliamar 
architecto de rui nas , e por i880 offereço ainda á 
coo~ideração da Assembléia um arbitrio que agora 
me occorre, e me parece prudente e capaz de Cles
truir ,od1\6 M dilficuldlldcs. Determine a Asaembléa 
que se elejão Jutldos nu Cidades, Villas e luga
res notavcilJ para jul~8reln de facto, com os rompe
trntes Juizes de dirtlito, todas as causas crimes e 
ci'"eis, aos quaes pos.iio 88 Partes recorrer, sempre 
,ue qualquer deUas escolha e prefira esta fb,!"a de 
__ uiJOs, contintlsnclo tcxlavia os actuaea JUIZOS e 
Tribuoaes de Justiça a decidir aI cau~s .do~ 'tue 
Toluotariamente se slIbmetterem á sua Jurllldll'ÇUo. 
Desta 6;r01l1 tudo se concilia; porque se os Jui~s 
de J urad\)s silo &lio benc6cos como estamos per
suadidos, e geralmente se julga, a elle8 ~e_cor.reráõ 
sempre os Povos, e em breve tempo ficarao ~~se~
tas as Audieucias dos Magistrados e actuaes TrI
bunaes de Justiça, que por sua evidente ínu.titida
de dever.'lõ então cessar; e no caso contrario co-
1Ile.ae o deacng:ino sobre a projectada reforma, 
sem que A marcha e administração da jU811Çll tc. 
nha Sido retardada, ou sofrido algum outro incon
"cniente: a uperiellcia pão deve ser multo luoga., 

e nnda me parece fão SaIutir • dtciRi,.o remo UIM 
lI.melhante demonstraçlio. Proponho por t"Dto ama 
emenda ao Artigo de que se trAIa, é.'oacebida 11M 
8eguilltei termos. 

" Todo o cidadão Dt:lsileirO, quc le dão coa
ten lar com os J UU08 estabelecidos, po<lcrá recorrer 
aoá dos Juradoi, a pezar de qualquer oppo"ção dá 
~a!te contr~ri~ ',.em qualq~ler estado <lo litigio., eeja 
clt.l ou cnmlDsl. O JUlIO dos Juradoa liera re,a
lado por uma Lei especial; e '.nto nelte (omo nOl 
.J uizos estabelecidos para a imposição das penaIJ j 
authorisa I Constittdção o actual Codigo Peual d. 
Fran~. em tudo qunto for aplicavel, mas só tem. 
porarlamente até á publicação do correspondenté 
Codigo NacionaL - Fra1icilco CaNletro. 

l4'oi apoiada: 
O Sr. CO.fttJ Aguiar: - Sr. Pre8ide Co. 

"mo b hoarado l\lem1iro, que acabou de faUar, P" 
receo em certo modo dingir-àe a mim, pertendeD. 
dfJ contestar alguma parte dos meOf '!lItnentos , 
be forçoso responder. lhe , oom aqu1 moderação 
propria do meo caracter e genio. .lic. a crer co
Iilo po8umoá ser tasados de parciaes, por ~tabel. 
lecermos tiesde jA os JuradoS em certas e deter~ 
minadas causas cíveis: ou o nobre Deputado nãe» 
entende0 o meo discuno; e o fio dos me08 argu
mentos; ou então coneebe a idéa mai8 celebfe e 
particular do que se chama parcialidade. Será par
cialidade. Sr. Presidente, estabeleeermos Dói OI 
Jurados, desde ja, lomente naqoellas caUlSal ja 
em certo modo decididas desta maneira, como 
acontece em todos 08 negocio. e traosacçõea mer. 
Clft'ia, que por~. d. regra são imcumbidos a 1.0"
vados esperientes na materi.; e conhecedo.es de 
taes factos; cujoa laUdos são quaze 8t>mpre atendi .. 
dos, e muitas vezes eeguid08 pelos M*gist,ad().~ ; 
qt1C com elles 88 conformão decidir/do tl8 que8tÓ('t; 
pela maneim ~rque ellea a entendem? Será par. 
cialidade admitirmos desde ja J orados em toeI .. 
&I causas de demarcaç~s, de confrontações de li.l 
mites, de averiguações de perdas; e damnos &c. , 
que tambem costumão ser decididas qua~e .sempre 
d. mesma forma ~ Isto he tão claro que não me
rcee ser explicado; e seria perder tempo entrar 
1I0vamente em q'l(~stiio, repetindo. se outra Vel 
aquillo que so não entende0, e de que nfio tt,flho 
culpa. Cumpre todavia ncrescentar, ao que· ha ]lou
eo referi, mnis esta msão; e vem a Sei', a falta 
dos recursos qlle Isc preciso estabelccer Il8ra o de
vido andamento dos Jurados nas causas civeis. 
Os Inglezes tem separado as deri~õea da equidade~ 
das de justiç/l: EXistem além disto certos l'roces" 
SOl addicionaes para coarctal· a authoridade d. 
mesmos Jurados, t:ses são os recursos n qü. d 
Direito Il1g1cz chama - The tight oI :.ttàint .... 
the motion for nf'W trial - the bill of except!óns cS-c. 
Nada disto exinte entre nós. E como pêr ja em 
eftectividade semelhante insfituição, sem prcparar
mos primeiro o c8minho por onde deve proseguir. 
e sorlir o sen devido effeito esta i'cformá? Qual 
deveria sei" o resultado, e as melhoras que pro
vir lpodião de tão litil estabeleeitne~to, senno' 
procedermos com praclenda e circuospec.ção?' '1'al
vez, Sr. Presidente; que o \emedio, qut' por tãO' 
apressado~ meios 110S .propomos dar, tih sirva ele' 
transtornar a marcha d08 negocio8. e de introdu. 
zir nOV08 e maiores abusos. Por todos e8tes prin;' 
apiol, e pelolJ que expendi no meo anterior difIo 

• ti 11 



( 310) 

bno , 'Iuatento e nlteatarei tempro o meo 
IIlli emiuido. 

voto .malgam~m banca, e acabrunhem, cnm o aeo pe
so e acçiio, a liberdade civil, de que praticamen
te deve gusar o homem na sociedade.· l· .. tanto 6''
jão qua"l fo,e~ os incon\'e.niente~ 9ue ~ ~s nn
tolhem na pra~ica df:sse J UISO cflmtDal, fica0 &en. 
do de nenhum pwmento, CODlliderados que s('jão, 
como devem lei', em relaçlo ao grande l)fincipto 
Político da divisão pratico doa Poderes; llOdendo
se in~nuaRlente dizer que nito hl, nem pode ha
ver, seguranÇA individual em mn pail onde !' vi~a 
do Citladão, e a sua liberdade estão á diSpoSI
ção do Goyerno, pelas sentenças QI.8 este se fal 
~arpor Magistr~dos, e1ealuras ,6ua~, e da lua ~n
tmua depeIidencla. Ora esla n~ctssldade qUl' 'ISI'.'l 
se dá para admitirmos os Jurados nos Cas~8 cn. 
mes, nãó milita identicamente nos roso, Cl\'e18; on
de IS c:ontroversias ordinatias cntre Ciuad;io e 
Cidadão 6ubre o direito dos scos haveres, poueo 

,influem na Liberdade Po,iticn de uma Naçlio; • 
se acaso as prevaricAçõel! do~ Magistrados nos lem 
fdtõ dczej~r as reformas, não são. eUal· um mal 
tüo desesperado; nern he o remedlo dos J uradOl 
tão espeêifico , e exclusivo, que () tenhamos como 
\lnico para salv:lr a intrgridl\de d. justiça vacil
lante na miío dos mesmos Magistrados. Nós ja 
conhecemos os abusos dos nossos JUiS08; mas ain
da não sahemos r.qu('llcs glJe a málicia umana ~ 
de inventar nos outros que lhes queremos subiu
tuir. Aprendamos poil primeiro pelas lições da mes
tta eXperiencia, nGS nOS808 processos crimel r.>r 
mei" de Jurados, como mais simplices, aqulllo 
que de~is devemos applicar delles &OI C&8OI ci. 
veis, a fim dc que , com o descredito da nolSA ig. 
norancia, não malogremos B8 esperaDçal desau bola 
instituições, wendo.lhes imputnr os defeitos que 
só são proprios da sua má applicaçiio; e imperi. 
da dos seos in~rodllctofes. Deixemos ampla liber. 
dade aos Legisladores. que nOI houverem de succe
der para que, aproveitando-tie dli melma eXl'erien
cio, possiio satisfalC1' ás esprranços de v~rmo& 
reformado o noslio FON judicial, de uma ma· 
neira, qile diminua as queixas que ora aggr&'. 
a sorte (ta Justiça; e pllsse o Artigo como .. 
acha redigido. 

O Sr. Xa?Jier Garcia, (Não o ouvirio OI 
Tléhigrafosi ) 

O Sr. Fraftra: - 1.Iuito teria eo que diler, 
Ie me pr0p"lclIIe dar resposta aol differentel dis. 
etll'lOl, em que lem divagado o debate do artigo 
que Ie eonhontte; mas como entendo que iStiO 

pouco apfu,eilari. á doutrina do mesmo Arti;o, 
eingir.me.hei • eUa. Di. o Projecto U Por em 
quanto haved IÓmente Jurados em materias cri. 
mes :. u civei. cObünuatão a ler decididas 1'01' 

J lIilft e TribllDaet. Esta restrição doa Jurados 
não forma .rtigo COD'titucion.1. " Temos conse
~uentelllente 11ft ptopo8ições no arligo: 1.· Que os 
elÍmel do Cidàdllo Brasileiro hão de ser neceslla. 
riamente j ulgadol em J uilo de Jurados.. !. - Que 
OI cuoa civei. continu .... o a ler julgados, coDio 
• tem .ido até agora: 8.- Que eates mesmos ca. 
10. civei. poderão ler todavia tambem julgados em 
J uiso de J nrados, se isso le entender convenien. 
te pelOl futuro. Legialadorea; porque. a restri~50 
ao dito respeito não forlDa A rtigo de Constituição. 
Quae. eejão'~. motivol pois para, se. fazer artigo 
GOn.tituc:ional CJo estabellecimento dos Jurado. In OI 
('asol crimel, e não le pruticar o mesmo à res
p' ito doa CIIIOI civ.is, deixando todavia aml)la Ii~ 
berdaJe 101 Lfogisladores futuros para o Admiti. 
rfm, ou deill1rem de admitir nos melimos casol 
ci veis, he todo o _ponto da quest:io que cum pre 
elucidarmos. Ha porém---tanta diúercaça para a 
Causa da Liberdnde civil e'Dtre--a-J.Ddole dOI ca
IO' ciimc8, e • dos caso i civeis, qUinta vai de 
um drculo a um quadrado. Nenhuma 'Naç'o se 
pode chamar li,re t mas escra,a t e muito escrava t 

uma vel que a imparcialidade do pleflida aos 
J uitos -que le houverem de formar sobre • crimi
malidade dOI actos praticadds por qualquer dOI 
IeOI CidadRos. Esta imparcialidade, quanta se 
pode alcançAr no estado das lociedades uman:lS, 
IÓ te pode presumir. de um J ui ao de Jurados ,; 
porque sendo OI Mngiitrados, como são, creatu. 
J'U do Governo, e dclle absolutamente dependentes, 
tomúo.sc, por Cita rulação de interesse tão imme
diato, instrumentol p.IiSiVOI da lua vontade. Ora 
te ac .. o o Cidadlio tlnr de ser julgado sobre a 
criminalidade de uma .rçio que pareça suspeita· 
de atteutài' contra o Soberano immediatamente, ou 
conba ai primeiral Authoridadet de. um Estado, 
• cuja df'pendencia estio OI Magistrados, de certo 
deve IORrer a triate lorte de euvir " ientença de 
um Juis ~\lspeito, por núo dizer antes (que be 

O Sr; Dia: - Eu creio que está provado 
e\'idcnteraente que são necessarios os Jurados; • 
'Iuest.'lO que restA, a meo ver. para decidir he t 

le elles hão de ter lugar 80mente nas causas cri
mes, ou tambem n88 civeis. Está decidido que OI 

Jur~dos 1110 os balnartcl da segurança publica, 
e que sem elles nenhum povo pode chamar. se li
vre; ora se por elles be g3rantem OI direitos in
dividuaes, e estes podem ser atacado. tanto nal 
causas ci veis como nas crimCll, segue-se que em 
umas e oul ras devem08 ser protegidos por esta oel. 
miravel instituição. Dem3il n';8 fomos convocados 
Ilara estabelecer um Governo Constitucional, e fa
ztr 8S. reformas urgentes, e eu creio que nenhuma 
he maIs urge .. te do que a rreaçüo d' um Juiso, 
que vai pur termo 8 lantas infames chicanas era. 
bulices, e protegera segurança pessoal e. cI. 
nossa propriedade. Se depoi8 de termos allnupciado 
a08 pl'VOS que hüo de gORar dtlSlc b('OI , li!' o J1~ío 
concedesscmol, nós os veriam08 indignados, h'm 
como lucc::ede coiu 3S criaRçM, a quem se mOI!:ra, 
U~à ~:uct" ou qualq\lér '=ousa de comer, e fie lhe 
Ilao ila, 00 ~. U~e arranca dt'poill do Ih' a ~f d .. , 

o mni_ verdadeiro) de um Juiz votado • fuer 
drJle o I&crificio devido li vingança d' aquelle de 
élUf'" o mCllmo Jui. depende; e eisaqlli COino di. 
'tididOl theoricamente pela CunstitiJiçâo os eserci. 
éio. dOI Poderes Politicoa, vi,ia a Uni1'-lie, e con. 
centrar-lI no Eseclltivo o J ucUdario com um. 
amalg11ma tio viciosa, 9uanto he o opparato de 
.eparaçlio e ind.epenct~~clr., com .que se iDc.u~ca aOI 
olhOl do Pubhco. N ao hc pOIS a pprfelçu,o do 
Juilo a que no. induz a fazer Artigo Constitucio. 
Dal da decisiio daI rnus:\'Í crimes por Jurados; hc 
sim a moralidade dOI J uiloJes, nos quites dilficulto
lamento pOlle cuber a intrig3, ou influxo dai 
)'Ia1xcIeI, pela mancira franc", extemporanca, e li. 
bernl com que eúo nomeado8. Não he pela per. 
',içÃo do J uiso t ou!a vez digo, que n(;8 consti. 
auimo. essa norma de julllar ai causa, crimes, Le 
p"la necessidade _ quo . &em o. de lI1l 'ar o grande 
,..iDCipio ela dirilliD doa Podereu. para que não se 
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- N~ff que" eom tocld qáe e.te bem li ortfene 
.. dlltinav~o: ha de fAler·.e elft rear., • para 
U" IDlQdarel. uma elDcQdA; pois na conformidatl. 
tt.o q"l a L\.'I. determmar deve haver JuadOl ao 
ctnl • no crime. Quando peço para OI OUtrol 
"~nbem peço par" ml.I1l. porque acabada esla com
IIlhoa1\u vou confundir-me COn\ ". mais Ir quero 
«o.ar deItO beneticie, flRr. nao ver tanl':' doma0-
tlu e&erau, q~o 8!~0 o ~pprQbrio dOI l\lagi.tr.dOl , 
II~ que OIla hOJe multo atacada, bem qUI não 
RJ~ deUa IÓ que 1101 vem tudo o mal; lei qut! 
""lItOl aie mer.cem o nome de Mini.tros o que 
'lã., a aceria da Magistralur,., mas ouh'~ llÍo de 
'onrada eooducta; e a mCHI" bo nio (&lei' di .. 
till~; Cf»1ftO luecade lambem com a claue ec
cl«:.iastica, "na que por causa dOI mão. 18 ritu
pcrão OI ~~. De-se pois o remedio que póde 
dar-a, e ~tlÜ~~ R. e~l!.eetaçio dOI. poVOl que 
laQte) deBeJl'O esta InIUIUlÇIlo; ma. haja uma ljel 
,a. regule este neg!lCio. Ei. aqui a minha emenda. 

., ~.veriio ~uradot ao citei • cnlPe, .. gun. 
elo a Lei de&enm.ar. - Dia,. 

)'oi Apoiada. 
(FaUlÍrüo flmbem OI Sn. Alenr",., Mptl. 

GtlllltJ, .. AndradiJ .. lia' Aatlu, Ula. aiÍO 11 eut.eu .. 
'tle o 't;lehigraf'o Yit:ltJriM.) 

J ulgindo... a final diICtltida • ",ateria, re. 
'1acreo ° Sr. wrneiródta C."IuI que a votat;ão 
foaé 1I0l!'ioal; e eua.h.da a Auemblél appro,ou. 
o req11trlmento. 

O St. Jlfldrtllls !f4t'lIatlo ~ - Será bom que 
para a vot.ç:io, o !rtigo se dh,ji1a. porque tetn 
cluu par. , e que I,' proponha; 1.- S .. desde Ji h. de 
baver Jurados nas C.UIll. 'Crimeos! 2." Se Oil h. de 
haver '-mbelQ na. Çiyei.. Se isto ,.., .eltcer est:io 
sirada. &odIAI u duvidu; lO ftiio se .eRcer "ata 
tegunda pUle, te .. lo. entio a 8.- que.&.ío, Ie iato 
turma Atti", Con'litucional. 

O Sr. ~lfollill Td"(JtJ,.,.: - O que V. E~. 
'eleve Hguir be o que pretereve o R.egiroenw; 
.proponha 10 puaa o Artigo ul -qual, aat.a a _.eção. 

O Sr. A"d,adtI MaeMdn: - O Rt1tiMtn'I) 
tsão probibe divillóel d. ID8leriat; "O br. Pl'e$i. 
dente pôde fl.I:-Io. 

{) Sr. Carnriro: - O que ea quilet .. h. que 
11 1esse o Artigo com todaa I' emeftdas anfes de 
li votar, para que ee não .ote lem se attender a 
.Ipma ~ se 'isto não ilnpliea com ° Regimento 
peio que Ie faça, perque a m.teria be im.,artante. 

. O Sr. Secretario 180 O Artigo, c as eme,,'la •• 
O Sr. Ptêsidellte, ~"deraDdo que a maferia 

-era do ""nde imJ!Of&anci~ e responsabilidade, e 
-que pai' lISO reque. raa • malot e}"reu ao própor.8e~ 
disse qao eomlJllnllndo a doutriu do Artigo C:OI1'l .1 cmeada" fasia as llt1'gun l " eegnhnes. 

1.° A J\uemblb ~oe\" que des4e jn. le éstAbe
leçãG Jurado. Bit. eaa ... Crimes 1 Os 8n. que 
aetK~n o enteaderem dirão qae ,i". , e OI fine 
rorem de parecet contrario dirão que"ãn. 

DeetdIO-80 qtte sim !IOf 78 .0&01 co..-ra ~ 
~ .. e foi o Sr. Sj/lo3 Ljl6úa. 

VotMio porlanto que hougelsem 10,(0 J~ 
4.,. au Causas Crimes os Sn. - And,ndtI .. V 4-

'~hnrlo - G01l,ide - RocM Frfln~" - Rodrigue. 
~f1I/q,o - Xavier de Cl'rTJtilIUJ - MartiM B,"t08-
NtJf'~rro d' AbrlO - RibtiJ'o' ~ampM - .... F~~r:e;'. 
Fr''''ftJ - CIIl",.fI, .. fu",or -- B,cpo Capf'llrzo lf1o,.
GlltJ;U - Lopu GIiI7*I - Ara,fio VÍQ""(J - J)earW 

SUV" - BI'tI'" Pnme. - Jlnllu' Ttmllrf. - r~ 
rrirtt B""lIo' - PlJIlla Mtlm - MmtIu.",a -
Car",.irQ - ForturtrJ - ;fedor. - /J"" -- Tt ;:rel· 
,,, , tUCOneellult - Rud,.i.juu.tIe ('a,.,,01l,. - (,,,!tlnll -
Re,értIk C08etl .... IIlmr.ll' - Coata JlIJcinr - Cri'. 
Gouv&. - Ftrreirll Noflre - Sollltl J.1J~"o - Fere fUI",le, Pirr/&eiró - Nn;1I - htMrn e Si/,·" -
JI",.;antlO tf AlbUfut1'Que - Silmr. ltJeHOJIfa -
C-at-ne;ro da t'tUWIJ - Senna RibeirO - F.,ttlt/o 
d~ Jlfeltdt»llçtl - Colta CU",' • .l/w - illld,ade Lima -
Ttizel,.. de G:I'I-retJ- Car'M'Aa ~ .tI~/1o - I',. 
tl,r;", do Cd.In - Fra"flJ .- Nog,tef,. 4" GafIUI -
Canltlrll - R.:!wi,.o de Snmpaio -- C""""t:attti de 
Ltlrerda -- O,."ellfU, - .AlmeHItJ e Albu'l!!t'9"e
Vd/o.m ~'OIIrtl - Nodri(tUt' "', C".ttJ - C;"IClúo -
Ctllrnoll Sell;,., - Fer,.,,;ra ti' A n"l"o - iArjo • 
Stilbis - P"e"g.,iro- A,a'Ún flRtJ - COIt. 
BoIrrOl - "" .. ort,· da Sil. - OIiwira Jlat:iil -
Heltrifllei ,de llflt7Ule - fãritl l..Miato - Tei.rea. 
rtJ dt. tnda - llo/)rei,. - Ola'" cavalc."ti -
Gardtl ti' AlIM;II". 

PropM o Sr. Prr,itltenlil em 1.° lugar t A A .. 
Rmbléa 'fller que igualmente detido ja 11 ·etlabe
le~'ão J uradOl Dal Cau.... CiYeis P . Os 8ft. que, o 
quízerem . dirio que rim; e.. que forem de pare
cer contrario dirão fI"O ,Uia 

Decidio-se qu~ .im pur 65 Yot.,. eftntra 16. 
Votárioc onua, . os Sra. ~ A"rlradtl A/"CNldo--

1Wdril(lI'e' VtlllJlo - Brant Pon'" - blOft~ Ta .. 
'O"," - Fe"eira Sa,.,.. - R~t' de c.Orva
Ih" - Fer",.ndu Pinheiro - SilDa Li,boa - CdI'" 
~"Itn , Mel/e - N(J"u~ir" tls ('",mlJ - FrallfS
CII/me" Senãor - Ferreira ,r .tf,nfl;O - A.'alljo 
LimtJ - Hettripe' de Bue"de - FDr;a ÜJlJD*'. 

Votário a favor, OI Sn. aomide - Rocha 
"ra~ -Xafl;e,. tU CtJrmlho - M-a"i", Bu
IM - NaNrro ti' AbrlO - Ribeiro CnftaIX" - Fer
rei,.,. F,a~1I - Calmo" J maio,. - B,~po ('t1JIelltl" 
M6r - Gn".. - Lope' Gama - Arar{/o Y;onRtJ
J)u,"'tJ SilVia - Pa"l" e Mell" - lJlo1llt'ltf1III -
C".'",.;·" - FO,'UfltJ - "moU - IJin, - Teini
'n V~tIlOl - OahltU·- Relrntle O",., -
AlellM,. - Codll Jlpiar - Cru" 6olt'DM - Fer. 
r,-ir;, Nobre - SOIllIB lfl"tUo - Mana - Pod:el'l' 
~ S,fra - AUnr;tmflo ti' .tflb."'l"e - Sil!'e;", 
MendonÇ!l - Ca,,,e;,,, da C"nl". - ·Se'IfIa Ribc;" 
ro -~ fi'f"lnoo de JVentltJ"P. - Cosf.tI Carvnlho -
JlndrlJtle l.imll - 7'et_i,.,. ",. GoUt1&1 - Pt"lZ'tir. 
d.o COrr.to - Camarll - Bibri,.o dr SII.paio -
C'l'rJIII("(I7lt; de últ,rJ" - O,nellir8 - AI,"titlll -e 
.A1buque'9'IB - f tI/aIo SMr,# - Notlrigw6 • 
C08It1 - Galvoo - I.AJC;O c l;'eilbis - Ve'lr"ftro
o,.da na,.,,,., - Alv4 l e, dtl Silo" - Olit1,."" 
lflaci,l - Tti:reiF(J d" Co.14 - S."rti,. -- 0/4'" 
.. Cat1alcant; - Garcia ti' .tflm,idIJ. 

PUSOlt ent.:io o 81-. P'·f~ide"lf' • 11""por a 
emenda du Sr. Jlndrada JllIc/",dlJ; ~ha1g"u·1Ie pre:
judica"a. 

Propol depot. • do Sr. Cal'tt.ei,o M C.n/ia ': 
lolgou se o mesmo. 

O ~"r. Car1l(';ro pertendco que a s .. a flmf"llct, 
llilo t'ltava prl"jurdi~da; e porque h.:u\"c clitF ... ,.,' .• 
ça de opjn~. , ,declarou o Sr. ~l(lc1ttc q"" pa8 .. 
.. 'v. a propoTtódas u emendas, para 8e df'tit~r,,'P 
qoaelerão n prcjudiced .. ;e propotldoHICf'tIf.\\'nrllen_ 
te as dOI 8n. CtMttJ .tfK'«iar, C:arneif"n.. ViUII, e PUNI4 
e MeUo, julgou-se que todas o eslav-.io; "'IID cume. 
° testo do Artigo, que por i"s.n se noo ptll a votaça ... 

O Sr. 8tcreaario CJiltim lco ulDa Ropleeeo ... 
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~o elo Fel;'..: !lt1&WIIII!.! em, que. tIPO_ que p~ 
,,'ndo ... li publicar em laçon 0- S.,'eftllJ LiUeranD 
FilDlDflco., e Anlllilico da.arte dll pala",," - e tendo 
ja pabl:cado • .... lição, • ofFerecia á Ãuemblé. 
para obter ~ .Iua .pprovaç-:io ou de58pp' o,,~o. 
. O. exemplarel da dit! 1.- liçiio diltribuirão-IO 
pelOl Sn. J)eputadus, e li Reprc(lcntação 'oi re. 
.e&tida , Cummiaio de lutrucção Publica para 
.,aliar o leO mertcimento. 

PaaaruJo.se abS Parecfte8, leo.se o das Com
millsõcs de Gucrra e Legislaçllo sobre o modo de 
jul;Jltr as»ftJU Ceit'l pela Esquadra Naei.onal, 
"h:adCl DA Hssão de 2~de Outubro.. (N." 22 
do V uI. 2. Q do Uiario.) 

O Sr. O"r:all'D , ~tJ,lIo: - Quando se apre
tentnu '!.te P"recer, eo pedi. palavra, porque não 'i. d~lIc Cl mesm" juilO que hoje fa\~o depois tJue 
o oav, ler; agora que veJo que o que sc t'Xlge 

.iio eeelarecimentos .abre as in8trucçóes dada a 
Lord Cocllron" C condições com que entroll no 
_viço d.. Imperio t D~O me oppollbo; e q.uando 
.. Commisllúel depois de esclarecidas derem a sua 
opi.iio, eu direi o que entender. 

Posto o Parecer á volação Coi approvadIJ. 
He':l1io'50 a Indicação do Sr. llorha Pranco 

rua IIC nSo arremAtarem os di"inlos ria Proviacia 
de Minu, até baver IKIhre islo de!ibcração da 
AIscmhléa; cl1ja In(licação fiC<Íra adiada na sessão 
de 2S d' Outubro. (N.o 23 tio Vol. 2.° do Diario. ) 

O Sr. NngMtira dll Gania: - A Junta da 
Fazelld" eis Pro.iocia de 1\Iinas Ger&Cs tem por 
muita. .ezes represcntallo t que as rendas Publicas 
da .Provincia não chtgão para as eUAS despezu, 
(altlnulo anoualmente a quantia (10 IeS8cnta cont'" 
de réis Ct'm pouca diOerença. Que este desgraçado 
"fado dar.í causa a uro progrcS8ivo augmentu da 
Divida l'ublica co", manifesto clama0 dos Empre
gl&\lol' 1135 Ucpa"içút'l Militor, Civil, e Ecclelliae
aica, ninguem o pode duvidar. Que se devio dar 
providencia,. a tão grAnde mu, não ha duvida: 
11111 que em lugar de as darmos t sómente se e". 
I,oçiio ordr-nl " J tinta, I,a,a que se lJão arrema
tem os Oisimos já v('ocidos t em quanto esta As
Icmbléa nlio deliberar IOhre a exccnç;io do Decre
t.o de 16 de Abril de 1821, Riio arho motivo suf. 
ficiente. Conbeço, que esta Indicaç:lo 80 dirige a 
livrar os Povoa do "cxame doa cootrataoorf!l dos 
Di.itnCl~. q"e por toda a parle' he grando, e mui
to e~lleciallllente nl\ l'rov:ncia de Minas Geraes, 
e .. m todas as een\rac9, onde os generol no lugar 
d.. SUII produc~iii' tem pouco ou nenhum valor: 
(Ou 110" o plilnriro em desejar nr line os Povos 
ele 8canelh:mtc lla~el1b: mas. uma tal ordem agora 
('xpe.:lid:, l1adll apro\"cita. Os Visimos e~t:io :me.na
tlldo~ I c sem (;nali,iAr o tempo dos ContraI os. se. 
riA a' m:li"r injustiça o recindi.IUlI. Se algumas pou. 
"AI Frr.:!'ue .. iail /ic',rllo ~IQ arremataçiio, ti,i isto 
~em dllvitlA peI:l 8ua inl!ignificancia, e por oão 
'pRrccl'rem licitantes'; cstas lmemat:u;õc. se fuzem 
I;or trl'S Ilnnos. e 10m ente se cohrão Oll Ditlimol 
.' "I'oi. cio vellcidos os a11n03. c at:! com espera de 
I to, d,,",, • mais anoos lilem do .ri.noio, .. 1.0 
OI rlli'lo;lJilD,PS ('/uOi de se pagarem adiantadamente 
'\1 Ui.imol por AVen\'/\ frita entre o Lavrador, • 
n COlltrstad"r: logo mio :lcho fuo,lamcnto para se
mellllUlto ordom: pelo contrnrio muito conviria, que 
C)tr.'11to nntel IC lom"sse em consideração o Decrt
&tI ·dc: 1 a de Ahril de ] 8ft, e 6e rellOlvene, qual 
deva I~r o sibccma a Ie&l:ir oesta cQlccta, ~ra Itr 

~ e. pratica t quant'. .8~a1i .. rem. OI aefuI. 
Conlracl'Ol, o que na ProvlnClA de Mmu Gera" 
será em Delombro de 18~"'; 00 en·ta.,to Dllo mo 
oponho, a que se ordene á Junta da FaeD_ da 
dala Provincia, qup esta culecta aej:a Ceita por Ad
ministradores d, S\\. escolha t e nomeaçlo naquel
las I.·'cgueaias t se ainda al,umas houverem, quo 
Dão tt.nhão lido arrematadas, a fim de nlo b,ver 
algum Cuturo embaraço na. extcuçio do li,tema, 
que esta Aaembléa adoptar. Que se filt'n'io ar~ 
macações doa DiaimOl Da Provincia (le 1\li .. a. G .. 
raea, nio obstante o Decrelo, que deo 110'~ Có~ 
ma • esta colecla, he um Cacto Dotorio t e pran
eado pela J uola da F.senda, sem duvida por .. 
acl.ar cum um deticit annual de peIto de lesaenta 
COOtUI de réis para.u suas despe.al ordioarial; 
deSclt, que daotes oão tinha, ainda q'lando lIupria 
com cento e vinle cootoa de réis .nnualm~o&e para 
as despeaal da e1t·~'io doa Diamaotcs t luprimento 
que Dão lhe Coi mais possi,cl fazer. A Junta I' 
vio r~pt"ntioalllente privada d. uma renda annual 
de mala de nnventa cunlOB de réis, sem ser oun
da, pela suprcs!Ão do im~to sob: e o .. I t CJue se 
cohrava por entrada nos lbgietos da Pro.lncia, 
aem que se lhe liubstit",isse outra renda equivalente , 
e que mellOS puasse &obre o Povo; encarou o De
creto de Ui de Abril de 1821 como dealruidor de 
outra renda essencial da Provineia: muito. o tem 
tambem encarado como inexequivel: e no .puro. 
em que ae acbou, só vio naarr~mata\,ão dde Di~ 
limos algum peqUeftO recurso, para ir CaleDdo al
guma fllC.'e áa despesas maia urgentes, e Dio dei. 
char tolalmf!nte abandoDadoa. ~8 EmprepdOl Publi. 
coa. Hé muito Clleil. o destruir o que e.tá Ceito: 
cusla porém muito o tornar edificar: he muito f .. 
cil apontar difficuldarlts, e embaraços Da ~lleeuçãO 
,las ordens, principalmente, sendo Fiscaes: he mui. 
t'! ag!adavel, e muito bem receb!da qualquer in" 
dlcac.;ao, que pareça teodenlea hnar o Povo de 
opressõcs t e com especialidade do pagamento de 
impost"8: mas 11e tambem muito desapdavel t • 

até illlquo, o deich:u morrer de fome, e de mi-. 
I(~ria 08 Empregados Publicos, caminhand.le a 
pl8l108 largo.ll pala a defltruição do Governo t por 
se haverem imprudentemenle destruido a' fODte. d. 
renda Publica, '1ue paredão onerosu. Sei" Ie pro
curarem. e de:.igllarem logo oulra. equivaJenta. 
Peção se por t!lnw informaçõel á JU!·'" da Fucud. 
de!' MinaI!, p;,ra que esta Assemhléa haja de esta. 
bclcrler um sistema geral, e uniforme na arrecada. 
çiio .tOA Disimol.. aproveitando.se o tempo, que 
ainda resla aos Cootratadoree para esta decis50, 
~ondo. 8e em pratã"a o novo listema, qt!alldo fina
lizarem os contntol: e por cautela fie diga á Jun
la, que faça arrecadar por .\dministradorea os Di. 
simos das I4~re~\le8ias t que nib e~t~verem arrema. 
tadas, quo penso serem muitft ~e&I t e esSas de 
iosignificant~ rcndimlnto, reduslIldo·sc a ilto a in
dicação do illustre Deputado o Sr. 1l0clllJ Franco; 
e acrellc('ntatn~p.se, que o mesmo .e pratique t no 
caso de finalizarem as actll3e. arrematações Il'm 

que tenha esta A~sembléa adoptado algum oulro 
melhodo a semelhante respeito. 

O Sr. Tri.xeir" de GOUVfll: - Eu creio ql;Je 
se não tt'm eotrado no verdadeiro ea;pirito da Indi. 
cação do Sr. Rocl," Franco; el1a qllf!r que se po
nba em execução na Provinda de-Miou G.raea 
o Decreto de 16 d' Abril de J821; e como anta 
da dellberaçie da ", .. tlDbl~a 10" este objecto po~ 
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de .eon~, que peta JUDta d. Fa .. a. claquel
Ja Pro'.Dcua ee arremalem OI mesmol dilimOl eI. 
lo ~equer que.1O .. ande ja aaltar naquella a"; ...... 
taçu~ até deClsRo dA ASlembléa. Sr. Preaidente. 
eu ainda aré hoje ignoro porque fatalidade 11 dei
~O\l de executar naquella Provincia o citado De
ereto, "cnd~se posto em pratir.a, enio eu, em 
(oclas li maIs do Imperio, uu ao menos na maior 
parte! Admira.me mesmo que fita Indicação te
·nha encontrodo a maia pequena opposição, quando 
lIe tiio publico, e notono o veume que OI POVOI 

.entem na adrainistra~iio do contracto dOI dilimol 
por meio do arremataçõel! s.lo u. verdade bem 
liberaes as idéol dos Srs. DOI'"tadol que la comba
tem! E~l reconheço t Sr. Presidente, o prineipi~ 
de um lllustre Deputado de qne he summAmen&e 
pe~igO&o destituir OI Empregat18lPublicoI dOi 
m~.os de lua decent~ sustentação, o que he ea
annhar p:ua a destrUição do Govilrno; ma. nem 
por isso posso reconhecer, quo para reulvar elte 
JnconVenlent.: f068e necess:mo 6. Junta da Fllln
da. de l\lint\s <?eraes pro~eder ~e leo mottl pro. 
pno, COIDO ere!o ter ouvIdo, n· arremAtação doa 
tliúmus., pre~erin"o R la\ldav~l diflpolliçiio do cita
do Decrdn. Sij () mui apoucada!! as minhas idéas 
~m ~conoUlia l>olitica, ma a experi~ncia me Icm 
feilo cOllvencer, que neste ramo de r.cnda publica 
nenhuma administrac;ã. pode ser }ti'ior, que a d •• 
arrematações ,no menol Dn. Provindas do Iole
tl'rior. Eu servi I;or maia de Ida alUlOI nR Junta 
da Fazenda de un:a Provincia t qne deve talves 
em grande parte A eua decadencia a este sistema de 
adminiltraçiio. Ningueru hoje ignora que U CfJUtra
cto de renJ:s publicas (em lido uma especulação, 
que IÓ tem approveilado a meia duzi" de Indivi
duos, cor.l vexaml'! c1f1!'1 Povos,. nenhum interes
se. dI! }o'ai:/!:ld:l l'ubiica; para demons!rar esta 
'VerJade llada ha meis np(lorluno que aquella mes
ma Provinda. A sua divida aetiva, e enormis~im. 
procede n& maior parte de contract(Js ('m que '01 

Povcs forno vexados, e a Fazenda Public:a está 
DO deiK'mbolço do prt;ço. e o prior lIe que gran
de parte deUe talv('1 nunca chegue a reãlisar·se; 
aCt.'1'escendo a isto que quando procura agota arre
cada. lo , vê-se na necessidade de promover execu
ções ({mtrá Fiaderlfi, destruindo fabricas: o que 
indirectr.mente atr":a a protlperirlade daquella Pro
'Vinci4. E tudo isto a prol de quem? A prol de 
meia duaia de inrHviduos, que prol'urarão este 
ramo de ncgociC', ou para pagarem as dividas par. 
ticulares que os vexaviío, ou p3ra atiarazerem á 
aUIl prodigalidade, 011 fioalmente para se enrique
cerem R custa das I agri mas , e do suor dos po
bres. Eis, Sr. Pretiidcnte, o motivo porque no 
meo aentir se deve quanto antes obstar a que con
linne um tal sistema dt! administração. He verda
de que foi impolitico privar aquetla Provineia da 
remIa de mais de 90 contoi de réis pela liubtrac
ção do llircito do sul, e n~'i,? lbe substiluir ~utra 
renda equivalente; !Das por . ISSO ha~em08 tambe .. 
priva.la des benefiCiOS do Citado Decrelo, quando 
eu creio que seria mais ulil que se tivesse execu
tado, e que subsi~tis8e aquelle imposto '. porque 
legun<!., me inforrnão o 8al tem-se vendido pelo 
... mo preço l Decerlo que não. Eu n!o creio 
CJue foae indispcDSAvel á Jun~ ~ançar mao deIte 
Jee1lr&o de flur Arremalar OI dlZllUOI parA occor
ler á. IU8It necessidades; porque lei que não· ha 
• 1DIi01 euc:ção 801 PAi-t.- I .§Gi até1'" _. 

... ro ... ee. • do eotD 15 18_ ele ..,... t 
estaaclo convencido de que por boa _mini~ 
leria maia pronta a entrada DOI em,n. Além di-. 
to, não .. podendo negar que deve .... er toda • 
boa fé DOI Conlraetos, a J un1a por uma tal ID" 
dlda punha o Governo em tunura, quaodo enka
de8lle qlle o Decreto, não obJtanle .. ..... rt'"a.. 
mações, devia execu~ar·ae. He verdada ql.e • JUD
&a da Fuenda, ;",veaida talv.. pelo afle,to que 
ordinariamente temo, :10. COitumel autigo" encareM&. 
o D~reto como inexequivel; e be lIatural que a
ta prevenção fOlle ,apo.ada 1)8101 iolerelhad"I, que 
nio lRio poucos, 'pois alem doa Conlra&adoltl. o 
MO tambtm os grande. Loyradore., com queDl .
Contratador .. ordinari:amente não tem duvida, poÍ8 
IÚ as ha com OI miseravcis, a quem al'pre.cDwo 
uma conta arbilraria, pola qual u força de amea
ça OI obriglio a passar um credilo. quo ultima
mente he a origeoUl da lua ruina; IDII, Sr. Preai
dente, .. a experiencia he a grande medra, aão 
podemo. hoje sustentar a prevenção da J unIa; por .. 
quo nesta Província do Ilio tem sido mui pàJ~ 
'Vei. AlI \'8ntagenl; o mesmo creio tem aconteclcM 
nà maior parte das Prolinciu do Imperio i e para 
que ao::; ;}ch'cnarios D50 reale o arpmento de que 
o Decreto 8Ó he exequivel DOI !'o.toI de mar. 
pela focil conducr,ão doa efieitos, eu devo declanr. 
que eUe 6e poa em execução na ProVÍDcia de Guias. 
sem duvida uma da. maie distanta, da c:enlraea. 
e de menos recursos de conducçóes; e IfgUDdo • 
informações que tenho, o resultado não foi contra 
a (I'aleada l'ublica. Quando te tratar delle obj .. 
do eu elporei OI meos sentimentoa? Ago~ só •• 
cumpre direr, que á villa do qae levo dito volO 
para que f'asae a indicação, para que ae orde .. 
immediataOlenle á J un1a que IUSpellda li arrem .. 
tações t e que faça por ora adminiatrar por UUIA 
da Fazenda Publica OI Di.imOl até Resolução da 
Assembléa. 

O Sr. Nogtlrira da Gama: - Eu não di ... 
que queria que r.e nno mandasem 8uslar li ar .... 
lOatações: súmente affirmci, que esta Indicação era 
deaneCe!!88ria, 881vo o caso de se haverem por Dul_ 
luas ns arrematações, que estavão feifas t o que 
seria injusto t pois que semelhanf.el con'ractos • 
fazem nio dos Dizimos já vencidos, mal dos que 
deverem ter lugar DO decuno do tri'Dnio, que .. 
arremata: ora, eatando contratados, e ainda qlle 
já vencid08, não cobrados pelo arrematante, co. 
mo sem violenci. nos poderiamoll ingerir, ao que 
he de propriedade alheia, pelo acto da arremata
ção? Fui porém de voto, qne se pedissem infor. 
mações circunstanciadas á Junta, .. que por cau. 
tela se lhe ordenasse, que cobrasse por Admini .. 
traçilo os Dizimos das Freguezias, CJne niio estiva
sem arremat~das, se algumas houye&sem, e que o 
mesmo pratIcasse com as que estivessem arremal .. 
das, quando acabaue o triennio contratado, no 
CaBO de ainda então não ter esta AsselllblÍ'a dado 
nova fórma li arrecadação deste imposto. Esle meo 
parecer nio merece ser tando de ultra·llberal 
como enfaticamente indica o illustre Deputado: h; 
conforme á J ulJtiça, e á boa fé da hasta publica. 
'r.mbem não aftirmei, que a .Junta da Fuenda 
de Minas Geraes, selR estar alJthori~ada par. fa. 
ser semelhantes arrematações. de aeo metuo pro
priu as fez. A Junta se vio quasi ele rel"nte Sf'na 
meios de occorrtr ti ~.lIe!u I,ubliea. pela .ul"""
.. dv jaipoa&o ,..a.,e O eal por filtracJa, 'lue ..., 
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·1Ià1tmnte da.. ...·de IIOftDta ..... d. ftis, 
_ que 11 Ih, tubttituielt oucra rebda: já havia 
... ~cJo a CODIignação d. ClDto • ~inte cootOl 
de réi., que aanualmeate da~a ,... u despezu 
da n.:-lCÇio do. Diamantes, por Dão ter meio, 
~ • coaciliuar: eu !arou a execuçio do Decreto 
li. 16 de Abril d. 18ft I como muito _ dilieil, e de 
pode diminuição da renda dOI Dilimos, 'uma das 
principaea, que lhe reata1'áe: ft'1 IUII repl'efietlta-

..çÕCI au 'l'besoaro pedindo loccorro para poder ta· 
Itr ai despezu anuuaes, e ordinariaa t para que 
Ihu tal&avão ICIMn'. ceatol de réis proximamente , 
• iaJendo sua rellcxõea lobre o IObrectico Decrete, 
• propondo o meio que lhe occorri., como maia 
prOOuctivo, IGbre a arrecadação dOi Diaim08. Pe
I. Repartiçúo do Theaouro 10 lhe respondeu, que 
8caae lustad:& li execuçiio do Decreto de 16 de 
Abril de 1821, em quaQto pela A ... mbléa .e nio 
tom.. algu... outra deliberaçio a respeito desta 
eolecta.. Ora ,aclJaado.l8 a Junta dcaembaraçada 
.ta eucuçiio do Decreto, reputou em pé a Legis. 
I.. e Ordenl anterióres., que bavião tido revo. 
'pdu. pelo lobredito Decre.t0' e pusou ~ contra~r 
GI D.llmOI legundo • pratJCA antIga, pcna que .nllo 
de,ia deixar em nbandono esta colect., de que ti. 
nha tanta Deceuidade, ficando-Ibe IÓmenteA4lter
Dativa de contratar, oU de administra .. : co· 
m~ por~1D nada se lhe disse pelo Theaouro a tal 
respeito, adoptou o primeiro methado, por lbe 
parecer mnia proficuo: eisl1qui salvado o comporta
mento da Junta, subsistindo ao mesmo tempo a 
proposição, de que o Governo não mandou expres· 
eamente CO:ltratar os Di.imos: maadou sim suspen
der a CJEecução do Decreto, ficando por conse
quenei. a J IInta deacmbaraçada, par. proceder ee
,uado •• ' Ordena anteriores, podcndo arrematar, 
ou admiQi.'rar. çomo entenclelee ser melhor. QUln. 

i l '. . $ . 

to ~ID • ter dito, que 010 foi 'Iimf'nte • J ua
ta Cio Min .. , que achou difflcit t de 50 fzecutar 
o Decrt.to, e que ee perderia com eUe Brande par
.te da renda do Diaimo, m3S que tlUDhem muiua 
pessoas o reputa'fiiu i,!exequivel, t(mlO ~ repetir o 
mesmo, e acrescentareI, que de propOlllto te eE. 
cogitamo du,idas e embaraços á execução desta 
Decreto, o qual fui um mpio fCl'mo adoptado. 
para se ('On5etUr alguma parte deste impoato, que 
le pertendia então ab~lir de todo, paJa ae adqui
rir popularidade, substituindo·se,lhe outro na expor
tação dos gencros milito ro,iR gravoso, d.eugual. 
e iaiquo t e aluciaalldo-lIe o Povo com a Ii~ngei • 
ra idéa daaupresBÜo do Di.imo. Assim procede. 
rão Os Authorea da revolução Franc!'IR, destruindo 
logo o imposto do llizimo, Rtrabindo a si OI vo
tos, e bençios du Povo t que bem depressa cu
nheceo a impostura, e os peaados males, que lhe 
8Obrevieriio. Reservo.me para quando se tratar d .. 
estabelecimento da renda Publica, a fim de me 
não desviar agora do o~jecto de que se trata: 
então mostrareiel~ramente, e com documentoe 
tudo quanto se t>raticol1 t e maquinou em 1821 • 
reapeito da renda dos Dizim08. 

O Sr. SOUSCl JUel10 requereo que te fiRS" 
esta providencia ulensiva a todas as Pro"incias. 

Em consequencia dtstc requerimento, e de ter 
dMo a hora, declarou-ae adiada a discU8~;ro. 

O Sr. Pruidenle aSFiignou pnra a ordem do 
di" : 1.° A continuação da 3. a discussão do Pr~i e
eto da crenção da Universidades: 2.° A 2.- dis
cussão do Proj~to sobre isempção de direitos DOS 

prod.l1ctoa das Fubricaa di Ferro e outrol metacl 
e mancraea. 

Levautou-se a aesaão depCli, da 2 boraa da 
tlnde. 
Mi~ll,l Calmoll du Pin e .Mmeida, Secrelario • 

,.. . 
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DIARIO DA ASSEMBLEÃ ..... 
til 

GER.I.lL, CONSTITUINTE, B LEGISL.Il.TIr.ll 

DO 

IMP'ERIO DO BRASIL. 

• 
1 8 i 3. 

SESSAO DE rt O' OUTUBRO. 

Pr~ do Sr. Ribeiro tl A_titia. 

R EUDiclos OI Sn. Deputados pelai 10 bons 
ela manbã t fa-se a chamada t e acbarão.se pret!1l_ 
CeI '10, faltando com caUla 08 Sn. IWeira • Cu
Ma, Araujo Gtmdi"., Piwiro ti Oliwir", Ri6ei. r. • Be,cnde, BraR' Ponte" Accioli, Afldra. 
• SiIVtl, Aleftear t Cormiro de Ca",f!OI t OlirJeir. 
JltM:kI; e sem p.~Ja 08 Sn. RilJeif'o Campal, Jlü. 
po C.~/lão M6" e Fr~. 

O Sr. Prtridenle deeJaiou aberta a Hllio, • 
UcJa a aeta da antecedeDte foi approvada. 

O Sr. Cameiro pedio a ~vra t e expoIque 
Ilra encarrepclo, pelo Minutro i' Elltado doa Ne
pelos do fmco de participar que ae achava 
doente. e tem que' lOubera pela parte do Te
Jesrapho que ja tremolavão no Pará ai Bandei. 
ru Nacionael, 18.. que não tinha recebido OfR .. 
cio. ~JJUID d' aquelJa Provincia a respeico deflta 
DOUma. 

Farão então remettidaa , Mesa u eguintel 
.eclaraçõea de voco. 

1.a Declaro que na Milão de 25 d' Outubro 
'fUi de voto de que não baria ficado prejudicada 
a emenda, que offereci ao An. 18 do Projecto de 
Comtituição peJa votação a q.ue então se procedeo 
IObre 08 Jurados na. Cau ... Civeis. P8ÇfJ da Ali
sembléa 27 d' Outubro de 1813. - O Deputado 
CDlta Aguiar. 

t.. Declaro que na seuão de sabado 25 do 
eOrrente votei que a' emenda que eu bavia ofFere. 
cido ao Art. 18 do Projecto de Constituição con. 
cebid. n.,.teI termos - Todo o Cidadão Brasilei
Í'o. que se Dão contentar com OI J uiJoI estabele
cidos pode" recorrer ao dos Jurados quer IK'ja a 
eauaa civel quer crime, e em qualquer estado do 
licigio, não obstante a opposição d" Parte con
traria. O JUlIO dos J uradol &eni regulado por uma 
Lei especial- D~O '!' oppunha á deliberaç~o . que 
a Asaembléa haVia Ja tomado de se admlttirem 
Jurados nas caU8&8 crimes e civeil, antes a IUp
punha, e não estava conseqorotemente prejudicada 
a dita emenda. - FrlUlcüco Carneiro. 

&. Declaro flUO .. a ullilDa llleuão fui .. "oto 

que alo ata" prejutlicu1a • minu emend. 10 
Art. 18 do Projecto de Coaadtulção. - Pa" tJ 
&rud. 

O Sr. Maciel • COII. deo eDota d. um. 
participação de mulettia do Sr. Pe'r,ir. • Cu
., pe'diaclo 10 mesmo tempo um IDa de licaa
ça ~ra lua COIIvaleseença. 

O Sr. p,.u;deme: - Havendo IIID Sr. De
putado pedido liceJaça por tl'ell mel('l. decidio • 
Anembléa que o negocio fOl!le a uma CommÍ88ão 
para se nr se devia ser.lbe conced,da; portanto 
pergunto se "bem vai este requerimento á COID. 
mi_o. 

A Ailembléa ficando int"irada 901\1Ito , mo
le8Ua, clecidio que ae concedt"lle • IIC\:nÇL 

O melmo Sr. Secretario leo os It'guin.t'I ()fti. 
ciOl dos Miniltros d' Estadc» dOi Nepeios da J UI. 
âça, e Marinba. 

IIL e Ex. Sr. - Soa MAg"tta(Je O Impera
dor me Ordena remeta a V. Ex. o illclul!o OfB. 
cio e Representllçãe da Camara da ViUa de Bar. 
bacena sobre a necessidade de .. crear n' aqueU. 
Vil.. o Lugar de J uir de Fóra t para que &elldo 
preaente á Assembléa Geral Conltituinte e Ltgis_ 
lativa do Imperio, posu eU. resolver o que for 
mais conveniente. Deoa Guarde a V. Ex. Palado 
do Rio de Janeiro em !~ de Outubro de 1828.
Cartano Pinto de Miranda Monteneg,. •• - Sr. 
J(J/j,o Se'Dtriono Maciel dt.a (DIta. 

Foi remettido , COlllmiuão de Eltatistica. 
lU. e Ex. Sr. - Pelu Navio Felia VenlurQ, 

Presa Portugue .. t cbegada do Maranhão a este 
Porto em 25 do corrente com 6-1: dias de via
gem, participa o 1.° Almirante Commandante d. 
Eaquadra t terem prestado 8S bebitantel tia ViUa 
de ~anto Antoo~t) d' Alcantara o juramento de fi .. 
delidade, e obedieocia a Sua Magt'Stade Imperial, 
e Constitucional t e que a exeauplodo Maranhão, 
todas as outras vm.. da f,rovincia vão pr~den
d. da mesma forma. Partecipa mais. que ali Tro
pas Lusitanas sabirt'io no dia 10 de Ago»to em 
doaI Nnios flua Lisboa, e qu~ áquelle tempo .u 
reinava a mais perfeita tranquillidade. Por outra 
Prela (o Navio Portuguel Borge8 Carneiro) IK'I
teriormente cbegada da meSJla Provincia Ilontem 
26 com SS dias de viagem, anauDcia o meneio-
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.. 10 I.· Allllirante • pOU .. ot":ia, de- ... die 11 
do rcl'erido mel de AJC!IIlO, &er· se Vftiflc:..Jo a 
união ela I'royincie do Par.. ao Imperio di» Bra
.il. por unanimidade de .0&01, menol. o do Gover
ned"r da Arm .. ; referindo-lIe a este reereito á 
parte 9"e ncrbera do Commandaate d. UIO Der. 
pntiíadf! (~u .. rra. que .. ,a atli ma-.chire .• e(tllt 

., fim de auxiliar OI élforÇ'Ol dOll habitantel doquel
'11 IU'~~1Ida Provinci.. O que ti. Ordem de Sua 
~Iagnlade Imperial communieo e V. E.. para 
levar ao conhecimento ela _~lIItmbléa Gf'nl, Cone
tituinte e Legislativa do Imperio. Deoa Guarde e 
V. E •• Paço i7 de Outubro de 181& - Ã;1l ". 
C,,""IJ ~lo,tãrlJ. - Sr. JlIão ,Vewriuo MIJIJrieI dA 
(U8tlJ. . 

F úi recebida a noticia com muito especial 
agradu. 

Annunciow'lIe que esta"a ia porta da Sala o 
Sr. .tJtlllotl Ptlchtco Pim,.ntel t Deputado pela 
Provincia do Ceará; e seodd intl!Ddusido nll formt 
do eatito. pratou juramento, e tomeu lugar ua 
Assembléa. 

1'3<1I('U lIe á ordem do dia t que era em 1.0 

lugar aS ... diacuuiio do l'rcjecto IObre a creação 
du Ullivcrsiaad .. , adiado com u ~ptcti.a, emeu .. 
das oa 8e88«O de 18 d'Outubro. ( N.· iU ào Voto 
!." do Diario. 

O Sr. Gumide: - Tendo refleetido sobre .. 
.. hilUllS ('meu,)all que offêreci, peço licença para aa 
retirar a fim de novamente u apreeentaf redlllidu 
• 'onau6 de Projec&o. 

O Sr. Presif1f.l7te: - Eu ereio ~e ja não 
(lC;de retira laR a~lIndo o qne ordeaa O Regimeeto. 

O Sr. Gomide: - Ela torno a apreleDta.I .. ; 
"'llIlO o &eo objecto he um plano para contribui. 
f:ii~!I a f&voI' clcstes estabelecimentos, quero reduair 
ititu 3 melhor ordem. 

C(.nHlI,ad" a Asaembléa, deeidio-se que podia 
rt'til·u·/.ll!. 

() :O:r. IIfontr.surna: - Sr. Presidente: Quan. 
do e~I,! Prcjeclo eRtrou pela primeira "" em dil. 
(!U!ll!ão • eu n:,tei a)gulllu faltu que unha, e até 
ob.-e.vei que lalvez hoje ni\:) etltivessemOl em esta.
cio de poJer decretar para o Br .. il ates e8&abe
Ic. imcntol. Notei que o Projecto não preenchia 
OI fins. porq':e não marcava ne-m OI fundos. n('m 
'IU&'." l·ondi<.úN nt'eep.urias para Ie podrr f,)rmar 
(!f·11&1I U Iliveraicta(lell t como Ordenados t numero de 
i\ll'lItreli &c. Toda,i" t "lia objecçiio roi muito coa
I,:tlid. por algunl Sra. Dt'putadOl, e finalmenle 
JI:iu m~re(:, o co"aideraçi". .;m· segundo lugar 
mllfltrei, que não t'8&avamoa ainda ~m esfadu de 
decretar Uniyer.idodes t porque era preci80 á Na· 
ÇRIJ preparar.. ~m OI .. tudos menures t para p0-
der tirar fructo dOI Ealudos daa Univenidadea. 
)Ioltrt'i que nüo tinbamOl ainda nem e methodo 
d.. inltrlJç80 puhlica t cujo pl.no eRava recom. 
mt'ndõldo á rtlpectiva (.'ommillllio t que o devia 
Apreftntar qtlS"to anlel; mas tambem nlo • pesa. 
rã" tlta. rallÕt8. e o Pmjeclo paaaou na primeira 
t' eeg'unda dillcustiio. Pr"teltui com todo que não 
em da minh. intenção oppor-me 'iDltrução pu. 
blica. c c:uido que a Auembll .. fitá muito bem 
eM'&a da mi .. ha propoq;ção. NesM!e debates tenho 
\ i~t'J que .,. !oienboree D~patadOl varião por opiaiÕN 
d./ferelltea; IIna vara que façamOl um. Uni,enida. 
de. outrus dUIi', e outroll tres, e & .. Iment. at6 
I,.,r. havcr uma em c:..aa Pruvinci. qlle a pedi .... 
_iJJllaudo fw.d. par. ell.; • ea ... bem je .... 

clar~ que nãoapprovava 08 locus designados no 
Projftt.. ~ra .,sentes eI. I n~versida.e8. Eu di .. 
se quando' fanei !lohr-e a mater.a , que se acaFO • 
ASl'f'mhlél.l eiltcndi3 que o;io podia ser se não uma 
Universidade t entôo votaria 'Iue 8e funds85e na 
Babi. pela ruúes que exp." neste.' Congtello ;. .... 
a jalg ... -. quo'· d~vião Se&" deu t' eu· _ataria i. 
outra em Minas Geraes; diviilindo deste modo I 
CosIa em partes ig\taes, e iguAlmente o interior dI) 
Imperiu. Não d:go que seja isto mathematicamente 
feitu t mal ao menos aprollima.lle o mail possivel 
á nactidão. porque a Bahia he o centro da Costa t 
e. he inllegavel que l\fiIru 6er.., he o centro do 
ineeriot. Por COII8!qMD(';',' qaeria eu, por assim 
diler, satisfazer á Cos~ t e aatisraaor ao interior ri 
que tanto chama a .ue-nção da Assemblt-a, 1",1111 
IUAl riqueaaa, agricultura t &c,; e esla minha 
propoaiçilO não foi inleiramente dêsapprovada !leIa 
Assembléa; ma como lambem nin a apreeçutd 
por eseripto t não se conhece0 se seria, ou mio 
aJK'iada. Dirij6 por t'llDto agora á consh1eração da 
Alisembléa esta minha proposição, e direi 80bre 
eUa o que julgar precisu para que a AssembM. 
possa entru no fundo do. principios em qoe a ea. 
tabel~o. ~iio ba Povoa, Sr. Presiaenle, que me· 
reç.io tanto ·0 cuidado· da ABIeI!Ibléa a respeito d. 
instrução puJ,liea. como 011 do int~rior; a ramo h. 
evidente; os da Cosia tem mais meios e facilidad. 
de a .dquirir c desenvolver; e ao mesmo tempo 
aa fontes da nOS8& grande .. , e verdadeira prospe
ridade do' Brasil existem no interior, pois, como. 
&odüS sabem, as utilidades que nos vem da Costa 
do ephemeraa. Se nnl decretamos 10 para 08 po-
1'08 da Costa, e não olhamol para 08 do interior ~ 
tem estes toda a razão de dilt'r que a Aasembléa 
olha com indift'erença para a sua inltrucção public~ 
sem atlendu ás diOlculdades que tem para se apro
"tarem dOI estudos em ootr.a Provincias; porque 
na verdade DO interior t não ha tantal cori'csIMJft. 
denci .. t como na Cosca·, e por isao menos vanta. 
genl e facilidades. Sendo isto assim, e se nÓl de
vemoa atlendEr muito Á ÍDstrucção publica doa Poe 
"0I do interior, he de toda a evidencia que tem 
direito. Ia ter uma Universidade. E em que luger 
de .. e ser? Onde hou ,er mais pollulação t e &que 
mais ao alcance da out.... Provinclas. IIe' JlOia eu. 
c&ameote em !\finas Geraes, por ser a 11rovmci. 
que comprehende em si todaa estas cireunst:&nc:iu: 
J.O he 8 maia populosa do Imperio: !t.0 he amai, 
polida do ioterior: 3.° he a que está col1ocada 
mais no meio de tod31 ai outraa. e qae pode 
por ililO com maia facilidade corresponder-.. com 
Mato GroslO, Goiu t Piauhi, &c. Portanto· faça
se alH o a88ento de uma U oiversidade t par. qne 
se culli .. em ~ as ecieaeiu que devem fuer a 
grndt'za do Imperio. do Druil. Se hou·ve88emot ele 
estabelecer m.is de duas U nívenidades, então "i. 
rallaria B& Pl9vinc~' da Bahia, porque se· dilltribui. 
rião do Nor', ao Sol com a possíveJ igualdade; 
.... &q.ui tem-se dito, que não IC podem estabele
cei' ..... do que duas, e qlle se devem tIt&bele
~ nOl lugares, donde maior utiJidade resalte, 
sem da, eccaaião a que • descontentem OI PO,"OI 
d~ Sul, Norte, e interior. Fundado nestea priaci
piOS, e não .eDcIo que haja outra Pro.incia 'u. 
mereça maia attençio, do que e da Bahia, opm_ 
para que alli se funde uma da dou. QuaDdo de 
outra ves indiq~ei a Bahia t ~ganl SII. dilaerl. 
flue "Ia" uu.. por _ BaI"&IIo, _ Glio .be 
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.a~iffi; .@~ ooi@ ~0~~Q@ (âQi~i'ii'li@ ~~ iifí'@'\Iitlcialilmo Q 

'Porque eiltlnt@ t~illà~m uaii~ @ph\liri.a pela l'rovit\oia 
de Mbili61 GOIl'M&·i IM. .eaulo .,u Deputadu el. n .. 
l,ia, o U@ In@\JllU. lompo de &odu ° Imporiu do 
llrasil, &AMbGlii mo lcollllmT do MinaI! O.r,ol, IH»
.1", nnt.nl que oll::,tr.e. ~Iltrll RI ,'aJó" que t:a. 
"orc:ce". Il minha opinilio 9 bu UITI3 (Mia. • do 
ler • B.bia IeR\ Jutida nenhuma 1\ l'ro,illci., mai. 
eulta do I",pario; permila-w. me o~ta t'xprea»iio, 
,~ para o 'ftostrar t o:io qu.ro 18 nlio 1.,mlnai'. que 
1ulndo .&i,o na Universidado elo Coimbra, haYlliu 
jâ Ct!nh~ e vinte Estudant" Draallciru, dOi qUAH 
_Itnta e .tInto. .rii" Ui,biafio8; e ° (IUO luo&)edia 
.tllo IIUcced04) .~mpro; a Hahi. toi leml'rct a que 
'".. Rlall elollu~lIt(). de inltrllçiil» puhlicl'; la. a quo 
.... mail rel.çucl ,com OI ~.tfangeirC). por caul& 
do 110 gran(le 'Commoi'@io ~ e ho . por In., a mllil 
culta dG' Impei'iu. Ainda llttlilii. SOllhor"l, a Pro .. 
~nci. da Dahill, como mio contento CI)lI1l lCiI:mt.a 
o tantoe Eitu(lanl~1i que tiDbil na l.J ni vcr"i,laJe do 
Coimbra, tinha um quoi igual numoro ell\ outral 

. . UDivel'llidadel Eltrlültciru, ° (.uo prova <Iue o iHl

mero do leOI filho. quo pi'ocurAv:lo as lelras. era 
i.ltual ao -numero dI) ele toda. &3 outi'IlJ Pil".lVinoiAl. 
Por filn, lIe a l~rG'(Iinci" mili» antiga du Imporio. 
lui a quo teve primeiro a 8:~do do Go"cru~ go
rai de codo o Braail , foi aquol1~, em I1m~ p"laQ 

• ra, que mereCe0 Miis attonçJo dOI Imperante! 
.0 ent.ão, jl em relaçóeil poUlic'l Q ja @ID mercaD .. 
teso Por tInto, 110 ulll\reeem '0(101 e.te. titulos la 

favor ala Bahili i e 8e além dilto üpmree@ • latiU .. 
&lade geral, lae evidolÚe, qQle nlio pooe haver ra
lio alguma ~ p~'i'a que nlo Jleja o a"eDto da Uni
't'eniJade qu~ deve ter a Co'tll. Algunl Su. Ue .. 
putados oplllíli'lio contra .~.ta ",inh~ l.mbrança, • 
diucmo que n~o IC del7ia elitllbeleCC!'~ alli, lJtlrqul 
era IImll grande Cidado, e por ilSo .ageita a· dic 
~ertimentoa, e liiuitl\' distrliJeçóCi: Ora i.t" l1e f,,
cil de combater. Bu R:lO di.lIO, esoolbeaJCil p.ra 
ama UnivcrllÍllade a l~rovinci. di Bahia, que I. 
(1Illdalse na Cld.de; pode ler em alguma dai Vil. 
lu do Rcroncavo; ~ aolllio-l8\ dtlu , quo compre .. 
.endcm em ai tndo O qUI t.~ nece .. ,,:uio pua elte 
.tabeledrnento. A J,rimeira h" a Villa dll Cachoeis 
n muilO pr"pri~ para isto, como ja di.IO o Sr. 
P,r(!;ra ilfl Cm,luJ; e além de.ta, temOl a Villa 
ele S. Francisco t com um Con'fellt(jl (le Fraud.ca .. 
DOI mui grande que 'rem IÓ dou. Fradn. e qUI 
po:le mui',. b~m 8ervir pi'ia Cite estabelecimento; 
exilte t"mhem em l'arliguaçu, oulro Co .. ,enlO mui 
grando de Franciscano., que he 00'0, • ~o It'f. 
yir para a Ulliverlidade. Depois diuo t • Provin .. 
ela da B:lb'~a tem to.l01 o. t'lemcDtol. que algun. 
Sra. ach:,rã~ no Rio de Janeiro, tem Aul .. d. 
Lo .... iea. Geomehia, Oi'~go t Fl'aoCel, InglcJ. 
C.,~merdo, " Eljeol~ \Jedk .. Cirurgica, &~ '-lue 
falt:\ poi. 1,llra qI10'i'cUlli,"10 todol Cite» cstudol 
elementarel em 1Jm~ .i. cua, • accre1cent"v\u(l o IIC o 
mais preciso piara ei'i~inar •• le!enciu m:lÍ~r~. ~ ae 
estaheleça na Provinda dü Dalila uma (JIIIl\Wltld .. 
de? Ha Qind~ oulra rui o de pezo, e ho quo e~ 
tia Provincia sempre pugnou por, ter tim e'tal!elo .. 
rimento lilterario; e mC8me. debaIXO do det!pohlJn1() 
fel uma suhscripção, p"dinuo que ~ 6Zl'R'tC uma 
Univer.i41aclc; c cu Clt"U convencIdo t e pua!!o 
.mrm",. que tIC ~ 110 abrir ,uma IU~lICi'1pç~O 
na Bahia "arll Bile fim 9 ~ Jhhl4ROS lla~_ IIC ~ .• 
",itaráó a cem contos de 'i':~l" 9 IR". c~cederll~ mUI .. 
&O. Por :aQt.o 110 h. uma dai Prv'UlClM maL' cuL. 

" .. , .. fel" ~ MOfl pov. ."'f.ndo ."01' .' ... 
jo d.. lelrllit; li em, uI"a ' palilv,l. a -Pro,inol. 
'da aalti" IH. 14111.11" , qual .... ., Ih:., ,"O con'", 
cl." <':OILllI, pmlom ir t'C'IQ .... à. f.~llhlatlo OI b,. 
hita"ccs da. I)ulla" rro,inai .. , la. e,,,J"'lto, "'111 
elov, eer alU o ...... tlJ ·,1., pritnlir. liuivtf.id .. ",. 
do IIDperio. al~itn Cl~IHo j. di ••• , "'Iando ... &11ft. 
bom n,onçlio do MiulaI G.,r,.,.. Ui .... ra.. a"illi. 
Sr.. DOI'UIII.Io. que 1& ('ru,iaei. d. H. 1'lull6 cr. 
optlllla para o ,'.callel.dln.ntn d. unia Univo ... icl .. 
clt', e 'rouxtl'lio Ij4)f a"u," ... to a •• h.brldade d .. 
ctilDa, e I har.,". dOI ,lver... ,Ma. "ulla ,;. 
provou quo o cli .. l. da Bahi. nlio lao ... Iulare P 
l'elo cont .. ,iu li Indu. dilltdl, • • •• no OI j~'ran
geiroli. qUQ n.to h.. flU llnt..,riu oli.u. InAi. ..Ji •• 
410 que o di Dahi .. Em qllllUO a bara.o •• dO'! vl
'-orei ho n~c_rio cO"lidernr q\l' ha do •• ,., 
'111\ barateai, 1014- que hou\'er a.l .. luci. do ",n,,, , 
port:\nh. le titliUeIeff.ranua .' Univenidllde ne l'ro. 
vincia de S. Paulo. ficar:iéi OI ,I .... "" ... lU n.,," ... 
rillmtiit. JOai. carol. Dttmail ein,la 'lU' ne nrda.l • 
"iio haja na n~hia CI .. b.ratHa ext""Nilllria que 'Ift 
S. Paulo JIC~ filh. da lua pobre.a, neln pol i.1O h. pe
nuri .. , n"" porilio ha rome. Em.luln&o a l'er!llIlGb .. -
co. j:a algunl Sra. Del,utadol do Norto di"ler4io q". 
era Pail mni. ederil, • o ICO clima mui ard.nt., 
.uto queM di ... que IN!j. inahiaavel, .em nego 'lU • 
taaj"" am eata~lecimeutc.1 Ilu8I.,iot; ao culI&r.rio 
h. ~to. que do l'ttrllambuco 'e.. ..hido .,...,.. 
M"ito inltruid •• , ~ que r.a.em honra ao ImlJeriu , 
anil H ol,. prOCIii'ai'ilOl um climA cemIHlr.do, P'" 
rece que o aclluemol ant88 em Mina. (i a r .... , • 
.a Bahia, do que e... P.rnambuco ................... . 
• •••••••••••••••••••••• o •••••••• g ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Portanto II cabalmento ,,"ho me'l'raclo, qUI. 
Bahia he a que ofler.. mail prupol'(úc,. ..egu •• o 
que deve Ief _pmorida a& Pel'nambuco. ,.,.lm eum .. 
Minaa 1\ S. PIt .. lo. l'of totI". e.t.. r.,6.,1 ofJê re
ço a minha eaa'Q~a, 'IUO b.. couc"bld. "..... ter
atOl. 

ElIENDA. 

PropGfiho que • ter o Rr:tlil 111'. clu.. U niyer
.idadel "'Jlio ütl' uml na Pre,incia da !l.bia lia 

VilIa do S. Franciaco Sor"iJ"o do Condo. Ou"a 
Villa da eleltocir. t onde melhor pareça cuu,ir por 
informllçilo do C.ovcrno da l·lIUvinci.; oU'rll n. 
Proyincl& de Min .. (;01 •• - O 1)0lJutado AJou
k.umtr. 

Foi apoilKla. 
O Sr. CarrJljl1,o e .Mello I - Sr. Prtliien&l: 

De.de a primeira VCiI que Ollte Augulto RecinlO 
88 _1,relen1ou ellto ProJl·.'to tJo Lei a .pc.... d ... 
drlllvaairQdml 0l)iniúclI do. iUu.tre. Delhltadul. 'I". 
r.u.rio lo(ne I!I\" 11/&11 díIlCUlf";;C:' 'lU" le teguirtio, 
MIIKlemtci e aiudA .u .. tento 'IUO fui cnncchhlo cCJm 
muirll IIllhcdori" e li,o. Ao leIo' í, pcimeira vi.t" 
'p"rtccm muito • dr.aeubcrLo .1 'ellçücl ., projeclOll 
q'lc tiverii" eIR vista OI leOI mu.'rra Authmea. 
1"oi o 1 .. I.,illr,,\(er a nocellid.tle urgenti •• il"a e 
evitlentC1 do 110 diflundirem " derram.r."n ai luz. 
Icientifi.~a. que ,:," nece .. ari.. JJIUI o au:,.,,",ellto 
d. lnlltrucçiilJ puhljc~ e prolperHbdu do l';,.tnd .. , 
com aUc:lC;úo r, cJ(I,enlJão do Pai. e lua. p"Y(I.\iin; 
e o "rguntl? remediar dedo 11)~0 o inl'CllIvcnit·"tu 
da falta dOI E.tudo. .JuridicoI, crc·ando um 
Curlio clellte n~ Cidade do H. I'.ulo. I':m co ..... 
Cfnellcia na primeira r~rtG (10 projtcw. Itecic.b ele. 
coa a lr"i.ti;"i,;iio de ~u .. l'ui\·l:nWa.j_" um ... 
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NGrte e cmtra ao Sal desCe Imperio, • r,',rma dos 
J.~.C.CdtOl t - e o meio de prover aos rendimentos 
p.r~ a lU:' lus&entação , e lia ICguDda ae esta· 
beleceo t) CUrl~uridico desde logo oa Cidade d. 
S. Paulo. P .. r"" li primeira vista e he exaeLa· 
lIlente certo, que 08 iIIustres Aulhore. do Projedo, 
qlllo.lo elflahelecerão uma Universidade em S. Pau· 
lo outra fim Olioda, c09siderarii~. que, lendo elite 
llnperil) tão VlIstO e dilatado, df>Veri. um. ser eI

tabcleciJII em tal litultç;io 'Iue ticas~e bem ao ai. 
canre dOI habitadores das "rovincial do Norle, 
e ('ntr. que inlhcasse .s mesmas commodiJi'cIet .Ui 

h~bil.Hte'f dltl do 8:.&1. Por estes justos motivlls co I. 
lOt:ario uma em S. Paulo e outra em Olind •• 
Ilui 1~1U taCOlhiJ"1 forão estes locaes. A Cidllde .le 
S. Paulo he muito ll~oxlm& ao Porlo de SantulI: te:11 
baratol vivefeli; tem climll sRudltvel e mo.ler •. lu i 
e he mui .b:18tecilla de gencro'J de primeira oeCCll
"idl,le. e o~ hauitanlea das I)ru~incia" ,10 Sul. e 
do interiur d41 Minas, pl)rle'n aUi dirigir 011 8ethl 

joven. tilhu. com cOlDlIloditladc, () estl,beleeimento da 
outra em OlintJa apre!lellta sittlilhan"~s ci,,:unltlau. 
eil1s. c he I Iltuliç:io aprllj,rii&.Ia plar~ .Ui VlrelD 
OI Ebtudllotes das Provinclil'l do Norte. COIn mui. 
·'ta ,justiça, e utilidade se esl:ahelccco It Crellç;'io lie 
duóls UlliveniJ,tles, por'lue em ta:nllnlt:1 extellll,io 
~e lelritorio, que temos a f",rtuna de possuir, era 
impratica,el cltle pode~se bastar só uma, como 
,&Cl.uteee com Portugal. que. temll> t:tO limittCta 
exten.l'io .. nnica de C ;ubra, onde f 010011 heOt'r 
CHI principiOl que desenvelvt-mos depoil4. era e lae 
bllstante para os habitnllt~8 de todo aquelle Ileanha. 
do Ileillo, Porventllrl fie colli4ideramos a eltlt'llltlio 
do coml,rimento e largurll deste Imperiu dir-5e ha 
que 1:10 pnucatJ "s mesm:u duas que se pertendem 
"t .. oele~er. He iato nrJalle cunsi,leraela • que!ltlÃo 
,neateponto de visla; mas lembrando· nos da fàltl, 
.elo povoação, q1le ainda letnos e que nos f.ltará 
por muito teml'u. dus poucos meios pafll a 8Us. 

sentaçtio de estllnelecimentos tlio dispendiosos, • 
• ,bre ludo, da rlalta de Mestres. devemo. p',r "r. 
c:ontentarmf. nos c\lm 8S duas, deixando ao tempo 
• IÍI' futuras circunstaoci.. o crcarem se atg 1;I,as 
mail. lIuprindo entrelanto OI CoUrgios .det.tincolI 
'tu. com o andar do tempo Ic ergut'rilo riu diver. 
lU Provincia" A distincçiio de ser uma estabeleci. 
,Ia lO Norte. e ontra ao Sul he ."sal acommo. 
da,l" á Oe0í:C':lj1lu~ d(J 110110 temtoi io, e muito 
ln~li8 ag'"'' que tivemos a ventura de ver o lanpe
rio con-olilludo, tornando ar) nosso leio &8 Provin. 
cia. mlli .. re:notas di) Norte, que estaviio desgllfrad'JI 
ptlr t,rçR dOIl tramlls dOI Bnarchistaa; vindo a 6car 
,)Or extrelllaIJ e raias UI ,luas grandes I)IIHz.. na
'urael do PraIa e Amnonal , que !,Ilrece que a. 
pCII a nAtureza par" ter,ir.noli de limito e raia, He 
)'1';' sem que&tlie de duvi.la que mui justa e sa. 
biamc'nte se in,titucm IICti'e Pr.-jecto aI duas Uni. 
~er8idadel nas I)osic;óes ref~ritlu; pllrquo IOlldo 
't rdado que quantl) mail le diffundirem e denama. 
rem OI c,mhecimentos Icientificos, tanto o mai. se 
pfllmovl'rão aI fonles de prosp.'ridade pllblica, que 
.., cn::rOlsl10 e .vulUio com o crescimento' das Le
tr"l e ~ciel1eiIlS, o que por (9r&o seria mioguatto 
.e no. limiCAtlaemOI a tunll IÓ. Verdade he que 
l/le" iil'tituiçães .:io de ... mm. difficuldade pela ne. 
.~p. ... ÍI'l&de de haYerem fundOl e maiormente pela 
r,,!t. de Me8tres providos de cabedae. prollri"l pa
r. medrar I) tn-ino; mil por isto mesmo tenho 
t". 1& •• tai Mbiu O l'roJ .... to, por clecrfiar 'l~ 

haja de.ae já um Cuno Juridt~ em 8. Paul. 
)'Irl suprir , ne06uidade de haverem homenl com 
011 conhecimentos necesl.l8riOl para OI Empregol cu
ju desempenho depende de conhecimento di J uri.
prudencia em geral, e decreta que b.jão li dual 
Univerliitllldes. tralllndo.se de estabelecer as I'C'Dda •• 
e procurantlo-se pessoas h"beis pari o cDliino d .. 
dOlllranas, que se h.io de neHalS eneinar confor
me ai Faculdadl.'l que se houverem de instituir. 
J'elo que toca ás felula., já por varial veles disl' 
que ellils devem t:air do 'fhcsouro I'ublico. Se u 
q'.e h" oão cll<'g.io devem estabelecer-se. porque 
lendo estes estab,·ledmentOl par. bem geral de to. 
dOlos habitlllues de_te Imperio tudu' devem para 
.lIes conaurer, e '" algulOas dotações houvere .... 
J'I,lrticulates (lU publicaa para cstes cscabclecilDl'oCO', 
develo unir·se á massa ge,al ti .. rendas publicai, 
com() lI:thiatnente tli!llle um Deputado das Corcel 
de Li!lhoa, a rospeitn das rendas da Universidade 
de C.,imlJfi&, para evitar-se assim particulares admi .. 
ni8trltçii,as, que al.!m de complicar o ayslem. da 
.+niniltraçiio, pr~lulem mui'lAs Vf!lel deeviOl IH'
ri)(II~"li. Sllure a cscolil& do IUl(ar para a Uoiver
lIiJlt le d., Sul I1lio hesitei lIobr.' S. Paulo, oem 
tive ,ln,iJ. em subscrevt"r. Hesitei porém lobre a 
do Norte. IJar4lcearlo.me mio ler adoplavel a Cida. 
de de UlmJa por tier P'fUCO abastecida de viveres. 
e par lant.) caros. Mlls .gora estou per!luac1ido que 
o,il) ha oulro lugll&' prtferi\'el. ,K"tá situada em 8 
rt':lOs ao Norte, e por conseguinte mais proxima 
li, CidadE'!t «fue se nos unirão agora, e devemo. 
It"mpre esculller .. que iC.r de u'ilUade mais geral 
par:a tojo o Imperio. Esta ralã!) 811brepuja tod .. 
as mais; e q'lantu li que tem resoado sobre o Ctn.. 
bclecer-se em i .... lD.s Gl'rau ou em outras Proviu. 
"ias c ntraes, se mio '''moa r ndall par. dUIs; • 
com dilfil'uldêule tifO ar.har;iõ 'l\Je!-tres rara ella8. 
como q~lere.uol e~tabclecer t'e& e mais? DeiKemol _ 
ef)lno Já disse. e .. tempo. e deixemos de bom gra
do a cal). Jlra,inci. o inslituil alie tiverem meioe 
e Me.tr~; e a e_lleriencia collvencerá 801 iIIuI', • 
Deputado!', que tem pugo;,do por tael InsiituiçÓ\.'1 
que O" just"s desejai de beneficiar cid a um a 
l're,incia em que nasce0, n:io podem verificar ... 
1'(11,,1 faltai recolltadas. Quan'o " 2.- parte do ea. 
t .• b~·lecimenl" do (;ur80 J uridico , tão nec:eaario 
para termol a:tvlIglldos. Magistradol, e até bomena 
de E~taJl,), I'0r~ue nestas IScieucias devem entrar 
tllmbt-In. .h;m do!! cnnbccimentol ele Lelfislaçãe 
U nh'ersal. Direito Publico e das Gentes, Marlti. 
mo. Chlllme, ial, os Est'ado. de Econon,ia Poli. 
&iea, tliscrepo lIómpnte quaoto ao local Nato posse 
e,·nvenr.er me de que peja mais util .imilhanle es. 
&,belcrimento na Cidade de S, Paulo, do que Oe8e 

ta Corte, antes ao contrario medraráõ elles muito 
10'1.' li lIombra e d, baixo dIA Inlipecção do Guver. 
no; cr.rtar !le-h:io por elle os abusol; e rem(ldiar.se. 
hão ai (ditas. (;U6 oaturalmente lIobrevem fiO 
prinCipio de qualquer C'stahelecimento. Demais di~to 
11/'1 temos jli lOjui Estudol das Faculdades de Fi. 
100Jofi. e Matht>matÍC'a t e uma Academia Medico
CirurgicR. e Theologi. oos CODfcnlos e Scminalio8, 
e f.ltã .. -nos 11:' os JuridicoI I,ara formar o todo 
de uma Universidarte: aqui vem maior numero d. 
Estrallgeirus, e ha por tanto mais facilidade de 
apreoder .. 14ingoa. vivas: lia maior abundaocia 
de r .. i \'f os : maior eft'uBÍo e npanÚ. de lu.. • 
~onbecimeotol ~:oes c pratico.: maior c:ivilisação: 
IDelbor UIO de' a,em IeDl " WiciOl Pro,inciaCI" 
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., quo tudo "em a IlOperar OI inCGD\'eDienfe. d. 
carestia ~ distracç!iet da. Cortes. Accrescc que pode. 
rá servir esta Instituição como de arranjamcnto 
para 8C poder trasladar depois para oulra qual
quer' parte. Sei que OI Estudos aqui clitabtlecido. 
para flS Militare. naiotem medrado quanto era de 
utipcrar, mas a causa nno he a distracçiio, são por 
ceno outras. Não le derlio OI Posto. 1(, a quem 
VII mf'recesse pOl' aciencia: tem sido promofido. 
igualmente com Estudos e sem cUca. Sobrecarregou-
8e o Cura0 com demaaiadas doutr~na't por maneira 
lIue he preciso habilidade mais que yulgar pnra 
poder qualquer Estudante dar conta de todas IlS 

.Aulu, e sobre tudo tetn hllvido falta de cuidado 
lia llirecçiio 8"S mesmos Estudos. Eu quisera que 
quando 8" estabelecf'sse (~c;te Cuno J uridico, lê 
creasse logo um Director habil e capai, que com 
cuidado inspecionaslie não ió este, mas tOdo. os 
mais ratlll" já estabelecidos. Eis-aqui, Sr. Presi. 
dente, 8S rnzócs porque lustentei sempre, e ainda 
agora sustento que este Projecco deve palsar, e 
~ir finnlmcnte a Irr a IRncção de Lei. 

O Sr. Ca"lCil'O da C"nha: - Eu não penene 
dia nanar milill sobre a matcria, porque julgava 
que se tinhão ('~gotado todas as razões necess:nia. 
para snstl'ntar o 1'l'ojecto, mu como a~ra apa
ftt:O uma opinitio singulRr de um Sr. Deputado 
da Dahia apoiR(ia por outn Sr. Deputado da Da
hia, que querem mudar OI locRes du Universida
des para utilidade, dizem elles. rto Imperio, que· 
relldo que uma SIlue em Provin. ia de Beira mar, 
e O\ltm no interior, digo que al!Slm Scão 08 POVOI 
de Minas Gerncs c Dallia, muito btm, e os que 
tivcrem relaçõrs com enes, mas que esse bem não 
ch('ga aos outro. que devem tcr parI e t'm todas as 
'clicir'adcs e gosarem de todos Oll com modos , pelo 
muilo 'lua tem tr.-:balhado na Causa dn lndepene 

denda. Eu não me posso lembrar dc tudo quan
to disse o illust1'C Preopioante. sobre a necessi. 
dade que hl1\'ia ele Eer a UniversiJade na Provi~
eia da Bnhia; mas recordo-me que disse que he 
tlmn Provincia de grande merecimento, e de gran. 
de Commercio; mas lIe fossemos estabelecer u Uni. 
nrsiulLdes, segundo o merc.'cimenlo de cada Pro
,'inda, então laa"cri:io muitas que compelissem 
com a Bahia: eu nito sei corno o Sr. Deputado 
se lemurou desta rlllt:ão! Ha de por ventura ate 
tender. se AO bem de uma Provincia, ou ao bem 
geral do todo o Imperio P Pernambuco, e Para
Jliba estarillo enltlO nas mesmas circunstancial, 
tem todas 8S commodidades que tem • Bahia, e 
além disso pugua!ão muiLo pela Causa da Iade. 
pendencia, e mindárão Tropa p.ra • Bahia, a 
fim de ajudar IeOS irmãos a lançar for. deUa 09 
Lusitanos. Se a Bahia he rica, longe de ser is-
80 ralio para ter a Univel'llidade, he antes para 
,lever colocar-se em outro lugar, em que se favo. 
reça a pobreza; ae OI Babianos tem mais meios 
podem Ir fiem custo aprender. em outra parte. ~a
Icce-me lingular, que depoiS de terem ~a~ldo 
(loos discussóes, se apresentem agora estas Ideas; 
.é, Ie desta forma o iIIustre Deputado quer conci. 
liar .................................... Em fim, eu vota. 
rei sempre que haj.lo duas Univer~idades, uma 
em S. l'aulo, e outra na Cidade de Olinda. A~ 
JlU se poderá dizer dc·sta , que 08 viveres não ~o 
baraLos; porém os costumes silo puros, e a. SIM. 

plicidade de Sool moradores fie grande; demals.co
.0 &enho OBTido cada um louvar .'11& P"Jla, 

timbem digo em .boIo delf, , que a A .... WiI 
aio lê defe esquecer dOi HfviçOI prettadOl pelGl 
PemllmbucanOl, quando f'orão ajudar a", 8ilti .. 
aos, para livr .. lo. do jugo dOI Lu,ítafo " e fK
pulsa-los do see &erritorio. ( NAo H ouviu o JeIto.) 

O Sr. ~nd'ad(J lYac"ado: - E'r. Preaidenie c 
Mui louvavel be o amor da Patria em geral, h. 
porém nalural que cada um do nÓII pebda maia 
para o lugar ~ue o vio n08cer. Assim etltou eu, 
que me não ve,)o isento desta &aqueza; amando 
todo o Braa:l em geral, com tudo amo mam a 
Provincia de S. Paulo, e nella amo m.l. a Villa 
de Santos, e nessa ai.nd, talvez a llequl'na casa em 
que Dasci me Nja mnil ngrCítiavel. NlÍo IOU con
tra iàle; mu quero que se prdira eempre a utili. 
dade geral. Eu tambem poderia I~mbrar, que OI 
HespanbOCl forio pelo. Paulistas la,,~adCJI alC<m 
do Prata, e que em fim o Brasil 6e'ou conserva
do no dominio Portuguez pelOl esforçol dOI Pau
listas; mas isto aão veM para o caso; a A8!em
bléa he Brasileira, e OI interellel do Bruil todo 
são o que me guia no golpe de vista 9ue vou 
lançar IObre o presente objccto. Be precll10 ia .. 
trucção; todol DÓI o confeRlamOl; e por tanto le
ria ;nutil gast'!r tempo para o demonstrar. Mil 
he pouivel dar-se ja esta instrucçio a toda ... 
Provincial P Não; porque não temos meiol, nem 
Mestres; 'mu o que ne p<l881vel per em quanto 
fazer, • que a necessidade exige, f'aça.se com a 
menor demora possivel. O P~ecto dividio em du .. 
parte. a extensão da nossa Costa; e por iuo f'sta
beleceo uma Universidade ao Sul, para que _ 
Povos que ficão mais deste lado poaaão aprovei
tar-e deU.; e outra mais ao Norte, para ClU. OI 
povos desse lado tamhem possio ter um f'acil ac
cesso á Universidade. Um illuatre Deputado dis 
que níio dividamos ASSm.; mas que se funde uba. 
na Bahia como pontO ceDtral da eOIta, e outra 
em Minai Geraes cemo centro do interior do O ..... 
sU. Verei se isto he praticavel, e lllail utll, ao 
Brasil. Creio que he verdade o que e disse, .]ue 
a populaçãe que está na Costa. ".i com Oiuit. 
facilidade 80 centro ................•..... -.... o •••••••••• G ••• 

•••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... ~ •..•.••....•....•....•.....•..•...•..........•.....••..•.••• 
O Sr. Deputado J.lIontt,uma, não reapondeo mal, 
.egunde me parece t aol argumentos que se fize. 
rio ; mas eu pergunto, haverá lá po~sibi1idade 
de aquartelar Estudantes P Digo qne não, porClue 
me tonsta t que nfio ha cnsas, e que o Edificio 
de que le faUou, está damni6cado. EiiJ pois a exe
cnção ímpraticavel. O mesmo acontece na ViIla de 
S. Francisco, porque ha falta de lodos o. arran. 
jo. para OI Estudantes, bem que nüo le ache no 
mesmo caso de todo. Além disto, Sr. Pteside •• 
te, não lia a baratet.a que tem S. Paulo; nem o 
que disse o Si'. Deputado serve (le regra t porque 
de augmentar-se um bocado a populaçã~ do Pai. 
não e segue que cresÇtl0 08 preço. dos ~neros. 
Sr. Presidente: a barateia dos geDeros em S. Pau
lo, depende do local: OI ramos da tordilbein de 
que he cereado, fuem com que Iluendo muitos 
productos não possão ir á Costa, 8e nllo com mui. 
ta dificuldade, e por ilao se acumulão no Pail, • 
se dão em conlequencia por baixo preço. Hoje S. 
Paulo he mais caro do que foi ahtes da vinda do 
Rei pari o Brasil, potque o Rio de Janeiro ti
rou de lá maia generol de ptimeiraneceasidade ~ 
e porque vierão maia, OA pleçOl aupentarlo j. 
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"1ft_. porque ,a PraYincia tem erescldo em ri
• ICU. QURnto ao clima, niio &em c:oml"'ra~iio; he 
um climil oode .. fliCuldadea do homem se desen. 
.olnm em ~a • plenitude. Eu Dito sou grande 
cli .... tista ; 10.. ·nio posa0 negar que f) clima in
flue tauto ou quant." na intelligeneia do homem. 
Para julgarmol delle, não se olha para .8 latitude; 
olhll-18 pal'"'' circunstaDci .. do local. l")ernumbu. 
&:0 he o vergel do Dr:t8il, quem o vir, ha de 
licar dono" por elle. A Bahia tambem núl) ~C!m 
• áo dim~, muiao especialmcDte a Cidade all~ i 
.... em nada iguala a OJinda .......................... . .................................................................... 
Concordando poitque por ora nlo podemo. ter 
mail que du .. , concordo em que os lugares "io 
CM mais bem escolhi,los. Com Isto Rio. quero. di. 
,,'r que senão fação mais para o futura.; . eu ja 
disse que a instrucçõo pllbli~a he um do. objec~1 
.te maIOr cuida(lo DOI GovernOl livres; e por i880 
• pezar de encontrArnlOI muitos obetacuIo .. he pre. 
~IO promove. la quanto for pouiveJ. Os .DespoIA' 
collhccem ... 10 bt-m tlla verdade que alguDs obstão 
,o seo progrc880 redtlsindo a 'simplesmente fausto. 
.. ,. os estabelecimentos litterarios. ,h Pro,inci:ls 
que I,ooerern, fundem-nas dlUJul a 6 ou 6 A1100S, 

que cablo lhe. será Inail t.csl; poi. não ha s.) 
".ltA (~e fllndos, fia tialta de Mestres; n6s niio 
'lucremos apresentar MeelrN da nlúfa de qllP e-rão 
al:.~uns dI li ue Cnimbrll •. .que Illda sablüo, e na:Ja 
podiào e-Ilflinllr. . Em quanlo aos fllndos, eu ja dis
Ie de uutra vez. que Ile neces .. rio designa.los i do 
contrario se decrelamos: em paprlhe o mesmo que 
Dada. (A poiado.) Em S. Paule .e paga uma 
contriblliç3"o para o subsi!lio literario, cujo obj('cto 
era faler suprimentos aos qUI funem para os .:s
~dos philo~o6coJ de Coimbra; hto Ire justo que 
~ja agora aplicado para o estabelecimento da Uni
nrsidMlc. Além disto, h. aind. fOlend.s dos Je
~uital, que podem servi, mui bem. (Apoiado.) 
Tambem a lubscripção que n' out.ro tempo em S. 
Paulo , •.• •• •••••• •••.•• •••••.•...•• •• • •..•.•••••.••••••••• 
julgo que nno' havcrá duvida em appüca-la para 
este est4belecim~nto. Eu não digo isto. ~o 01'

clem; p:>rque não ha direito nenhum de ir bus
car dinheiro na bolça a11u:ia; se o quiRrem fazer 
que o fà{ão, -ha de ... Ihe aeeeitar CCIID boa vontade. 
Devo porém ad\"('rtir que por em quanto 80U de 
",oto de Ie ~stabelecercm IOlIIente Co1Jt'gios Juri. 
clicos. porque as UDiveraidadet pedem maia Mes. 
trcs. Em ciu3nfo ao Cano Philollophico, Dão me 
parcce t:io preei8(); não vamos ao 8uperfluo, em 
qUAllto n50 te,nI:s o n'~ccsslrio, eomo he o JUlidi
co, par. termos .M~:strad08 dignos, e finalmen
te Jl,;rCJuc nüo sllppollbo q lIe continue o n0880 des
Dmor e dCtleixo pelo .istema de Direito; creio 
que l1:lvemos de melhorar neste artigo, e crc:io 
n:('8mo que nGo ha de haver um Brllsileiro bem 
cct ul'o1do, filie mio qllcira aprender os principiol do 
Direilo Puhlieo Universal; pois como ha de que
~cr apreilcntnr. se na At;sembl~a t e ef!r Legisla
dur. 8cm snbcr o que se legilla, nem eoJ,110 le 
'~A"i~la? SCIU duvida, lotlos OI proprietarios, e bo-
1D"nl rll'o,. hão de tomar Sitas tintura. de Juris
prudencill. N ü.o apl'rovo porém que esse Collegio 
se in"titua aqui, dtbaixo d. in')le~o do 60'''r
"O: IS razões que 18 derão vara iuo não me 
Çf'llv".,cem Sr. Presíd('nte, eonceJJtrar Da Capital 
d.. Imperio a instruçio publica ,. he perigoso. 
, Ai.ua..do _ Apuiado.) Prim.u.meme J pIa 'lu, 

be lembrar "Provincfu, que IIRO .rG te IIr. 
,pelidices, que servem para t'ngordar &:Corte? A • 
llr.ovincias oUulo para " marcha do G01'erno, e 
tambem para a AlsemlJltft, com olhol SUllpcitol; 
o Gove.rno que não he amado ntio he cI~ dura '. 
e se nós não o formos, então .deos AlsemlJléa_ 
e ainda mais deprt'ssa ad ~os Governo. Por con
scqurncill, he necc!;SI\lio Irtlllsmitir esta jdé~ Ú 
l'rovincils que nós as amamos taulo, como .11 C •• 
pilal, .8 que .e íizcrmo8 cerlos t'stabelecimentos. he' 
para espalhnr 8S lwz('s ~gltalmente por todal. 'ram • 
belO se, disse quo o Governo faria muitos benll a 
.este estabelecimento; mas ('11 digo que não ba 
l.c~i"lnç,io, nito lla Jtlritlprlldcnci. que precitie ler 
int;pccIltd. pelo Governo. ~ada do imJ~cçiio de 
Governo etn conbcciml'ntosliterar;os; sejão livre. 
como o ar que se respira; e por i~~o nlio Admito 
esta propotiiçiin; achuantes nisso um grandeperi. 
go .• Altm disto cu lI(i como a~ cousas pegiio; 
umA VeJ que 09 8rs. Profcssorel se aCOltumem li 
Corte, daqui- não sai em por ncn'lum motio; e-m· 
bOJa a J .. ci diga que saião depois de 3 ou 4 annOl, 
clles hão de procurar toes meios . que nunca la. 
hiritá; 0110 seria a primeirá VCi que ficasse ~nla 
Lei Bem vigor; e tlullam08 Uni'lClsidade-1 ;n ,tO
fuinf; IlOrtnnto, não nos devemos expor a elite ris. 
co .. Conheço que será mnis fneil tn aqui Prof"l. 
S01'('I, porque ha DluitllS commooidades q\lt (Gnyi. 
dão: ma8 parece-me que nba niio querfmOl que 
OI Professores rer.~bão ordenados de (lu1.n:s .empre
gos, e que niio lhes d:ncmofl 400 lU 50()~rOO réi •• 
por.que enlão n~o t~remns Professores; mil. que 
darem. taes crdenad(ls que com el1es possão aub. 
.istir h~nest~mcnte. (1\ poiado.) Portanlo esta mes-
ma nl,IO DOO tem pezo .••••.••..•.••••••...••.• _.! •••••• 

Demais esta Capit:.l ni.lle r.,.cntlo como Lisboa; 
tudo 6e alDontoa par:l aqui; e não sei ~ mio se 
diminuirá para o fuluro tanta for,." dC8ncccs~3ria 
que ha na Corte. Em quanto aos 'Estatutos, con
cordo que sej:io os da Universidll(le lle <':oimbra, 
por rm quanto; nssim como tombem voto que não 
lie crie um Rdtor, porque 11m dOI! Profeuores r0-
de exercer p lugar de R.·ilor, e Jlllupa.sc esle O ... 
deuado. que não ha ele IN'r pequeno. Evit~mOl 
em tudo despc:zas dcsnrrelJsarias. 8:'io estas as mi .. 
nhas idéaa '.shre o Projecto, que venho a approv~ 
com poucas modificaçõcs. . 

O Sr. Teixeira GouDltl: - Sr. Presidente: 
Se eu não estivesse conTtncido da jUltiça da 
cauSe", que me proponho dtfeader. certame-nle não 
.ppare~ria á combater opiniõel de Oradores., qu. 
tanto respeito por leOS abalisados lalenltls, e cGo! 
nhecimentos; m.ltendo eu prop:llto moa eme ... 
da , que me parece0 de ri~iosa justiça t. cumpra 
que declare as razões em que me fundei. Eu pro. 
pUI, Sr. Presidente, que no caso de Ie due. 
Já ao Bruil duas Uni,ersidades utna .0 Nortl', e 
outra ao Sul. que a do Sul devia ler em MiDQ. 
Geraes, e nlo em S. Paulo, como' estabelece e 
Projecto. Occupar-me-hei IÓmente de defender a 
minha opinião; mal para wo ser .. forçoso, quo, 
Inemenfe (qnanto em mim eati,er) r-efute as opi~ 
nióee eontJ'ariall. A questão que, ao meo ver, h. 
de puo IObre o local da Univenid.de do Sul he. 
8Ómente a eompfteDei. entre S. Paulo, e Min~ 
Geraes. Se o Projecto crean~ para tQdo Q Im
perio uma unica Universidade, então era par. 
mim evidente que devia aaeutaNJe elD S. Paulo., 
e jlmail daria I. l»~ep. a·Miau.. IDII ... 
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...ptopoelo -lo potSó -rruir tal bpinião, porqa ...... Nlaçõe. co.. UM ,outra Pr~, • 
enio qlt' iavol" iajuetiça m"nlfelta. Eu coaeor. • distancia par. Mui.nu aiada h, mlllor, que 
do com OI Sn. Depur'flUl que apoiilu • Projecto. para S. Paulo; , quaatlo para .yOftCer e.ca .. 
flUI S. Paulo reuae todas u qualidadet propri_ tpcira LUlÇu ea liab. de coaca a 6cilitfade d. 
paraaquell. .úbtlecimento; ma. 08 IIIftmOl Sn. traaepor&e t na. diifeNlIÇ8 Iae do 'ÍtNsÍpibatl. 
DepU"~:)1 &ambem aio podem deis... d. coa.,.... .. ~ Dio de.. peIIr ~ baI.~ poUIWL U. peia 
.r eon.i,o, que • Pt'OYiDcia de Minu Gel .. ' 'ftdeate que IÓ, he .. _ ...... O .... •• 8. 
iluallDen~ rr.\llle tod_ .... q_d ...... quI" Pacalo para .. Preftnciu .., Rio Q rtMde • 1JIIl; 
tem .praeotado • favor de S. Paulo, • que até. Stlltlta Cal"",;na, e EIpi,ito S",.; .... 1IR40- • 
iliuo he mais fertil em tlDdOl _ pradUotlOl dcJI população... &rei J»ro"in_ apenH • quarta 
BaiaOlAnimal, Vegetal, I Miaeral, • que.. parte, dA de li;".. Ge""r., CNÍo que ..... ,.. 
'tIuvid. lhe dá • prefel'lllCi. para .. alabeleci. acb." JU.ao que. CIOlllmodidad. ele qU1tlfO .. , 
•• atol liueral'iOl, pela maior "Idade .. NUOir d.... 8appooMmot eiada qoe- ,ar. fite calcai • 
..u. OI f.oaheeimentol praticos ao. theoriCOl, 'que _ tu tatrv, S. Paulo t ainda "dira krelnOl U • 
• certo moJico aoncorre para a perfeiçID • apu- terçe ele P'","Jiçio & ."or de Mio .. Gerae.; de 
lO c:Iu lCieaei .. t , .rt .. , .. que depeade.. .aneira flUI • resulU'IDOI, C'OIIJO devemo.. O 
..... parte • prntperidà do Imperio. Verdade ..... ero dOI Alu_OI qae irio trequ".U6I' ftta 11 ... 
M :... _ 'couidero _je ambu _ Prcmaci. ""ülade ,.Ia populaçio de cad. ... cJ.. P .... ' 
...... e. meioa, de tiver ,co .. ~; m. .nciu, t __ , ... ' quaado Mi ..... d .. iO,'" 
.. ~por illO dei.o, de ....... , .... e. alknçãl eutnl .... Dumerad ......... tia. 14; d .. 'IM 
pa... ., .... &ia. he ... _1 em S. Paulo,,... elaramnta ... cIeclu., que estabeleeebd.. _ Lei a 
'UI M ... ado ambu oaMIDne eo. • .. efreir. Uai .......... e. &, Paulo ,,~ • comDMNliduà· 
ao ... rade _ca Cidade, • te_ OI ele S. P.. .. ' .... ,." IUior; I flae h. _ dUNa de .... 
laeil _per-.ção. d."em ali OI ''''Il0l eae... "'ta it\iUlliça. São bt.. OI ..... m. porque ... 
... do filie - Min .. , que por iRO pidea.... If!à a ._da, pela ..- _ .... "oe.rei. Alp" • 
• ente ~ette ••• lo. du~ n_ co ........... .".-.cido ,.._ que a Uoivenidadt 
8Odidadeldo aKllllrio para • di.ria IU_dtaeia. li fItAbeIeça DeRa Cidüe; t _ um in •• tre {)n;. 
Ue '~."" ft'CUDhectclo qae _ia COa0 Da _, ela ..... inaria eruclieção, .. talefltos. ... ... 
Prn"llICÍa de M ... Gera. la, maia apundo. 9"1, que Ie c:n... ... Cj~ , ea ... ctu T .. .. 
iJ"", lI8ÜD ....... __ s. r..to ta. .... IDUI'U Publi., deiaado AI _&lU Prorinei_. li-
• lia menos eorree&o; I oi._ ..... n .... , q1II bmMde de cn.... á lU. e .... , _ coa , .. dOi 
... cireullltallcia _bem b. ...... .. par. a.. parcicuJ...... Nh .... _"tir a pri ..... pot' 
_Ih. do local. oRde 18 "em ll&abelecer ~c:.de. i.pelilica, e • ......... por manitettam._ iaja8a 
milL Afón ..... rUÓ8a ICI'IICI _ jUItÍÇIl .. a;' ... Se cplÍR. __ , Sr. Pnai_te. de pro-
61&a • que teat a Proviad. de Miau GelMl. Ea po.i&o procwar UIR leea~ i."...,.ie para ..... Hiaa. 
c~io. que um elCalJe_imeaLo delta enL:m tlev. Ia n&abelecim __ • ti .. arle o não pedia.. .... . 
ter til UI4 local GIl'" _ja lBeDOr o iDcommoclo,.. entrar ""01'. Quea ~, ............. Ci& 
... o .. aior aOllltlO ele CODCurreatel, pela bem... W_,. priacipalaa .... li {MI. .. ~r'~ .. 
bida regra de qUI' o maior _pre prefere .1 ... tlil&ftcçiel, ... ia Ie'-*' I" ~, .. 

·Ilor; on cndo eu já deaaoDllndo, flUe • Previ... pouce ... para .... ~. peJ •• aier 
cia d. Min. Genea aãn M renae .. "antaplll facilidade que ... OI 1\1.1111. de MIl .... em.. 
dada, á de S. Paulo, ml:8 ainda oulr_ maia, be trahirem, I C*IO~' Q.e .. deeeenhee. '1'Je • 
CO:IIM!CJueate e _ te }h.. .-&muaáa nãe IÓ peJa cli... do Ilia de Jaaeiro tlemui8d.meD'" CJ'Ieate 
maioria de ftIltapat pnn. 1ft... ....... pel. ... ~ JII'OIWio pua S .... tII ...w ... , e ft8'l1 ... 
priDc.:ipio _m. JIOIIO. A Pr(),i~c:ia de- Mi.... lei? o._~. ba que igncn • e' ttoenrdine. 
O.rae. , (lIe calculamoa .' popuJac;ao, pela .... re- .iu deapeat. flue d.aada • ..lIertria 11ft'. Ci. 
'releDtação N.d"lal) fbn.a • qui ......... de àd.' De oerte. fi'" aio. Lop, Sr. Presidettte. 
lmperiq, qua.do a de S. Paulo. nft4.' eh.·p "Uf\o fIMI'eI' ..... Ieeer - prilDlir. Uai,mlda4le de Df .. 
.... ae. ...etade da de Mi .... Geraea.; _ It. de. lil la UIIl ......... Jon.I. h •. quere' eaher.ç •• 
comnaoclidad. de &Iie ~ll. aa.ero .I. Aa..D0I par ama e .. p+ na po&â&iea • eolluMlUiaçiio dú 
ceder a tão .,...._, De.em... aio. Ih dI 1 ........ cptNI ., ... ,JO~" .,. ~Ia." 
• Lei ......... it .. co_.do .... _que.. .. ..... hcaI; .... &n.ltr.eate, Sr. ·~itleat., 
t1e 10' Creio que .. M., dirlo -'pu, .... .....,.. ... ...... a.c .... • taercJem, 1&...,..... 
medidade que iertI&& .. 011..... PNriIIei. ..... ..i.II .. 6I1a ... Rie de ,J ..... " •• ha ..... 
ema UI 6'acJl8ftlte .. aodar para 8. p. ... _, me. do que • IIH PIO.iDeiu do. ia&ericw, a .. 
.... • ,. __ pela facilidade .. uw~o,.... ... .. ai_ la.... maia co. medo 4Ie ___ 
•• JaVa"" , e.n..odidade .. MilieiNt.... .... eIDb:eei ........ Pu.. .. ,...,geilOl, .... . arpoa_. que .......... o .aia .. t • '!'_ .. ~.- .,ie ....... detpe-.QRJW, 8". p..,. 
.er, Dio &em • 'orça que • lb. tIeID pmnllitID .&ltaie, qUI .... U .. ãvenidad. • ... ~. 110 
àr. lu PIMineiH q ... te. _raodi4ade em m.a- lUo.de Jaaai,., ,...... F_RdaNllcieaal. 
tIar AI ...... para Ma UniftnidMe do: R.. acluidu .. Olltru Pro"Íllciaa clease ~, •• um.. 
'/"""0, S. Patdo, Mino. G.,..., aJu, MrJIn,. Plivililtlie, muito _010. O ltie ... ~1k'iIo, eujo 
0'",10, Rio Grande ., Sul, &.Ita c...aJ"in.,. locU b .... iaDpNprio, .. mo ja .. tlemnttlea, 
&,riri. 8"..; ora ". .. _ Pro ... de Bbia. ,.. ....... llIke .... , I entle .. Maior .U-
I MiJlle.Grouo be iadi6renle, qOl _ .. -"1. ..... de proprieWiot tlae JNMI- e .. ., .... COIII 
a UDivenidade _ 8IIl, 011 outro local, ..... ..., ......... ~t ... ~ .... ~ ..... 
.... 0 .. uui elftig .... "'Allcia t • '... q.~.. ...... ele • .. .r .... ............. • 
.esmu nfaçóu; e ~a .. PIO.IIICI. .. Rie.. .... do TheIou ... t ... I'nmaaciae ., iaceriof, 
Jaatiro auabeoa .. ig,eJiiJUe ... prqu cawa... .... IIID :d.... ... JI8II.tm .... Ia ......... .... 
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.. 8eit"". para .lte " hão d. &e.lo '.ua ea.ta P 
Du.ina tal Lei he conhecidamente injusta, he itn. 
política, e h. barbara; eUa coademnaria a maio.r 
parte do I mperio a coalervar-se na ignorancla, pois 
lJue 100" de facilitar-lhe os meiOl para adquirir 
conhedmentol, lho. di6cuU.va; ella concorreria in
directamenle para a'ruar a prOlp8ridade do metIDO 
lmperio. Por toei.. ettu rasõel yocarei .empro con
tra uma tal opiniio. 

O Sr. Te;z;;i"(J V tlsconcellol: - Sobre o nu
mero de U uivenidades e lugares para .11.. desig
nadOl muito M tem dito; e ae f 0888 pouivel que 
cada Provineia du Imperio ti,eue uma Uni .. rsi
dada t muito o estimava, porque conbeço q.ue to. 
do o Cidadão &em direito a inltruir-1i8 com o 
maior commoelo possivel, para o '{ue aeria preciso 
pelo menOl um. em cada Provincla; porém nelD 
.. mp" correapo,.dem os factos ao. desejos; e nes
te caIO são preciJoa meiOl que não temos; falta
DO' o dinheiro, e fdltão-nos pessoas que pos.õo 
dignamegte aatiaf'uer as _ fun~ões de Mf.stres; por 
conlequencia ligando. me ás .clrcunstanc:ias, acho que 
DOI devemOl contentar com' o estalleleciioenlo de 
um. IÓ Uni"ersidade. Em outro tempo t quando 
o Brasil f •• i" parte du Reino de Portugal, de 
toda. AI Provincias as mais remotas aparecião -alum
DOI nlt Universidade de Coimbr.; e bem que .. 
filesaem dellpeJ&S exl raordinarias, e lofreaem mui
to. incommodoa, assim mesmo DÓs la hiamOl bUI
car .. tlles, ou quaea IUIe8 que boje appRreeern. 
Haja poi. no estado em que nos achamos uma só 
Universidade. Isto não he diJer qoe não te criem 
•• ia. quando li circunatanciaa o permitirem t quan
do a Nação poder com as despaaa, pois as das 
Uni,ersididea d.,e ... bir da renda publica ••••••••• 
.................................. Mas qual he o lugar em 
qne ... devem estabelecer eua Univenidad.? Eu 
~uirei • opinião dOi nobra pepUtadOl, que in. 
dicárão para uaento deU. a Província de Minu 
Genea. Sol' de .. ce voto porque esta Provincia não 
IÓ hea mais populosa de toda., mas muito 
abundaale de todas as produçóel da natureaa, e 
em ponto grande; o aeo clima he optimo; em fim 
&e1n todu li eommodidades que. podem ofFereeer 
ao bomem, pera um tal estabelecimento. Além di .. 
to be tambem ata Pro,incia amai. centnl, por 
CJUAIlto he limite da Babia, do Espiri&o Santo, do 
Rio de .J.neiro, e de S. Paulo, e esti per i8lO 
em ponto de conlacto com todu eU... Poderá di .. 
•• r-se que ficio muidiatantea Pari e Maranhão, 
com iDcOInmodo. esceasivos de Yiagenl; mu, além 
de que lIe um dever conformarmo-nOl com as clr .. 
cunlttaDcias, pode ainda diminuir-. o m.l toman-
do O expediente •••••••••••••••••••••••••••••• .. . . . . . . ... . ... . . . . .......... . .... .... .... ... . 
Agora quanto ao lugar que em Minas te deve 
pmerir. eu votaria que foue a Cidade de Marian. 
Da; ja temOl .ui um Seminario co. proporçõet pa-
ra o e.tabelecimento t •••••••••••••••••••••••••• 

• não .10 elemeatol para ilespreur •••••••••••• , 
( O reato Dio • _vio.) 

O Sr. ~ro1tt"e R"..,.: - Sr. Preeidente: 
E.a' do discutida • materi. deate Projedo, que ja 
chega' evidencia que elle deve putar, IObre tudo 
Da parte que estabelece duu Uui,enidada e seoa 
JGCÚI; • eu me faria IUmmamlDte faaUdiOlO • es
ta ~upata A/llellJbléa, • me propUeae ~ repe
"ir o fllII j.. acha etito. e muito bem dito por 
..... In. .0.,"'" C.·1DCIo pedi a pUaV18 

para diaef alguma cousa sobre' daa. m.teria.: .' t~· 
foi a emenda que propus para efeito de J' fieU 
legislado. o fundo para li U nivenid~el;. pOis que'. 
Sr. Presidente, talbar obra sem pnmelfO· conto r 
com a bol"a, he cousa triste. Legisla,-. flUI .. 
Universidades serio pagas pelo TlleIOuro Publioo, 
he uma chimera na presente €\Ceasiiio, em que ... 
vejo diaer-te que he preciso abrir'le um empl'llu. 
mo, que eu vejo a N ação com delpt'las estraor
mnarias, creando um. Marinha, e defendendo ••• 
deuma guerra. Eisaqui, Sr. Presidente, porque jul
guei que convinba procurar OI recursos fora do 
ThelOuro. Eu OI tenho apontado ná miuba eraou
da. Fa~ .. ae a Lei, que 18 Provincias 8uatentarie 
as duu tIni,ersidadea. A 1.- materia be IObre • 
idéa de te crear uma só UniYenidade nesta Cor
te. Sr. Presidente, eu cuidei que ja tinh.1esap ..... 
do eeta opinião; mu como ainda oeU. ae acaba 
de fallar , direi alguma cou.. mais além do que 
e8~ dito. Quando ae trata de algum. ProJecto. de 
Lei, eu o ponho em execução na mlDha Imagln~ 
~ào ; e nhse exame he que eu lhe descubro OI 
inconvenientes que .e podem encontrar, ai diScul
dades, os embaraços; então he qUI eu julgO 
ae a Lei he lIoa, ou be. má, porque muitas Velet 

parecendo muito boa na tbeorica, IÓ na pratic..'1 
des~obrem 011 seos d",feitos. Ora, sobre o Proj .. 
eto de uma lJuivehidade no Rio tem-.. dito OI 

embaraçoe que 8e devem encontrar par. que eUa 
p085Il w!'r p~reI8OI: mas nada diSliO tem bastado 
par. que alguns Sn. Depu'arl08 deixem de julgar 
muito convenienle cllm prefereucia a outro qual
quer loc.l. Eu· Diio preciso· agora para demonstru 
de 11m ~olpe os inconvenientes, nem cansar. mi. 
nha imaginação,' MIO cansar • Alsembléa: Da. 
da convence maia. do que o exemplo, e exemplo 
esisten&e. Peço licença para ler um papel I que 
nlio be apocrllo, pelo. qual te d o progretlO que 
aqui tem tido a Acellemia Militar, que alias la 
ao Estado uma considera,el despeu. Eu não fui 
quem o t'8Cleveo: foi·me dado por um dos M .. 
tres daqueUa Academia; e quem duvidar dos fados, 
conlulte OI assentos das matriculas t e deeminta-o. 
(O oradOr leo um papel em que se i.ditava ma 
cada UII. dus annes desde 1816, a&é 1828, qume 
toa Estudantes se matriculárão no 1.· auno, e qum
toa no 7.0

, donde se conhecia, que matriculando
te muito. no 1.° aoo, cbega'fÕO ao 7.° um, dou., 
tres, • algum.. Velei nenbum. Acabada a leit .... 
do p.pel, que mandou a Maa, ~ntinuou co • 
o aeguin&e.) Ei .. aqui OI reaultadOl desta Acm.. 
mia na Capital do Imperio, onde está a m.ior 
força do Esereito, e • maier Povoação. Eia-aqui 
OI frudOl tiradOl do ucri6cio que o Estado te. 
feito com .UII rendas. Taea EStudos, . Sr. PreIi • 
dente, BlÍo estudos. SUppostOl: te ~ueremOl Uni. 
yersldades sUppoltas flUia-mo-las DO RIO de Janeiro: 
o peior heque a despesa não lerá IUppotta. t'are. 
OI que não devo dizer maiL . 

O Sr. Sil'DIJ Li,boG: - Sr. Presideote: Le
vanto me pela segund. ..li na terceira leitura do 
Projecto IObre a creação das Uni venidade., pATa 
fUer o ultimo esforço de penuadir a neeetlidad. 
de se estabelecer já uma Deata Capital do I.perio, 
por ser • mais factivel nu actuae. cireunatanciu , 
achando-ae, de fac.'to, já creadas as Aulu prin
eipaea, iÓ faltando o Curso Juridico, que o The
lOuro peide pagar, sem consider.vel detrimento. 
Be. __ a &eaden. d.. Senhorea Depu&adOl em 
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."01 de P~l'~e, di Comminl@ ~ que d~~1!i S., Ntatunlillltlt. 'fi~eu DO Brãit, pal'a··ram C'ollecça .. 
Paulo e Oliml. para 05 IOCHS do Eltm.1lelecimefJBo ~ Botanica. ta Prowineia do ltio de Janeiro e;. 
tu ~ e m~ tem dito COUIla9 beilas ,e pi.iueiwei~ ~ m mais ferlil. e de mais variauas p'l'oducções ve. 
para prefprenda de IUIrIe Proviliiciu. EU) ~ambeWi\ g6;lmn, de IOf8.e que BC podia neU. fuer. amai. 
I!RJ@ pendôr li PR~rie. ..nti~ Metll'opole de» D1f~ lTiea Fl/wfl. Nova ruii(l para &e' fÍller a Uninr.Ío; 
111, que, cem dlll/ld/&.t depoill d@ Rio de Jatlleiro, dl&de fria Corte. O meo })'I'ezado au,igo, e UDligG' 
he a que mals 18 lhe Ipro:llÍrnl em mciGMI ta O'OOUlr., CoBega 1111 UDÍnrF.iclade d .. (;()imbrft. o Sr. lim
lOS, além das vantagens locaee. llot~m, sindl1l que dJJn 9 trouxe em deaabono dos ~e8tudiof:Qa do Rio., 
louvo CII lances ~os Sr$. Der,UlüdQIl a beum de fieOO Lillltu dos AlulnDQS de di~ersal Aulas, qu~ ruir .. 
~ai118 t ~oda.,il não liIei obrar pO\!' egoiSml!Cli rPltn11!Do> l'!'ãl!)) eH!lll ('«msidcra~el nUMt'to ,. e que no hm do aa-
üoo.~ mas por eS}lirito publioo, terrndo tó @!ft ov!B6m m@ llJID '!lIIilJI!li!l' parte abandonarüo 101 ESludos t cu pão 
.. Hlter~ gerllea d~ Nação g. qUI/!I ~lItlÍÍ@ !!'ed~o trnffm@ Q!X2MC, nem aproveitamento. Perdoe Dle di .. 
maRd@ l'lI Creação de um .. Uni'fC1l'siliade 9 oinde qU29& lerr, que nisso nada conclue, por Vlal'ias razões; 
~do eatA feiw para a 8um Fundaçuo @leccmM'. 1.1A porque não blostra iguaes lJi.tas de Estultall.-
Ainda que eó f'QJ!e apoiado peloi! Sn. FI7'á'lli'1.ç@ liJ teI de outras Provincias ('om 8UpeljOres reaollados: 
CaMa"o, que já produzirii\), !\ m~ t'ev~ r~~ Dr", ~.- porque el1e bem sabe, • he notulio, que tam .. 
lesishveia 9 nüo paIM» delur d(!) falei mlgumlfJ bem na Universidade de Coimbra pauava em proa 
r~pl~ 6. que se pmuzirio em eol1trario~ c:om@ verbio, que muitos dQS E8tudantes que entravão 
\'lctonoaal. á pretnt@ de ler esta C(,rte !Iliall ill1dim 9 Dal Aulas. erilo só ,:aI8l,rn, de ar"l;u{ão: soa 
do ex~s.ivo ('&ler 9 li! eJ.h'ema· camtia de cr.ms&s &!!:'. porque S'llfill. já bem calculua que, em toda 
Sr. Presidente. H~ vell'dade que 9 qUAndo S. M. as partC8, IU18 Pro6s8ôe1 diftiet>i. t de "inte, fÓ um 
Fidelillsima EI·Rei O. Joiio V I 9 apporland«) á B~ sabe eminente, ebe muito, quando ametade ·adqui
Lia, me orde~tn! que 11) 8(,cQmpl&lllhasse pmr3 eGI~ re suf6cienci.: 4.- o' Governo' até IIgora, ou niio 
Corte, no primeiro anno estranhei o elima, e tive podia, ou era indiftcreate a/ dar lucrativos Eupr ... 
}.unta mo'esti. mortal g tM que IPstive a qit!!scer ~ gos 1101 e8tudiosos das Jltas 8ciencins. O metmo 
sc>&;ultura, obandonado retos ~Jedico8. MIlI 'i gr.m", Sr •• Depulado deo preferrncia á . S. Pllulo pa~a • 
çai! ao Ceo, hão só fesurgi, ei\tando antefJ tube\l'a UmverAidade, lembrnndo o paruculal' fundo htte
CDloso 9 ma. até adquiri novo \'i~or, pel() qual te' rario que já. tem, /e fôradeslinado 'Ara &ust~ntal' 
aliO "indo l4 aRIHJS depois. E .upPQlllo fuOOi~ Estudantcs em üóimbra. Sem du\"ida esse ·Fundo 
Deepacho para IIDnillh&& ~r.nli 9 detJejando ambar 00 Jle in8ufliciente< e uno se deve dcniar oSúbtiidio 
di&8 \UllIdc fi!lllarão mool!J P~i!l, e/'8. M. I. m~ Littérario di destino privativo e inviolav.el, .que 
~ncedesS6 Q'8t~ Merl!:'ê, IIlllltel que 'oa meoa Contero he para oi Estudos MeDllres. E se aquelle Fundo 
NneOIl mo 6~M s Eleição de leo Ueprcsentaillm It'stil, bim 00 mal, applicndo para as despez •• 
te» todl!lvia não pn8ilO. d~iur de retnnheeer. qu@ lmai~,ú'rgeoth da Província, e canto el1a, como 
esta CapiC&l do Im~rio lem grandes forças vitilet» U /ó"tras, allC'gão haTer ckficil da Renda para 8G 
• está em .prngreMC ~e salubridade, pelas eontio /deapeas ordinari .... , convém qO! nesta A ... mblé. 
IIUlas bemfeatolí'w 'U8tl~1Il1ll e urb&nu, e melho!l'/ ~ gn3rde, corno regra ~ a pratIca do Pariam enio 
di6ta 9 talVeBI pelo mais g~ll'al UIJo do café, vinllo 9 Bri&annico, onde Dã() lIe admiUc a ninguem fhzer 
paueio. Niio vejo nesta A ug'mata A8semblés ,,1ÍemID l'roposta de abolição de tributo, lem te.- na mão. 
wra della, eadavam ambulantes; lIão cOnbeço direita o Bill do desf'alqte da Rcnda t offcl'f'cenda. 
pais do EfdoIJ'IIIlo, n~ da Atha'llilsia. Ainda que na mÃo esquerda o outro Bitl t para c:oDtribuiçio 
maio tenM os Regi&tol Mortuari08 du l~regueaias 9 equivalente, e menos onerosa, ou a pow\'el HQ.. 

C!íl»mCudo p~noo, que a mortalidade ordiDaria não momia na despesa. S. M. I., por sua Benefitt'DCia 
he aqui msior, que nu OUti'll Cidades, e que ~ á S. Paulo t ordenou a remessa de um Prélo da 
vive até o periodO eommllm. Quanto ao calôr de Typogra6a Naci.oDal, e cstando prompta, nã. se 
que se querela, lembro-me ter lido em uma Geo~ eftêltuou; porque o Compositor requt'rto lei, Hntoa 
~apl)ia lngleu, que em CalcuUá o calôr be tão mil réia cad& anno, e os mais Artistas á propor
J..,.slIIde. como o do Rio de Janeiro, fall'ndo o e&.. Qio, "iato que pouco menos aCjtli gllnhavão. Isto 
Wr desta Côrle, como o padrão da Canícula. To.. prova que tudo be netessario fuer'R de ltoYO. A. 
davia aUi Ctlt:'i li Capital do Imperio Britanoico Ili% UDiversidadesoão te formão por invl8Õel. QUinto 
Judia, que hoje tem variol Cellegiolil Litterariol li á extrema carestia dai euas t 11'0 ne,.., o facto • 
• de bum tlclles hc que IIhio o Fllndador da EiI~ PCTém não .. 'lê ralão, por ollde OI Estudantt'1 
eola Lancastcrí;ma, que tem espalbado hum dOI Dão 18 reunão. como em Coimbra. n. ...ftoma case 
JnaiQrelJ Mcl!:ornmt'ntos do Ensino Publico poti' to. para economia do aluguel, e paAdio. NenbQm& 
~ a Europa, e A meri('lt. E por ventura já temM Cidade &em tantas facilidades pAra edifleaçin como 
Fontes para 011 banhol frio& e ftfrigerantea da.. ata Corte. Com as pedreira tüo pro~imu bt'ID 18 
cação calida, que alias be tanto possível no proe 'rio que em poucos anllos ql1W dobre 11 a Cid .. 
gRf80 da riqueta, e da Scieneia bydraulica? Não de. Decretando-se a Creação da U nivtnidade , no. 
h paiz que mio aeolla IIU" vantagens e deuvan- n ruão ba para &e multiplicarem os Edificint 
IDgetls. N('s quatro ~!es do venio se podem f.... ID Collegi08, proporcionados á. hllbitaçÕH dOI E': .r os actos ~Ol Exames do Anno IActivo, e d.... CUd~Dte.. Em nenhuma parte exiate'!' ta1ItOR meioe, 
!!em-se 31 Fcnas. O ffltO do tempe he temperado. apURes, e terrenos, como no ato de J.aaeiro; 
~io- farei júmail a satyra á etite pais, para os taJves em meio' aeeulo te eJttenda a Corte além de 
};studM arduOil, e muito mais para 08 estudos S. Cbriato'fão. Um dos Sn. Depntadoe.sP~eiio a 
~énos, t~ como a da Historla Natural. Na triste idéa ele que., fualdando.se a Universidade Da 
Memoria reeeatemeute lida na Ac:Nemia das Scifn- Corte, nune& maia se tntará de eatalJel~er oatr. 
«Íiu de Paris, de Mr. S. Hilaire, e que ha poUClI nal divenu Provinda; e que até convinha a pre. 
.e fa favor ele c:om!Rtlllp' ~ Sr. Co •• ,., ~e ferenci!, do Ea.&a~f1lto neltas, IMI. aio _ 
_ • ... .. ..... li Flol_ .,ut .. Sabit 4) EM. Pabl •• o IIdl~o .. Cute. por ~ .. 
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.t~lt .. ucçro ~ une. 'Eu não ·'arei ~tiDjuria'iis 
~g'lInte. Legislaturas t que espero IICJiio sempre 
animad.. de nobres sentimentos Constblcionaes, e 
que ai'; rP.C1'caceráõ em duplicado espirito publico pa. 
ra estAhelec~re01 Universidades em tempos e lu. 
gares onde mais cOllvier, depois de bem consoli. 
dad4 a noasa Independeneia, c reconhecido o Im
perio pelas I'otencias que influem no progTesPo da 
civilisl1ção. Por ora nenhum sensato tiC ilIlldirá: 
eeja.mc licito dizer - ainda a procis$lío está tu, 
"m. - A Prudcllcia Politica aconselha, que to. 
dos OI curaçõQs, bl'&Cjos, e tbesouroi, conspirem 
para a Defeza Nacional. Bem dil o Et ollomista 
SagrQdo - o Sttbio l1cm fiO tempo do dC8ca"fO' -
::\lenos poG&O oU\'ir dizer que devc ser line a Ins. 
trucção Publica. S~ja assim nas matcrias inditreren
teso A Natureza apreienta immenso horisontc de 
Estullus. Mas em ohjectol de Religião e Politica, 
nenhum Governo regular, e prudente, dei~oll de 
exercer a SUl,el'intclIJcncia da Instrucção, c Opiuião 
Publica. Pódc algum Govrrno tolerar, que em quaes
quer Aulas se ensinem, por exemplo, as Doutrinas 
do C071t"do Social do SophiBta de Genebra, do 
Syaltma da N"tm'pua, e da Philosopltia da Na
tureza de Impios }~scriptorcs, que tem corrompido 
a mocidade, que fi;rlDa a esperança da Nação, 
para aer~m leol T.cgi!lladores, Magistrados, Mes
tres, e J~ntpregados na Igreja e no [stado? Nun
ca, Nunca, Nunca. Ouvi falIar da necessaria Eco
nomia no Curso .Juridic>(', e Reitorado, .dmittin
elo· se comludo provisori:unentQ os Estatutos da Uni. 
vcrsidm.!e de Coimbra. Eu opino, que nada se fará 
com tacs Estatutos sobrecarregados de Estudos de 
Direito Rcm:lllo lsendo alias necellsarios elD justas 
psoporçõcs) e não se creando ji as Cadeiras mais 
mcccs81U'ia3 (que nm nunca bou.verão) de Econo
mia Pü1ilkn, Direito Mercantil c Marítimo t Di. 
reito Publico e das Gentes, para bem se saber a 
Lei das Nações, e se formarem dignos Represen
tantes do Povo, e I.abeis Diplomatas nas Cortes, 
a fim de poder figurar com honra a Nação Bra
silcira no 'fheatro Politico. Insistio-se tambem, 
como razão catcgorica, no ciume dQ outras Pro
~inci"s, vendo tudo aecumular-se na Corte. Mas 
em (oda a parte haverÍt o ciume mal fundado nos 
que pt'rtQnderem o impossivel de uma Universidade 
em lua Provincia • .AI viagens maritimas tudo fa
cilitiio para vinda á Corte. Do Pará e Maranhão t 
facililando-se as communicações internas, se pbde 
vir em menos de mel á Pernambuco, c de ahi 
por mllr 00 Rio em 15 R 20 dias, e ainda me
nos na. IDOnçõfl. do verão. Os habitantes das Mi
nai de 8. Pnulo são Cavalleirol Mestres, a quem li 
no:Ja custa descer ú beira-mar. Havendo Patriotis
IDO, níio fllU{uiio Sl1blcriptotes para estudantes ca· 
recido •• E de mr.is: he bem notlldo na obra elas
eira da ja citado Mestre da Riqueu das Nações, 
que, em tO(\os '08 pailea maritimos, a ciVi1iSOÇlio, 
Kiencia, e riqueza, sempre começarão do litonl pa
ra o central: o contrario he ordem inversa da 
nature'". Pertentlcr-tit; por ora mais de uma Uni
versidado t quando nt'm Ainda a da Corte póde ser 
C(lmplt'ta, he procrastinar a fundação para as Ka
lenda. G regll8. ~ não tem a Corte maior razão 
pora . ciume t vendo.se espoliar do Direito da posse 
em qa.o .e acha dOi E.&abr.1ecimentos LiterariOl, 
tendo, por .. ilD diJer, to8iicIo a iDnsio cb Cor
te ele Po"agal, • qaet!I &1_ ..,10, desamparando 
• ... ,....., e até lti&o aio cleciliY. accot pie 

. la a -Independenei, .. ao Imperio P E que diri\'o OI 
meninos c,füos do restaurado SeOlin:uio de S. Joa
quim, que tem a natural e!llect:ltivs de aqui cem
cluirem os seos Estudos maiores jI O Sr. GoutlefJ 
8I'guiG-me de injustiça ~ por ter pl'Op<lsto que a Uni
\'N'sidade 118 COl'te se m8nth'e~~c pelo Thcliouro Pu
blico, e a dai mais Provincias por cOlltribuiçõel 
indepcndeDles da 8U3 Henda ordinntia. Admira qUI, 

SClIl!O Presidente do Senado da Camara dest:a <.: .. 
pital, me fiiesse tal Rrguição, sendo corl'f'ntl! Are_ 
81'a politica de fazerem-til! pela Uenda Ger:lJ da 
Nação OI Estabelecimentos (!e Geral Interesse, e 
por contribuições particulares 011 de connniencia 
local. Para isso a nnlil!a Lei nuctoliza ISS Cama
ras :1 imporem }1'illtftS. ~E cmno o Tbescnro ha de 
supprir as Dcsp<,zas das Universidades das Previn
das, . que não Il'landiio eúbl'as, e até Pernambuco 
sustenta em . escriptos publicos, que não deve man
dar as ·requerida1i l)clo Governo Imperial, sendo 
alias impossivel que :lindo a Dcfcza Geral se poa.. 
lia fazer só com as Rlmdas do Rio de Janeiro? 
Jú disse, qlle, & não se estabelecer aqui a Uni
\'crsidadc , a Bahia reclamava preferencta sobre Per
nambuco. El09.iou-se a lindeza, fertilidade, e abun
daneia desta t.:i.l:lde. Quanto a lindeza, digo, que 
não he o Jardim tle JEdén. bem que ;1S Hollan_ 
dezes a intitulasselll o Paraizo da Âme,'ico. Além 
de que Universidades não sc fuem com perspecti_ 
VAS. Quanto a fertilidade, não se póde l~omparar 
com a Dahia. He notorio, que alli na cultura du 
C81lM precisa-se, quasi em toda " parte, fazer 
planta cada anno; e no Ueconca·vo da Bahia, ha 
terrenos que dão sócas e resócIs por nnnos, sem 
geral replantação. Cbamo por testemunha ao Sr. 
Camara, que tem bom EngenlJo no Iguápe, onde
se vê o prodigio de 14. En~enbos em huma legoa· 
de beiramar. Quanto a abundaneia, Bllbem todo. 
que Pernambuco be a terra da fome, pela alterna-' 
tiva de annos chuvosos, que produ1.em viveres com 
superabundancia e barateza, que desanimiio are
producção; e nnnos seccos e de carestia, que cau
sa mortandade_ Assim niio tem t nem pôdc ter ~ 
lIubsistencia independente, nem preços regulares· 
dos neces!;arios á vida. O aeo algodão, páo-Bra~il, 
madeira de construcção, tem natnral preeminencia; 
o que próva serem os terrenos aridos. Se assim não 
he. expliquem os .panegyristas, porque nunca Per
nambuco competi o com a Bahia em populaçno, 
opulencia, e literatura? Accrescc qúe a Bahia aca.
ba de fazer os heroicos esforços, que quasi decidi
rão da geral Restauração do Brasil contra o jugC) 
Lusitano, bem que com os SOCCOl'ros sabidos. Isto 
merece especial attençno. Pernambuco porém; PClsto 
que tainbem tem Beróes, antigos e modernos, e 
08 bomens bons e principaes da terra não sejãO' 
desertores da Honra Brasileira, e ostentem firmeza 
no S,stema Consti'tucional, com tudo h.e_ notorio , 
que apresenta o ellpectaculo (náS classes inferiores j, 
de individuos turbulentos) de desordem e insubor
dinação ; de sorte que estamos em continuo susto 
de que sobrevenha infausta noticia dc quebra da . 
União do I mperio. Por ora, seria perigoso esta
belecer ahi Universidade, no risco de se corrom
perem os jovenes no fóco de J acobinúmo. 

O Sr. ~/onil Tavares: - Peço a palavra. 
O Sr_ Preridente: - ElStá adiada a discus

lão pela hora. 
O Sr. Moni:; TO'DiJre.: - Eu qneria somen

te mOltr8l' a injultiça com 'lu ... ataca • Pr~ 
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yinciade Pdrnambueo, q.i1n,10 êHea mesmo. 
flue 18 apontão cOlno perturblldOi'e1 da ordem 
,lo Ilhos da Bahia t o B"ratlJ t o Jt.-/llrtin' .... 
,( A' ordem á ordem.) Eu I.ão vi qqe o Sr. 
Lisboa t0811e ehan,ado á o,·dem. 

O S1'. SiI'Dt'J IJisbo" c - &u não lahi da ore 
dera t apontei verdade8 de (Ildo. 

O 81'. PruideNle chamotl á ordem o .... 
SiI'Oti Lisbot., que dis!le clt'" I:; retor_quia os 
~1f1qlltl d08 que hradavlio tõra dell.. Foi por 
Isto Ro,amente cbamado á orJelR de VRI'ias 
parte~ da Salta, e lUto continuou. 

Seguio-Re a leih1r!l do. Pílr.eereR; e o Sr. 
Secretariu Jlacicl da Cost" lco uni da Comnais
lão de Fazendll s'llbre o Officio do Governo de 
PCfllambuco relativo ao, auglhento de Ordena
cI\ls dOM Oflieiaea da Rua Secretaria; adiado na 
lelJsão de 28' de Sctel'lIbro-. ( N .°7 do Vol. 2.· do 
Diario. ) 

Foi posto á votação, e approvado. 
Leo tamhem tlm da Commissão de Legis. 

lação sohre o requerimento de Joüo Antonio 
Cnto,·t, (1'1e ficara adiado na sesilão de 20 de 
Outuhro. ( N.~ 21 lIo Vol. 2.° do Dial·io. ) 

Depois .de curto debate, foi palito á vota. 
ção, e approv8!lo. 

Leo linalmente o da Commi!ls!o de Faze". 
da .obre o re~uerimento das tilbas dI) Con!le
Iheiro Manoel .'~/oreir(J de Figueredo, que ficara 
adiodo na eeSRão da 15 d' Oulubro. ( N.o 19 do 
Vol. ~.o do Dia rio.) 

O Sr. MOllteJullla: - Sr. Presidente ~ Op
pUII-me a .. ;;te Parecer da COliuniflslio a primei
ra vt"z que se leo, apeaar dt" não s:lber ai 
circllnstancias que hoje sei; mas para o não 
approvar bastava olhar para o ten.po em que 
~tamos, COlO uma difida de tantol milb,;es 
que he precis,) pagar. Sei agora além disto (1 118 

• lita pellllão rl-'cahe elO peasoas riCIl14 e poderu. 
lIal, e que le dá em premio de Icrviços, que 
já rOBO attendidos qtlando 80 despacJ.ou, creio 
que um CUOh!1I10, .para Theaoureiro da Junta 
d3 Faxcnda do RIO Grande do Sul, que r~ 
quereo com os lerviços do logro. Se pois já 
le tomarão em cODsideração taes seniçoll para 
ae dar um o !li cio , sendo por elles preferido a 
outr08 concurrente!l o nue aisim o pedio C e se 
além di .. to citas herdeiras são ricas, 8egundo 
me consta, poispoMsucm uma estaneia, que se 
comprou por CP.IH mil cl·ulados, como havemos 
de dar·lhe uma peu~ão, (,uando della niio preci
são, e nós estamos a exigir 8ubscripções para a 
Marinha por não termos dinheiro" para ai dese 
,eaas predMAs? Não Ite U"'li contradicçáo pe
dir emprestatlo, e dar a quem n:io preci~ll, 
princilJalmcllte estando .li' attE'ndidos él!ses !ler· 
viços que !\e ullegiio? Ouço dizer que dE"!!lUOS 
premiar a quem bem serve J e8toll por ISSO J 
maft nas nos!lu eircunlltàncias, e nus dali reque. 
rente.. niio p.',de ter lugar. Se he preciso dar 
premio sempre ao bom servidor, porque não 
damoA pen(4ões á~ viuvas dos soldados, e não Re 
elltende esta bcne6c"ncia a todas aI classe" de 
Empregados, quando' estaiu08 ~tabeleeendo a 
i!tll:tMlu)e elltre os cidadio~ l Deixemo-nos, Sr. 
P .. ~ide()te, de géoerolidodCA Guando não temo. 
llaril o necessarici ,e precisamos tonlar mllNlldn. 
extraordiuarias para a defeza e segurança do 
Elttado; prolic:ar o coo(rario "ri 4iilapidar • 

Fuenda PlIblica. para o que a •• ca datai • 
0'80 voto. 

OS". L'I!a,lrtJ!l" ltlaclllJdo: -, A primeira 
qllesttlo (rle lIe oferece ne8tá materia bo. Ie 
8S SuplicanteM tem direito para pedir 8 remune
raç~io de laus serviços; • eu digo que buelldo 
Lei t q!le mimei" relllu:\eri\f n~1 tiJhlli OI ten;· 
ÇOIl do" pais" e selldo remuneraveill O" de que ll'a· 
tam~iI, ngu8-se que os filhos telo direito d" 
pedir a lua romullcr:u;ão. 1\1a~ diz o no}),... 
PrcBpIRant', que as herdeiral tão rical, e 'lu, 
como taes nã,) precisão de penil()~.; respondo 
'Iue a Lei mio faz distincç:io de ricos a p. 
bre! para .0 ca~o. d~ remuneração, e pOI· illso 
telD a cRta Igual direIto tantu 1Il1i CO:1l0 outros; 
posto isto accrellce"t"rei que elltou pertlUluJido 
que a elltaa Suplicantes mio ao pl)Je dar o no· 
me de rica!!; crei() 8,,:nento que não lão p~,brCl. 
A estancia, de qGe 8e falia, 8ei que fOra Ce Ga,· 
pnr JosJ de . Malto!, e sei que CU!!tOIl muito a 
pllgor, l1e he qtie fie não devo hoje lBesmo ai. 
gum rCllto; mas ainda que esteja de todo livr. 
de di,·idas, nem por isso merec~m ai qlle a 
possuem o nome de ricas e podero'l\!. Di@:s8 
tambem o nobre Deputado que OI serviçOl que 
lie alle'Pílo ji se ach:ia r';mul1erad08 na pesRoa 
do cunhado das Suplicantes Rodrilf'll Jo.é de Fi. 
gueu~do, mas nisto ha em forJade 11m ennno, 
o lugar n:io se lhe deo em remuReração de 
servi~1 dm so~o; _ talvez le th'e8~t", para O 
prllVlmento, attençao a ellel1, mai ISSO he mui 
diFerente de remunerar; deo-ae·lhe por mOltrar 
um bOiA estabelecÍJnento, • as qU1llidadea preci-
888 para o desempenho dai 8uas obrigaçõe.. D. 
outro argumento se senio o Dobro Oep~taà 
eontra o Parecer da Commi~são. que te'!1mai" 
pezo; e he que nas cirCUQ8tancias, em que no. 
achaí .. o~, dcveinós ter todo o ctlidado em não 
de~perdiçar o que neees"itamo!l para o nt.·ce!fla .. 
rio; mas eu respondo f como R Lei manda rému. 
nerar he proci"ouu deroga-Ia o~ eumpri-ta. 
em quanto não temos determinação nova h. 
forçoso observar a aatiga; • por isso voto pelo 
Pilreçer. 

O Sr. Fernantle, Pinheiro t -- (Não 88 8ft. 
tende o 'fachigra(o Sil'CD. ) 

O Sr. Alonleluma: - O nobre Deputado 
eombllteo os meo" argumentos, ma" não Dl" 
eonVOltceo. Eu disse qlle no estado actual dri 
nO,!Jho Thc~ftluO não podiamos dar pen8Õe!i, 46 
ó iHustre Prt'opinante r .. ~pondeo que a Lei 8a
sim o determina,';}, e que era preciso ohser\'8. 
la; porém pu "ejo sempre que lia" eircnnsta'l. 
eial extraordinariR3 do Estado calão-lIe 811 Lei.
ora o no~so Thesouro nio ten) dinheiro, a; 
detlpezas, que cstmo eminentps para deteza e 10-

gurança da nossa indepcndelleia e liberdade, IlÍG 
muito grandt., lo~o cale-se a Lei que nlaod. 
remunerar 08 RrYIÇOS, emquanto nõo che~(. 
circunstancial mais favorueis. Ei .. aqui purqult 
admiro que a Commiil!l:io de Fazenda, quo C(le> 

nhece melhor o ~lItado do Tht'louro, e qUÂ 

confesll8 no Parecer a miseria da. rendaR ,IH;' 

blica8, .. ntenda que &e deve dillpor por este mo. 
do. Se r('almente niio ba diuhearo, como ha d,* 
dar-se' Ora que o nio ha parece certo, a"ly«t 
-.e não de"emol acreditar o Miniiltro da Fum
da, que noR patenteou 0.80 estado. Quanto atl 
~ue ell di... lobre a OftuolI'.Doi. .. ....... 



refll já .atl~'JI.ilic!"5 eueS6cn it;o:3, sei beln q~e 
rigoroumento não foi rC'mnllE'I'Rção, mas nao 
póde n~:~:lr·~c que houve contclllpbc;rio COIU flUes; 

. t! estou CCi'tO que na concUl'l'cl1eia dt! ontros 
pertf'lIdentl'8 00 lugar de 'fhet;()ureiro da Junta 
(Ia Fnzellda, o cunhado dOIl Suplicantc~ o oh
teve por ME:r genro do fullccido Conselheiro; e 
por lauto j;' n30 se póJe dizer que a Nação 
nio f~z caso de toes serviço'l, Pelo que toca á 
cedigualdade com que se olha pal'a as ditfercn
teli c1nll~cs d~ Kmpl'('gndo8 Publicos, e do que 
eu fallei, torno Il dizer que muito (!~timaria flue 
com todos il~Uall1lr.lltc se th·cl'sc attcl1ção, pOl'que 
todos IIl~I'\,(Hll; c julgo indispensa\'cl esla justiça 

'110 ten,vo em que esta~IOS estabelecendo a igual
dado ôe direitos. Finalmente, Senhol'eIJ, eu nno 
dh;o (I"e fie não remunerem cstel serviços; mas 
n;lo po:Jia propôl' a Commisl4ão outra especie 
do reriJunel'nç:io? Não so pagão tambem lIeni
('011 com ~ Ordem do Cruzeiro, e COIU qUll1'luer 
~la8 outra'! Ordens? Pois dê-se-Ibo uma Cooa-
111cnda, 011 nlguma onh'a condecoração hORora
riu; não tle lIÚ com dinheiro que se pogiio ser
,·iços. QUillCI'O púis que a AS8enibl~a tomasse 
ista en; l!ullllillel'nção, e que ~e de~iHta de dar 
uma pcnl!ão de 400cb réis, quando o Thesouro 
u{io c:ltá tiO estado disso. 

O ~r. SilVl' Li.,õna: - Sr.Presideute: Voto 
l,tlo Parecer da Commissio, e digo, quc a op
posiçal0 dI, Sr. IUontesrt1l1a bc contra a Deeil!ão 
IJroxirua desta AUilustn Assc:m,bléa, que Determi. 
na permanccel6em em v:gor as Leis existentes, em 
quaRto IIC não refurmaslicm para mclhor systema. 
Entre elttas laa a do Regimento dnl Jlcruz, que 
a Equidado do Governo l\1onarcl.ico havia eslabe. 
lecido para remunerac;ã .. dos scrvi(ios dos Emprega
dos lIuperiorcR. Não convém que na Liberalidade 
do Sylltema COllslitueinnal do haja igual H,meR
cencia do Govcmo. (J.uando ouvi a 0PllOsição, oc
corre0-me, l)Ue só seria . por se niio ler requerido 
• rcmunei'R(~ão dos serviços do Concelheiro Morei. 
ra no 'l'l'ihur.,,1 ordin:uio, em que se decretão tael 
rcmuneraçõelf. Po"":m difFercnte fui o motivo da 
Ol'posição. Penso que este Corpo Constitucional e 
LClI.r1sbtivo tem authuriclatlc de dispor das Rendas 
~:1dnnlles para 011 seos justos dUlil.illos; e hum dei. 
Jes h, a dita rcmmwraçuo (le f'erviços, A Politica 
~xigc que BC (1~ ai N.lçiio eon6allça lambem neste 
objecto cs~cncial il fdicidiSdc publica. Seja-me li
cito dize.', 'luO o Sabio Governo Inglez não 8e 
eolltcntR de bem paJrur aOI Empregados Publicos; 
mas até l .. va o .. Ull ~De6ceocia além do iCpulchro, 
niio ab:mdol1nndo no Cemitcrio OI esburgadcs 08S0S 
dt\s tli8tinetl)~ 6cr\·iJ(jrcs. Não sl'ja o Bra:lil a ter
"" tln e~fJlI.,ci?nCllt(} dos grl1ndcs serviçoll, No fim do 
S~culo il"saado Ii)i grandiosa a remuneração que 
.RI-Hei de Ingl;&t~rra deI) ao celebrado Membro 
elo Parlamento, Eàm.tntlo Burkc, ,ue tanto con. 
~ribuio com 011 seOI escrinto3, 9 faHa8 nesse Sena
do; para 8alvar a In~lutêr\'a :rnntioente perigo 
ele cair no cfdlOI da Revolução da França, .con
ceJondo,l/te • Penlio do .ei. mil libras atorl,
nas, dobre d. que o GOYcrao costumava dar &OI 

urandea Serviderel do Estad,), • que se intitula Odo 
com dilf,,;dade. SUppGsto o Duque de Be4fi,,.., que
,.:Ia... na Camara Alta contra es. Penaiío, pre.. 
"Il&aodo a. urg8acial do Ea~ado, D dito Bw'ke 
deo &ai defe.. da que chamou lua Pemiio ]l/or
• :II'ÍG J ,... o Duqu. foi abyamado pela illdiglla. 

ção publica, e aM em breve t.leeeo. Entre muitas 
uzõcs, com que llllrke o conful\llio, foi, chamaR
dooo o Leviathnm dus Dooçiies da Corôa; l,orque 
tudo 'luanto tinha, erl\ vindll lia Corôa por Doa • 
ções immodica':l ao t~llJ1['l\dor de SU3 Familia no 
Reinado do 'l'yrllnno Henrique VIII, scm alguua 
merito pessoal. c que, /lO contrario, 1& bcncficen
cit, que o mesmo Burkc havia recellido. fora de 
espontanea Graça do Rei, que se dignava atten
der aOI serviços rQlevantes de um ~ervidor inv~li
do. Este Orador na sua eloquentc Apologia SUle 

tentou as dignas Maximas cl~ Estado sobre a ver
dadeira Economia dos Governos; dilendo, que •. 
recompensa dos Serviços Pllblicos, não 81t er.or
namenlo publi~o, mas tambem exacta justiça; 
que a meaquiuhc'Z8 nesta parle era iuiquidade, e. 
peior economia tIo l\lundo, pelas IiURII pessimAs con. 
sequencias ; visto que, por uma fria penuria na 
remuneração de serviços se erestavão todas as h .. 
bilidades da Na<.'áo, e se comprimia a elasticidado 
de suas mais aetivas energias; que a economia ho 
buma virtud" distributiva, a qual consiste, niio em 
poupar, mas em saber escolher os tempos e objectOl 
das despezlts; que nenhum Estado 8e empobrece0 
jámais pela eS(lccie de profusii/J que anima li pro
ducção dOI talentos; que as habilidades dos cidl\_ 
dão, enlo d08 mais productivos cup:taes da Nação. 
O Conselheiro Moreira, al~m dI! outros Empre
gos, foi mco Collega na Junta do Commercio, e 
o creador do lugar do Secretario. Servio com to
da a honra e exemplar ft:rvor. c p:Xle-se dizer que 
seos diAS se abreviarão pela cxncção do Expedien. 
te, seodo o seo timbre estar cite scmpre em dia. 
O Sr. Monlesllma fuodou a sup opposição em que 
o dito Conselheiro 6leixara rico Ilat.rimonio; que 
as suas filhas casarão, e os maridos obtivenio or
ticios aUcgando os servi~-os do mesmo; obtendo por 
isso já remuneração antícipada;. que, no actnl 
systema de igualdade, era estranho não remune
rar os serviços dus iuferiorcs, e tanto recompen
sar os sllperiores; que o Estado era cheio de ur
geneias, e dividas. NUllca fui inquisidor ·dos ne
gllCios familiares de qlJaesqucr pessoas; mas recor. 
do· me de que o falecido Conselht>iro alguma ves 
me disse ter huma Eatancia de gados no Rio Gran
de, comprada em soci8dadc, e com dinheiro de 
emprestimo, tendo muitas perdas por falta de .u. 
prellença, e pela guerra d. Sul. De ordinari'l mui. 
ta gente avalia a bolsa alhcia, ignorando AS cir
cunst4.'lcias. Mas, suppondo a exilllencia do Patri. 
monio " essa razão nunca pela Lei obstou á ro. 
bluneraçiio de scrviços, aiuda nos ).lroprietatiol 
da maior nobreza, e renda, Nada seI, nem 10 

mostrll , sobre os offieios obtidos, como 8e diz. 
com alleg!lç,io de 8~rviço8 do Conselheiro ; porque 
sempre se dilltinguio a Legitima remllnaaçoo, d. 
concessão de alguma ~terd} por attenção ou con
templufeio de seniç08 dc Pais, ou Collateraes. 
Ainda em concurso de pertendcntes )Ie uatural, e 
política, a prcf~rencia de quem JIlostratacl serviços; 
pois então o Governo Sallio e J nalo faz a Gra
ça, não tanto por direito dó provido, como em 
atlençiie ao Publico, que adquire o penhor para 
bom serviço, havendo já bom exemplo na Fom'. 
lia, Quanto 80 systema de 'igualdade, lIa enorme 
difFcrellça no valor . politico dós serviços: .e _ seria 
igualar cousas dcsiguaes o pôr ao par .~' que ser
ve ao Ertlado em Illlm emprego trivial, 'Ioda que 
11\1\\0 util, 10 Empregado CIQ Lugarel que de ........ 
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díio talentol, estudos, e exercicios Itlperiores. Ne. 
nhum E8tAdo, per Inllis rico quo leja, poderia da!" 
remunera;ões a todAS f'8pecieR de' 8ervlçOl, além 
do ",,'O e8tipenctill orc1innrio. Quanto ás urgenciaa 
do Estado, eata consideração só convenceria a &Ctual 
difficuldlldo de pagamento regular, e a preciliio de 
alguma rlemora na Ii8tisfação dos credores do Esta
do por q ualcluertitulo. Decrete.se a rel1luneração, 
e pagar.se.ha com a equidade po'Ilivel do Tbeaou. 
ro. O Brasil estÍl em progrcilio de riquela; nito 
~ &lisombra de ~que!,o ddicie. S~ia.me licito aqui 
citar a passagem da Sagrada Eacrlptura que o ex. 
c~!eDte Economista da 'França Mr. L"bord 'ranl. 
erevo . n~ aua obra de 1.818 lobre o E.~pirito da, 
A810C'Dfoc" m08trando, que todo' o Go.,erno, que 
preza o Credito Publico, nunca tem impossibilida
de , e '''"0 abreviada, para 8Rtiaflser 101 credores 
de El.tado. - Qui, eae credito, meu,' Numquid 
tJhreviata ele man"$ tMa, uI "on fX',fÍrn redimere' 
Voto por 'anto pela remuneração arLitrada Ás 6. 
lhas do COD1elheiro Moreira. e ai, ainto que foue 
m~noa grandiosa do que eu dtlejava. 

Por dar a hora ficou adiada a diacultlRo. 
O Sr. Prf!,id,nte deo para ordem do dia o 

Projecto de Constituiçõo. 
Levant.ou· .. a seflllio ás 2 bor .. da tarde. 

lJJ;guel Calmon du Pin e illmeida, Secretario 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBL~A. 
Para JOIé Joaquim Carneiro de Camp08. 

11L e E&. Sr. - A Auembléa Geral CODlti· 

tl.inte e Legillatiy. do Imperio "o Hratril, lenc1ô. 
lhe presente o omc'o dI: V. F.x. de ~ do cor. 
rente, em que pedia Ullla C!tpÍA da R~prelt'ntação 
de Frei Manoel Pi,,'O lle .A:&~vtdo, como rrect .. 
para a iuf"rmaçiio 1'le deve ,dar o Ouvidor da Co. 
marca do Rio de aneiro: IUanda remecter a V. 
Ex. a requeridll copia da mencionada ReprtlPIlt&
ção. lleos Guarde a V. Ex. Paço da As&embléa 
em i7 de Outubro de 1823. - João Sewrio,,,o 
JJlaciel da CUIIla. 

Para Luiz da C"nlla Mor,.,.a. 

111. e Ex. Sr. - A Assembléa Gent Con8ti. 
tuinte e I.egislativa do Imperio do Brasil, sendo
lhe presente o Parecer das Commi88Õea de Mari. 
nha e LegislaÇão sobre o Omcio de V. Ex. de 
7 do corrente, em que eJ:pn a duvida em ,ue 88 
achava e Conselho Supremo Militar a re~pe'to do 
modo de julgar as Embarcações apreaadu pela Es
quadra Nacional: Mand& participar 80 Governo 
que precisa de informaçõe. sobre 'os motivos de 18 
não ter posto em execução o Alvará de 50 de 
Deliembro de 1822, e que lhe seja remettida a 
copia do confraclo celebrado com o Primeiro AI. 
mirante quando entrou para o se"i~ NacioDal, 
e das Inatrucçóes que lhe forão dadas, não haven. 
do nisto inconvenit·nte. O que V. Ex. levará ao 
Conhecimento de Sua Magestade Imperial. Deos 
Guarde a V. El[~ Paço da Auembléa em 21 de 
Outubro de 18U - Joio Severituto Maeiel .... 
COIIG.' 

RIO DE JANEIRO NA. IMPRENSA. 'NACIONAL. 1814. 
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.. - DIARIO DA ASSEMBLEA --

GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA 

DO 

IMPERIO DO BRA.SIL 

-
1 8 2 3 • 

'SES8AO DE !9 DE OUTuBRO. 

Prelideracitl do S,.. Ribeiro tl Andrada. 

R Eunidos OI Sra. Deputados pelas 10 horas 
d. manllã ~ te... a chamada" e acharão-!lc presen
tes 70, faltand() eom caUM OI Sra. Pereira da 
'C'",hlJ, A ra'do Gontlim, PinAeiro à' Oliveira, 
Ribeiro d4 RClende, Andmtla , SilvlJ ~ Alertear, 
Olanda CO'Dolcanli·, e Faria Loboto; e sem fill,. 
os Sn. RoeM Franco, Ferreira Françtl, Lop~1 
Gama, PauÚJ e Mel/o', COIIiJ .Aguiar , e Noguei-
ra da Gaflltl. ' 

O Sr. PrlSidr .. llte declarou 'aberta a sessão, e 
lida a Aeta da antecedente foi approvada. 

EDtrárão eDtão Da Sala 08 Sn. C08tt1 Aguiar-, 
Nogueira da Gama, Paula e Mello, e Lopes 
Gama. 

O Sr. Secretario Maciel da Coda tto o se .. 
gointe Officio do Ministro d' Estado dos Negociol 
do Imperio. 

m. e Ex. Sr. - TeDdo a Camara da VirIa 
de Nossa Senhora da Nasareth de Ilapicurú re. 
rr~Dtado a Sua. Magestade o Imperador em O!
ficlo de S d' Abril do corrente anno, e pelo orgao 
do seo Procurador Antqn;o Pereira Rehouçal, a ne
oessitlade de ser transferido o seo Julgado para a 
Aldeia da Missão de Santo Antonio da Saude, 
erigindo-se esta em vma; visto concorrerem ~lIa 
todas as eireunstancias d' um progressivo melhora. 
mento para felicidade de soos habitantell, quando ao 
contrario a Villa de N asareth pela aridez do aeo 
terreno, e absoluta falta das comodidades ibdis
pensaveis para a vida, se torna incapaz de cultu
ra, diminuindo a sua população eonsidera\'elmente: 
De Ordem do Mesmo Augusto Senhor remetto a 
V. Ex. o Oflicio da mencionada Camata, e a re
prel!entação do seo Procurador, para que a Augt1s
'ta Assembléa Geral Constituinte e Legislativa des
te Im perio , tomando conheci mento deste objecto , 
haja de deliberar o que lhe parecer conveDiente. 
Deos Guarde a V. Ex. Paço em ~7 d' Outubro 
de 18!!J. - José J ooqttim Carneiro de CampOl.
Sr. João Severiano M acid da Costa. ' 

Foi remettido á Comniissão de Estatística. 
P.as.soa.ee á ordem do dia, e leo omeSJDO Sr. 

• 

Secretario o Art. l' do l'rojeetod. CODltih.li\~o 
que diz assim: 

Art. 14 A liberdade ReliAiosa no Brasil 10 
se exlende ás 'communhões Chrietãs: todos os que 
as professarem podem Bosar dos Direitos Politiros 
no Imperio. 

A este tempo cntrárão lla sala os Srs. Ferrei .. 
ra França, e Rocha Franco. 

O Sr. Ornella8: - Sr. Presidente: A maferia 
deste Artigo e dOI dous seguinte. he da maior 
importaneia; porque a Religião não Já he'o mais 
poderoso 8Oceorro do coração do homem, • a ori'" 
gem de que dimana a sua maior felicidade, mas 
tambem por ser o mais IIf'guro meio de manter em 
seo ser a sociedade. Attendendo·se a tão grandetr 
interessei, eu desejára que se não podesse tirar d:s 
doutrina que se debale nenhuma ideia fal~a sobre 
a verdadeira intelligenl'Íade Libudade Religi(j~a, 
de que pÓldem resultar funestas conseIIUencia!4, 
principalmenle havendo, como ha, tantos ig;lOranlell 
entre nós. He pOI ibto que eu quizera que se ex
plicasse Dcs&e Artigo o que se entende por Liber
dade Rel;giosa; a Constituição be o Codigo das 
Leis fundamentaes, 'lue hão de regular o Imperio-, 
e todas IS Leis devem, ser elaras, par~ não se dar
lugar a erros perigos(\s. He esta a La reflexão que 
se me otFereee sobre este Artigo. Pa89ando agora 
a analisar a maleria em .i mesma., direi, dec!a
rando primeiro que respeito muito a sabedoria doa 
iltustres' authores do Projeeto, que nõo pOlSO ap
prova\' o que estabelecerão neste lugar, bem. que 
o mesmo se encontre em outras Constituições. Não 
acho ''CODfurme á rasíio e á jus'iça que 'Se declare 
110 Art. 15 que são apenas toleradas as outras Re.
ligiões, alem da Christã t e que não ~osão dos 
direítospoliticos 'OI que as 'professarem, ao mesmo 
tempo que fstes direitos .. e concedem aos de todas 
a8 Communhõcl Chrislãs. Se as outras por fal
sas e monstruosas entrão na exct'pção, tambem eg.. 

eas devem entrar, porqne são iiualmente cheias de 
falsidades, erros, e impiedades; todos conhecem as 
doutrinas de Luthero, Calvino, e outros Here~iar
chas, e todos sabem o que eUea pensavão dos prin
cipacs fUDdamentaes da nossa Fé. Acho pois mais 
conforme á boa r&são e jusliça que todas as ou·, 
tras Heligiões K'm distincção eejão apenas tolera-



'h., e que o culto publico .eja somente o d. Re
ligilio Catholiea AIJostolie. Rom!'P.a ,por ser .. 
unica verdadeira, J!Or ser a Religião do Estado, 
e a que OI Br&6ilelros Bempre tem seguido, tanto 
no tempo em que falismos parte da Nação Porto. 
pela, como depoil que rormamosumn Naçüo inde
peadente. Nem se diga que a NIlÇRO Brasileira 
vem a.1Ier injusta com os estrangeiros negando-lhe 
'o culto publico de SUII R .. ligiões, antes procede 
awim com iguàldade, eslabelecenlto uma regra geral 
para todos som distincção. Alem disto & Nação 
que se constitue póde, sem oftender os Cidadãos 
da. outras ,estabelecer no seo Pacto Social o que 
Ibe parece convir á SU& felicidade. Se os Franc:e
.'. consentin'io nessa ampliação, que comprehende 
todas :&8 Communhóes Cbristlias, tiTerão· po.. mo
tivo a di\'ersidllde de seitas por elles seguidas, e 
por tanlo a Politica ordenava aquena medida; mil 
entre 'nós onde ba perfeita unidade em Religião 
não vejo rasão para se decretar o mesmo, pois 
até o motivo que se aUega de devermos facilitai' 
por todos os meios a entrada dos estrangeiros P'" 
,a augmentar a nossa ~pulação me parece de n~ 
ahum . pelO, porque o Brasil ba de ieDlpre eha~ 
mar a si gnnde numero 41e individuos pelas BUIS 

oaturael proporçóel, uma vel que esses individuos, 
ao abrigo de boas Leis, viváo tranquilJOI e lego
rosem suas peSS081 e bens. São estes os meDI 
principios, e guiado por .nes offereço uma emeD
d. concebida Oestel termOl: 

EMENDA. 

Preponho que em lllgll' da doutribA do 6. 1. 
li lhe .ubstitua a .eguin&e - A Liberdade keli
giosa consiste em que aenbum Cidadão ou estran. 
,eiro possa ler ioquietado e perseguido t de qual
quer modo que seja, pelas lUIS ppiniõe. Religiosas t 
uma Vel que se conforme com as Leis do Esta. 
do, e não perturbe a ordem social oeU. estabele
cida. Quanto porém DO culto publico t só he per
mittido no Brasil aOl da Comunbão Catholica ApoI
Iolica Romana. - O Deputado Onulllu. 

F oi apoiada. 
O Sr. Parira e ftlello: - Eu quisera que V. 

.Ex. CODlultaBs8 a Aaembléa se conviria o discuti. 
rem.se juntol! 09 .A.rtip 14, 15, e 16, como me p~ 
rece acertado pela intima conneúo que tem entre .i. 

O Sr. Pre8itU'1lte propol o que requerera o 
Sr. Paulo e Mello, e foi approTado. 

Em co~uencia desta deciliio lee o Sr. Se. 
ere&ario OI ditol Artigos. 

Art. 16. A. outras Religiõe& alem da Chris
ti, súo apeou toleradas, e a lua pro&uãe inhibe 
o exercicio dOI DireitOl Politicos. 

. Art. 16. A Religião Catbolica ApostoJica 
Rom~na, be a Religião do E.tldo por ucellencia. 
e unlca mantc.ouda por e1le. 

O Sr • .Andrada Machado pedio a palana, e 
depois d' um longo discurso, mandou á Mesa uma 
eme~da de nova zedacção para OI reteridol ares 
Artlgot. 

EMENDA. 

apenu toieradas, 'e 1111 lhes compe~e o el&no de. 
meslieo; , a lua profissão inhibe o exercicio dOi 
direitos poIiticoB. 

16. Ã Religião Catholica Apostolica Romana, 
be a Rcligiiio do Estado, e a unica manteuda por 
eIle; e só a elta comPfte o culto ts'crllo fl'>ra d .. 
Ipjll. - .AndradtJ MacAadc. 

Foi apoiada em todos os trelj A rtigol. 
O Sr. Rocha Franco: - Sr. Presidente: Eu 

~tendia não fallar nesta materia, contentando· me 
ainda agora, como de outra V"el, de dar o meo 
voto simbolicamente, 'e sem o motivar; principal. 
mente., porque pertencendo .. Estado Ecclcsias
\ico tmitimOl l"oaaa opiniões aí face do Povo. 
onde não falta quem 'confuu(la a Libe~dade Re1i~io
li com o Athelsmo, e assente eomslgo ~ue dUler 
Liberdade de Religião \anto mouta como di ler Reli
gião benhuma; como se fôra incompativel a Li. 
berdade com a Religião; mas já fica estabelecida' 
• doutrina elemebtar deste artigo; e la meo ver mui 
lábiainente , porq I:le não sei que lIe poasa dar Re
ligião sem liberdade ~ . como seja o eeo primeiro 
S~nctuario o coração humano ~ onde nio chega a 
força, nem a violenci'. E tanto se tomptu det
ta liberdade o ~.úthor mesmo da Religião, Deoa f 
que o 180 Espli'l.to .. acompa~ba deUa; llégundo 
aquillo dos Livros Santos: Uhi aviem Spirle., 
Domi,.i, . ibi U1Je r tai. E O Apostolo das G'entell_ 
depois de dizer que Abrabam. tivera doulI filho. t 
um da livre. outro da escrava, c:o-.clue ~r de. 
finir esta allegoria que il6. 8OtaOl filhos da livre .• 
ba qual se simbolis.1" a Igreja de Jelb-Christõ. 
Devemoe pois reconbecer que um doa ,rillei,. 
caracteres da nossa Religião he o atr livte,. tolher 
esta liberdade he e()nfiar ponce da Saatidade do 
Enngclho, e da força das suas verdades. Isto he. 
para mim tão certo, quanto estou penuadido que 
o Author d. Religião, DeGs, '" quer adoradOltl. 
em espírito, e verdade. AB&im be que I0I0011 um 
Povo Saato ,comQ lll- chama o Â postolo ~ 
Christãos, IIlas um Povo livre: e nem Dtos quer 
escravos t assim que na nossa Tbeologia o temor 
aervil não basto.. DUDca para justificar. EUe ex
clue o amor: non pote" amor cum timore ",i,ceri t 
diue Macrobio; e o amor alo se conoebe sem 
liberdade, que he o graudt principio de merecer. 
Nio vejo porlanto em que ri contra OI elemMl_ 
da Religião, que proleiiamOl; a liberdade eftabe;. 
lecida &eSte artigo; . DIID a .ua doutrina parece" 
DOva a quem re8ectir que • IDglaea tem á mui. 
to nesta Corle las eua ele o~ão. aonde co.cor.. 
rem publicamente, 18m que dabi DOI tenha naul. 
tado algum mal belD quallto , Politica, De. 
quanto á Moral. P .... rei agora a propor um ~ 
queno aclditamentc ao mesmo artigo, e con ... 
em fazer extensiva essa liberdade ao Judaiamo, o .. 
Religião Judaica, ..na. peta muita aftiaidade que 
tem com a o .. , da qual foi como a lus matu.. 
tina, ou crepuaeulo; como tembem pela Santi
dade das luas figuras, e fi.oIment, em reveJeJleia 
á sua remontada antiguidade. E Da verdade, Sr. 
Presidente, • IlÓS concedem. esse privilegio a. 
LutheranOl, Calvinistas, Zuina4ilDOB, e· tantos enio
troa, que não pel1encelll para Jesu-Chriet.o, teguu .. 

J4. Cada Membro du Communllõet Cbri.tüt do aquelle oraculo do mesmo Senhor: O 911e rrãt1 
p6de profe8llOr a lua Religião DO recinto destinado he ~, contra mim Iv, porque ruSo o den ... 
f.ra CIIe fim. Todo. 08 que profeaarem eatu garemoll aos desgraçados .ludeos, cuja Religiio. 
~olllmunbõea podem gosar dos direilOl politicoa. por assim cliser, foi, lIIe nio • lDãi da .n0llSl , • 

16. AI outra. Religiúel, 11118 da Cbria~ t .&o .. 1.1 .- l Cujas Per •• n. an.di~ da· .uiau. 



(.881 , 

1l0IDOllOI ,discursos lapadol,e ,.1gunl meBmOI 
liobro OI ·nÓ880S ialtares:, como 'o Sanlo J udeo :F.lin8? 

Na qual finalmente :CorÀ'o, ióiéiadós 08 :primdros 
,}Jcrc)el do (;atholicismo,?iPorque totlos ,sabemos 
.que . MariaSilutibima ·foi 'Judia, foi J'udeo o 
IralldelJaptistll ~. .que 'n.iio ,tcve inaior ,cDtreos 
IIllscidol , IcguDdo .• palavra .da 'Verdado 'mes
ma, forão J ndeos .osApostolos; ·Jcl1IlI-Christo 
mcsmo, o fundador d'inos8. Igreja, foi ,Judeo. 
Esuslão IIsrasões. qu~ me induzirão a apresen
tir (l additamcDto ,enullêÍado "~o que submetto ,á :ju
diciosa consideração d~ta AugustaAlsembléa ~ 
aos &ermo. 'leguiDtcs : 

ADDITAMENTO. 

Ao Art ........ A Libe~dade Religiosa DO ·Dra .. 
In, -se estende. na CommunhõcI Chri.tãl, eao 
J udaismoou Religião JudtoicL '-Rocha ·FrSRClh 

Foi apoiado. 
. O Sr. Henrique d,RC8ende.: - ADão ser o 
'finatisn\o, só ulgumaraaão :politica podo contra'" 
. riar OI principios l}ulO-,n08os" 'que acaba ·de ·espen • 

. der o Sr. ,:Atadradll M.cltOlÜJ. Quanto -a mim nas· 
cido eereMo ,na .Religüio€atbolica tt. estou 'con. 
'&eDte comeUa r, :e ;intilDam~nteconvCDddoil"pu
ma da sua DOlltrina-,e da verdade ,doa 'uosD(Jg. 
:nau. Mashe aasimporveDtura :que 'pensa ,omuu
,do ,\Odo·? A 'maior partéacgue outras :Iteligiães , 
,.cada 'umdiz 'da sua 'o mesmo ·que .noa 'dizemOl 
'da fnoSsa;: (ileguema'luciUa·,em 'quefonocreadOl!, 
e ·neUa :praücãoas virtudes civis"elíatural8:e 
'.,eID eu" inemolbonaillumiaado8 'Cátholicos 'acre
ditamoa que Deoa 'seja um Despota ,um ·t1ranRo • 
.rm·ad~sempre do raio . e do trovão" para ferir, 
e ,extermiol1l'aqueUes. 'que :tiverão 'a ,desgraça 'de 
liaaccrem loutra ll.eligi;~o, fação :elles o iqU. ~fize
rem. Hevel'daJetJueos 'fanaticOa '·direm ·que essas 
wirtllde.pralicadaa pf'loa 'qlleaeguem outras Reli
.Jiõe&, :Deo.etl asprem&arom beD8temporaes:;mas 
'. 'OathôJ'icôs ,boAs 'e 'iU'lsfr1tlil8 diJem ;que Deot 
,DAO iperde essas ,almas :puta. ,que seguindo ,de boa 
:fé ia Ueligiiio 'e·m 'quo fomone.dol DOI confinl 
'4la l&erra:t práti'cão as virtudes :n~tlltaetJ $, :ecivil, 
'. 'com sinceridade ,adritüo·a Deoil ((·orno lheeilRR 
aamo. 1)~8m\Ocolldémna 'a virtude, 'ElIe a.al
vará -pellilmêioll que .só .EUe -sabe': e.lae \pôrisao 
_smo que" como ,disse Ium. \DobreDeputado ,.01 

Prútelltantes :nãodevem iira .Roma,pGrque aPom;. 
:,aea'Mageàtade ,do '~ú{to 'C~,~c)lic:o ~~na~rai
·lOs , '. converu-l08 ,queeu 'qUlsera ,que .todos ,ro.. 
8emadlPiuid08 rIO 'grélnio 'da Inossa Sociedade; 
wenbãoeUes·ver o 'nClatiQ 'Culto ,que a :forçada 
'Verdacle (6 :atrahirá. ,Este8 ,são 08 'Ineoà.priu~pi08;; 
IJe assiGlque :pensoiíestas 'rnBtetw.'Mas,teiJlio 
eutodo.os:Bràsileii"'ó)sDOpeqúeno:e~oda \iDi
uha :cabeça? Pen8lio ellca ltod088nim ? :Nãó :qnl 
iJlúdamos:; ino Dl'âliill'à ,muitOS 'fanatiCOl ': \OI'ioi. 
.,igOl 'd. 'Constituição inã'odeiurnõ ;de Jan«(ar :nl:'io 
·di'5tO pará ,usCitarera \~lpov{)s.Já "pOr lâhise :dil" 
qücee ·querdeslhlir lá 'Rd~ghio i; )'íí iâppal"ccem :pas
'«i'uins., ~iíOtretO'i" dizondo(jue se 'qUc.>f Iplantar 
e Atlleismo. 'Por, íi-seop~opodbo ·úliJ 'ad~!tâ.!D"~to 
rao Â~r:tigo ,1:6 ;;taI;ve~ '8Çjacóótrai~.piIDCtpI08 :; 
'mal Ibe íprectSo 'capitular com íOI 'preJlilso8do lI»
V.()~ loque ~mniiJ 'os pôde :tbo~àr 'hcal',eRuít's'ão 
de 'CJue '8eoa 'filh-Ol :f1cão ·com :a libctdadedeapOs
ltiitât'em 'da '<Rehgii~ ,de ,'aeol,eais,? 'que ;08 i~rea
:l'8u iuaqueUa'qllc ôllea j'lI!~ió 'üDica 'verdacle~: 

'be deste 'telD~r zque zOlinimigOiJ íre ;f,5'0 de 'vàle ... 
,AccreecéDte-ae'pols aoAnigoe,quc'aquelle qu. 
:apoala,tar abr~ando outra (~Jlr.unIJlin, fique pri. 
vado ·do ·elerélCiodól'l>itl'itmPu1iiicoa .. () Atei
go cU, ,quisera'eu,comíoSr. Rocl'll F,.anco que ten. 
tt;ndC8l'e 80S J U.d~OI, \poi'9ue:llénh.umCatholiro:àincla 
dIsse que. ·RcbgtüoJudalca.e!'a falsa,; 'aDIé8eUa Ite. 
bRzeem ·quele'fúnda o'Catholitismo; eIte doi ,MO' 
1.ivrol SalltOl ,que ,n{,l'ciramo8 ' .. pro\'Blda verda. 
'de da nos18. )Heeerto que o. Judeoa nã~ creiIi 
que o 'Messias >tenha ii vindo;, :iDas venhão por 
isllO IIieImo, 'elletsemo ,eoiltertidOl peta 101 da 
'verdade. :9 An.15 fique 'muito emhora.,vislo 
queeUe Dão,concec1e "afll 'Pag;iOi" e outros 'Reli. 
gionarlOl, Direitos'PoJitieo8.,e que mesmo nÓf 
I1ÓO espernmoa tet cá Mahomeflnol, Dem outros 
além dOI que seguemolgumá du Seitas ·Christiis. 
São n&e8 1)8 principios, por que fi. úm. tlDeDda, 
que eoncebinl'leea ·,téi'lno, ': 

EMENDA. 

i~Npó"ho r~que 'lO Art. 16ae 'acrescente: .cc • 
.. ., C.tbo'ieó 'que :â~Rtai' 'abraçabdó -outraeêita, 
·fjearáprivadodoext>réicio ,do81direilOl 'pOliticos ,,'
He.';~e, .dt::Rélf1ide. 

F olapólada. 
. '08r.França ~- ·He .para lalneDtarqúe .• 
[Causa 'da I:Jiberdadeci,vll dOi Potos teDha80ffiido 
:tant:aa. 'eipeciel 'de.óppreB6Õe8<, ,que até .daml'sma 
~Rehglão, . san ta e ~1"Dec:eDte «:omo élla _ he, &e te" 
Jlhio :fcit008 ;Governos despotieosuminltromento 
de 'tirannia para'acabruDh~r a ,ruão:; .erigindoelll 
&i'iunfodamcsmaReligião aos íoJhOldo 'fanatismo j 
e da ignoraDcia credula e quase brutol, OI maia 
horroroso. ·vilipendio.coméUd08 ·contra a dignidade 
do homem ;e que,para~xtirpa~emsua rall essa 
fonte peréilileêJeab~80'do Póder,·~que 'iD1íDdo .. 
'toda a ;Eurqpa de rsaugue, 'e !fel arderem cada· 
'falaOI olvaroesma:il coDspicu08 ebeaemeritOl d .. 
eociedadea,'JlOI 'vejamos 'nôs '&gora" 'assim 'como. 
tem ·.i8&o já outro. POYOS :,na tri.tenecesiidaa. 
;de ~reduz'ir 'a lalitigo :~eCoDstitu'iç~o 'Qm.o~,ec'to 
:i.óf:CiraméiÍte 'extranho ,d~ ,Pacto8()a~1 ;pollaRe
!ligiãobem ilie ,vê'gue(enaer~ça; !acadaum. 'que o 
'queira, o'camiilho paraooutro:Mundo t e a CoDa. 
1ihlição 'só :-'tiila \da ,aerrot~ -que 'todós 'em ·co!pÔI1l. 
ção 'éI~vemOl Jevar 'Deste. 'Firrnepdi. DeStes 'Jirinci. 
'pios ~df' :atilcu so~cnte :por uma 1.~i Constitn.cio. 
nala torrente do !àbüso ~qúe, (tcmpnvado o CIda
dão 'de 'lim ~direi(o. -'O ·qual 'DltDC8 'se :podiapi'esu
'mir queiêll~ ireóunciaasenR :irifán~ia:aas. So~iel,aael 
IlumaDas', 'digo, :qu-e he ;p~ra '101m ·tãoho~l'Cf8aa 
Kleia e rconS8quenlérilelJle 'apal:.vratolJerancla" ~co. 
inoa 'outra de iinlolleranciaem materiadeRcli. 
;gjão:.1'm~.)e~.las_-tlazérn ,c.!!, ICll!p'rê86tl0 'resu~ida., 
aSSOCIada '8 'laC1R ,de um Poder, 'de orna Aothon. 
'dade., 'que <eoacii:va:men(e 'pertcnde :jnftuir,.·e douji. 
'nar o :Iivrc ·arbitrio ',1IlCtlDscicneia -liaS '"bseq,iio8, 
quc ·acreatutR '}lO" 'Rfféi~ão, :e 'impulso 'lunorlÍlhe 
leva<1a :a>P!iêS~r ;~ :8eoC,rearlor; 'U qu~ 'vem, 'a:ser 
'um .prin·cipio 'de 'Pbliliea \falso, c '~~c .. oso. 'fautor 
iCló 'fan.ii~.n~:.,'~ (e~piril~ '~e 'pÍlriid~ ,'llel'i:~080! ,'que 
iarma iÓS 'homem 'un8 'C'ontr. os 'ôüttos •• ;mbóra 'ae 
,adm~ita 'umliO 'culto ~públieo 'rolila :aqt1~lIe :que :.per
'(ence 'a comm.".idade :ao Estado :;'mas o ·Cidallã .. 
,(Jé\'e :scr 'conSiaerg{to 'MnO livre :no 'foro 'da sua 
(coosêiMiM', 'rata. 'M'O '·.r ~J1etseguiao 'pelo 'mesmo 
'Eltaao'por 'mouvos ·ac 'soa erença ·pamcálár.· 'Nlo 
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Lei medo que a ltellgiio Catboliea, qne ora pro
fe.u.mos t venha a diminuir decollsideração pelo 
culto particular dAli outras; nenhnm humem deix.a 
110 J)Uíl ena qlle nasce0, a Religião de leOl Pais 
em que fui educado, pera ir, abr4çar. oulra; aq~el. 
les que o fazem tem sempre um interesse profano 
Detla apostasia t e pouco le perde nl excomunhão 
cie um tavl'0crita. Nio sejamo. pois máos l'olitic08 
ta cusla de parecermos mui Catholicos. O ~rasil 
1Ieces~ila de, puvolÇiio, de homens industriosos" 
que aprovc.:itaD~o as faci1iiadcs naturaes qu~ eUe 
ofl~rcce t em bl·eve o fa(;ão opulento: deve pOl9 »or 
IeO proJlrio intcleS!le tcr um goveroo hospitaleiro, 

• c não lIlelÓlluinho, e, taoat1co , que se importe. rom 
o ,que se crê, (lU lW deixa de crêr em materla de 
lteligiãu. Fique á provincia da prédica doa Theo
Jogos a, persu~sãu peios meioa que recomrue.da o 
Evaugclho; o Gover,no os, honre e Ilrotcja em scos 
traul11hos, COlDO 1\Iestrc:s da Religião que professa; 
lllU rc~pcitc todavia o dil'(;ilo, d:1 liberd:1dc civil, 
com que o cid3diio póde crer, ou deixar de crer 
aquillo que se lhe cosina; l)C)rque crer t ou nlio 
crer nio lu: criu~e. Votllri~ pois pelcs artigos se· 
gundo est~o rçdi~-wos j se '1100 q,UI: a mesma pala. 
;vra tO!~,rtmá('.. he. Q4lrB mim mal S08ale; e reger. 
taria aliaI) tOUllS 11!J: emcm4a,,Cf\U'lo menos libl:aes, 
e menos Ci)nsc(:t;1n~aa do principio que tcubo cs
I,llt:lecitlo. 

Ú . Sr. Ilellr.ique8 a, Ruen.1e: - Eu direi 
contra pd:l~ .mcsnl;lS ~asõc"", O lWbre Deputauo dia
I' t que uenhUOl homcm ~Jt& a 8ua ltcligião te 

aquellc que a d,~i.xa ~o telP nenhulll8, he falio 
.le, moral, e le,va.s~ d algulll u.teresse. He por ia
.0 meslUo que A'lueU., que dei~a sua RcligiiQ.. niio 
lem nenhu~a" que nÓI o queremos apartar da 
D08&:I sociedarl,e; pur isso que todos os ,que profes. 
..:lo llm~ ltcligião, dão .um certo grão de desprcso 
e iufamia a nquclle, q\1e abandona a lua, be que 
eu prop~z que seja privado do U80 dos Direitos 
Politicos o <;atholico que apostatar: gente sem ca
racter, sem Uelibião, e sem moral, não deve go
iar destes Direitos. Eu sei quc eUca sc fariiio by
pccritas; ãci quc JcstSs Chr.isto ameaçava excomu· 
l1htio t e dcsgraç3s a(" Itypocrita t mas eu disse que 
he precitlo Dttender ás consciencias timoratas, e 
capitular com os prejuizos IlUblicos. Os povos cho
car-&c-hi~o muito, persuadindo.se que nós deiuva. 
mos livre a seos filhos o apostatarem, quando qui. 
lessem. l)crgunta o nobre Deputado t o que temos 
n,',s com o povo i~norantc? Temos muito; se o 
1(;0 numcro IIC muito grande t púde causar ruina; 
agora se he t"io pequeno, que não fal pelO, be ou
tro caso; ma3 he IJrccitio considerar, Sr. Presiden
te, que dadivas t (jue não servem a quem se ctlo, 
são illuteiti t ou nocivas: Leis que não sáo apro
pl'iadus á aqlJelles para quem se legisla são leis 
m:~Ii. O optimo h~m sempre 110 o melhor' he pre
deo ver se he ou niío aplicavel ás circunstancias. 
'roelas as cousas prin'cipiiio, depois chegiío ao seo 
termo. Tal alimento forle, que he bom para o cs. 
tomngo de um homem tambem forte, não vóde o 
homem novo, ou o meuino de repente suporta.lo. He 
rrecilo crca lI) com leite; e depois le habilita par. 
alimentos mais fortes; crei,o que nem tudo se deve 
fazer de repl'nte; he precilO at.,nder ao eltado dOi 
}lOVOII. Por isso propul o mco additameBto, que 
Julguei ju~to: todavia a Auembléa decidirA come 
eutender melhor: eu tambem Dão 1011 aaailG afor .. r. "I miIlhal "'pÍJliõ ... 

o Sr. Carcal1ln e Mello: - Os Ântb"rel dei
te Pl'ojecto; Sr. p'rcllidente, leguirilo o OlE'tho
do lIo estabelt"cer em 'thepo cada um dos direi. 
tos Íli~\ivjduaes do bOIU~!n para exp1.icDI· depoil 
a8 limltaçúes que de,'erlao ter na 80CIf'dade. Por 
este motivo estabelecerão tambem como direito 
individual dos Cidadüo" Bl'osileiros a Liberdllde 
Reli ... iosa, e nOI Artigo~ que discutimos pOleriio 
81 l~nitações que j\lI~li:-iio c~It\'eni~lltes e justa .. 
8e este um dos defeitos mais cnpllOel:t no!! Co
di-os em geral tornando-08 doutrinaes. Semilbllft 
te e> methodo he mais apropriado palra discussões 
filoso6cIl8 de uso dali EIiC.,llll4, e ~olltém 11 grlR
de di6iculdudc de f"Xplicar ddia.içõeM qU"I'.i sem • 
pre dilliceis e perig06ê18, e por eea'to mUito ar
ri~cadiUI cm materiall de Legisla,;ão, por (luanto 
produsem ineonMcqucncll\s, tiltendo u8 Codigoe 
antes linos lIe .toutl'inll do ct'le Complexo ' de 
l,eis pura aereln obscf\'adas. 'fodo o J ... egiill~dot 
elcove com madura e eeria reflextio escolher lI'en
tre o~ materias R8 que forp.m mais conformei 
aos Direitos Sociacs e á utilidnde geral, e es· 
tabelecer rt'gras limpas de duvidos e propriol 
p~ra a ób~t'rvntlciu. 1IIto que deve ter lugar em 
(Iualftucr Codigo J ... e~islativo de,'e ler particu
hlrmente observado em UIll Codigo Con~titucio
nal. Quando se estnbelleceo e sDnccionou o prin:' 
c:ipio ger31 da Liberdade Religiosa cu diliséra 
que se omittisse por est.!! fundamentos, que sio 
de muita e p3rticulllr importanda; mas por me. 
lcstia não assisti ai estas' discussões, nem tal tez 
pre\'DI~('8'se a_minha opinião. ~e n~~ trat81~ 
mos esta (Iuestuo como filosofol' pohllcOI pode
riamos cs~abellecer nqueUa tbt"Se como ~onform. 
aos principio8 geraes doa direito.. do homem'; 
mas o nosso dC\'er he limitado ao de Legislado
refi, á quem cumpre uãe deixar nas Leis, maior
mente sendo Constitucionllcs, princípios de du. 
"idas; o a these presente vai ('ncber de pavor 
e Busto os conlieiencias timidas que se pcrsuadi~ 
rio de que fica sendo livre li qualquer dos nos
f.OS cidaCiiios, que pro:essão dE'tlde o berço a 
Religião Catholica Romana, o abraçar qUlllquer 
outra Religiiio. ~Ias a these 'passou '; cetá ADnce 
c:ionada por esta Augusta As&('tnhléa; e' não he' 
possivel já revogai. a , lIeDl a tunto se afouta a 
minha ousadia. Cumpre por tanto estabelecer 
nestes Artigos as explicações que prntitamente 
aStlignaJem o uso da Liberdade Religi08a. Fôra 
assim conveniente cstabelJecer que em lugar do 
Artigo 14 se puzesse o Artigo 16, em que 88 
diz que a Religião por excellencia be a Catho. 
Jica Romana; P. dizer-se depois que se tolerão 
todas a8 mais Religiões, podendo os que pro
fessarem 8S de Communhão Christã It0zar dOI 
Direitos Politic08. Desta maneira Dão ficava tão 
a8sustadora a idéa da Libe,rdade Religiosa, não 
dando lugar aos timoratos a que peosem que 
assim, se estabelece a ampla e larga liberdade 
de' 'consciencia. A tolerancia t Sr. Presidente, 
não he só' conforme li politica pura e tranquil
lidade dos Estados t mas aos principioR essenciaet 
da Religião Cbristã. O Seo Divino Instituidor 
persuadio com doçura e Olaollidão os 9ue devião 
entrar neUa; ensinou aos Se08 Discipulos el'ta 
mesma Dlaxioao, ordenando-lhes que pregas&em. 
penuadil8em,e consolassem com o balsamo d. 
lua pura doutrina, e sã moral OI feridol e en .. 
trado. 4a peat. do .. tmIJDO, •• d. qaalqu. 
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·18. 1teligiRo. O eelehré livro intitulado: Je,u 
CllriJlo pt/a '"l1 tolcrtmcin modt-Io dOI L~gillQdo
reI: e que explica a fundo t>IIta doutrina lie con
tado entro os ortodoxos. O~ mais celebrei elcri. 
rlores de Direito Publico Ecclesilllltico abração 
.~,Dlofil?s(\fic:" Juridicll, e muito Chri~tã, e 
_elino <':athohca, ~ toleruncia de todos 08 cul
t08 na Sociedade. A principal base desta dou
trina be o direito innnto a todo o homem de 
adorar o Ente Supremo ' no seo coraçúo, ubta
~ndo aqueUo Cl1lto, "que mais lhe convém· com
retindo porém ao LegiHlador modera·lo c~m a. 
cl~eUa8 ilultituiçúcA, qÚi; leudo conformei a este 
principio combinem tambem o' interene da SOe 
eiedade,conlolidando a leguranda do culto do. 
nlinantc, e evitundo OI pf!rigol daR controver
.ial, proselytismo8, e querelllls de Religião. Ho 
tüo hg~do o culto publico toom OI interesses 
politico8, que o Lt'gijlador não deve perder de 
vilta a IUlI inftu(mcia no bem estar da Socieda. 
ele. Lt'udoR da força destes ar~cmentol, e d .. 
liç6e1 da Historia que taDtas pagioas traa ensan. 
«uentadu pelo furor das ltuerrDS, e do princi
pio upos~o pelos mais c~lebrel 610sofoll de que 
a tQlerancla ho quem .. "tJOguo e apaga o furor 
dOI partidos e do prosel),ti8mo, aS8entlo que 
não lia. nem para bem da mesma Religião Ca
tbolica, ilcm para tranquilidade do E8tado, ma
Sima mais acertada do que o estabelecimento 
de uma luminoll8 toleranci:a, por maneira esta· 
belecida que a principal Religião do E~tado 
Dão linta dellultre, nem perigue nal luas inl. 
tituições, CJue pela maior parte le derivão do 
tI!O e prataca antiga da Religião dominante, • 
tia influencia que ella produz nOI costumes. A 
pratica da8 Nações "em em apoio delta doutri. 
na. A Historia n08 ensina quantos malesae tem 
s"guido da iotolerancia

o
' e qaantoa bens tem pro

tluc;ido a potitica obst'!fVancia de le tolerarem 
tliverdos Cultos. Um lMal entendido zelo da Re
ligiio Catbolic8 levou 011 nOS80S maiorel a ta· 
lor com ferro e fogo todos OI miseraveis que 
»iio proft:s88"úo elta Religião. A ,Alia, a A frica, 
e a America fllrão o tbeatro de tão sanguinolen
ta deyoçaio; e u)esmo em Portugal, a exemfllo 
110s Hespanhocl, o celebre e sabio Rei D. 
~Ianoel fez Janc;ar rárn vinte mil fllmiliall de J u
deol, que, f;egundo o grande Historiador Damião 
lIe Gou, por niio quererem mudar da crença cl. 
leOI pais, levárão para diversas partes da Eu. 
ropa as artes, industria, commercio, e a\'ulta
tlissimOs c~bedaell, que forão enriquf'cer diversos 
paizes. A revogação do Edito de N antes pro
CluMio iguaell Dlales á França; e OI Huguenotes, 
que pela lIabedor;i. do Grande Henrique IV. se 
desafrontárão das porfiou8 perseguições, e da 
aoemoria horrivel do dia de S. Bartholomeo, 
,irão-se fim;adns a deichar o patrio solo, vindo 
~m grande parte po\'oar e agricultar os paizea 
da America do Norte. Deixo outros muitol fit
dOI que são conhecidos de torlos, para ·referir 
alguns ~m contrario que fi,rlalecem e confirmão 
• nossa opinião. Em Portugal mesmo, donde 
,'Vem a nOI"a origem, ha eXf'mplos de tamanha 
'oleroncia, que COlllom08 Mour08 ~ Judeos em
pregados elD dh'erllos log:.res do Estado: Na ce. 
lebre Lei cm que tle desterrou a barbamdade d. 
~ rcputllrcm Ãufameli 08 detlcendentel d('IS8 Na
~8 acolhida, e depois de,eoerada, .. reCer ... 

alguns delltel fado.. Tira porém toda a duviCla 
de que a tulerancia .eja contra 08 principios da 
Religilio ChriRtã, melUhO da Calholl"., 8 prata
c~ que deUa ha na prop .. ia Capitol do Clltholi
CISIftO, vendo-se J ude08 toJerudoll e nquarteladM 
no pl"opr:o seio da Cup;tlll do mundo Catboli
co; no celebre bairru d<:nominado J tllo existt-Ol 
só J udeoll, que ó custa de UID certo imposto eo .... 
servio a Rua Religião, USO'I e c08tumes. Mo
dernamente na França, netise Reinu Chri~tianis. 
limo e Ii~do ao Vatholicismo t fie eltilbp.lt'C8e 
rio institulçõe. de.ta natureza. Verdade lIe que 
nall Conltituiçóes, modernos Legi.ladorea, que 
se presavio de deflabusados. proscreverão o uso 
das mais' Religiões, eflltabeleceodo.a como uni
ca; e he para pasmar que estell homenl tão fau
tor~M ~e.oidéaJ; liberaes, restringil8t'm taDto ai 
d. ltellt;lllo. Dar-lbe·hemos por motivo • ma
nhosa Politica de tleduizrem os Povos, lilOD
geando-os com 011 lentimentol da unica obter
\'Incia da 8ua Religião, bem como o fizer'" 
emn a conler.vação das sI.tigas Dynsstiu, para 
OI levarem a08 leos fins politicos. Convém por 
tanto, Sr. Presidente, confessar que. tolerancia 
al,im regulada nlo otrende a Religião, e promov. 
OI interesses politieos e lociael. Se o celebre 
e8criptor. da Decadeucia do Imperio Romano 
justifica de algum modo a politica dos Impe .... 
Clores Romanos peneguindo os primeiroll Chril
tãol, 8e elogia o celeb_r-'"i Imperador Juliano por 
leguir a mesma vereda~ffirmando que a intro
ducção d'aquella DOU lleligião hia contra a ao
tiga prMperidade do Imperio, cuja Religião era 
intimamente ligada com as instituições polítical, 
s~ndo a maior parte dos seos De08et yirtud. 
deificadas, devemos dizer que nem a doutrina 
d'aquelle sabio he algum Evangelho, nem deve 
ler admittida sem 8e dizer que a doutrina do. 
primeiros Christãos era nova, e parecia por i,-
10 perigos. nt aquel1el tempos escuros, e era aI. 
gum tauto arriscada pelo espirito de prolelytis
mo. O ponto está em que o Estado combine 
por tal modo o UIO e pratica dai diverllu Re
ligiões que s. conserve a paz; que a Religião 
principal do Estado não perca o 8t'!0 lU!ltre e 
esplendor, e uão se aigão perseguições. Por cer
to não as haveriõ, guardando-se R regra de que 
seja o culto da. toleradas I'articular, e se evi
·em nft"eolBs de inter.8lea nesta materia. O ez
emplo dos EMt.dos Unidos, que levão muit., 
annte eate principio não havendo Religião 'Bl
guma dominante nem paga ,Pelo E~tado, mestra 
que OI Povoe uma vez dentados a si pelo ai
vedrio de escolherem o culto q~le mais quizerena 
nio uaão de proselyti5mo, nelO becendem ,uerra. 
de Religiio. Dir·nol-bio que elte exemplo não 
nos deve lervir de regra, ~rque nos Estado. 
Unido. não ha Religião do Estado, que se deva 
manter iIlesa do contagio de outras doutrinai. 
De bom grado o concedo; e ~te nunca vi.to 
exemplo n. Historia antiga e moderna, etreito 
ele ser aql1ella povoação composta de homens de 
diver8Rs Religiões (' Seitafl, em quem não bavia, 
por 811sim dizer, Religião alguma privilegiada, 
foi só trazido para mostr.r o pouco que se po
dem tf'mer hoje em dia perigos de pra8elytilmo. 
Nó" temo. entre nós argumento mais poderoso. 
Esistf! uma Igrf'ja e Culto Anglicano, permittj_ 
do pelo Tn ... o .t. 19 de Fenreiro ti. i810, 
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t deUe I.e n;o ,eguio ainda o oa8" Je.e perigo, 
~em receio de del'3SRoc<'go, apczar de que, des .. 
lisando-fle 08 Inglczeli ut~Ulo tanto do que lhes 
füra permittido, cOlIstrUlr.io Igr('ja com exterior 
proprio, dello8, u que 'he~ 10l"a expre~a.m~nte 
denegado. Conforme a todos estes raCIOCInIOS, 
Sr. PrcRidente,' he o concedcr·sl', depois de ,es· 
tabelecido (, fonto de, quo a Religião Catholica 
he a priocipa e a uoica mantida pelo Estndo, 
, toleraneia de todas OI Religiões com seo, cul
to particular. Não ha assim que receár ofTeosa 
algt:mll á tr;tnquillidade publica, nem me8mo I"e
~e'io do abullo da Liberdade Religiosa, que 8e 
!Itabf:leceo como these.; por quanto do uso par
"cular não resultaráõ incentivos para mUdaliças, 
tendo o principal fiador desta materia .. persua. 
~ilo enl que cada um está, de que a Religi.io em 
que foi educado he de todal a melhor. Este 
p~incipio c~rto, observado em tod~8 ai Nações, 
foi mui felizmente explicado pela boca da ceie
"re Zaira, ná Tragedia do seo nOliJe, qua.ndo 
arguida pelo C.vallciro Francez de amá r,' e per
!i.tir no Culto dOI M usulmnnoi, sendo de ori. 
,('m Fraoceza, respondeo,. que não tendo visto 
o,utro .Jgum culto desde que tivera o UIO da 
tasão, julgava aquclle o Illelhor de todos. O 
culto da Nação em '1ue le nasce0, ,e em que 
ie babita, he de tal fôrma arreigado no cora· 
ção do homem, que para mudar he nt'cessario 
~u uma forçola. convicçã."'; o q.e he dado a 
poUCOI; ou motavos de IDtereSle qu~, tanto ar· 
raltr. OI homen8. São por cOil8e~ulnte pOUC,08 
08 ca801 dellta natureza; e alem disto, applican
do a doutrina ao, nosso ca80 08 Bispos tem por, 
iua Instituição Divin'a, direito de vigiar lobre 
elltaA mudançal,. e .lIthotidade para a, evitar' e 
punir. Resta, Sr. Presidenté, follar dá Outra 
parte do Artigo, que. estabelece ,que poderão 
g(~iRr dOI Direitos políticos de ~i~~diiol Brali. 
lelroR OI Que professarem as RehglUel de Com. 
.. unhão Chriltã sem ser a Catbolica' f ficando 
d.i1es privadol os que profelsárem Ó8 outrah~, A 
ra8ão tfesta particular ,excepção, ácer~a das Re
ligiõlI que não 6ã~ Cbristã8; be, mui hean fun. 
da"a;, e tem por' base a peior '"l0ral e· extrava
_aocl~ de cultQS, de que se 11:\0 podem espé
~ar ~ir!udt;t' mor~e8.e.I!01itica8. Nas ÇO,!,ffiUllhóes 
Chrl8tDI o h~ a Rehgulo de J esu ,Chf:lsto e a 
lua fllH,,'iflsirtia,pura, e di,,.ina 1II0ra1. Verdade· he 
qUE! di~p.reilç)" h~ na crença de alguns misterios, 
4[i' n. fôrma do t.,ultl!,~ illas uús não Romos) Théo-
19908" lomos Legillladores. politicos;, eJ todã, a 
doutri~a~ atcS aqui exposta convence de que, a 
instituição accresceritada' ,nl\ uft'ima parte do) A'f. 
tigo niio otrende a Religião,. ne'o,. p Politica. So 
os que 88 professarem forem Cidadãos Bruilei. 
r08,' p~r nàiciB)eut"? 9u. natu!A}isaçn~;, iójú'8!0 
• erll· pnval.08 dos dl.r.eltol!. p'O'Ia'ICOI so pela', dlr. 
ft>l'en~a de. crença, e exemplo' temol nâ Cbris
tiani!l~im~ Franç~. '. onde' tode8 08 Cidadãos; go" 
Ii~ de }guaes dll~~ltO!J; e· para, notar he, que 
peln~ tf! m~:RIl p,?rfiá ,com' (I'fe .. 011, Ingleze8' prÍ\;-ão 
OI Côtholic08' Jrlm~dczel! do" Eruprp~os Palifi. 
co .. , II~ tem- IIUIiCltádo' quereHa'í ReJigiellaa;: e 
d.illcu lI!'Õt!8f q;ue (alvez IcJli~ 8', óiig~iD' principal 
d. anarchaa e desgraças da lrlands ó' Nem he 
~.r8 aSII;uflt.r que e.ta~ faeuldadé, convide -á mu
CJ.",ça ~e crenç.~; pelo, tontráfi,oq~,8Dto mail 
Ulefàllcia •• "o. cultô., J' •.• lil: ft~v par. 

todos que' ,ó. profé'sKo., Ülàiór' trlnq,)llitÍâdê • 
soct'go laa, e men08 querellás ReHg'ioiU~. Aleria 
disto, Sr. Prelidente, he este o nleió do con~ 
,·idaa:. Estrangeiros por,à 8ugme~t"r D. n01l80' . pô. 
voaçao, que tao mangoada esta, e tuo d<llipro,. 
porcionada (l grande' extenslÃo do territorio 'lu, 
possuimos. Ninguem 8e expatria 8flO acerte .. 
que ha de encoíltrar gRraDtilis dos lIe08 direito. 
individuaes; e de t>ropriedado. e a tólerunci. 
do 8('0 culto, no Pãlz,que vai adóptllr por' no.. 
va P~tria: São ,erdad~8 i.contestRveis, que • 
experu;nela de todos os tempos, e o que: .. co ... 
tece n08 Estadoll Unido." prov. sem replica; • 
por certo he inhérenté á todo o b,omem o de-. 
SE'jo de gosar da segurançl\ pC!!8oal, e' de' p~ 
pr~edade; e d4t permant'cer lia Religião, com q_ 
foi creado e educado, a quílpor iS80 lem por ver. 
dadair.. O Artigo poié sen'do concebido ria ma.~ 
neira acima dita tira todos ai duY'idãl e receio., 
que se antolhüo ao ver el!la materia. Sf'jlluOI. 
Sr. Presidente, ,ê.heréut~ com' a8 luzes do s.. 
çu)o; .sejamol filoRofoll sem' demasia; politicoe. 
Bt'm afoitesa, e ReJi~io!ol sem f.u;llllilmo. D~ 
hypocrilia.. . ' 
. ~ melmo Sr. Deputàdo mandou' Meu. .. 
,qulDte 

EMENDAi 

No Jupr d'o Art. 14: ponha.se o qúe se di. 
no Art. 16. 

.. .. Art. 15. 'tolerio.;ae todas .s Réligiõel é o I. 
Culto partic\llar; e os' Clue proféiíàreo) ás Chrií-r 
ti." poderiõ gosar dos dirt>itós j"iolitic()& de Ci. 
dãoll Bra.ileifos; sendo IIÓ toleràdos 08 que pé ... 
t~l!cerem a outra8 Communhõe •• · ~'C'a,W;dllo • 
Mello. 

Foi apoiedaó' 
O Sr. Silva L18"fxxH ..... Sr. Presidente: H .. 

vendo-Se pelo rcquérimellto de Ittúli Sr. DéputadG 
~sta Sessã? deferido o reullÍrcm·se p3ra á disc .... 
1i!10. O! Artlgop !4, 15,.1~ do' Projecló da Cóa!
tltu,çaO ,que sao de .. llIateilàs tÓRneXAS,. não pn. 
10, dar ,VOIO 5em t~.inbeiii. ltâíei: n collaÇio (» Art. 
!~ des~ m .. esmo; Tltülo" e Cápituló.t é ó Art. 1143 
do ArL 6. Cap., 1.0 , Y'istô que' Ihê mO' colielâti. 
YÓtk Naquellc Artigo ii se' di~. qúe ~08 BiapOll 
fica. sal v& a Censurá dos EséJ:itol publiéadolJ *ubre 
o Dogma e 1\Ioral;· é quandô os· Autbóre'l', e ,aa 
sua.falta" os publicadores" forem da' Religião C .. 
thohca.: o G~VéthoaÚ'xmará, ás, mesmo's' Bispos pà. 
ra: selém: pUDIdos os c(llpad(ji~He Dotavel a iiiCôD4 
i~~eDcia de: Sé. ordenar âOs Bisp08 á Cénsúfa 
somente dos' elicrlptoS contra o. Dogmá é Moral' 
e, não, contra o Cult.o é.stâbéfecido. é o conceder: 
.uxili~' do Gover.n~ ... pára~ sé J>\lilir~m oí culpado.:, 
8e· forem da RebglliO' Catbóliéli.- Sé bá Liberdade 
~ligiosa;cómô lia; culpa' em pübli~ar êàdá' ii1di • 
Vl~UO', usinclo de~.seo liVre,. atl>itiio, o que: en(ên. 
de ser verdade ,. álnda contra Ó, qU,e, se dis ler 
Dogma. e ~I~r~,' séndO' matériá .de dúv~da aós:que 
de tudo dUVldllo ," e· nffectão' de; supétiór entendi
meo.to ~ o_qti~· lievérda'déiro Dogma; e {)'Ora Mo. 
ral? .Rse OlstO ba culpa;, pótque fiérão .punido. 
unic:lm:en.te: o8'.Esct~p~ore~" quê' prófesiliio: ~ Réligi~ô 
Ca~bohca'? Que prIVIlégiO tetio ós EscriPtorea d .. 
Dl818 ,Communhõeri ~ SéitD8 para\ ferem impÜÜlcí" 
de no attaqu'é do Dogma e dá Moral? Nó' Ario. 
~48'he: tiotavel, qúe ile~ óbMgue: õ I mpérádor' .' 
,gt~ 0._"" .. ',.t"li&~ eaab'Q.U:aj' ~p'.~" a.-,. 



eM, 
..... ,aile .b~p-"o-e ,~pr .. ~_." a o,*"aUa ~ 
• _Ua observ.r ;~JnP,Ili~d9-o todavia a obaer. 
YtU'. D f.Qe, 'fI.hscrvA\' ,a Constit"idió Politiea 'da 
JiaÇlio Bra8i1~ir~. e .8 I~"i. • ... is. d~' Im.,eriu, Co
.. o I.m~rud~r f'~derlÍ. man~,r t .. l .Religião, .e 
" B...,.tl~"f('~ Ct'm Jlb",d~~~ de Dá" ObserV.U3' ~iI 
• 'COOUlldICçi,o da r..aran#a ,d.a Liberda.de . BeUgio
•• que- OI le08 defellllc".". ditem .Ier a Columo. 
tIu ma i, Garant.ia. doe Direito. in,Uvidu&e't e, iem 
• 'qual, ' toelu AI outr .. ' cahetn PQr ~t:rra! Seja-me 
pr.1 mittWo notar, que. ' d'po. i .. ' da rev. oluçii. o da 
FuDça. Yogario por aJggn~ 'gno. ~ ~J.,~ IR .... 
P de - hilJerdatle ç J KUl!ldu4ç~ ~' ,4epoi. "ub~ 
l&Ít.uiJlo... ... ~le - OloNa e·Yidona. ...:.. 1» .... 
do ·"'.odu: ago~a lubr.o4;ou.1e .~d. ~ 
O .... ratilU, que I~ est"vllo encaDwadal .. ai ·Tran
~õet Commcrcit<A!1 ,e Dil11omnbea.. E qU&e1 ~o 
... fiadores aulidnrioade8i18 G.r.~tiaa, .CC»gl. ~ 
eia1idade a'dA .' .. ibcrdade Religio .. , dando a ~ 
tola' ele que. não tu.b::aráõ a cünscienci. e .mDo. 
.ia 4101 1'0 ... ·• que .lilli IÓ 8spirioámelbor or. 
... iuçio do ~overao ,ara ~ ~.!Sn""qya 4-IU. 
~, ~r,oprlet1~, .Jl"h~",9 ,dq p~.p. Fi. 
~"eI eapaotaílo de yef ao Apologllta do froJecto 
faaer nesta Sf!~~O ~~~da (10 ~r~lfJ t ~do .. 
Ti.l,ulo de Ezulle."cia, tO h.,ia 11_ , .d~l~ 
... B~lig.i;"'O dgl;8~" .... '" "~m~tt,, ,y .tJ):I~ , jj 
"~cón~id,radf). "~ranb~ ~l tit'IIg;pgrq~. o.,. 
er.~/~~it, te ~ .... fei~ ~ .... , ... , e .. ~ ~pplj~,J~ • 
_ 1I .. slli,., rxcell~_ NüO' a~~a,~ ~.m.q ~ 
Ti",~., ~N!~.d., peI.'pj~ ,',I~, 11' )t.ã~ ". 
_A,L de~:Unjca, Saneta';'" .~ Não er. Dée ..... i. Ita .ç~!J.ti,~iQio ~ .~e~ Q"",~r~iig '4- Iih 
ltl4io ~ .EÀI!J~;' rorq"'Q .qj~gQ~m j~~Mf ~q,j~ 
_Ua ,; n~~~ r~!.~Jº~ niuq' ~r~~, "'!n !}fJ ~ 
_~ e l.".,r ~P~yp Br~ftjl~i,~f ,qº~ hp ÇI~b9l' .. 
co d6 ~oraç.ão, e qu~ 8.e ~~P'AA ao ç~",!g Pb.i~ 
... eo~ a P'!a~~ IqNra.tfice~~ia; ~. ~up~~ J,çg .. ~ 
,a ~ue ~ ~~ Illlrhio .~ ~l()r~ .~ 'p~ ~ ~ 
,,"l~o ~ ... il~~ ~~ ~, 'ql1 ~~II~, çg!B.~g, 
pndo R9I pr.qlllD,~' lumiq.r,~ 8n_e p TlJro.~()do 
AJri ..... o· e~ .u.,· .lgN'j.~!· pare~m qQ~m '~u~, 
• do o in~,so .~~ ·A.I'l~bia " e ~od31 ~ ~q~ 
.. 8~r"" ~m.~~ .. ªçãº d~ Pa,i ~e ill!rn~M .. 
...... 1.".0 imp'~.me~.() ~rt~. 8~t!), (;"p. JI. ,e ... q", 
M,- eoDccdeo o Di~ito de ~~ªdã~ B~il~~ IQ~ 
Eman~if()l nat,.r~I~!lftdQ8, g~~Jq~er qg~ f~~~ -. 
ia ~ligilio, peJ. J'le~~e&6~~a~ç pq"t~~ ~C! •• 'flI! 
hi •• 0 Im,lfri,. E~ro.Pç9S cte,. ~ ~r. ~~Ibqra d. 
popllJaçãu e 'ndu.'ri ... Nq() co~~~~ ruer (P"' ... 
.. ~~r,) • ",~~H() dcJlt:s ;"quir;fúo de ~"ert: , 
";14;, (~ m,w;6.,,~. C~tanto que não tur~ o :t:"" 
wdo. ~ ~. C,.lto ~ pode~ viv~r, cuar, eg~~f!''''' In" ~~~.lt~rar~. f!~(".~.' q'la,lq~er ..• r~, "'qlm~ .. 
.. rePrAl,' ~" ~1I.~~ténº ~,,,ngelh() .r~IQ~~ 
la.,. . ch~r~~!l~~ .~ E~~i'ang~ir.98, ~'!IO 4~~"ra, q .. , 
40 '~i. dç J ui~g o' ~~~r~ ~hil! ~rguir4 IIGI .... 69_ 
- e,r~ ~~rl!'V!~td,.º,·· e ~I;() "., DCQlll!~/~.. ~. ~ i" 
" ~ PQré~· a ~~~m~ raz~~ • mpeitq ~~ Pllf~ 
.' 4~. fai" q~e, q9i~rflD apoe~~r ~. R,lig~@ 
Cat~9Ijea, e n(!m ain«J~a re~pei~ clQ8 ~s&raDgeirQ. 
ji_d~ntea d~Ua, par.~ ~r~~ º~ n~rei~8 P()hti~ 
?()r i~. qilf,l, P9~~ ~~~ir ~q8 Ar';~ 14 f! 16 li 
... :liJld~ ("~I,ll .~ ~~m~~, qu.~ j(t ~I~ S~b~ 
.. Deput"cl,Q" . 6~,r~9, ~~n~~ce~o ... ~dlic: .• ld ... 
~~. ~r~ pr~~~,~te~ 1,~~~d~' Yilt~ ~~~ ~~ ~~ 
:> ,~,,~. 7 !,'t §. 8 40, 1'i~ ~.!! . .t. ~i.~mJg~ 1ti.1i~ 
.", ~,m~ 1)*~A\ 4 .. (~I!-r.qa. ,,~~:Dl,en",'de Cl. 
... , ;.a(~ir~>i! _ jil ~a~" 

tr, PlQIIIebteIo _.pto.. dimualo dai ap&. 
$~ '. .odificaç&ea· deua R·e ..... M .. , ~. cu ... 
prlr com o dever, ê DIO, exeed" OI podem dt 
meos CooBti&UÍDtel t e da Nação, oporei o que 
entendo " ,!bem que pareça oppor.me " doutriD". 
que o'ra _ "sem I.lr d .. I",re, dtJStruill. Sá 
ClU" ao, .. fi1Iila prpdrntJI, do'Dde .. derhoa 
doutriDa' dlia Garantia, ~sa,adal DO Projecto da 
CODsâtuiçlio c m.. Dão' ntou eenvenlÍdo ela lua iI. 
limitada .,plicação ao Bruil: anta estou ad.irt
do ~ de qu~, Dão le cODcedendo a Liberdade P.,. 
lD~ica par. qualqur HDtir e iDcular diven& .... 
de G,!ve ... o, dá. CJUe . lO IC~" ad0l)tada t . e .... 
Glo. altú IÓpor objecto a felicidade. tem~l, ~ 
JaaJa, eom ab.I,,&a· fl'8Df)GeIR ,coaeecbdo • Ll~ 
d, ReJigiou. em que e.mto te anúea aleliei. 
_ $rÍl...No .Arto ~6._ se declara. 1ft _ B,Ii'" 
d~Jmperlo, • &llgs80 Catbo'lKa., ;A,.._. 
Romana. Elta IOlemllle Dfelaraçio maDitel&a. a ... 
~o doi Autborn do·Projecto,. de tlDe abieu.. 
te· .. ftev.elaçio' aucheatice da Vontade DiriD. .. 
.. • ORNk • CuU. neee_rio. para Idor. e ~ 
p~, J )t.M. PoréIaelta. metiDa Deeluaçlo _ 
•. qa~ ,1lI.-coD6rglADa opiDiio" • que ...... 
A~~ricl~e do Mun. póde dUpe_ Da rey .... 
d,a Lei., .~D"" aprtagoaDdo que .. Cidadão 
hi"iro i~ Liberdade ReligiOll; que he • _. 
., ~."d_:, que ,tem direit~ .do • eom.nnar~ • .. 1.I:r, , tal Voatade Di' .... t .Rgundoo _ 
pri, __ . ~jso, .... ifetto elia IdO publieo,. 

o • • ... u. . da • ... , ~M~""" • )JOI&a . 1m ......... , .DI am araa-
"'1)). ." D.ÍJWÍC. Poli&icGl.Jato (perdoe-le. me 
tU",) ,.,.. .. ue he audJeriar., 00 diliumular. 
a .a.lh"~ dOI BraileirOl Contra o Bnte ~u"" 
_ ,Lo1J8' !te .im a UlOrpaçiO do JuÍlO •. Dtoe, 
~.!lj, O -.. ,di~~ eepimo de iDtnlenDcia ei.iI,. 
61. ~Q~~ • NaeioJlaea e EltrutgeUoe, ~ 
~Pi~m -.' .lct..... d. IUI ceDlCienciu. O T,.. 
~ ...... piQ.rio. ' . e aDti·Christio, da Ibqàüriçio; 
1II@) di., !Jo ---- SlJnlo otJkio -, eni abolidct poe 
T~~" • ~Dq .,il pelo etpilito philaDtbrepCOoi 
Pom... ".~, difFereDÇ8 euh'e ~ição • 
h*,oa~ t • permillio indefinida de lmIIn ai . 
N~i!lD~ ",j~., .P() ... taa, iDfieil, iinpioa. O 
I~pe .. .dm'pr~ou jllllmeDto de pardar a 1\eli • 
poC.b.,li~ Apqstolica, ROmana. IgliU jUJ'aa 
.euCq ~ ApPfta Aaembléa requereo de acIa 
hum ·40 .~ 'JJeJm$8doa. Não comprehemcle .... 
~~ ~.' J.UIQ ie .. t ligacJc. em ""COIIIeIea
cip ~ ~ .,~., yinculo de fal jurameDto j' eaa 
'I'" ... 90(1' -.Deo._ por __ unha .de' lU y .. 
tt.d" ,. " pro,~ a .Di,",à ViDgan~.. perj .... 
ropeJ, d~l, ..... ,,,.in u.s me aJude--. j,ó. 
d, c;q.tr,~'n*rip'en~, dealipr... ~e tal ~Deulo., 
e, na ,q~lid.~e ~ ~.lador, proclamar. como 
O'rP!.iD4i,id~J t , LiherdtMU Rt:~., .. 
tk '!IÓ ~~ dq pIDi9 4 .. ecm. .. IlMOIS C1.rilllll. 
flt .-iQ PlfP" "'eont •• vel, que tedo o POY. 
BM!{!j." ~ p ... «l~ igoJl j .. r .... entlO; e de ao. 
dai! ai lÇ.m~" t~. ,,,indo Aetu. protestando __ 
Y'f!~ " lleD.glÃo c.Urt.I, .AJlDllOlil'o, R,... 
,,~ ~ T~IQ~. ,IlQta&t, ~DJ b!)l'tOl' 011 (setas de .,. 
rig, S.".~M :Po .. ti6!,", etq t~pOI t~~fO', por 
ter~.~i40 d., Jgr ..... ~~(lcle fid~lldad. ". 
. IQWito. d.· "phIlSél~n~, -nt!- q.uo rft'Ollh". 
ei~- tyrállllQ' • N"Ç@9,. e .~~I!I A 19rrjàL. 
C~~O, poi.'" ~' ",.. se" ~gQ" berre. o' pio.. 

C'&!.=tSf':~!.~~~= 



·Wito ao l.perio, e 11'. e I~, llÓde 
_i.ar de observa.. o juramento -dadu de saudar a 
Jleligitio C.,bolica, Apoltolioa. e iao ~OID e pre
testo de dieta me de .a coRlCieaeia elft eeguir 
,ullqoer leita ChristÃ t CVIft rultlica apoataeia da 
l"omll.Il"I,io iN Santu.. que Caz parte de Sym
bolo do C.Ü1olicis ... ? Ncallum 'J.'ribunal ou J ui. 
admKciria cal liberdade em Parte, ou Teltetlluoh., 
4pe ,,~blieamtnce. ~ntnviellle. !:.O .eo ~arame~lo. 
Adlllá, .. .la ~al IUIClao da Religaao, e. Cc: publica, 
ftterminar .• bia a eonfideaoia da Justiça, e da 
Humaaid_. Sr. Pre.ideate. Lendo 18 a Hi~loria 
~IU Ya,;açiiu dai 19,',ja, Prole""", t e COla es
pecialidade ao. Eseriptorea Ingleses, Tê·ee t q.e 
flu .. i todos UI SettariOl d.. Cumman". CAlri .. 
U" diaidenta da Religilio Catbolica. mRm, 
..... lá ellee eacão 80 fltrdtMle;,-o CI"i"iUflUmo 
ela Igreja ReCormada; e que OI SeetariOl de Ca
tbolicilmo atão Da ChrÍluncla.Je corrup!a, • '!'lo 
.. o iãlatral, 00 impoaterea, ou tIIIupllloa. Como 
• pederáü Ct'IIleiliar eat~ ti OI nat~'" do I~ .. 
perio, ando b~ q.e ., ha ... I .. ~a. ., .1""11• 
... Igreja Catbolica; e presumindO out .... , que o 
Imperador, e OI RepftsentMJteI do Pe,o, q'l' 
prel&h o j .... meato cfe ,uarctar a Relisiõo ~a&"" 
1ica, do iclelawu, ou Impostores, ou ahipadOl P 
lu .... eler. em ,","e a muito dimiauir o n ... e-
10 dOi Catholieot. fOmo ,iA .. fitá vendo nOl pai
_. onde OI Qovena .. tera coacedido a Libenllkle 
.. CommuhÓft do ClArimaDiamo. Sim: a 18reja 
óra a DeoI para Ulamiaaçãu dOi emdiOl da verda
de - ilIu"".IJIV I.i,.,.. in lIfIeIwú ~I i,. 1I",lIrll 
IIIOfIiI ,e.,,' -; IDII DO C,.,.1I da MiIaa tambem 
iavOCA o poder de Deot para lubjúgar OI inSell 
_pagmterllm tlltce""icor.,.. '''P'rbtalll delldrlle IatU .i,,.. prot,enu. Como .. poder' iDlringir o 
110110 SyÃnDI Religioso, tio ligado com a vida 
e lDorte, tanto Da llegeneração do Bapúsmo ( on. 
de c~ada hum de DcSS lIe colIsidera. em pia cren
ça t promtt&er, Da Cei doa l>aie e Padriuhos, se. 
pU a Religião Catholica) cora0 quando lIe tem 
em vilta a Eternidade noe testamentos, onde se 
tu a proteetação de morrer o testador na mesma 
Religião 1 EUe além disto he o quo tom feito a 
Co,*,ort.l;1J do Sscerdocio e do Impc"i", e ~tá liga-
110 com todo o Syatema da I-licrarchia e Jun.. 
eliçio Eccle&iaatiea, seguro por Cancordaltu co", 11 

SbM .Ipoltolica. Como, se pé.de em nova Lei Cons
ailucional eurtar, e de subito, todo e.te Iyatem. 
camplno, com A InllotJttçiio, que tende a com
promeuer a pu do, povoa. e a harmonia com o 
Cabeça da Igreja P Como ainda só coDsI1UaDdo á 
prudeocia polllica, e ao bom nome deste Senado, 
1101 anima. emOl A de8viar·nos do elitrad., 'fue nOl 
ahrirlio OI Planifieadorel de nOVai Constnuições 
modernu na Europa e Anlerica, que uão le aTen. 
turariio a trupa .. ar li ehiméras doa E~e,iptorea d. 
Gllbineles t que nunCA manejarão ne~ociOl du 
:N~'õee t para 08 Congresso. de E~&adbtas prali
CO'. que, instruido. pela experiencia clc lei. mil 
anuo" tem recollhecido " necesai,lade de unjr a 
Religilio com o "yltema civil t attendendo 801 Cre
cio., cUItOIl, e babitus dOi Povos, e E.tadOl rea. 
pcctiVOl. Se o Bra.iI fltivelae nli circuotandu de 
algulI' E'lado. da Europa, quo fiaerlto conqui.ta. 
clt Pai.es t em que prevalecc88em, ou jÍl eativeuem 
loIer.d .. , differente. Coromunhõee Clnietie, 08 

8ynagogrte Judaic .. ; ou tiveste paaado por .. ri .. 
a.,ebaçÚII t ... .u ....... , J'naça, I ...... 

ra, dona. multarlio COl'Jgrepçõe& e ConW".
çées de Seitas hecew(lolll; • Lri do N,,,ulI;u. 
tle, -e a Epicllet. Politff:", acolI~elll"riii.o cJeel.raçãe 
lenrelhante " do Artigo em diseulltlão; o bem 10 
poderia responder a08 Censores sohre esta anoma
lia, t:omo e R0880 Slllvador rt"plicou aos inC .. tuadol 
Doutores da Lei, que Jhe d&av:in a toleraneia d, 
Meysél 80bre o JibeJlo de repudio - pellJ dilr,aa 
de WII"" COrtIfÓt8 , {1QI perm;ttio eml lictAÇtl. -
S. abrissemos ta primeira conta em novo Estabele
cimento Conlltitucionlll em terra ""'etta, onde .. ,.. 
portaaem diversos indi viduos do dilr~rentea Creu. 
~as ReligioSll, para fundarem hum Estado , IM 
~itu, teria eabilDCnl1» o reciproco aecordo da Li. 
herdado ReligiollA para si e leos descendenttl. N .. 
te. singulares ~ireunshUteia8 le achario OI EstldOl 
UnidOl da America do Norte. Mas, ainda assim. 
tolerando todas as Ueligiõea, sem manter a "cnbo. 
.na, nunra declarario tolerlAda a indefinida liber
dade de Religião, de tlorle ql:e t.mlx-m pelmittis-
18m. ou tolerassem a Irreligiaio t e Immoralidade 
Puhlic:a. Por Uso liempre em soda as SUOI Con .. 
tituições se rl'quereo ojur.meDto, que IIUPIN>e • 
C.reuça em neo, te Da sua Justiça. aOI bon. e 
miOl RI vida Cutura. O 81uil ntio ntá nas d ... 
cUIlItaDci" de taea pailca. He do nOBIO bruáo t • 

colllplacencia, ver a hUDI poTe de . Irmlinl, desde 
e Rio Negro até o Uragual, prof'el~ando e prnaa
do a Religião Catholica, j!imais pedindo licença 
de não obedecerem á Vontade e Revelação Diri. 
na, 4{ue nOl tems:do transmittida, , perto de 
doil mil unos, na pure!a da }4'é e Tradição A.,.. 
tDliça t considerando-nOI com raiá. lob a Pro&eee 
ção' do Sal1lador do Mundo, como remidC'l por 
grande preço da eacravidio da Idolatria, e DUO me. 
ROI da incredulidade dos Sehismalicos e Apoatat. 
da União Catholica. Congratulamo. DOI de perten
cer , Te,ra de SantIJ Cruz, onde primeiro 10 a ... 
vorou este Symbolo da nos. Redeml'çiio, levan
tandO-8e o Altar em Porto SegaTO pt'lu Descubri. 
dor Cal".,,, na Paschoa de Heaurre:çiio d. 1500. 
a88istiado , Misu sobre OI fIIontes yisinhOl OI In
digeol8 do Pai., imitando o. meamos Acto. de 
adoração, que vião fucr aOl Deacubridol"el. com. 
reCere o Pai da Histor;a do Brasil, João de B",.. 
'01; dando depoie em Regimento aos Goyernado
res OI Monarchas de Portugal, que, lobre tudo. 
euidaasem .napropagilçé'io da I-'é Cal hulica, decl .. 
mudo preaalla mais, que a ri9ueza do raia. Gra
çae aOl Ceos! V"mc3 esta Rehgião pcrpet.nda COQl 

a nrdadeira Regencraç.'io do lbptiemo, em que 
a.té 08.1'adrillhu duo gaT·ant·ia8 ai educação, e sub-
1:lIlenCla da. crianças t com que se tem turi.Qade 
hum Povo ReliadOlO, que até nlio duvtd. pa"rar 
para o Culto Divino g que piamente intitula _ 
D~imo ti Decn. - COl1SA mYllteriosa! Não obstm
te o pouco 83ber das Cortes de He~panha e POli

tllgal , permiltio Deus, que amai. VIlita e melhor 
porção da Ameriea , desde a Florida até o Cabo d. 
Home, Cosse descoberta pelas duas Na~õu mai •. 
di.tiaetal da Religião Catholica. F:,te faClo est' 
aOI olhos do Mundo. Expliquem 011 desabusado. 
do If'culo como quizerem. O cerlo be, quo OI 
Planificsdorea de novas ConsliluiçÓt'1 da America 
Hespanhola niio .e animarão a conceder Liberdade 
lleligioaa, aotel tem declarado Dominonte a Reli
~o Catholiea, e até Ezcl,,8ifJlJ, como no Mexieu. 
Só no Cmzeiro do Sul IlOl auoherbarema. pará 
~ "' .......... e" .~umda.I.i ... 



cle, eomo elotadas ,1. JUlel !\Jpe,riol'ell P Yerá o 
po,'ocom aerenos olboa aOI leoa 'llf()priol filhol em 
Iglejas de Ueterodoxoa. e SyR~oglla de Judeol, 
e até Pl'oeillÕea de Pedreiros 'liyrea, como em In. 
glaterra, com martelloB, Irolh8l, avelltaes, e maia 
'Viaagtlns da Pedrcirada? Ccmpatriotas! Rtcordl1i
"UI do LU!i().oUrMileiro Padre' Vieira t intitulado o 
flOVO .4poo(u/o do Brasil. El!c n,Ro lloucoeontri
Luio com os IC08 Sermões contl'a 08 Ilercrres H 01-
laudezc8 para os exterminarelD dli 'l'érra deSantà' 
Crua: ia Buas eloquentcs plls~.gcria se aehão tra
du!idll8 DAS ubroa de ,illuurc! autborea Francezese 
Ingleles: 11e com especialidade admiravel bUD1, qne, 
pregou 11a Igreja de N. Senhora da Ajuda '( ainda 
agora "'e~istellle ) na Dnbin, onde, com sua iDimi. 
tavel ' pbtasc, 'fel o vi "O quadro 'da desordem dRI 
faa,nilirll Braiileiras, dizclllfo hum fiibo - Sou Cal
afli,ta -; outro - IiOU L"t1m'l1no; outro - lOa 
~tlafJoptiselJ &c,' Nüo sc pódc contestar • que a' v.,.
leDtia dos HabiaDos c Pernambucanos euliio fllstie 
taOlbeu. exaltada ')lclos motivos religiosos, para cen. 
aervQrcm illeza a te de liGO!! Pais coó'tra a ooutri. 
lIa dUI ICOI r n \'Isores. E 'leremos boje indifleren
tes a verUOSS08 fj(hoB fi filbas ,pela 'sedlleç;io de 
mlÍol livros, e peiores exemplos, seguircm differén 
lts Seitas _, c('Im l)lena frunqueza de mudança para 
pO"oDeartni eOln a ur:mia que sonharüe, e que por 
wa ainda não querem, dli cerrbrina garafllia ,di 
Di,'eitol de, Cidadão Branleiro, de illimitada Liber. 
dade' Reli{{"ioli', dcshonrando a Semi Paia, ha,en. 
du-os - por'ilJolalras, ou impostores, ou idiótlls, com 
oulros ulfrajl'S, com' que nos fazem eDvelmelbecer .1 fucei os inimigos d", Ueligião Catbolicà? Aia;'; 
da cm IDglalerr:a, onde taDto' le tem escriplo s0-

bre' a vcnJadc da Ueligião Christá, e' até' It)bre. 
~oll'raDcia da Rcligiüo Catholica, e Cial ,mais 'Sei.: 
las, '&obre tudo' 'propagluldo 'a Cbaridade, como ó 
fundameuto da Uevelaçiio Divina, cada vez cr8~ 
ee mais. o' numero dos Incredulolf, que IÓ diiem 
Ber 'Yerdadcira a 1(t!Ii::ião Nattl,rm, pr(lferiDdo a blss. 
femia, que a ChrüitaridÃde be a S"pcr81i'fM do dia~ 
Até o Paradó~itila ROllltlenU, entre as IUII extra" 
'\'iguncias, recollheceo a necéssidade de terem OI 
holPp.os caracter d,·fidido em sua Profissão Reli.:. 
gí06;\. EUe franquêa a libcnJade tia escoll). da 
leita; maa Dão só abomiDa li' incoostaneia e ver5&
tilidadc, mal até he de opinião, que o que' BJMl8-

tatou da Religi'io, que hum. vel publicamen~ 
eacolbeo, e publi,:amente profeasou, deve atr pUDl. 
do de morte. llOrque (lIégundo o seo juizo de 
Dracão) éOTl)fhdteo oma;or cr;""" qual be o mm. 
*r á ja« dtu lei,. Não approvo tal rigor; mal 
.tou '\pe1JtladiCJo, que, estando o Povo do Bralil 
~ da vénJade da Religião Catholica, sem que 
até agorA' tivesse ouvido; que qualquer indiriduo 
tem Direito á Liberdade Religiosa, para apostatar 
(la Religiiiode scosPais, e que pode haver duvi':' 
da racioDl,vel sobre a verdade della, tsta . duvida J 

aenelo fonte de outral duvidas, .erá, no me9 fracO 
eDtender, mais pestifera e destruetora do.' seDti
meDtos religiosos, que a bexiga maligna em Aldê~ 
de 'InJios. ' Bem disse o Apostoto' d .. Genfes
",adico Jer,n~fllo corrompe 'odG • mQ8sa. -- Quem 
mão terá IOllieitude filial pelo bem , da Terra d~ 
Santa Cruz, paraobatar á inculcada Li~rd34le 
.Religiosa, ,vendo a devassidão da mocida~e t qúe já , 
e~ grande pnrte ". et!t.íl, ~iTompida com a super6..cia~ 
leitura . de lnros JmpOB' e . obãeenOl da liT~ça de
cenerada,. dapréundo aJiáa 'OI H8I 1'1D4 • .Aoa&lao. 

rei clalllic~J? StJa.me ,licifa Il!ui ~ef'erlr a: """. 
que hUIR !n8sgne, ~~me.. do letras deste pail de., 
á hUDa Pal do fllmJlJ4a, que estava mtõi all/@re,pelo 
aproveitamento de hum filho na Hngoa Franct'za ~ 
1/0 fim do an"o "Q~ lhe, tema Q bl!llfão, - E 'donde 
vem tantlll dúvidas contra a lteligi;ic, <:nlholiea., 
le não porque ella não dí, quar",l á a,ppctitc aRi. 
ni~I, e vicio algum" e requer até a pureza" do. 
pt'Dsameolos, porque destes he que eRllná", aa ac
çõe8 lJÚr.8 ou mús, como até o' reeonhrcem OI 
ac:tuaes 'J.'heologoa, presumidos de tranarendc"tot". 
Elita Religiti'l he' 8 que deo protecçiio contra a in., 
constallcia e lllsei,:ii& do ilornem ao sexo, femiDiDo, 
dec:lararulo, inviolaVf·l ,e de toda • "ida, o graDd. 
Sacrament~ do cazameDto, ASsegurando ta~ltem a. 
horua e paz dus tàmilias, e o estado legitimo dOI 
filbua.EUa tambem declarou a Caatidade, ,.como 
Angelica virtude, DO .que &Ó di.çordão~ h6~ge. e 
libertinos, e os re,olucionariosLegjsl,adorc. ,(j~ 
FraDç~, 08 qual!8 declararão que a Nação nii. ~ 
conheCIa volo. contra a Natureza; estando ,aha. 
hoje demonstrada e;o ,lngl~at~rr~ pelo w.~nde Eco
nomista' Alalt/,ua que., a.~npnencia publica be .. 
que 'aalvaas, Nações, d~ J'~~~ :Ia popula~io abu. 
siva e prolctaria 'r q'Je ;()rçaiiit:ln~ a. RtvohIÇ~I, 
pc,ate. t eg~lcrras ;,cndoal(~m di860 a que di. lwna 
cos~umea, e lI, m~leir~po.lidaa pas com})llnbia. de 
gelltede educ,ação. E ,o~~e'Í1~~o" p!lri"' com du. 
vidas, em macer~ia d.,.. ael~iio.::, ~aI .conhen·ndo 
b,~ma in~nit8mtDtc, p~qUC:DA,: par. do S,stema d., 
U~ivtrso, e d., 8abede>riA ~~ J»..rovidtJJ(:ia ,Diviáa? 
Se n,4o iuge.ltamo. o. ~ceDcli~en" ~o jugo ,da fé, 
porque a l(eW,glão, ~e~,eJ"alelD MYl'lterio. incllm~ 
preherjsiyei8, irelRos dct .c1ovida em duvida a cahir! 
na Religião' Natural.;, e nella açbaDdo ,tarn~m mui.· 
tu duvidas. ábiremol .DO. Pyrren~DJo, e até DO 
Atheismo. TDda a Nature~ está ,cheia de myste. 
rios. Qualquer ftor, qm.alquer lagarta com U IUU 

metam,orph08el, he compendio de mysten08. OI Inlia 
ubjos PhilolOphOl aDtigos, 00 tiverão enoneas idéu 
de Deos, ou sempre estivemo eru duvida IObre a 
immortalidade da vida futura. Por isso Catão, ma
tou.se desesperado, dizendo oh virtflde que flodtl 
me 100te; e o «lebre Taâto, lamentando a' mor. 
le de Agricola, manifestou a aua duvida sobre a 
sorte da. A Imaa grande., e ,pias;' como &e lê 
na 'Yida que compos daquelte leu genro - Si ali. 
qtti, pior~m manibus locu. elt, uI ,opirntibu, p/ti. 
cet, d flOII Cllm corpore ezUn/:Ufllur mlJ!(Rat anã. 
mae ,ploêide 9"ie5cal, &.·c~ o. .pretextÕl para a· H. 
berdade Religtosa se resumem" em que 08 Governo. 
iDtromettendo-:&e em proteger a Religião do .:.tado, 
sendo· intolerantes dai outraa, não só impetiem com 
isto o exame imparcial, e o IOlido eltabelecimeDto 
da verdadeira Religião, offendendo a Divindsde, 
e coD~rariatJdo a natureza iDtelligeDte' do homem, 
que tem natural immunidade de coaeção Da coa .. 
ciencia; ma., tem oceaaionado honida8 perseguiçõet 
e gu~asreligiosaa, como até já l.meDtou l.urre. 
cio no 8eo POema de Natura Deorum. He hoje 
do bom tom di.er.se, que tal sy.ttma ,6 tem pro. 
duzido "!JPOUi,;o DOI que affec~o Religião' que 
não tem,. Ma Lucrmo fos IDcomparavelmeDte 
maii borrido mal, por dogmatiur o A,heiliDlO, DO 

I~perio "omano com o IenociDio d. PGeI!ia. r.". 
aentand~samente a Religião com a earicatura de 
hUIa mODUro t qu~, com a cabeça DO Ceo, atel'1'll
VI 801 home.1 ~ aão Ibel' deDado p....... pum. 
tudoCD".CDllldo COIP o terro.r _ .me, 
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11"".... ,mie. IIftIlt11fe~ e ... 'OitajMertl 
In Ürt'j" 0p!,rtlMl gruW •• 6 religion', 
QIIM l'opu' ti Cm/i, rriPooibu, olltndtlJnt, 

. Jliwribi/i I.UP" IUpedu mort"libt,. ;n,tlJltl. 
Mu Plutareho bem Dota" que a l.a, dissolução da 
~ublica Romana proecdeo da introdoeção da Pbi
IOlOpbia de Epicuro, que ensinou o Albeilm!;) ao.' 
Po,o, tirando-Ibe a re~erencia de toda. a Religião. 
Quanto á objeeçiio da bypocrisia, ella he. da eteO-, 
la de Yoltaire:, o eoryao dOI in6eis do Secalo pas
udo, que especialmente condemnou por hypocrilU 
e mentirosos· a toeiOl OI Padres no lIeG tanta. vele. 
~epetido .erao -, Du Prtlre menteu" benir fl,lIPo
cr;,;;. - Com tudo bum dOI bons Escriptore. Fran
ceZt" Rorlufolll'tIIIll bem di. t que a mo,ma by
pocri.ia he 'mm81U11ftlla á virtude. EUa muitas ve~ 
SC8 Il; cODliue na eCOMmia da verdade de todo o 
pruclc •• \e .. , pa,-. u:'u f·.c&ndalizar o P~vo. Jámai. se 
Inflm"rllo de'. bYl'ocril&8 o.~ anti~~ Philopl108o~, e 
}JomenH do ElIlAdo" que nao crmo no Polylb~18mot 
m~ "que nos leOl aCIDS externos se c,o,~rormavão ao, 
cultu publico." mostrando-se viver 110 costume do. 
muio .. es '1oore ?atrio. Pilra quem 80, 4t>stina A Li' .. 
berdllde lteligtosa? P.ra. o corpo do Povo? Não: 
eilc A não quer;~ara os Representantes do Povo?' 
:Nlo: porque jurão manter a Religião Catholic~. 
l~a,a o Imperador e Real Família} Não.: porque 
eshÍ' ligado pela COrlstitaiçúo a manter aqueUa He
li'gião. ~lle de certo Dão seg~irá o iAemplo (de. 
Jlenrique IV, que, _ por coudescender com, os seoa 
8ubdito., disse por ironia, que. 11 Corôo, bem val~ 
"uma Mi.f8a; mal o J "izo . de Deoa logo cabIo 
IGbre eJle. Sobre qU~m mais cahirá a proposta Li. 
berdade? Somente sobre OI libertinos t cstudantes 
do., ímpiol livros da França t, que t ellsinaodo falai., 
dades lobre a, Origem dOa CU/ÜJI" até De~ão fa
cio. bi'toricos t. dizendo. que os d()le A postOlOl são. 
meros Symbulo8 dos doze Signos Celestes. O Sr. 
(''an'alho e ~J'e/lo notou, qlJe~ o Celebre EscriptQr. 
]Jritanaico' Gibboo conta' entre 81 causas: da dêca
dencia do, Imperio Romano a iatroducção de ~uma 
1I0va ReligillO t qual foi a do posso Salvador. ~I .. 
notarei, que, sendo iSlo argumento co~tra a inno
'DlJfão que entre nós se quer introduzir de difFcren,
teI Religiãe.. nada prova contra a verdadt) da li,e
ligiio Ccítboliea; poii que esse Author foi Apo8t~ 
ta deU., e depois declarado initl1,g~ (lo Christia~ 
Di1trlo, reconh~endo ah~ .. , c~mo U.roa das ça,u~~ 
ela lU. propagação a p"r~%a da I-Voral C/"i8tã, e 
- 'Oirtudea doí pr;'lMÍro" fie;~ (lr.J Igr~jn. O Sr. 
SO"%(I F'(I"f4 disÍl8, que rllio havi.a ralll 9, W' .. a ae 
temer dClordem '0 POY() pela Liberdade Religiosa; 
poi. que tambem te temer. d_ primei .. " inl .. eduç
çtlo da tbeae que tnd() o Poder vem de Deoa t e 
(Iue boje todos eltio çcrtoa, q.~e ~, t;~PI dq fqvq~ 
Contra isto digo. que o nosso SIU.vad,or re.pondeo 
no Pretorio ao Procurador cl~ çe.~r, qy"ndo .b~ 
dille, que ti"ha o poder de lho ti .. a.,,,. via!!! ~ 
Nora /",bere$. pote~tn.l.cJ1." allv,.rsu.~ me. ,,114m, "ia, 
tibi dai"'" tllee dil!uper • ..... Sim.: o rovo. em aoi .. 
anno. lem dC8Rprcnchdo •• doutrinll que consagra
do o Pmler para o fll~r vcneravc.l, e. "eguf~r '" 
Ordem Publica. e nio p~ra. t)'rannia' d,o OÓfertlQ; 
"'.. o que jil Vem(.. h~' de$.uthori.~a ,. A ulho,'" ."0 em toda a pafte. até com a~nc:lºm' 4. corO! 
&flia. Gralllando ai nov~ do,,'rin~ e. lei~, ar
~'C!lIDOS a ver entre D(" até Ilniquilada a Autho. 
~e .,.1'11. t ~ !,,"~C)I todo, p'e~dQ', a9 ~,. 
., fUhoI d. ptrdipul. . 

Por ter dado a, bora de.tilld.a, pua u Indi
cações t ficou adiada a dillcusaio doa tres Artigo .. 

Leo-se em 1.° lugar a. do Sr. ~~f!nle'Uf1l11 pa. 
ra. le. p:!rguDtar:etrl ao G<Jverno OI lnotlvOI de nlio 
ter' publicado o, l\bnifesto, como le ,eaohera em 
80 cJc Maio t e se já procedera lÁ Domea,iio doa 
difFerentel DiplomaticoM na. Corcel Eltrangeiras; 
cuja Jndicação 6c.ra adiaita Da. ~ls50 de 80 do 
Setembro. ( N.o 10, do Vol., !ó' de Diario. 

O lUustre, Author, da Indicação pedio lieença 
plra retirar a !.a parte della, e sendo-lhe conce
dida, discutio-se sómcnte a I.' parte. 

Depois de breve debate. propOI o Sr. Preai. 
d,.nte, a matr:ria á votação, c deci<lio-se que S8 

officiasse de novo ao Governo t le.mbrando.lhe a 
eltecu~ão d. or~cm da Assclllbléa, que lbe fora 
traclmittid., Im 30 d. Maio. . 

Segu~o.se, a Indicaçffo do Sr • .A,ulradn ]lIach~ 
d6 p!l.ra se pedirem a9 Governo a8 rasóts que o 
dctermin~r~o a ,,~)meal' para Governador d~· Armas 
d. Bahia UOl 1\lembro do Governo dI' melima Pro
TinciA:; a qual 'ficára adiada na s~Sliio ~e 1.8 d& 
Outubro ( N.o flO do 'V9t 2.' do. Diario~ ) 

Apenas se. fi:zcrão algumas rc,flexõ.es, o seo no. 
bre Au;~bor pedio. liceoç" par~ a reurltr, e fQi.lho 
concedida.' .. , 

Pllssou.se a outra do Sr •. Monte,uma par. 
le. nfio vcri6Ç'8r' o q'itul() de l\farq~u do Mara., 
nhão. Da pessoa de Lo.,(l Coc!6rane'; adia~ na 
mesma sessão de 18 d' Outubro. 

. O Sr. PnuÍa e Jlh/lo rcq\~erco, (jue fO$se a 
~~a, C()mmis~o. par~ in~err.oro leo Parecer; mas 
consultada a Ass.embl~a deCidio.se que Di,o tinha 
lugar o poo.i~o. ' 

o O $r~ çq.r~tl"'Q e Mello:. - Quando t ~r. ~~ 
eidente, a, este. Augusto Recinto, éheglirão 'u no
~icil8 dos preçlarol~. ill!l8t,~ea. fe.i~os de Lord ç()
~,r47ane n~.cqu~~içíIo da &;les~nl,çad!i. rroyiDci~. do 
lM'~raphão re~rão' e8~ .b9\Jed~ c.,~ os poJD~, 
~os el~gios j~W,llnentc ~,er~c.idoa? c 61l;C!s de. nobre 
~n~husiasmo' ~~, qye ~odos nOIl .J>ode,ráliD()~ Fqmol 
ferithls ~ tom~d'Q8 de; "dmira.~o por tão, grande e 
nio esperada fllÇallll~; acç,end~o.se uma v.iva e no. 
y{' 4isçul$éÍ,0 afim ~e qlJ~ e.!!1.a A~SC?Dl,)lé. orde
p~s~ uma (e.liçi~çã,o {lI" nºs~o A ~gultto Sol:J.;rano 
por tão, gr.~~ç ~ QtU· a,c~mtccimen1o~ Vimos t seUl 
Ó cllper~r t.· qU,e a ~lthDa l,'rovi.p.c,ia ~estC, 'mperjo 
"i~illba ao grall()~ A~as~na8 rasgéln~o a ,end., 
c.qm que fi, lJemagogil' e a I'nllrchia 1.he. tj~ba cu
hcrt,Q '011 ol,boll, vinha a1~~aç~r.s~ ~()m o centro do 
Impcrio ~ (qrlÍul, a iJ~tpg~jdadc d() exte.nso e P9. 
p!)lo~ Br:t8il. QI,Jaea for~o 011 JJ'91'VQ' que dictán. 
~~p pobre., e. ahili()p.fU1J~1I ,~pr,eS8ões?, Q~~ ~ r .. 
~t!tJ P9rq~~ aVI'Hám,«;I!i ~1I1 ~p ~.~o p~ço ~~ ~g,. 
P,() pi'oc.«lim~ntQ 4ç ~qT4 CQC1'Ta1,l~? ~(). POli ~r
~ ~ . ~r.. Prc"ide.llte, __ PefS,uallão rapida "de q~e 
~Ite Wu~~re ~. ~ç~~we"i~9' V .. ,ão cº~!~e~erl& qua~tq 
H.npoJ:I!l~ª á, Ç,IlU,sa g~~~ Im.peri!> ql,le d~frpnlad" 
~ JJf'hia dQ p()~~r d~'ea V "D~aIQ~' qu~ ~,jer;lo en~ 
80.,. W'r '" ~ã. p~ ~qrUega!l ~ fralr~~i.d3.sno sangu~ 40. 
"º~!I ~D~ida~ãos " fo~~ sllfJ'~ral' a apa,rqhia o. 
pr9!inciu ~ . ., l\1anmh~0, ~elWpos~~r 08 ror,u~~e
~çs que ~ip4a a,li q,l~rj~o ~gmjpar, ~ f~tpentar e 
e8~.~elect)r " ~id.8,tle, e iotegrid~~~ 'd!> B.ru!Sil. r~t 
t.<i() !U!~ign~lado!l serviços j~lgárn()JI n",s q~~ a Nn. 
'i~Q dev~~i •. ~~, a ~!,!e Varãp i1!U8~re um~ 4el!l{Ws-, 
~1,'.ç~P m~i clar. ~e quaq~o 1~~ ~r~~, ~ra.~la'·I~í~ 
~~s ~ ~~. ilJ\PO~n.te8, fei~~ . ~st~s. ",~~.Ol jm
&cw c PQ4t.rOMl IÍWUVQI iaduairü ap Cbefe do!> ... 
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der ElU'(~utivo, t! 10. Governo pftfa confCl,jr~Jhe o 
bonrolio 'ritulo, de Marque:: do ,MIlTiJ."'tão, com ~ 
qUAl, litlm d,estaIcar a. rendas da Naçã~, ajullt{'_ 
flio no InemlO. o lustre . e grandeza C()M' a pcrlletua. 
çaio da ínemoria de tão feliz aClJllt"!ci,mento .. Deo 
ncsta ~oncesliii:o ,. ,~das as N~Çõe8 a pr()va de que 
a Naçao BrasIleIra sabe premiar os IIcryiços; e ao 
lnl"Smo te~po conferio um 'fi~.ulo qU,e dá nome e 
gloria, e, nio prejutlica ~ iJ)t~res" Nacional. usan
do, do Poder que Ih~ compete., Verdade he que no. 
Proje~t~ que, discutim,os sç estabele~e que o Poder 
Executlv~_ liO d~r. graças e merrell por 5erviços 
que eSleJao declarados conforme a Lei. Está po
ré~ já approva4a e sanc~it;mada est,a deliberação? 
Está em al~I,lma ?;Ulra Lei ~rohibido qUI o Sóbe~ 
rano possa ~~r 1'1.tul08? ~_1I0 era ~té, IIgora, S'-. 
gUDdo as ,t.elll que no~ reg1!lo. permuud,o' faze-lo? 
Corpo pois po~.erá ed& Asseo;.l>léa ~pprovar a In-, 
diçação 'do il.lus~re Deput!ldo que se, c.lirige a revo.. 
g~r ~. ~.onceS8ã9 da Graç~ (e~t,a <\0 THl,I!o de 1\Iar
quel do )lal.:anbll~ ~ J;.i)rd çoc'&rfJ.~e. ~ Nli~ f(li ell. 
cOI',feri~a, por j~stº~. e poDll,erollC?s m~tivf)s r Não foi 
eo~f~r~~ ao Ii()ss,~ ~ptl!~!lja~m~ 'e JUi80 q~'~ ~nt~o 
fO~ª-~08? Sr~ ~rc~!~~n,~,e; SI' UIJi,lJ. t~l J~UliqIÇ~O 
pas~ C9m ~ ~pp.~o.V~ç~~ dcste Augusto. Il~cintq, 
não d,g~ ~m" 5," ~J Ipdicl.lç,ão não. for,f)~, re
proyacla., cu~r~t:-n9s-!t~~QI de a.fropta ~ (ItC~ da 
Naç~'~, o e elo ~l1Hd() j,qtciro.; seren1Qs cop,trlldiClQ-. 
rio.,' ç,o~ ~!J n~ssos. PfOP~iQs ienthne.J:lt9~ ';' dare~os 
pro,va da noS8~ inj~8t.iç., ~. ~a n:~ssa lev,ia ... dad~-; 
e o.[e~dtremoa ~s pr~~gativ~ c ~ttriln~i~~s df) J>o~ 
de~, ~~ecutiv~ q~~.' !i,~~~. nij~ Cui ~fspojaclo d~I!Il." 
Ql1a~~o. ch.egl&~~()s ao. luga,r j(L .. ciro~·· 4e.~,grJ~do , 
f.~i v~r ~té' ~ ~i4enci,~ 'qu~' 8 .l.l~~uiçãq de cº,n,~ 
ferIr Tttul08 ,lhe deve ficár livre eumo esRent~iat
mç~J~ . ~,!:~êlJs8ri'a~ p~r~" 4,e~ero~J:l~~ ~()';1~' E.~pr.~ 
go ~ ro~e .. t, que: Mt~ t(;),Ç.o~' e~ ~m G~v~rno Ilel" 
pr~~J:l,~!iv~ . Ç'J.n~til~çiy~al~. N9s ~evemo.· me.~'!lO 
p.,! ~ m~nut~n~,~ ~o ~u.ih"i iQ po.liti~· ~9,~ PQ-: 
der~~ dar~J~e ~~ a, ç,ons,i~e~ção., di~idacJe. e for~ 
ça D:~ess~rta p~rll (a.z,~! ",oV~t: o, '~od()' d~' maguin,~ 
ICl~i4 S~pp~li,ha.ro~". ~m~1I: glte ~ Po~)er Ex~C,!~ie 
vo. inc~rtQ ~~ I.egl~~aç~()., çon~.eq t!~le Titulo, ~ 
'fim ~e p~ellJillr ~t:V:~~' t~o ass~g!1.la~~. ~e.!!l ~ ll~ta 
,jus~iç!l, . ~aYe~º!I ~.~~ !IC~. ~()~ivo. PQ!ld~r~~ r~~~ 
gar ~~~jHlImJ~ gr~ç~? J:lav'~",es ~~lih~8t.rª,r a alta 
Dipit!~~e do. (1~efe <l.a N~çãq? Ha!~'Po' ~e d~J!' 
prov,~!I, (1~ qU,e ~los. f&foi,ªm~s ~ ~CflapJ!'~ci~! B ºo.vcr~ 
no? ~~9" Sr~ Presi~~n~ ~ nellJ eH~ '!~ J!~~!~ ço~ 
me~,o~ acfrfo., ••. em nó~ Q d(!v:~mo~ (~zer', p~rq~~ 
não ~çmoa nio.~.hD, .~ quer ~,peciQ,o! pe ~ais. 
lob~e $,~r inj~st() ~erj~ i~pr.,!ª~p~~ ~ perigoso. Q~ 
g08tari~o;.o,s ~ ~IiS~ l\l~li~r.~mQ§t,~ qp~ J:l~~ ~rv', 
qu~ ~(,.. 1!«;mra, ç ql;l~ '~~~ c9,,~r~l?~jd.~ ~ c.pn~i~ 
liuirá p~r. expelJir os nosso~ ini~,go!l ~ ~rmar e 
·con80)id~{. !I C~~~ ,~g Impetj9~Ql!,I.q~~r. 9Jltro 
pro~~,im~nto q~~ p~g !I~jll: 'Pªº fa.U~~ m,a'" des~a 
JDat,~ri!l, seJ!'~ ~qlltr!rio j, !Ío~~~ hgnr~, ~ DQ~81l g)~ 
ria. ~. f~li,~i~,~d,~ «fI! PO$,s/?: ça,~!.'!? ~ á gr~deza , 
'dig~~~~e'" e )~fttJ!'~ d9 t~od,~r. ~;7ge.çll~iv~. " 

Q ~r. l:l.fn,ri~~ d~ R~l,e~(le,: =- TelD~se to-
1nad() p~lo ()lIiq~ ~ Ip~iç~Ç.~, do ~ .. ! jtlonte#umtJ, 
'eu ~ ()!I'q. p~l~ outro ~~~o, g\l~ !I~uraPlente he a 
f:ice !~r<:l!l~e'ira ~a, Jn~.i~a~Q~ Nã~ I~ trata dq Cacto, 
tralla-~ C:);~ ~~reit,!?t ~~ esJj!»1l ~~p,,~ncido que, h,,~ 
"f'en.~o. 1i~~ul,ql!, ~ ~C!r4 ~~ ~igpo, ele um ~elJ.s ; mas 
.~ nt[~ l~~, ~ ql1~IJ,,,ª~ i ~ ~Q~!i~o ~., ~. ~a Lei, 

que cri. tSSI Nobre"" e t":sea Titulos no Drasil. n\. 
zem 'lU\! quem. di.s8e Monarquia, di.se Nobre!!a, disse 
Titulos~ Para Illirn he isso duvidol(): a. Monarquiu 
eSfonl'cm.-se ll~ mais remota a~tiguidade: 08 TitulOl 
aiio maia modem.os do que tal\'t!z se entend~. Não va
m,os Inais, longe: temos o exemplo na Monarquia. 
• que ouer' hora pertencemos: muitos anno~ depois 
dll Acclamação, do Sr. D. AfFonlO Henrique., be qu~ 
nas Cortes ~a Lamego ~tI d~creto~ que bouveSle 
N obres&; e .obre que buea? bobre, o meref'i!1u:n
to de serviço Nacional. Parece·mc~ já ouvir dize:,: 
'essas Cortes lão apocrif.s·: .abllmos muito bem 
que OI amigos da Mon8"luia pura, que tanto 
!r.onta como MonaTquia absoluta, ~m metido em 
duvida a exilltencia dessas Cortea: mas 'ellal eem
pre estivt';riio em credito na' Nação Po,rtugllcsa. 
,Mas dizc~, que 'lU ando o Jlrallil acclamou o Im
perador, acclam9u,O com esse poder d( erear 
Nobres~, e Titulos. Tambem he isS4) dllvidoso pa
ra lDio;.: talvez que OI 8rallileiros le lcmbra_~ 
que essa N:obresa ~em feito mais males do que bens 
n~ ~uropa. Talv~z que ~Il('s ~ 1~Ir.~r'8scm '~p quo 
di~ OQncler, que h .. 8~çtdo e D\l;io, (oela • I~u. 
ropa arde e~ guerra, ~ nada ~m~Rgue, e des~ 
.al gu,erru ~pe~as «lu~s Hverão mQtivo' justificado; 
• gutrra da SQ~e~o de~il d_ morte de (;U., 
los ~.o, e pareçe.-me q~e ·e~t. agpra f1~ DO,naparte. 
Ora ~ll I,lão 10U oppo~to ,8 que baja N obresa DO, 

BfUil: 1J.l~8 digo. q~e ella deve assentar sobre ou
tra" ~!lSC8, differc,~~~ da da Europa. Talvez no Br.
lil 8,e faça ill"~rs.ão de~!Ie' Tjeulos: lia Europa 
m~s~Q ,11~8 telll mil difFerenç~ Portant~ b. pr~
i:iso que JH)r t L.ei dçs~ Assembléa ~ çri~ , .. 
reguJ~ e8~ ~C)~~ ~o Brasil. Decretada a No-, 
br~~ ~ e Ti~lllol, JDesmO, para !eri~cat,!"e em 1i1-
.guem, ha ~uj~ gt!~le1Joa', ~u~ ~iz ser preciso' 
um lI.é:tu do Cf)rpo Legisl~H!o'. F~l(lfl.gi,ri, que 
'nl"gueUl C~llpl~m" H)IQ, Oli a"arquis~,' tliz qUtl ,~ 
l\lo*ªrc~ n!io ~~~ t.~r. d~rei~o (eu repito a. 
pr(!I~ri\!. t~rmg!J ~o A\I~~or, ~ nã() insulto a No
br~tSA ) ~~pl'ivar o, pc?yo doI! Sef)S Pares para 08 

e)eva~ ~ ~~a Ari~tocraçia ~rVer81&, e uni-los aOI 

seO,s ~nteress~; q!J,e o pli\"1) por .i.& de tem: Re
prç~en~a~~~, ~e ql!~JD 'o d~v~ C.z~r; p,ouco mais 
011 ~~nos h. ~lIt~!' ~e PQis. Ile~essario, torno a di,! 
'ser. q~~ ~ ~~çre~e por L~i e~sa N.óbresa, e essel 
'r~~uJos., ~ ~n~~º i~pon~CI!~v,el~enle o L~,d' h~ dig
no, ~!lll~. V QlO, portanto pela Jndicação' do' Sr. 
M(mt~su~~~ '. ' 

( ~~Ilár~o ta~\>em ." Srs~ GmnUle 'e ~lonte
.fI~~i .-.. Dio ~e en~nde .p Tachigrafo POIS;
do~;g,) 

. O Sr. Jlndrada Machado ofFereceo á Indica-
ção • ,~g~int.e' ~JDend~'~ " . . ,. ' .. 

~~ Q~~ lIe diga ao Goy.,rno .de ~ua l\fag~tll
dç !~pçri~l q~Jee,1Q .ql1anto a A8semb.l~a n~04ecre
ta~ • ~J.i~t,~çi • .de distinc;õc!I ng~ilia~ia~, e de Ti
tuJPI!, . ~ãQ .., dem mai$o.s di&os ~itulo. e fi~StjDC:
ç~!I. ~ ~rJdradtJ Mac'Mldo. 

Fpi .. po~ada. 
DAAlaro~.se adiada a clisc~ão. por ter já 

dadQ" a 1)"...." . . 
. O Sr. P,eaiik"tedeopa... • .or~e~ do flia 

o PrQjecto de Con~tituiçúg.' 
Levantou.~e a sessão ás2 horas e um quarto 

da t~rde. 
Miguel Calmon du Pin , 41rraeit/4 ~ ~ret~~ 
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GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISL.I:I.Tlr.l:l. 

DO 

IltIPERIO DO BRASIL. 

1 8 2 3. 

!ESSÃO DE 80 D· OUTUBRO. 

PrnidetacM Sr. do Ribeiro d' Awadll. 

R EunidOl OI Sn. Deputados pe'" 10 ho1'll da 
..... ohã, fel-se a chamada, e acbarão-se presentes 
", faltando com AU" 08 Sn. P.reira da Cu
• Aa, Gmtdi"., Pinheiro .r Oliveira, T>uarle SiI-1:'.. Ribeiro de Resende. Andrada e 5al~a, Â1m
CIIr, Cameiro de Cam1K», A.roucM Rendora, 
A ,alijo Li",a, Costa Âguiar 9 e sem eUa os Sn. 
B.rão tU Sarda Âmaro, e Nogueira da Gamtl. 

O Sr. Pruidente declaron aberta a aeuão, e 
lida a Acta da antecedente foi approvada. 

O Sr. Secretario Maciel da COIta deo conta 
das participações de molestia dos Sra. AroueM Rcn
fltJn , e Costa Âguiar. 

Leo depois o seguinte Oflieio do Deputado elei. 
to pela Provincia da Paraiba, Yirgill;o Rod";gue, 
Campello t em que partic1pa que por moleatias que 
prova per documento, não pôde executar a ordem 
da Asaembléa, de 6 de Setembro, para comparecer 
no Congre880. 

Foi rrmettido á Commi88ã') de Poderes. 
Leo tambem uma Representação da Camara da 

Villa do Principe na Comarca do Serro do Frio, 
em que pedia que veri6cando-se a creação de Uni. 
Tersidades fosse preferida a Provincia de Mina. 
para assento de alguma deUai. 

Foi remettida á Commissão de In.trucção 
Publica. 

Leo mais o Oflieio do GovernG da Provincia 
do Ceará, em que parllcipa.a a restauração da Vil
la do Caxias, e da Cidade de S. Luu do Ma
ranbóio. 

Foi recebido com especial agr.clo. 
Leo finaJmente o Officio do Geverno da Pro

-.,ineia da Paraibll relatanelo os succeslos dOI dias 
10, 11, e 12 de Setembro, e as medidas que filt'rão 
restituir tudo á ordem e tranqllillidade, e pedindo 
por firo a sua demissão. 

Foi recebido com especial agrado, e remettido 
ál Commissôes reunid:as de Conlltitui;,;ão e Justiça. 

O mellmo Sr. Secretario rieo conta de duas fe. 
licitações apt'e~elltadas pelo 8r. Gomicle, uma da 
Ca:uara da ViUa. do Principe, e outra do Iuten-

dente e Oftic:iaes da Cus da Fundição da V"illa 
do Sabará. 

Forão recebiclu com especial agrado. 
Passou-se á otdem tio dia, que era a cti~ 

são adiada, na leilão antecedente, elos Artigos 14, 
15, e 16 do Projecto de Con.tituição com as 
emendas a elles offeftcidu . 

O Sr. Bispo ClJpt;/liW Mó,. pedio a pUna, 
e expendeo largamente OI princiPIOl em que mn
dava uma emenda que oft"ereceo do teor leIuiate: 

EMENDA. 

Art. 14 - Ninguem aer6 peneguic10 pot' suas 
opiniiea religioau, uma na que não o8'endão as 
Lei. e os co.tumes. 

Art. 15 - A Rel~o da Nação Bruileira 
he a Catbotica Apoatolica Romana J uoiea mantida 
pelo E8tado. 

Art. 16 - Algum .. outras lleligiões serão 
toleradas, quaudo se veri6carem IDOtivOl justos e ur
gentes; e o "'0 culto particular ou publico será 
decmnin~o por Lei. - Bi8pO Capellão Mér. 

Foi apoiada em todos 08 ~ artigos. 
O Sr. Munte8Umt': - Eu pedi a palaTra não 

para combater as rasões do iIIustre Deputado, que 
acabou de f811ar, porque bem conhecido está que 
são mais filba. do Minillterio Religioso que occu· 
pa, do que dOI principios de Direito civil. He 
todavia mui louvavel a defesa que toma, sustentan
do o que compete ao seo caracter; porém elle 
mesoyt conbece, e todos nós conbecem08, que o 
culto do bomem para Deos só pooe ser agradavcl 
á mesma Divindade sendo prestado do intimo do 
eoração: i~to ji está demonstrado pelo que se tl'm 
expendido. Disse porém o il1~lst~. Reverendo ~e
ptitado que se fundava em prmclplo9 de Theol(lgla, 
e que nó. apenas tinbamos argumentado com idéaa 
filo806cl8. Eu, na verdade. U;10 sou 'rbeologo, e 
tão pouca vocaç~o tioha para tal eSlu40, q~e ~e 
IDeOl Pais me IlveSi-em mandado para a U IIlveral
dade estudar tal scieneia. eu. apelar das sual 
boas intf'nçães, se a • Jllendesse, seria o mais in fi
mo dos estudantes. Mil!!, p.:rgunto eu t por não 
saber Theolngia Bej!ue·se q,.e n:io reconheçll llm 
Deoa tal qual a frllqui:la do homem póde conb .. 



eer ~ 8egue .. e que não tenha prin~pi~ bastlnlel 
para .. lln ... de ,de,n .. tro do meocoreção aoa gra.n~ 
ae •. e ugradOl ti'"... do homem para com D~.? 
Ora, Ie recoabeço &\Ido is~, Ilão devo diler que 
.i a Deoeuari,. Tbeologi.para disptitar nesta ml:
terj. ,? Eu quiaera advertir ao Reyerendo illustre 
Depu&ado q~eD6I aqui Dão tra~mOl ~ Theologia 
finá, m.. .da Theolugia pssa, e por esta digo 
qu. a doutrina do Artigo be eucta', legundo o .eo .~o de pensar, concordan,do nesta mate ri. 
cOm .. idéu expend:i~ Da .• ellão antecedeate pe. 
lo Sr. Roc"" I'"a'llco, que considero muito bem 
fundAda.. ()bservarei lomente que a parte deste 
Artigo 1., e~ 'lu. se f.lll: de dirt!ilOI politicos, me 
nio . parece propri,. d",te Capitul() ;n~s não trata.. 
D!OI ile di~eItOl' ~liúcos, tr~lamos de direitos indi. 
'\'Idu.e.; e por 1180 parece Jus,l,? ,que ~ar:de~ol es
.. patt~ p.... qu.ndo tratarmos destes direitos, 
poi' lae então CJu~ cO,rnpete ,desi~.,r quaes ~o as 
q~alidadel pr:~çl~spara se go .. r ~'aqu"lIf!8 di~!:
t()~! ,Posto ,lato, .eu~~lroem' ,.aler,i., ,e digo .qu~ 
a liber~a~.e 'Re~,j~,~~a ~r:t~.s~ n.C) exer~ci9 pleno 
do .quellle ~.ct~ ,o ,C(),lçãC) ,~ferl~d~D,e :., I?~s ; 
~~o ,,,,sim, h~ evidentissimo quepossõ prestar.lhé 
o culto, qUt! ~ ,,,,nt.~~~r .q~e ~,he I~~ ~.ai~ agr.d~ 
,·el,. ,Se ô ,il~u.ltr.~ Hey~ren~() oºep~tad(), ql,le" C:O~. 
bate & .do,U~rl,~ de~~es A r~~g~a te,RI m~~o~ c,I~ .d~~~ 
tru~~ elte arg"-m.~Il~ ,elti'1l'~ri.a ,qQ~ e y~~ pa!~ 
~ ~.,.~ve,~~~m~,n.to ... ,~ ~08 .. , .,tr~J:l,d~~ .... e ,que ,o .b. ome,~ 
1!:h::'fij!~~:r~ ,( ~:í: ~ ~t~~d~ IlC~ ~~ 9 
ou. ,g, 'o', ....• fG., .. J 

O~~.l)~ !~q,~reoX'e se leue, e on:erec~ 
''''ç!,,,s!~~a~~q ,da .~ ... ~m" lé~ ~~~ ~m.!~~~q!}~ 
t.i,D~a :f :ito, ~~' ,s,es.~,~p ,ao~,~~~~ ~C) A!,L. 14, ',~ ,ql;le 
Dã,C) ,c~egá~ npr,op9r. . , 

o :~r,·~~i!~iio ,~ ~ ,~~~ ,~~~,.~,a, q~~ ,~ 
do ,.&eor !K'g!.i,nte : ' 

A ,1~,~~~4.~e !~!ig!~~Il!:» Brasil ~te,lld~,a., ,~ 
~d~ a~ ~~ngic;~ qu~ ,~iJo ~t;oP~,1I! ,a.~ h.(m~ 
09Itu~e, • ao,' EstadC) ~ ~!it~ pc>r~!~ ~,!, ~s",r ~~ 
I"a , ... u~".,orj~~~e ,qll~,n~ ~~ ~c~o~ ~ ,çe~opi~~ ~x~ 
'terior~ 'U,I~~ ,C)~rig~~ ~tll~~ ",a ~g~~.~ . a, ~~,~ 
part,~ II~ Ii .~ .Di~~ '.' 

~~o foi a,pojllda! 
EIl,t,ro\l a ',ea~~.e,ln~ .. a, ~,a,~~ ~ ~,~! H.o,,~,~ 

,.a da Gama. . 
. 'O 'Sr .. o RocM Franco: ..;.. Sr. P,residente: 

P~PQ~I d~ p'rpt~~r ~ f~~ ~,~tã Aa8em~!~~' ~~,~'h~ 
mt.,,~. ,. ~nv.lcçio.,. ~e q~e .. a ~el,igiãO .. c,a\~.ol,ica 
A ~1~li~ ~!,m.,n. ~e. ~' .uo~c~ 'yc~ac,eir~, ,~ que, 
~(e,IC), .e .Il~ q~a~ ,só ,cu~p,r~ ,q~~ ~j.~o~ ,salr.OI, 
Julgo n~,o ~~r ,em ,con~~~~tççio ,~~ .ea~ .n:a~ 
,c~Ji~,e.~~~, .q!I,,~~~ p~~~ ~o A~iK9 ~m,qu~~~ 
Ct !D~~d~!D~,~~P ~ fa,pr ~.~ ,1J~~~gii;io' ·oi,~d.~ça~ 
Se,n.lp o,~I!~~~~~ ~u~, ~f)p"~r ~i~~~ ,qm~,~ ~~ j~~ 
er.~~! ,farçj ~~i~,~~ .4~r~c:o.DI '! ~,Ilçç,~r '~C)~ 
Ap.,~~p~! ,~.~ ~ V.Ig~t;p ~~J~p, ,q~rl~,o, ~o, 
A:lIt~o! ~~~,C) ,AA ªe,ljgi~, ~~~n~ P,~r~~ ,d,e ª~ 
m,a de ~.~ ,Metr~pp~e ~i.Ç~~~9h~8m.c:t ~pl~m.te ~C!I 
J.u, . "o~o ,~~~r,l~l~~,c:t PlI,bjf!P ~~ 1.\),& X~Hg~ãp. (~P9i~ 
d~~) • ,~I~m~ ~~m~~I~~lJja~.,-ia gll~ . .". .J g~~ 
luh~l.tln,p mu~,to ,&empo PC) mq~ tI~um ~vo,~! 
or,tho,,~olo, .~IIlP p ~o~'\Jg~cl; !J .~. ~ . .,aOl pe'o 
'111. t~1lho :lldu, ~.o ,~! ''1118 ~I~~,~ ,pre.~eh~~! 
SulJii,ltiJ:lo ,lJillf m.uitc:t tellmp .m ~o~~g~I,.e a 
~a ~~lpull~.O be a. i~d~ ,.ora ~p~~da p». r UDl~O! 
ma~C)r~~r,fOI rplitlCOl d~quell~ ~ipl~o ~ ,e ~u~ 
&o (Ul18 . entio di.r.rç~dC) .CU,Dl ruõ~' d..Eltadq , 
~ ,(Ml~ ~c:b~! ~~ !l~p,~j\J.~ ,,taq,aeO, ,~ 

&10, que nesta parte foi od" tinati~1OO" do q~aJ 
se . achava i.cado o Conselho do Rei pela mator 
parte, par.' detCf!dito df~S Naturaes, e q~e. em 
breve devia produ'lr ~ terrlv('l parto da. InguIslçio. 
Insisto por tanto em que pl"e ,o AU11O, e ~1Il 
eUe o meo additamento. 

O Sr • .AruI'Ddn J,/GC!lQOO fuendo Ilguma obse .. 
vaçóea sobre a lua ,emenda, (em que niio seen
tende o Tachil'afo João (~etano) e querendo 
reforma.la, mandou á 1\le8. _ lubemenda seguinte: 
. -,~Cada Mfmbro das' Communbi)cs Chris.tiil 
póde professar a lU. Religiã() i mas o ~ulto publi~o 
IÓ lhe pertencerá uma YeI que a legJ~l.tura Ib o 
conced., attéDl1II as circunstancias do tempo, In. 
gar, e eatadó de IUIH da Naçio; todos porém 
que seguirem estai com~unbões podem gosar dói 
di~~tu8 .politicos. - Anil"(J. J.tlac/~. 

FOI lpoiada. . 
O Sr. PrelÍdente declarou adiada a discusaão 

por~r dado a hora destinada á le~tura ,dos P .. 
receres • 
. , 'O Sr. Secretario MGC;el daCOIla Jeo p,»r 
part~ d~ l4~'.. segui~~ .. . . , 

PROPO,$rA~ 

,º' S~,.et:a!!p§ .ac~u~~ .~~~a.semJMa a.~ebden"! 
d,~ , ~~~~~~da~ .gp~ ~~~ de ~ Pmyer p ~ugar de 
~jpdl!,~t~ ,~,«,> ?~)ft~ir~ ,~,. ,~e~,~~tari~, ,que ,8elw.~!I. 
!.~gp, ,e.~ cq~seq~t!~ç!~ ~e.() ,~~o ~a!~, ·I~ei'a;l.o, 
.,~ ~fJ,~q!~;~ !!org~8~ que par~ eHefui prOl),o~~o: 
P~poe~ '.J,~f!'fi~~m'l(}llé 'F.ei:re!r~ ~r ~elle ,CC)n~,or~ 
~fÇ~ ~ guaJ~~ :1I~lI8&ri,~ ,p,~J. p '~~ tl~Bem,~ 
~~ d,~ _m~~() ,l~g~~~ r.ç() ",d,a ~~.~.M. 80 
c:P ºU!libr.q ~~ H~~· ~ J~ ~e~!~r(D~'f) ~~f~le! ,('~ 
Çe~II!., r!~m.e!!p ~~r~~!~~O ~ ltligu,el .fJ,a!",on d(~ 
Rin e Alrneida- José Ânton;o da SUva lUa.iaJosé . Feíici~~o Fe;nQ~déi'·'j>i,;f,ei,o. '." ", .' ._. 
..,' I. ",'{. \ ' , ..... 'f\.. , 'L"I ' .. \ I ~>,.!" '"~ .1 ' ., .. 1,,,,,, X_'v 

F,9! !PP!eY~~~~ . 
kº4~~j~!! P, __ ,r~~~ ~.I! ~ptgmi~~,o ~~ ~{arinJ" 

~ ,Gu~rra ~,lm~,~ I~!Ji~~r,~.Q ~!» *: Mp,,,/t'8fql!~ rf'J~. 
tj",~ á',~!D,~~9 ,de !lffiei~.~ ,:..~,~~~a~,Q8 dC,5~rtores :.lil:i 
ç()l'pos «JC) ~.s~r~~to ~!~il~iro, :tdi,ado na sC!1'1iin I.I,~ 
24: d' Out~,.,rp'~ (Nf~ ~ do frfl: ,~.!l d!> l); •. ri:~. 

O Sr . .f.r.'!'!f,a; ~ ~~ r:~~i~opel.,q!l~ ,~Ii~ o 
Plr~,~r ,q.l!~h~~~'!lÇ~9 fn!r~ ,el/~ o ~ u~:a Por,oelal' 
~~aç~o ~m ri.rt",~~. ~~ qua~ l,?r~p'~... ~')IBr:l1í ré. 
m,t!!!!~,~paJ'~ ,8CJ~~; ~p 'portaQtc:ta leit,!~ra del~ 
Pr!,c"a,ma~if,o, para-fer -.0 .qu~le 1,ltl~ - prgmei~~"; 
h~llecel!~rio q~,e s~ c~~pra o, ~~~racto; que fez o 
G,eQ~ral. m~ \~~ceder.·~ ,dem~n,eira nenbúma. Ve
j,~o~p~,i~ q~ .. e~ f!lrã~ as p,pm~~~~!~' '. ". .' º, §r" Mnç.l~Ç ~ {J,08t,.: ~ A pr,oclama".Jl ~o ia . t;. rd ... , <H.. "." ,.,~ ri. 

aq.~~ ... ?~ '. U'! ffl,~ AA ~ ~\~.e~~J>'~!' gue~ eu' a !~ 
r"'.PPf~m~m~~,· " 

t 
P~rá" #,r!.4r.Qr!a lJ-l.tJ,C"tI~! ~ N~() ~~ P~()!JIfl~· 

em se n o 'erraI. . 
., h t'$r .. · iÇ~nfG ; ~ Se ~~q ~~p.S8~ ª~~~, op. 

pqlnd .. ··~ffle '!D.lb,e~ a ,qt;te ,se ,~~ d~m C!mp!cgo' ~ 
60 O. " ,J 

,,' ·'9 ;$r! tla~rp ,da 0,,,,110: ~ ,CPRiO est' , 
~~~, ll~ ,m'EH.,o, ~u ... Ie I~ou'!r! ~es:/ o~de hâ'dq .. 
.Id. deemalJcha-ae. . ~ 

"'.0 ,o'$'i:")1gCiII t/tJ C()S~ leoa Procla~a.çã~ 
() . éS,: !f!r~nfq: -: ~~Itp bem; ~ Naçló r:aff~ 

he 91m~da " dar ~al.' ~o _ qu~ ~ prome~fe~! P(,~., 
ta.~~ ",~~pclJ!1·!! • cc.od,lçao ,com que est~!' o h~ 
~fI~e ~ P~s.·II~o ,p~r" ,O, ~~IO e~erciCQ, ma~i~80 
.... ~, n~~~ .~~~.. . 



t 8~) 
"~ ,s~~ .ll/(~~~~.,;!ma f,.. ri aIIi1i$c, d~ ~tJicio; ou 

ftspollta tiO J.\hRIst,ro da' G UCtl'S" e crlimnóil ~íil. 
'JIe1n: tntidiíb' tóiJiar,ti, sllpponc\o';lhe até ilitfntÓl ii. 
nislr,~~ ,e.Jitr~~~çoil'~oj;, ,~ci>oi~ ,~ombateo . o ,l'.recer 
G~:, C~'!lmlS&~O ;",m~, .. ~n() / se 'pode. légulr o 60, do 
dl,SC~T80. ,pelo q~e' .eIC!çVeO', o 'l'.éhlgrafo Jóliõ eae
.t(JmJ, q~~, ,~ecl~rou onli~ter podido acéompanh'nr o 
~ob,;e / Qr~dor pela ,rapl~el cOm "tiê faHôu; ê ell
ireplto ~a .ru~', communléfódo , Sala pél.:' jànew 
'lue s~_ aclil1vIl9 abertu! 

,Nó ti1l1' dó ieo discurlO' DJ'lndou, á Me.. a 
ãgüinte. 

, , Prôpôl'hó (Iue do Jiarecer ,d'. COüimissio' íe 
~squê ,tU:ªà; que he rêJati,vo lÍ' reítpostá', do Mini. 
(~o , ,deélarándoollé que o G'overno nenliülô motivo 
p~ust~~~~, tevê p~Í'.' .~i~ êbrir: E' lendo' ae~_ t~o 
'lmpohuco, IcrelD' addldos ,áÓs G~. ~. Otliéiáei 
~~, qiiê~~~õ ',. d.ete~inà,~ Aueílitilé., iêjio t,ir.dOl 
cleHes par!, Dão" entrarem oiais, nem, yeàcerem àôl
~[Qi, se~ulo _ ,tôda,ia Yiaiadói pe" la' Pôliéiio __ () 
Depüjfdô 1"I.oit,éI'iimn~, ' 

fôi~"âpo!~~ ,em' ~a. .à IU,aí pàrt~~ ',', 
. o ,$1'. RoiJ';gue, ih (Jâroálli'n: -- Sr. Pi'esi
~~~t'~,:.Jl}J~ _t~~I!~, ba~liin~ tôlê'fanéiii párâ óuvii' áa 
~l!ferentCl opmloes dOIi h'omen'.; m'as não corivêm 
indili:tirictamente '"atdar íei'n'preo iilên'éio, pórqüe 
~. ~~1~8 po~~e, t~mar~&~cô~'O àppro"àçi~, "do 'lHe 
~, (jUV~"., "Quando aquI se trato o d.' LiiJJajjJt, e um 
i!lus;ré' l\'lembfo' !:i iiícrepou' dê tfãidôi; fói éhàmá
tio" lÍ ,ordém " e fei isto unIa liulli'i él.tr&Õrdiilariá; 
íodavii tfatâvÂ.Íle de um Generâl. qtié tinha lido 
pft'~, e "cujâ' co~~ucta erá então íüspeitii:; agora 
tra'a-se de Um' Ministro' d' Estadó; é menos pdá
lÍ.Q ouvir, s~melh.~l~ increpações'; isto b~6 ióa bem. 
U m Minill~ro' ª' Estádo f'iz parte dê G6vehió; e 
~. molas 'lo Governó nãó .a quêréni'óí éítrágSdâã. 
Se tein êriJ,-,e~, a Lei ,o punira; Diíí ilÓiI não te. 
1001 autho,ridade de o inlililtár, ném anteS de prova
do~ oi ~r,ime8', le 08 . tiVeile, nélja dépóií de pro.. 
ndos~; Eu não conbêço ó Minütro da Giler:,e, 
.,êm .Ih~~.i~o o ~eo chapeo;: m'ài 6,a8ti i qualidã ... 
de de MInIstro d' Eltado para' Bel' 'ratadó dé OU
&ra~malleira': .côn,velR Muito. Sr. J'réíidén'te, que 
C? Goveroo iêja' respeit3do; 1'ra'anélo agora dô ob
jecto ,: pei~.nto eu, foi árbitrariÓ' ó l\Iilii8tr~ no 
que ft'z_? Qigô qóe ri'ão. CóiiliriêitéO érirni? 'fáríi. 
};!em, t;lão. Logo se não' fóialbiliirieélidé, se não 
foi crime t P'?rijü~ m'io h'à lei algüiiia que ó mir
q~le C9mo tal" hé injusta semelhaiite inéiépâção. 
Nüo ~Ia i na verdade,. Í'â~io àlg.um'~ p*ra qliéí., 
ettrl1nht'~, e t~o aspérainênte, õ procediinento dó Go. 
~en'o .. Q~e fei 5' Govcró'ô? Continuou &aliéi \lma 
indiscriçãó do qt·neral o'~ Coruoêl Lim'íj; ê ünià 
VÇI q,lIe ellé tinha convidado' êiitél ho~êii. á q.lle 
Yiesse~ plira n.~s, hão sélhê liávii diier Íl~ 6íD 
~ê, f08ie~ pódir esmol,,~ s. éltêâ liômefis fOiio 
inál coRv,id,adoa,' se fói impôlitiéó àdmitti~Jô8 osá 
nossas: fileiràs, oÍ'lüe elles de fiiê&b eiítivémô, e 
pli'gmiri~ co-ntra~ ait oíiti'lll' falinges, aiô pódê di .. 
10 .rgoi,r-se o GÓveii1o.'~'.' ••• -••• '.'.·.i· ••. ' ... ; .••...• '; •...... 
... ·.'.'.-.-..~~.Ii.'~.· •. li.II ~' ••• ' .... ~; ••• .;. ~; •.• '~ .'. ; ............ ; ........ ,. ••••••••• 
Eu: digo. pois ,() que o Miiiii~1:õ dâ GüeiTi

n 
dií 

~., l;Ião h., Lei iüf.nngidâi O Dê. ipoiifiéléi li'; 
~ffiC!o yem, ali pai., dar i í'isió dê' q~ê éómó 
~didos' tiRO p.88ãO' a'diante; liãô ~m. dirêi~ i 
dlz~r" el~ q~ero' .er Teúente jiOrqüé iôi Alfêrfi 
Biáis' antigo &é~; g_ ôüicâíiil'dê ijá, h6ílrü e dô 

\ 

loldo dà ~íiferifé éjile (em. Quanto à .ei'êRi dllitribtii. 
dÔI"êlâ:i guardü, éOln j'80, iiada _em o l\liíli6tro 
dâ dUén'â; IÍIÔ detâlbel dó RegiiDento t pelo. 
quáes í~, noiiiêüó ôí OfHciilêiÍ, ~tio eaérãô pàr. t!lte 
ou ÁiJ'leltê' ieiViçó; CóiDtildo, éá. estou persuadido 
que ô MinilitrO' omóli mal, mal iria I Felncirculla
tancw, porque realníérite Dão. lh~iI vejo, crime. 
que . ôs embiltiu:em d~ fjêar ilô nraiil; leriá Diài. 
acêrtadó éjue não élitruscm em lérviço agórà; 10 .. 
e~~, in~ijpe,~8à!,'l ,.dir.~~, IlJÍJum~c:8i1sapàrà, yi\'!! 
pOIS feIto o convite ,cum~ JIl dIsse, nto le. buo 
de maútlar pêdii éSmóIa. EstáS aiô à, milib~ idéàl; 
ê por isso de itéídium motlô ~S&ô êo~yir ,.Das la. 
bisCíiâ, de qtte filiá o iIIuitré Depiitàdô, laiàÇ&élil 
DO Párccrr di Uomiriis8ãó. 

O Sr. Frihçii müàólI , MéU • legumte 
êirierida : 

,Qiíé~ lé . ~igâ aó, Gôvêrno. qôe visto Il I>róél.
maçã~ do Gôvêrnidôf da Armài Lima não içr 
rómétíidõ~' )iem Iô!d~. nem pC)Íitoi no él(ercito do 

bràsU iõs Ofliéiáeà iJéSertôreí d. Tr(jp& Ltisilanil, 
mnª ,vlnf'-eD8 dê outrá eapede i liejãô ,.08 mesmos 
Officiâeí 'emittid~ do erviçô i e íe.llies ri:àlise 
pilo Goveriio áquillô ~ó,ÍÍI!'fitéj, q~é ~~ lhéi prôlÍlct .. 
téo, ê pi'oêlíitiftóuó ..... o Dêpütadô Fiãnça. 

roi apoilidá.. _. ' . ' ' ,_ 
o Sr. Nngue;rá àii Gamn: -- Sr. Ptciidt'Q. 

te: A üommiâaáô de M~,ióhà e Gu,eri~, quandG 
paslÓü a, t9mar em éonsiJeração a Indicação "do 
Si. Deptítido ltluiitéiüma, proc:urOu disooirei' ióbre 
• máteria: impaí'ciãllricôté, àpreseriíandêl a 'é.tü Alio 
lem.btéà (; resUltàdo de IUriS comtiiô!lçães, iemes
cógitar crimeí serio., nem usar décOlJ'ipai"açõês 
indiâétetaí: lÔeditou cóm rriâdurtiza e cjtéünspecçã~ 
íóbié ó caso. ,ê IJ!ltire ft rêSpOità do ,l\1iniiJi~o: e 
aéliou, . 'ue não ~avià r..eiídgüi~i i~friDgida, e 
qüê ó M\riishÓ nãó téndo a1tér~aô Lei àlsumà.~ 
não bávià Jugar pari ser àccusadó, i reputado cri. 
iililioso, e que o i~ procêdimeóto é~tava dentro doI 
limites dai atribüiçÕéi d~ Gover~o, pais que com
petindo ia éste: providênciar aquelle caio, éft'ectiv3a 
mente ,. dera as" providencias que ..lhe parecemo 
convenientes. ~chôú pórêqi, que iiio era politko 
o passo, qUê havia àidó d:idó n~~ actuaet cireuu .. 
tilieiü , 8dm~í~indo.~ no ,j)ÕÍlÍiÓ Exército ~teá hó
âieiíi, que tiüb~ó íiido ,OfHciàé8 f)o Exercito Lusi
taDo; nestá é:é)üfi)rmidàdê ,ápreáêi.1tóu C) seo parecer~ 
e qu~ndó pensava ter f~;itô da luá. parte tudo 
quando competia iõ ilêó 4évei', se vê inctepilda, 
se vê lüdibnàd,a t e &ríitidã ,com,,~ nomes grosstli
ros , e indeCeiités quê,. m.aligniélade póde ei:eogi
tal', ê, Diuito impróprios desêé Augustó RéciiiW: 
fiê verdiidé. que ~ambêíii ouviô. aCéugr com 'o, nb
mes de" traidor; ignoraD~" é ,falsário um MiDiÍl~ro 
d' E.tâdo, rõuií( Dâ!tr~íide dipâ dê éSpaDto. O" 
DOI qiIerêíni:)i;, Sr. Preíidtôte, iustentar ó Ílyíte
Dia t qüé idoptiÍfuos, ou não querelÔo,: se quefé6 
mói; tlévemQí j'àügnir por tOdos oi diréit08, qu. 
~rtéDce~, ,a óêsta A8.em~~éa t dêixín;~o ~oâ outro-. 
P~eres Politloo~ os que íãô d. iiiâ .àtribUiçãô ,e com
pétéi1éiá: "lô devemos proêüra~ dêstruiro Gonr. 
DO; devemoíi inêei ir muito dê aCó~ó eoín élle 
~~. y,dü ., éoüíiü, i4~f: ãio proptia. das ,-üu .iri • 
bíii"~"" "é di íiui par~ié~l,ft.iõ compet~ilcià. Pelo nó ... 
~ô ~m"eDto sóíiléli inliibido~ de d!zer iDjuriü t e 
dê ,usar dê ~ip~S8Ões gr,ôjjàéi!~& e, ,ôtTeniivas c:untra 
~'~ilq\iêr i~aivitliio; ê~tã,!_, Sr. Pi'ci!dciite, éOmo 
y~ ll:i. niió .~liamou á Ordé~ "ó Sr. Deputado 
Mifnldtí'mtl, 16p que ttítóü dê ijiíônnte, fãl .. r'. 



e traidor a um Ministre d' .~5tll(lo, lendo até 
contra o Regimento Í' Que provas tem o Sr. Depu
tado de ser talsario , c traidor o :\1 inislro? !Se tem 
laes provas, mOlltre·as, aJlrcsente-~: n;jo sc cal um
nia aEsim um Ministro d' Estadn, para dl'puis di
zer, como costuma, que se enganou. O passo do 
Governo p(íde ser taxado de impolitico, maa nun
ca de criminoso. Para que fez o Sr. Ueputado 
.1J/onlcslt11la esta indecente grita, pRra que UIiOU de 
tantos nomes injuriosos? Atisim se afrronta, asllim sc 
ala,ça a honra de Utn Ministro de E~tado, para 
depois se concluir o discurso, propondo, que se 
diga ao Governo, que o procedimento do Miaislro 
não foi politico, e que sejiio estes homens tirados 
d" Corpo Militar? hto mesmo foi o que disse, a 
Commili.;:io, rl'conhecendo que não hnia crime ou 
infracç:io de Lci, e taxandu somente este passo de 
impolitico natõ ac:naes circunstaneias. Porque então 
he accusada a Commissiio com expressões irupro
prias, in,decentes, e até horrorosas? Isto, Sr. Pre
sidcnte, he em verdade muito duro, e insuporta
vcl. Qllem tem honra, c brio, (Iucm tem probida
de, e foi educado ('om decencia, custa-lhe muito 
a "ervir assim. COlnll 10(los os l\'len.br08 da Com
missão IItio laxados de ignorante8 e indignos, 'para 
a final se tirar a 1nrSftla conclusiio, que tirou a 
Commissrto? He. na yerdade de admirar a maneira, 
'lUta O !:;r. ,1/01l1",v/lmfl te In a tuptado, de fallar nes
ta ;hsembl{-I\, !!upondo t'1 imes na sua imaginação, 
e nla~a·.d(, a 'or'o e a direito! Eu não sei a qUtl 
atri t',la cioite :'01.tema Í'Õuépendo o meo discurso, pa
ra fi lO t'X t' er tIS limIteI! da dccencia, com que se 
deve (li t'r Dl'stt- rt'CID'II, clipcrando que a Âssembléa 
hajl de tllmar bem aue'llIadas medidas, para evitar 
os males que IiP promovem, 

O Sr . .I.lIolltesumtJ,,;, - Peço • palavra par. 
responder. 

O Sr. Presidtnte: - EstlÍ adiada • discussão 
pela hora. 

O Sr. Mnnte,'1uma: - Eu sr', queria mostrar 
em que me fundei, para me justificar. 

O Sr. Frallf'l: - () nobre Deputado em '«-m. 
po competente flodcr:í mostiar o que quizcr; ago. 
ra está adia(lo (J Pare06'r. 

O ~r. P,tlJidl'T/te deo para • ordem do dia: 
1.0 A cl&i~-ão (~. J\'lef;a para o mez d. Novembro: 
2. 0 O Regimellto Ud ,\ssembléa. 

Leuntou.se a sessão ás 2 horas e 8 minut,os 
ua tarde. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Secretaria. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMDLEA. 

Para José Joaqrtim Carneiro de Campa.. 

111. e Rx. Sr. - A Assembléa Geral Consti
tuinte e Lc~i .. lativt. de J mperio do Brasil, apprG
vanrlo .. Parecer da Commi~são de Fazenda, so
IJrf~ () 'iffkill do Governe Provisorio da Provincia 
de P.·",amhuco, relativo ao augmento de Ordena
tios nos üfiiciaes da sua Secretaria: Manda parti
cipar ao Governo que precisa lhe lejão transmiUi
das, qUllnto aRles, listas dos Offielacl effcclivol 
de ~('('reb&ria de todos OI Governos Provinci.es, 
o numero delle. que precisa cada uma du ditai 
Secretarias, .cus Ordenados, e emolumentolil, para 
58 proceder • um rCiularuenlo geral em que te 

estnbeleção Ordenados fi!{os sfm (molumentos; po~ 
cuja tinal r~soluçiio deverá esperar ,o referido GI). 
verno Pro\-isorio, sendo.lhe p:uticipadl,\ pela r('!lpe. 
ctivll Rcparliç:io. O que V. ....;x. IcvarÍl ao <':onhe. 
eiRJento de ~ua :\J;'ge~-tl\de Imperial. - Deos GUla. 
de a V. Ex. Pa~o da ih~embli'a em 29 de Outu_ 
bro dc lt:s:t3. - ./oão Sez:eriano J.llacicl ,ltl ('0610. 

Para o mramo • 

111. e Ex. Sr. - A As!!emblt~a Geral Consli. 
tllinte e Legislativa do Imperio do· Hrasil manda 
lembrar ao Governo • execução da JeSOlllÇiio da 
mesma Asscmblélt, qlle lhe foi participada por Avi. 
10 rle 30 de Maio ,lo corrente anno, relativa i', 

publicaçüo de um Manifesto, em que se mostre .íli 
Nações a jUlitiçll da conducta do Brasil dE'sde o 
dia l'i d' Outubro de J822, e OI gencrosos senti
mentos de que se acba animado par. defender e 
lustentur a caula sagrada da sua independencia e 
liberdade. O que V. Ex. levará ao Conheciment'l 
de Sua l\Iagelitade Imperial. - Deol Guarde a V. 
Ex. Paço da Assembléa em 80 d' Outubro do 
1823. - João SeverilAllo Maciel da COlta. 

SEssl0 DE SI D' OUTUBRO. 

Preaidencia do Sr. Ribeiro ti' .Andrada. 

R Eunidos OI Srs. Deplltados pelu 10 horAl 
da ma:,hã, fez"se a c111,mada. e acharHo·se pre-. 
senteI 72, filltando com causa 011 Srs. Pereira da 
Cunha, Araujo GUlldim, Pilil,e;ro ti' Oli",eira , 
Ribei"e de Resende, .J"d'ada e SilT:a, ./lleflrar, 
Coata A!LU;ar, Araujo Lima, e Duarte Silt'a; 
e ~em e)Ja os Srs. R"dr';glll" de Can.'alho, Cuu
to P"rraz, e Rodrigues d,. ('ost". 

O Sr. Presidc,d~ fl~dllrou aberta· a sesaio, 
e lida a Acta da antecedente fui approvadtl. 

Passo 11 se íl ordt'm do dia, que era em 1.° 
lugar a l'leição da Mesa. 

O Sr. AlIdrada Mac/lado: - Como Segunda
Feira Ite dia, em que os Ca,holicol costumão ouvir 
Missa por ser o delltinlldo pela Igreja para com
memoração dos defuntos, parecia. me justo que es
ta Assembléa o declarasse feriado. Queira V. Ex. 
..sim propo-Io para ver o que se resolve. 

Consultada a Ati8emblé~ decidio que ~iio hou
veSie lessão. 

O Sr. Vergueiro: - Eu acho muito justo o 
que se deliberou; mas como he certo que tcmOl 
a faaer trabalbos conaideraveis, tambem acho mui
to justo que 'para compensar· esta falta tenhamo. 
uma hora mais de trabalho nOI quatro dias leguio
teso 

O Sr. P,'e,iJente lez a propolta, e foi re
geitada. 

Procedeo·se á-eleição, e obtiveráo maior oumero 
de votos para Presidente OI Sr8. Maciel (la Costa. e 
Ribeiro á' Alldfada, e entrando por isso em segun
do escrutinio, lahio eleito o Sr. Jtlarid da Cruta com 
50 votos. Seguio.se a ele:ção de Vice. Presidente e 
obtiverão o maior numero de votus, o Sr. CarDa
IIw e Mello com 14, o Sr. Pere;r" da Cunl.fJ 
com 7 e o Sr. Siltla Li81Joa tambem com 7; e 
devendo primeiro decidir a lor&e o empale entre 
eltel dou. Sra. Deputados, ponderáriio atiuns que 
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., Sr. P~rf';r(J dtJ C,,,.hta se acbava eom licença 
de um mel, e 'Jue parecia ocioso entrar cm nova 
,"otaç.io. Em cOlllt'qurncia dislo consultou o ~r. 
,Presidente a Assemb'éa, c decidio csta que nüo 
entrasse em e~crutinio o Sr. /Jereira d" Cua/,a. 
};ntrnrão porta"to Slt Olt Srs. Carvalho e JUdio, e 
Si!t,,, LisbMt, e apmados 08 votos sahio eleito o 
Sr. Carvalho e Md/o com 39 votos. 

PasMu,se á dos 8ecretarios, e com maiorida
de J'clath'a Ilair;io para effcctivos OI Srs. Miguel 
(.'al",oH com 39 VOtOli: ~lIa;-a com 28: LopC8 (/a
f1ItI com 21: GIIlvú,. com ~O; c para suppJentes 
os Srs. Fernand~. Pinheiro com 16, e COIIta Cu,.. 
''l'aUw eom 14. 

Entrou-se na !la parre da ordem do di., que 
era o Rc!!imento da As"emhl~a. 

Ar •• ~168. Os intervaJlos &8IIignados para o 
processo de qualquer proposta Sl"gulldo o Cnp. 6.
e 7.° nunca podcriio ser menores, se não no ca~o 
de nrFei. reconhccida na furma do Art. 163. 

F oi approvado. 
Art. U;g. Os dias para continuação dos de

b,t('fJ (Art. 9) serão I"opostos pelo Preflidente, 
scguindo-se a rC\rc1tO da fiua approvação o qUI fi
e:. d;t~ ,"' .. Art. (jJj e L6. 

l~oi _rprovado, 
/I.rt. 170. Nilo ~ procedoril a InliÍo lecreta 

sem que 3 AliCem';léa, ,>recellcndo discussão, de
cida p!e o ne.!!ocio· a ""quer, ou lIão. 

O ~r_ A~·dra:lt' Ma(':haM: - No Artigo la. 
um ~rro de imprcn:õz, porque ooela diz .t o nego.
cio a requere,. dcve ler Re o negocio o ,.equer; 
a!!CIi'& quanto li doutrina ha ja resóJUfjão da AMem
bl,:a, c Jla Ac·ta rcspectiva .e ha de 8(~har que 
f,ca ao Arbítrio da Meu o decidir Ie deve haver 
.et's:io Kocrefa, conheceado do motivo que 8e oWere
ce 1'3r. oltiecto de!la. 

O Sr. AllJ"t(".fu.aa: - Niio ha duvida; lU me 
OppUI • que a Mesa decidia&e ee havia motivo 
para sessão .cerca., e I~mbra-me muito bem que 
palIOU contra o mco voto. 

O Sr. Amlrt:rla A/acharlo: - Portanto he pre. 
eiso redigir de novo o Arti;.ro; e creio que fica'" 
a doutrina como conVl'm unindo o que &e debate 
e/lln o Artigo 171; em que .e dá uma IIIP"cie 
de privilegio á propo!lta do Governo para .e.'lio 
1cccreta; I,or i"o reço a V. l~l(. 'lue mande ler o 
dilo Artír,o pura enlrar cm discullill0 com o que 
ja Ie el!t,í. dillcutindn; e cu mandart'Í uma emenda. 

• O Sr. lfccrclario lee o Art. cOllcebido nelte. 
termo. : 

Art. 1 i1. Quando o Go"emo propoeer qUI 
lIe proceda A lima eC/jllão "ecreta, (ar· fie· ha sem di .. 
elll~ão prclinlillar, e Jlclll1 se eumÍllllfii o objecto 
propos'o, rara vcr se laa de coatinuar • tratar·ee 
secreta ou puhlicam'·nfe. 

O Sr. Átldrad" ~lac!,ado: - Eis-aqui a mie 
Dha emendn: 

" ~m lugar dOI Art.o 170 e 17) eub.tituo 
o Art.· unico. 

.. Niio lO procede"i a .c •• ifo secreta aem deei. 
.ão da l\J(·u, c lia dita selllão se examinar{, o oh. 
jccw prupollto. par" ver .e lIe hll ele continuar a 
tratar,lIe • ereta ou publicamente. - Alld,adG lUa
c/14m' 

l;Ooi npo"J(la, 
() Sr, Pre.;tf"nle: - Como ninguem 1*Ie 

lDaia a l,alavra YOU propor o Ar&. 170. 

o Sr. Antlrndfl J/arl,fCrlo: - Por hrm da «to 
dem; não ,;e pode propor isto 110l"8lDenle i, vota,. 
ção; be matcri" ,·cllcida; ja rc~olYeo a A foscmbl;. 
que niio houve511e dilcussão preliminar. e ... ·Jr 'no. 
to não se ha de pur a v"fol o que oi" CbÜ ,"en,. 
cido; se ha duvida recorra·se li Ac:III, O que lO 
ha de pro.,Cll' he a frdacç:io, e não a meteria. 

O Sr. Secretario ft'larid da CoaÜl: - A Aét. 
he de i I de Julho, f' eu leio o que se Ycncco 
sobre a proposta do Sr. Carneiro dn C.n/.. para 
h.ver sess10 secreta. Eitt·aqa.i o que di. • A, ta. 

" O Sr. Call1eiro da C.nlu, • .,res'l11Ou un .. 
" moção que pedia fosse olJeclo de IIesS.-;O MCftta; 
" fallárão alguns Sra. DepuladOl que, visto rolio Hr 
" dare o Regimento a este J'cIJ'C!ItO, se totaria , 
" 1\1esa ou á Allt'mblt<a decidir da urgencia da w .. 
" siio Iccreta quando par. ('sta le pr,'pUltwe al
" ~um 1l8Umpto; .ssentllndo.ae pOJ' fim 'lue t'''' 
" dec!aração perlenCelse li Meia. ,. 

J ulgou.e a mate.ia discutida, e o Sr. Prni
dente propos: 

1'- Se ficava em vigor a resoluçÃo anterior da 
Anembléa que corrigia o Ar&. 170: "ence •• 
que sim. _ 

!.o Se passava a emenda do Sr. AlldrtJltJ AI .. 
(/,tIdo: .'8. approvada. 

A r&. 172. ,h Actu d.s 1-:-1IÚe' secretal terlo 
lanada. em li no separudo. 

Foi 8rl'fO\'ado. 
Art. 173.- Logo que tiver eeuado ODIOU". 

porque 10 fizcrio u se .. õe. .ecretu, tenha:1e ... 
não preenchido o fi", .,Ir. que te dntinlnio, • 
Secretario d. Allcmbl~a a quem colltpetir farú o 
relatorio c:ircunstancindo do que se pas~u DI' dit .. 
sessões; e eate relatorio .erá lido em .eulo publi
ca, e inserto na Acta. 

O Sr. Fronça: - Eu creio que ha uma !a. 
cun. no contexto do a.tigo que Ie! acha em di .. 
cus.no; e vem a ler do modo eom que te ha de 
reaol ver • publicidado dOI n .. g()( iOI tratadOl em 
leilão eecreta, Jogo que tiyert'm Cf"uado OI mr.tj .. 
YOI que a OCcllliollarúo. h!lo del'Cnde de um J uiso 
que a Assembléa deve flzcr, e este Juillo nalo 
pode ter pronunciado 10 niio por \lma reROluçlio t0-
mada de~is de discutida tcbre uma indicação; a 
quol, 8ft for tratada em .esliio publica , deve necea. 
eariàmente dar a cGnbc~r ao puhlieo o .llumpto 
que le trato. em scgredo; o isto ainda anfes que 
,e "eerete a publicidade do mcsmo a.sumpro. En
tendo poi. que 10 de,-. acautellar este inC<lD\'fniente 
pratico no Ht'gimento, eSlah,'lecendo.1I ahi u ('On. 
diçõea 1,r('cba", verificadnl as quar.e se haj. de pa
tentear o negocio, que em .e~'feclo por rntA'o te 
tratou; por()lle, prcencllldal quo ."jato fOflheeid •• 
mente as ditaR condi<;õclI, I' aponta qua'quer dOI 
SrI. Deputadg. em uma Jndica~üo propril, em que 
haja de ,promover a puhJicaçlio dA mattria. Salva 
a redacç&lo, a minha Emenda ao A.'L be • ao
guiat •• 

.. N aI eesaúee .eere'.s Ie marca" a epoeh., 
ou u CondiçõCl, verificada. a. quaea se hajl de 
fa.er publica a rnoluc;ato secreta da A"e.bl~ •• -
O D~putado }ra1tça. 

Fui regeitad •• 
O Sr. .4ndruda Jlaclaodo mlDdou &alDbem a 

ltIuinte: 

" Ao An. 17' I Depula da pal."" "",,". 
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Rfl'aeente· te. o· fII' "d#ddird iIII H{IM1». - .4 ... 
fi,.di, .-li achado. 

Foj apoia,la. . 
. Julgou.se discutido O Artigo,. O poalo , vola· 

çl(o c\Jm a em.ndi do Sr. 4IldradtJ1Uac1,ado, fui 
.pprovado.. .. 
. O Sr •. Mar;aAnotf Albuquerque retirou-. por 
iDcommodado. 

Art. 174·. Terminada. Bes.ão, olSecretarios 
.a presença do Presidente combinarão aa minutas 
quo tiverem. feito, O concordadas ambas o Presi
dente .. rubrital'll. 
" O Sr. ie'till'lde, PinAtiro;: - Eu pedi a pa
lavra para ChllDl&r a attençao da Allsembléa. sobre 
a doutrina. deste Artigo" qúe ainda se nio (l01 

em execução pclal dificuldades que sc tem encon. 
trado na práticA; parece. me que talvel foase con· 
\'fnie.nte voltar ã Commissão para o reformar de 
maneira. que. possa observar·se. " 

,O Sr • .Andrtttla lUachudo: - Confesso que, a 
pratica não he . essa; mDS a meu ver temaido 
"~', pratic., fóra. da ordem; o que determina o 
Regimento he ma.i. cohcrellte ~ ••• ' •• ; ••.•••••••• o'.'O~ ••••• 

Sene a cumparaçiío das minutas .para evitar 9a 
engnnOl', e o Sr ... Presidente só rubrica dellnia de 
camparadal ; confesso que he maior o trabalho, 
mas o que ae pratica lIe menOl a~guro. . 

O Sr. P,t,;dtnle declarou adiada a discu'ssão 
por dar a hora da leitura da IndicaçÕea o P .. 
recCftl. 

O Sr . .4"drada 'J.Vat:hado, por parte da Com. 
lDi81ão de Poderes, .negando urgencia·, lco oa dous 
leIuint" Pareceres. . . 

Pr;me;r .. 

A Commilllllio de Poderes confl'OntanSo OI Di. 
ploma dos Ileputados da Próvinci'. de ,Minas Ge. 
r~ com a Acta geral da apuração dos votos, ro
-''onhece que o Sr. LucII' Antonio ~fonteiro "de1J(jr
'-fJl; ,he um dos vinte Deputados da sobredita 
Provincia de Minas Geraes; tendo reunido3S9 
'9otol" e que cstá nllS clrcuns&:1ncias de vir toruar 
auento, Dã,o obaitante deixar de apresentaroseo 
respectivo Diploma :e pOrque com a enlrada do 
dito .Sr~ • .ncputa~6ea completa 'a representação d.a 
Provlncla de, Minas Geraes, que se achava mtén
lI.amente .~pridapelf) Sr •. Deputado Suplente .T08é 
Çu,todio .pia~, p'are~ á Co~mi8aiio, . 'que ficará 
desnccelsar"a resldenCla do dito ·Sr. Dcp8udo SUe 
plente, logo que 'compareça o 'Sr. Deputado ,Lu
t:Q8~1Ieonio 1J!onleirodeBa"rol ,nesta AuembJéa 
que não ,poderá deixar 'de sentira falta dá cooperação 
do Sr. l)eputado Suplente Jo.éCUNtodio DiiU ,tendo 
em lembrança 88011 .aforçOl 'desde ainstaUação de8-
• Assembléaatéao preaente. Paço da As.'iembléa 
29 de Outubro de 1823. '- ManotlJacinlo ,No

.. ~uci,·a dâ Gama-.A"tonio Carlol Bibriro de ·4ra. 
drtlw Machado '6 Silvei. 

:Foiapprovado. 
5rgu"do. 

~. . ,A . Commillll" de Poderei em eon~úenci. da 
Jnd:1aÇão', que ,fel 'o Sr. .oepulàdó Calila8,para 
que ie houveae. de 'Chamar o DeputadoSuplenle, 
a quem competlNe pela maioria -de vOtOl', ,para 
vir tDmar~~toDeata cAuembléa, yiltoqnenão 
Um comparecido o :8r •. Miguel ti OtIlJUimdeCer
queira'i l>eputado pela Provinciàdas .A'IIlgôai; pu-
1OIl..,ainjnv a ~ctà Gei'alc1a .,UnçiO 'cIet 

yotos teita. ,na Camara dA Ca i,i1 aI dl!lA l~." : 
mal não achando DeU. dcdaraJo8 óS,r1(1lnt" li" .l(l~ 
dlla os .. que ohtiv.criio ~()It)S ·nl's dli~i.:rent(ltl (.;1)Ii.l:

giol Eleno!au; vmdo ,80menlct:"Vl'tthc:ldo~ 091JU
mCA dOi cmco Deputados, '1ue utlVla dlua P:,,· 
vinda, nio ,pode III1bêr qutm &t'jao ~ul)l6lile', a 
qúcm ,se deva avisar !pa'a vir t,~.m.r aliStnlu. I'e,,~a 
Anemblél\,SChl <Iue vcnha da Camara d. lapllal 
das Alagóas a '~,.c.-hll'aç:It.,~o todollos. que ClblH'C
rão votos nos dl{ffrclil~s .ColleJ(,ull Elelturaes :l>Ul"S 
o que he " Commit'sno tlepal'ect'r, qu~ .8,8 ·ex·pe. 
ça a com"etent,e '~rdem ·ó. ('~',lIna~a,da (,apnnl~I~1 
Alagõaa. P~ç~ da A6S~mb'éa ~ d Outubro Ué Hi:l3. 
_ iUatlOel. '/'tlc;,ito Nogutir;i,If', Go"". -'- Alllo
nio l.",lo.tllib,i,o de Jfndrada ikat:hatllJ 'e:S,ltu. 

Foi ap:provado.. .. 
Seguio ,..., a ,lndicaçüedoSr. ."àntt,turna lO-

bre a verHica\'ãodo ,l'itulo de '~arqueà ,lo Ma. 
ranlaiio dado .. 'Lord Cochranr i adlàda 'com acmtlll. 
da ,do Sr, ·Ând"adà ,/tIllrltadeJ na ·aetiltão 'le.~ de 
Outubro. ( · •. lo.O 26 do Vol.2.o dtt Diario. 

O Sr. (;;à,riallw ,J/dlo: '- Sr. l'rellidtn&e: 
'Nftl~' lesslÍo ,.éIÍl '41uO 'se 'tratou desta Indicado. 

" . . '.' " .., ,'" . . 
auaten .... lctlm ~rgumentos amco ver Jnvenclvell 
que . não . cumpria fallar :maia 'Dt""ta materia,nena 
:mandar dizer sobre cUa, (;ouilaalguma RoGover
,DO; 'IP~SOI 'meoarâciócinjol ,'c»rilo lt;tXMtos demál 
'cOoelusúe8.Eu não C(lstumo. dl.tr8arcA8mos" Dena 
.jiimais 'toco :)e'vementea peMOI deaigum D~put ... 
do. Quando naio houvesse 'um Rl':i{iilltOfo, 'que nOe 
,lo ve~a hà"jlio sempre aa, ",@",.as ela j'ulluça 'o da 
decencia'. COltumado a dia;cmir lJiaterias ,de 'alta 
~ponderaçio ínaptêaençA de ,pc~o.9dt'8"mmo re .. 
.peito naa conferenciai :pubJicasq',e hoU\Criloperan
te ellas" :aprendios limites da jUllta '. devida '100. 
deração. 'l'enbo dado deUa tantas ,provas DO meo 
comportamento :publico epartié:ular.,'1ue jnmilia me 
.poderiapetsuadirde que iU minbas 'es.preuõe& ,ge. 
raldas Ir.mpre no :sciu da ,justiça e de patriotismo, 
f08semiacadu de veneno, nem podessem ferir .. 
opiniões ·doimeosiUulitrea Collt'gaa. Se algum"l 
V~le8a força 'dás minbaa 'expressões e 'o enth'·si ... 
mo, 'e 'energia 'Com que me explico" e's.cede 'ührum 
tanto a ,mo.teraçio domeo caracter!, l.e 'por 'terto 
P!lrl'st.rapüdcrado da exadidtio e verdade da rmi. 
nha opinião. Te.nboaMin destes outro motivo _pa
,ra ,regular ,a ,mlDba condurta neste ,AugullloU,c
ci'ntO. A liÇlio que 'desde ,muitol anno8 'tenho de 
todos oiIpapeil 'que ·referema marcha daI ,Càina
rll das Nações, 'que ,nosdevemlenir 'de Me .. 
tras á este ,respeito" he a minha 'guia:; o :nelle. 
meamu a ;pelar da harmonia 'é moderação ;dol 'eeo. 
Membros, tem ,havido nerf'lliidade deurem :cl ... 
mados 'Ordem. Ainda modernamento bouvo ('111 

Inglaterra 'entre o ilIustre MinistroCalllli.ig 'o )Ir. 
Howe :uma portiaindecorosa ql:e 'cheguu a JltIne. 
'de obrigar o Presidente 'a '~h.mâr o ,Sargenlode 
Arma ,o 'queàe accomôdouproteslandoambn. 'a
queccrém.ae de tudo que :bavia pauado. Jámail,e .. 
quilera 'que por principio algum publico 'Ou parti. 
'culfr se. len~eÍldeàle 'que eu. 'ataca.. de ,proposie. 
u~a ,I,ndicaçno, de ~~alqúerlllultre Dtpl1tado.S~'p. 
l)onheo'o Icemo l!U 'anlm'ado do :zelode Im'm BelTlr a 
Patria. nem estél :principiúl:podem '<les.:i.r la '8Jgúelll 
,par~ chegar ao .extremo de proferir ~xpresSÕet ~in. 
.junos.1 'que ,paUlo 'a ,atacara outro ,D.putido.De
;b.i'xo 'deite protesto itencionei,sempre ,Dão ilàhir-' 
limites :mareadólJ, 'e iHrl. ~bjüríOlO a lltis ,iDélmoc 
'Cjúeeíta pítedoPoYOI, ".... ou .... faUàr 'de 



.,. !aterfael t prese~ei .. se que nos c1ea,airamol da 
carrelra que deve trdha. um Deputado e homem 
de bem. Passo. a fallar da materill e reduli-Ia.hei a S 
rontos para dIscorrer. com. maia precilãCl e certeza ~ 
A,' • Que ella co~a? nll.o he contraria aos prin. 
ClplOS geraes do Direito Monarchico.Constitucional 
!e.O Que he conforme com a Le,.,illla~iio existcnte 
o. U . I 1 . C f • 
~. ",ue a.ln( a qu~m o con~IVeae alguma irr~gulari-
dado era lDconvenJcnto e 1II(lecoro&o (l Nação per
tender revogai.:!. Todo o Governo que la chama 
Constitucional ou R.epresentativo he .l:m composto 
que se rcssente mall ou menos dos 3 Governol 
'impliccs q"e se chamão Monar(~hico, ,bistocratico 
e Ucmocrdiico. O Governo Monarchico.Constitucío
nal he igllahnenlo composlo do que ba de melhor 
nft l\tonarcbill, e Democracia; c os ~'iloliOfos po_ 
lilicos', que exaltão tanto a, sabedoria e vantagens 
clellc, dão por uns"l o ter· se ajuntacJo o que ha 
de bom e util nos Governos simpliccs, afaslando o 
qUf' I", de m~() ou perigoso á liberdAde civil e 
puJiLica do chladüo. No regular 88 "'.tribuiçõcs 
de cada 11m dOI l'oderes e Corm.disar o' jU8to equi. 
lihrio contli:.-tc a sabedol'ia e vantllgens desta lns
tituiçfto. Mas qualquer que seja este 8rranjamcnto 
" plll'te eSRcncial de cada uma da. formas entra 
It'mpre no sistema '; e muito essencial he no Go
,.ernu I\l(lnarchico o lustre, f.,r,a, e dignidade do 
Cbtfo da Nação. Para esta se sustentar bc mui. 
to conveniente e justo que o Monarcba tp.nha o 
Foder de conferir grac;u e mercês aos cidadãOl 
henemt>riloc:. Sem esta faculdade ou prerogatiYl 
diminuia·se em demazia a dignidade do 'Sobcrano. 
Assim o cxplic~o os Publicistas que melhorfallão 
des'la materi:. e entre ellclJ o moderno Fritot: as
sim o Jll'aticcTo aa Naçíw8 illustres que (em o Go. 
'Vemo Representativo. Além dieto Sua l\fagestade 
«,i Acclamado Imperador Constitucional pela Na
('ão, e depois se convocou esta Assembléa Consti
tuinte para regular os limites das attribuiçiies dos 
(li versos Poderes. EUa Dão chegou ainda ao pon
to de que tratamos, por conseguinte nada fez ain
da que diminuísse as faculdades essenciaes do Mo
Barch3 Constitucional, e a Graça Concedida fui 
por effeito de tal faculd:ule sem haver Lei que 
Ih' a diminui!se ou CO:Hrtasse. He portanto evi
dente que Sua Magl'stade e o Governo obrou á 
este respeito crr. comcqucncia dos Podere. Monar
chicos de que E511í Rr.~esti(lo Imr I«"~itirno til,,
lo: fili de c~IIt('1'0I1daile com o enlhusiasmo Na
cioDllI e dtls nq)fcscntanl(~!I do Povo, e foi de 
túo .ooa fé quc sc Persuadi/) que HonnulIlo o Varão 
Bt'llemcrito I que rcafJl1ist:lra n Marar;!aão, Jlromo
"ia la trl!lriR c 6delidade ela ~aç~o. Simi.lIulD!e 
Graça não era por tanto contrllrla li deterD1lUaçao 
de J-Aci alguma, portlue n~io.3 havia, ~ a ~u~ ~e 
pretcnde eslabe1\cccr no Pr~Jccto de ConsmUlç~o 
hem esta sanccionada, nem sahercmo!1 se o sera; 
e póde b4'Ol 8er· que rasões luminosa8 e invenciveis 
argumentos exccptuem os 'l'itulos e outraR merct;'1 
delite gcnero das formas de uma Lei, que terá 
Mlmmas dif6culdades em regular por miudo 08 ser
'Viços em que caiba recompensa de tal natureza; 
além de que nimios escrup"los tolherão a liberda
de e faculdade de dar os premios por serviçOl re· 
levantes, que deve ser considerada regalia ou .pre~o
gativa do Chefe da Nação. Accresce, como Ja clu: 
se da primeira VCII, que não estava ,evogada a Lei 
que pennitte aos SoberaDOI ~ conced.r ~ .mer
cês. Digo fiaalaeate fi- una aoItre manetra iP4Ie-

eol'CllO 4 W • I tt.çJe ........ ... ..... iWa 
9~lIn~0 o pudeaemos ruer : d.rialDOl I'I'OftI de 
IDJustu;a. de &lta de generolidade, e até d. q .. 
de.acatavamos o Chefe da Nação, • teDdiam. , 
d"faze~ a harmonia dOi doul Poderes quanllo pelo 
contrariO o Executivo no. dá provas lDuitu .eteII 
do qUaDto a deseja eOlUenar , mandando cOMultar 
esta A8Icmbléa em diversa. oCCIIÍóea, e sobre poa
tos em que nós mesnio8 temos declarado perteJIcer .. 
lhe a deciaiio-. Sr. Presidente, ~jalDoJ justos e se
nerollO~ com OI que bem servem • Patria: mostre
mo. que somos civiHsado. quando damOl bom la
zalbado lOS Eltraugeiros, e tJual1do premiamoa 
com mão larga o. que Tem servir a nossa Cau ... 
O intrepido e valerOl8 Almirante fel.nos aervjço. 
&Baignalados RI Bahia e Maranhão: recabimo na 
sua peSSOA, illustre por nnscimentn e altOl feitos. 
a. graças de Gram Cruz e Marquei: incitadO' 
por estes estimulas de recompensa e de gloria con
tinuarÍl a servir a nOllla Cauaa: lavemos ao mC'DOI 
eata n.odoa de querer re'\"ogl" as mercb. com una 
esqueCImento perpetuo desta mesquinha lembrança; 
e' ejperau,lo que OI seos serviço. cOlltinuem, gOlare
mos do feli. resultado com o prAzer que da ao. 
bem intencionl1do.- o desejo ardente de bem servil' 
a Parria. 

O Sr. Sil'OIJ Lisboa: - Sr. Presidente: A 
proposta do Sr. JIIonte8lt17la para se não Teri6cat 
a Mercê de 8. lU. I., do 'l'ltulo <!e l\laftJuel do 
Marnnhão, que fez ao Lord .coch,.ane, ainda tu" 
reconhecesse o insigne l\lerito e Sc"iço deste nos
so Primeiro Almirante do Imperio do Brasil, com 
o fundamento d. que esta Angosta Assembléa ain
da não fCI Lei, que authorise dar Títulos d. 
N obrcza, e que o mesmo Deputsdo entende ser 
contra o cspirilo do' adoptado 'yatema Constitucio
nal, que tem por base a igualdade dos Cidadãos 
he, no Rleo fraco juizo, estranha, e inadmi88ivel. 
Concordo no que elle diz lobre a magnanimidr.de 
do Lo,d Cochralle no conceito de tal Proposta; 
porque 11 tendo nllscido no Pais classico da Liberal 
Constituiçiio, não pl:de estranhar, quo só se reco. 
nheça o Reino da Lei, proostpondo.se todas as con. 
siderações de pessoRs. Sem duvida alli o PartidG 
da OppOlição muital 'Velei fal objecçães, as menos 
fundadas, só para se provocar discU8!iãO. Está re· 
cente a memoria do que Mr. B"rdtt, com ICOI 

soci.,s no Parlamento, acremente disse contra o Vo
e. de ~gre"edmento, e do Titulo dado ao Mare. 
chnl Bercsford, e ao Lord Welltngton, depetis das 
batalhas de Albuera, e Saiam anca &r., achando 
que esses Mestres de Guerra tinhão com grand~ 
meios feito pequenas proelas. Tacs oppoaiçõe& aão 
sem conscquencia. em boma Naçãe, que sabe f .. 
,,cr justiça aos Grandes Homens. e que só 88 re. 
gula pela opinião pubUcL Animo.me aflirmar, que 
no Brasil tambem se rará plena justi~a ao nosso 
Imperador, e ao Lord Cocl&rone, pelo Titulo quo 
com tanta singularidade se contrn.erte. O Amo,. da 
Pnt,.;a vencerá. Como se póde desconhecer o di. 
reito com que foi dado, e o mel'ito sobre qne re
cahio? Na nrdade, a Mercê tem a dignidade de 
ter sahido, por aSlim diter, acrisolada da Cus d_ 
Moeda da Honra Imperial, e foi, 6 11uma 90 •• 

app1audida pêlo Povo desta Corte, sem qne em 
hum IIÓ dos Periodicas, qne mais se diàtingueR 
em liceociosidade, se file18e a menor duvida. E ~om. 
se poderia duvidar, com sombra de na!Í~o, tetldo to
... OI Bl'IiileilOl lIIIt&itIe OI beneCkiot ~ • ." já 

•••• 
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.perimntado OI optimol ulteriorel. el'eitoa da Restau. 
NÇÜO' da Babia o Maranhão, e com a diltincc;ão 
doi serviços do Lord de ter a lua victoria incruen. 
ta? Póclo·se dilcr com o Consul de Roma - V;' ,"')f' rm 81J1,/!ue li Çidllde. - Esta Augulla Alisem. 
Uéa tem Dc'ermioado, que, .,or ora, se gual'dcm 
.. L~is da antecedente Moncnquia. I)or elitas , o 
que exercia a AutlJor~dade de Chefe da NaC;llo, ti. 
Dha Dirtilo do Dar l'itulos de Noln-ezll; e na Or
denação do ltcillo L,.2." tit, .t2. He cxprc!lumento 
enumerada a Carta do Mercê de qualqucr l'itulo. 
que lIe deve expedir o pa&Ur pel~ ChancellariA pcl. 
ra so v~ri6car a GraçR. l'ortanto o nosso Impera. 
dor tinha toda A ralão de 10 coDsidcrlu' com Direi. 
lo de Dar o Titulo do MArquei ao Lurd COC1~tll· 
Re, etttando na pollae elo lJodcr Elccutivo. e tea. 
do Ji ,lado oulro, Titulos t aiuda que de mener 
gradullçiío, e cocn a maia prudente sobriedade. 
,~m que no Corpo Legislativo. ou no Publico, hou
vesse B rocnor duvida, ou exlra"heza. Sr. Presiden. 
te: Seja.me poro\iu.i,lo aqui recordar calos analo. 
J,:0a. EI Rei D, José I. deu o Titulo de .Âlle;;a ao 
Conde de LiJlpe, I,clo merito o IK'n'iço de~te Egre. 
gio Gencrlll, não ubstante que pela lina C~lIdura, 
dcclllras;)e t quc não podia ,lercnuer a Portugal na 
iU .. llsiÍo da8 li'orças combinadas de }c'rallça e Hes .. 
pa:,hll, ma9 IÓ ergalliSlir o Exercito l>orlugnez, e 
tiúer gUl'rra de Poslos, emqullnto a Negociação. 
e' a Mediação de Inglaterra t núo trouxesse a paz. 
EI"ei D. João VI. deo Titulos ao l\blGChal Bc· 
rtilTm'd t c :\0 Gcne,'alissimo Lord Wj}/lington, até 
c:ondcl!orando li este com (l maior Braziiu do Mo
'lareMa POrlll;;ltC.~tI, Nomeando.o Duqlle da rido
ria. As Cor/elt llc lIesl,anha, na .ausencia e prisão 
de Rei em França, dorão a esae HefÓe bllDla da. 
mais b~lbs terras do Pai.. O Principe Regente, 
ora Rei de Inglaterra t qnando veio a noticia da 
dccisi va batalbll na Vicloria, csercvco de ato punho 
ao Vencedor, dilendo-lbo que n10 tinha com que 
remunerar OI seos Serviços t e que só, em _igual 
da ReI'lI estima e confiança t lhe remettia o Dllatáo 
de Feld Marechal do Reino Unido. E qUr4ndo o 
Lord, (a quem já tinha dadõ7 o rritulo de Mar
quez, accrescentanuo·lbe depoi. o de Duque) veio 
a I .. ondrcs, não houve jÍlmais ~o llaiz recepção e 
aeclamação tão triulllphal do POyO; c aquelle 80. 
\lerano até lhe fez B Honra, 18m exemplo, de o 
le,ar na SUA Carruagem ao 'rcmplo a dar graça. 
• Deol. Sr. Prcsidente, recorramos 101 Annaes da 
Sagrada Escriptllra. Lemo. na Chronica de AS8ul. 
,.0, que, qu:mdo este Monareha quis remuncrllr a 
hum dos grandes Scnidores do Imperio, pergun
&ára ao HO Primeiru M iniatro: que se fa,á no H o
filem, " quem o Rei 9Ner 1.onrar? O Ministro 
~e indicou a honra maIor que lI,e poderia C:izcr, 
para elar ao Povo testcmunho do quanto o preza
VI. l'odia ent:!o o IIOSIO Imperador, tendo ante 
.i o exemplo do Volo de iI".rmlecimclllo, que e6ta 
Au,.?usta A!lSembléa hio ennlusiasticslDcnte oitenta 
AO Lord Coc"rane, permanecer estacionario,. e cs .. 
lupcCacto observador do Jubilo Publico, e dos lan
eeI du. corações, que de rôjo concorrião a ap
~Iaudir .. Herbe. sem tambem lhe DAr alguma 
Dtmonstraçrio, drgoa da Generotidade Imperial? 
De cerlo, esta Augusta Asscmbléa Rio be. Dem 
lúmail qnercrá ler,. o Executor do Decreto 40' Pai 
Cio IIOUB Imperador, q'ue, constituindo-o Regente 
do Dl'.SU, Lhe prohibio dar CommencJl8 e Tilll-
101; o deaelo quo 0& BrasUoiro. t CKlvilldo _1:01 tU 

&to PriDeipe Da Carta que ute dirigio .. ' ElReI 7 
Nada, Nado de Porlu#;'o/, - rcstaurarllO a ~u~ b
herdade contra hum Governo, que os opprllula e 
dcshonrava, e IlJe dcrüo tão cordial e gtralmente 
08 'J'itulos de Defin60r Perpetuo, e de Imperador 
do BI'/uil t uiio ~odcr;i~ dei~ar de ~conbecer, que 
Elle assim foi ReveslLdo da l'lenl,ude do Poder 
Ilccessario a empregar todos oa meios de fll~Cl' cf:' 
tectiva a Dcteza Nacional t e B l\1,(gP.8tade 1ml'e
,ial, representllth'a da Vonlado e !i'or\'!' do todos 
09 Habitantes do Pai.. Entre cstes meIos sem du
vida entrãa na Honru '1'itnlarc9, JlIlra remunera
ção dos inaiftncs cooperadores ,Ia .'uud:.çiio do Im. 
~riu. DAnd~ "ois o 'l'itulo do MarqueI ao Lord 
Coc,'lranet unda mllis ,fea do que o Co.forn~ar.~e ÁI 
Leis que estão em "'gor, e Maater a Dlgnul.ad., 
da Monarcbia ConstituciollAI t de que. 00 mCllo. 
ostcnEi'ta e pro\'ilioriamento , se acb~ de ~S8e )lC.JI' 
virfual conl!cnso o appl:&uso da Nac:llo. O Sr. lIJun" 
t~8U1lla insistio que ao men08 devia o hupcrador 
consultnr a Asscmbléo, porque só a csta compelia 
dar a Graça. Mas por \'enluro G I'oder Lct;isla
tivo se deve assemelhar ao ~'u,v{dQuro Sc,bcmio ti 
elll quo te abysmem todas 08 .. ~u\hOl·itla(les ( Nlio. 
Este Congresso telD c:oustalltcmcnlO l>or IiUA S.lU.·. 
doria remcttido ainda os negocios tJ" c:om)lelellda 
problcmatiea t para o POll~r Executh'o, c J li ui 1.:"'
rio. Digo mais: que, ainda no caso de nuo ser o 
l'itulo do estilo legitimo, convinha, Jlcla ,·xlrnt>rdi. 
llariedade e grandeza do Serviço do Lord, clAMP. 
lbe, em nO:'6& cxaltaçüo de Eentimentos, hum 'fi. 
tulo Novo, \,or t'xemp!o, o de Libcrtatlor ';0 Bra. 
,U: mas i .. to scria wuilo. Su:.ttZnlo porém " felia 
lcmbrllll~a do illuhtre l'reopinollle o 8)'. Carv"ZllO e 
Mello, que, cm toda a bypothcse, (disse) se de
via verificar o 'l'itulo dado; para que no Juiz .. 
das Potencias c Naç.õe. cultas não t:ntre a menor 
duvida t du que a Na~l1o Drasileira (quo lIe com· 
posta de Povo generoso, c de caracter ,) niio tem 
pleni~sima con(j:mça DO 100' escolhido Imperal]or; 
tendo mui judiciosamente observado, qtie pcrJcra 
de conceito n09 Gabiucte. os PriIH;ipcs, que 0:'0 
rati6ciio os Actol de seos ll)enipctcndAI,jos t ainda 
não expressamcute authorislldos nas lllslrucçúes. 
Quanto mais 'hc pOllcrosa esta r""iío a respoito doa 
Aclol ~bgnificol l108 Conductores das Naçücs t e 
muito mais nas delicadas eircunslllncin~, cm que 
se acha cste Dascento Imperio, que precisa de ele 
tabelooer 6rme Credito PlIHticlI para o tto Ueca
nhecimeDto Diplomatico? Ouvio.lie mais dizer J q ne f 
sendo (J ~Ilaldade unte n Lei a b~ do 1I0liSO Li. 
beral Iystema, era incompatÍ\'cl com a Doaçno d. 
'l'itulol de Nobreza. l'orém estou COR vencido , que 
este Senado bem rcconlJece, que cus ;pllnldaü 
niio terá jáma~ o effeilo de ii".alar rois", (le8iglltlea. 
Ha enorme ddrl:rl'n'ia e delilgualdade de me,'ito, 
pesaoae., e de nlores politicos, nla ocçõcs ci via f 

que por isso reclamio corrcllpoudentes, e mui des. 
proporcionadas, remunerilçõcs l1a J us&içB Dilltribui~ 
ti... Ainda nu Monarchiu Conlititucionoel' esti& 
cousagrado pelOl PublicÍS1as mais acreditadol o 
AphorislDO Politico, que o Cabeça da NOÇilo be 
a Fonte da Honra; e que, em consequencia, lhe 
compete dar Titulu. de Nobr~z •• Assim le )lratica 
(e Dinguem e duvida) em In~laterr. t IIollanda, 
França. Até dipC)is da actual Nova Ordem de cou. 
ias nelte Pai., ElRei Luia XVIII •• Dão IÓ con
servou o CO!p..o de Nobra. de DIltiga e modern .. 
luüauiçio, MlI1telldo o Direi&o elo mar far ... 
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• dar OI TitulOl da estab,lecida Nobililtrelti. da 
Europa; mas tllmbem ratificou a J nltituiçiio da 
Lt'gião d'Hon,a, lIIio oustar,~.; .er d. creaçiío úo 
U.urpador do Throno, rcconheCt!ndo o leo 0l)ti
mo deatino, e bom eHeilo, pala relmmerar o M
raiamo, até em bum 'l~ambor. Em Ing1aterra, 
além da Nobreza Hercdilaria. o Oovp.rno e o Po. 
'\'0 sabem dar a COlDpetent:' valia á Nobreza !\lili
tar, l\laritima, J.Jiteraria, e de qualqutr outro ge
mero prt!emincntc, até pondo no 'l'emplo <le Wt'8t
minlter, li p3r dos retratos u jazigos dos 8eos Rds, 
OI do •• eol Granc1es Homens, que tem illustrado 
·a Nação, e a Humanirladc, taes como o. New
#tinI, Howards, e ainda os eminente. nas bella. 
Artes, como Garr·irk, ídolo dos Inglezel no 'l'hea
'ro. Re:iervo·me para oppO! tllno tempo expor os 
meol llentimtntol soure 8 Nohreza Hereditaria. Por 
ora 111) digo, que SuU de parecer cio Grande Con. 
8ul de Roma que .. alvou o Imperio das cilarlas de 
Anarchistas -Todos OI bons, por illnatos eltimu. 
los, fl1vore~emos a Nobreza - Umnta honi natu
rali,ter fu-vemu$ ,IOi;Wtati. A Nobreza, como a Ri· 
queza, e Scicncia, pôde ter abuso~; mal tem va
lor intrinseco. A Nobreza deriva de Factol esplen
diJos, e uteis á Sociedade. Sempre em todo o 
Paiz Ie estimará por Nobre o Heróe, que, per ex
emplo t as~altou á hum Baluarle. e nelle arvorou 
Bandeira Tril\mphanlc á rattil\. Ha Ht~rui8lUoa que 
parecem prodígiol, á que todo o coração irrEliis
tivelmente pre;,ta admiraçõi!s, ,e dá gloria. Além 
disto as acçõe!f heroieas !iio grandelJ exemplares ás 
Familias. Voto portanto contra a Proposta do Sr. 
N oute,uma , sal va 8 sua honra, por con fiar no 
leO l)atriotismo t que lIÓ se OppOI, pelo dezt'jo de 
ler o nosso Systemól Conlititucioaal, tio perfeito, 
'lüanto posra ser. 

O Sr. Ândracla lt-lachado: - ( Não se enten
de o 'l'uchigrafo Silva. ) 

Por elar a hora declarou-se adiada a di8cuasA'o. 
O Sr. l~residente assigllou para a ordem do 

aia: 1.° o Prt~ecto de Lei sobre a creação de 
UniVflrsidades que ficára adiado em 8.- discussão 
ma seS6ão de ~7 d' Outubro: 2.° O Projccto sobre 
ieemllção de direitos nos prodllctos das FabricAI 
de l?~rro, e outras: 3.° Regimento da Alsembléa. 

Levantou-.. a aeasão ás 2 hor .. e um quarto 
da tarde. 

AI;':.' Calmon d" P;n e ~lmeida, Secretario 

SESSÃO DE 41 DE NOVEMBRO. (a) 

Pruidet&cÜJ do Sr. Mac;el dA C08IlI. 

R Eunidos OI Sra. Deputados pelas 10 horal 
da manhã, fel-se a chamada, e acharão-se pr.esen
lei 72 t fallando com causa oa Sra. Pereira da Cu
fiM, Marli,.. Baltol, Bilpo Copellão Mór, Pie 
Meirtl ti' OJi'Oe;"a, Ribeiro ~e Re8et1de, .Ândrad/J 
• SilvG, e Mar;o,,,,o. ti' Albl4querque; e lem eUa 
GI Sn. F.!rre;r" França, Mond Tn'Oare" Fer
rei,." Barreto, COI'a Ãpiar, e Pacheco e ~~il'Oa. 

O Sr. Prendente declarou aberta a aessio, • 
licIa a acta d. an&ecedente Coi approvada. 

O Sr. Secretario Calmoll Ieo 05 ~tintcs Ofll .. 
cio. do Miautro d' Estado doi Neg\ICIOI do Im
perio. 

m. e Ex. Sr. - Tenio levado , A uguita 
Prelleoça de Sua M"sestade o Impnadur o Oflkio 
do Antecessor de V. Ex., da data de 81 d' Ou
tubro, em que participa ler. a Aasembléa Gc:rat 
Constituinte e Leghlath'& dello Imperiu pl'ocedi(:o 
Ó. nomeação de Prl'sidente, V ice Presidento e·~ .. 
~retario., que hão de llervir durantl" o mn t que 
decorre desde hoje até 3 de De.embro prollilDo 
futuro: O MesMo Augu.to Senhorm. Ordena 11 .... 
ticipe a V. Ex., para o fazer prescnlt' na metlma 
Augusta ASl!emulé:& ,que (ica IIciente dll pelllOU 
eleitas para OI refc.:doa Cargol. DeoI Guarde a 
V. Ex. PalAcio do mo de Janeiro em 8 de No
vembro de 1823. - J08t JOlUju;m Carneiro à 
Campo~ - Sr. Miguel C,almon dI/. Pi". A ImtÍdIJ. 

FICOU a Assembléa mteirada. 
lU. e Ex. Sr. - De Ordem de Sua Mlgetta. 

de o Imperador remetto a V. Ex. ..,ara ser pre
sente na Assembléa Geral, Constituinte e LfgiS
lativa do Imperio do Brllsil, o Offieio incluso de 
9.0 de Setembro do corrente anno, fm que o 
Oo"erno Provisorio d. Provincia do Rio (~raRde 
do Sul, em cnrnprimento daI Ordeos, que Ih. 
forão expedida. pela Secretaria de Estado dOI Ne
gocios do Imperio, por Portaria de 11 de Ju. 
lho dilo, informa sobre o estado actual dos nta. 
belecimentos littcrario8 da mesma Provincia, Deoa 
Guarde a V. Ex. Patacio do Rio de Janeiro em. 
8 de Novembro de 18~. - JOlé Jooquim Car
neiro tle Campos - Sr. /tliguel Calmo" dai Pi,. 
e .Almâd •• 

Foi remcttido á Commiuão d. lnltrucçlo 
Publica. 

111. e Ex. Sr. - Flzendo-se muito necenario 
ao recoRhecimento, progresso, e estabilidade da 
Independencia l'olitica do Imperio do Brasil, que 
se envie quanto anlel I I~()ndrel um habil Nego. 
ciador munido dos precisos plenos poderes para 
tratar de negocios importantes a este Imperio: Ore 
dena-me Sua l\Iagestade o Imperador pArticipe a 
V. Ex. para ser presente na A Slembléa Geral 
Constituiotc e Legislati"a, que cumprindo lIomear 
pessoa que a um decidido patriotismo. intelligeno 
eia, e dexle,idade politica reuna o. iodispt'nsaveil 
conhecimentos da lIituação, e bem entendido. inte
resses de ambas as NIÇóell; ee t('1O lembrado pa
ra e.ta missão do Marechal Feli,berto Caldr.;ra 
Brant não só por neUe concorrerem OI requisitol 
indicados, mas até pelG motivo d. merecer a -Sua 
Partieu1ar Confiança, e ja ter eilado em Londrel 
encarregado dOI ne«ocios deste Im'perio, a .pra. 
aimeato commum das duas Cortes. Como porém 
~ offereçA o embaraço de estar presentemente o 
iDeamo Marechal Brant exercendo as funções de 
Deputado da Assembléa Geral, as quaea implicão 
com o exerci cio de outras q uaesquer , lepndo o 
Decreto Dovissimo da mesma Augulta Allemhléa I 

e reconhecendo aliás Sua Mageatade Imperial o 
qUinto urge na actoal conjunetura a prompta no. 
meação de um Negociador; e o quanto sofrerião 
OI interesaea Nacio.ae. .. ftCUle inutiliJado, era 
virtude da Lei, aquelle que a esperieDcia ja tem 
conceituado como hãbil para u funcçóea diplomad-
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03': Orde"" .. me outro sim o MetIDO Augusto Se
• b.lr que tranlmita a V. Ex. o c\)nbecimCAto des
tas circul1::itanciai, para que a AaaembMa Geral 
Constl'uint.e e Legislativa, eendo deUas intein\,la 
oppoÍ"tunamente, e tendo em vista, como cOlituma, 
o maior bem do Imperio, haja de tom::.l., em pnr
tir.ular eont.lderação, digQando-~ intclligenciar. me 
das SUIU respectivas deliberações para regulamento 
do Goveruo, quo. nada tanCo desf'ja """Cnmo Acertar 
lia ge~tão da Administrmção Publica. Dcoá Ouar
de a V. Ex. Paço S de NoveMbro (te IM28.
J06é JOfUJui.". Carntiro de Camp08. _ Sr. M.iguel 
C,.lmoil ,;Iu Pi,~ ! .AlmeilÚJ. 

Foi rcmeUido á Com missão do C~stituição. 
O Sr. ramâro de Campos: -Requeiro a 

JlO8~ivel brevidade nm decildo da matcr_a, que he 
da maior· u"~!"cnciQ. 

))eclaroll-~e urgpnte, e sanuo immediatatnente 
os Membros da sobredita Commil8ão .,ara darem o 
.co Parecer. 

Entrou a este tempo ua Sala o Sr. Ferreira 
FrtlnçG, e tomou assento. 

Leo mais o mesmo Sr. Secretario o Officio 
leguinte d9 Sr. Dcputado Francisco A/ou;;: 'i 'a
'DIJres. 

E~. Sr. - Lendo o N.o 54 do Pcriodico 
denominado - StntinelllJ dt& Liberdade 'la G7~ar;_ 
"Ia de Pemambuco - que incluso rcmetto 8 V. Ex. 
acabei de desenganar.me, que o fieomisel'avel "u
&hor só tero- por fim plantar a anarchia em minha 
muito amada Provincia, sublevar OI seos habitan
tes. c faze-los 6cparu da união Drasilica. que de 
1.0/\ yonlade proclamarão, e tirmemente jurarão 
Illanter: mas como não me compete dar providen_ 
cias a f!s!e respeito, e só s~m lamentar no fundo 
dl\ minha .a1.ma uma semclh~nte desgraça, limito: 
Vle 8 pal'tlclpar a V. "Ex. para fazer prêllcnte a 
~Ilber&na Asscmbléa, que tepdo eu lido .no mes
IrIO Periodico, que se traejava de convocar os 
Eleitores da dita l'royincia para f:e C:lesarem OI 
lrIC'os poderei na qualidade de Deputado, julgo 
por este 8cto atacada a minlroa honra, e que por 
conlJequenciR niio devo jamai. por titulo algum re
}\resentar lima Provincia, onde um dos SfOl ha
bitantlJs teve uma tão rcvgltanto lembrança. Em
bora, far.cndo justiça lU) caracter conetante. e 
~riol() dOI meol Constituintes, eu pOSSA lisongeir
toe, de que não le rertliaará. o pretcndido atknta
~o , e ainda realílande.se, eu esteja persuadido, 
41e 'tue actos de tal neluresa sempre ião irritos, e 
JlU Ilu8, por isso que não cabem nas attribuições 
da pessoa, que os pratica; todavia a cGnsideração 
flomente, de que ja não poderão ler uteis. 08 mcos 
e~tor<.~cl~ a bem da Causa do a,asi!, pela descon
fian -:a que os matintendonadoa de proposito pro
~ur,~o insinuar a meo respeito, obriga. me . a reque. 
rer com a m.lli"r instancia a esta Augusta As~cm. 
blé,\ a minJ.ta ciemiasiio; e .spero que m' a eouce. 
«lerá atterl--eo o motivo atlegado, que merece todo 
o ,ptlO. Deos Guarde a V. Ex. Rio de Janeiro 
!! de .l\ovembro de 1823. - Ex. Sr • . Miguel Cal-
111m' du Pin e Almeida. - Ffanc;',co Moni;: Ta. 
'lJtlr;el. 

Depois de discutir-H se de.veria, ou não re. 
rnetter se o rt'querim.ento a alguma Commislão , re
• olveu-se que fosse á Commi8são de Conltituiçã8. 

AnJlunr.iou-se que el'dva , ~rt& da Sala o 
fS.r~ Luca.' AnIM&ÚJ Mont,,;ro de BarrOl, Deput ... 
do peja Província do Mi.Qa Ger .. ; e ,ew1o iA. 

~rodusi,Jo na form:. do eRtilo prettou juramento e 
tomou lugar Ra Alisembléa . 

O Sr. l'el'lZ"tifo mandou ;1 1\1 e~1\ um rcqi~e. 
rimen~o de Serafi'" do, AI!j08 pedinúo a responsa
bilidade dos .Magistrados <Iue julg.~tiio ullla urlllln
da por elle duda de João Pillto de LflcerdfJ, Blle 
crivüo uo Crime do Bairro de São José, elD que 
julga ttrcm-litc fcito illjustiça. 

}'oi rcmetlido á Vommiaslio do Pttiçócs. 
Entrou a eite tcmpo lia Salll& o 3r. FC"re;rll 

Ba,reto. . 
P.1Ssou-se á ordem do {lh, que ei'a, na 1. 

parte, a 3. li. di~cllssào do Projeclo aobre funcll&ç:i~ 
de Univer:ôidadc8 no Drasil, 3diada na IiCSS~O da 
27 d' Outubro ( N.o 25 do Vol. !,o do Diario.) 

O Sr. Aral{jo Lima, por parte (la Commis
SHO de Constitulyão, representou que falta vão trel 
Membros, e que portanto sem se· nomear inleri .. 
namente .0 menos um, não podia apresentar o 
l'ar{!cer tle que a Asscmbléa, havia pouco, a 
encarregára. 

O Sr. Prl'sidente nomeou o Sr. Barão de 
Sant~ Amaro, que t(.li reullir-se aos StOS col!ega •• 

O Sr. Perreira. cf Araujo: - Depois de uma 
discu5são tão longa e tão "flineada, em que se tem 
espraiado a eloqui?Deia dos mais pericos Oradores. 
p~recctá ociosidade que eu rouue ainda algum tem
po " es(a illustre Assembléa com ali minhas (os .. 
cas expresllões: muito mais quando uma decidida 
pluralid!ule ameaçQ csmllgar a opiniüo, que t'u de 
bom grado abraçara. l>orém havclldo sielo attaca,la 
por alguns uma Corportç.,lo, a que tenho a honra 
de pc:r~ncer. eu f"lt,ma ao meo elever, se não 
respondesse ás acerbas declamações, com que ella 
foi altacails. Sim, Sr.Preliidcnte, quando ás mui 
*,olidas I':wôes ele commodidadc, e até de possibilida
de, .lIegadoa para fiustentar o estabelecimento de 
uma Univcrt.idade nelita Cidade, a;e opposcrão va
gamen.e as distracçóes da Corte, occol"reo logo o 
exemplo de famosas Universidades nas Cortei da 
Europa, nas quaes as !ciencias conservão o aeo 
throllo inabalavel, sem embargo da illlmensa des
proporção dos seos recreies com um unico lheatro. 
e esse pouco frequcntat.lo. Mas um Deputado, que 
muito respeito, appareceo munido de armai a seo 
ver invcnciveis, e e8colhendo por alvo a Acade
mia Militar, julgou provar que não tinbão a\li 
prosperado OI estudos, e deduzio dahi a impossibi
lidade de m~raJ esta planta cxotica em semelhante 
tcrreno. Para corraborar a eUI aiSf'rçÚO, leo, e 
mandou aí Mesa uma Relação dOI Discipulos ma
triculados naquella Academia de 1815 até 1828, 
e c(Jncluioque taes estudos erão 8f/pp08tOS. e si. 
milhantemente a Universidade DO Rio de Janeiro 
leria ta~bem 8upposta. Sem embargo do conceito 
que formo das luzes dcste iIlustre ColJega, dil-ei 
que o seo discurso labór. em um sofisma, a que 

-!li Logicos chamiio no,. (lJusa pro causa. Porque. 
havcndo Desta Corte outras Academias, seria ne
cessaria que 1) sabio Orador mostrasse que uenhu
ma dt'llas tem vingado. Existe a Academia doa 
Guardas-Marinhas (a que ~mbem outr'ora tivr: a 
honra de pertencer), e não' se dilse que era inu .. 
til, ou supposta, porque clamaria contra esta as
.scrção o grande numero de di,"nos Ofliciaea da M .. 
rinh"a de Guerra, que aUi ... dquirirão OI conheci. 
mentos proprios da Bua honrosa profissão, que _ 
habiJitáráo a. defender gloriolíamcute a Independeu. 
9ia e a .la"pidado t» Imperio do Bruil; e • 
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~llIltidã() do Piloto&; que na ~r:U'in)jll M crc~nte 
fazem Ilorccer o Comrncrcio, alli ade~tr3do~ ou 
~uah!jcad;:s. .~ cllel.se ,.CIII ai:ti \'idade R '\c111cmia 
MediCO. tll'urglca , . e nuo se nega que elJa p.\lpplan
tou o Cf>go empirismo, substituindo. lhe 1,rincipioll 
luminosos da arte de eqrar, e forneccm]f. recursos 
l'ara 8C'adir com pronf. soccorros aos gemidos da 
humanidade. Porque fatalidade cahio sé» o 3natheml& 
'!obre a ~cade~i~ M!litar? Porque desgraça se repelio 
neste recinto a llI.JlI!)~lça, COQl que log •. , nos primeiros 
annos dos seos trabalhos se eslranhava que mio ho01. 
"esse algum Discipnlo acabado o CliflO, sem at
tentar que este se compoem de sele annos? Um 
nobre Deputado avançou que eUa ei'a mal dirigida, 
sem duvida tendo eln iembrança que eu 1I01A um 
dos Membros da Junta de Direcç;io. Mas como 8t 

pódcm offuscar as luzes e o prestimo de um Na
pion, de um Stockler, e de outrol sabios , que 
ainda existem nesta Corte, e que me precederão 
nesta penosl\ tarefa? Será pela incapacidade dos 
Lentes? Ainda que, eu me preze df! ter tambem 
pertencido a esta cJesse destinta, penso que a mi
nha inaptidão não d::slu8tra a gloria, que mt'recem 
os talelltill e os conhecimento8 de muitos que fo
rão, e ainda hoje são mui dignes Professores. Res
tava examinar se e~te mal provirá dos Alu·mnos, 
ou mesmo da imperfeição do ('stabelecimeato; e aqui 
me CUl1lpre cOI~fe88ar que a vicissif ude daI circuns
taneias, l'0litieat que eccorreo desde a creação da
quella Academia (tão cedo orfã do seo illustre Fun
dador) fel que em alguns ramo. ella não tenha 
ainda ,tocade aqueJle ponto de utilidade, a que era 
destinada. Ainfla am ie dezf'jão um Gahinete de 
Fisica ,um Laboratorio Chimico mais completo, 
um Observalorio, e muitos oulros recursos para o 
adiantamentu dOI estudos; porém se com (,SClSSOl 

meios eUa houver assim mesmo sido utH á Nação, 
como logo morttrarei, em vez de deacredito, lhe 
provirá dabi ma:ot abono QI/.em reftectir na epoca 
da creação dlCiuella Academia, na absoluta mingoa 
de conhf.>Ciment08, e DU diiliculdades que oppunba 
a gucrra á plantação das letras, sempre espavori
das to estroado das arm!!l; quem examiDar 08 di
versos estudos que se aggrcgarão, dos quaes algun. 
não são de absoluta l1ecessidade para a profissão, 
a qtle se destinão, conhecerá facilmente que já en
·!;,o sE! antollJava D es.abelecirnento de uma Uni
vcrsidade t que niio arreigou pelas ras~ que apon
tei, e que era não me cumpre mostrar com mais 
evidencia. Não advertirão porém os antagonistas 4a 
minha ÂC3d~mia, que o seo titulo trasia com sigo 
um interessante dado, que não entrou ROS seos 
calculos. O. seol A Inamos são pela maior parte 
Militarei, e até a Carta de Lei de 40 de Derem
bro de 1810 Manda sentar praça &OI Obrigados, 
que a nãe tiverem .. e estes Alum~os, até não te~
do muitas vezes dl&ipensa de serviço, cumprlao SI

multaneamente suas obrigações Regimentaes e Aea
demicu do q 11e algumas vezel provinha desem
penhare~ estas com m.aia. tibiesa ~~ que ~ furiã,? , 
IC fossem livres. AqUI hnhRmo~ .P sobeJas ra:ioes 
para attriol.lir a. lu~po,ta csterili~ade desta Acade
mia a causai llJ't~lf.mente &lhel&s do local, em 
que' se acha, e por tanto desvanecido todo o. ar· 
gumento que se ~ertendeo dedus~r contra !' mmha 
Gpinião t que infehzment~ tem pOIlCOS. sectllrlO&. , M~ 
para que a Asse~~léa fique connnclda da .ma fe, 
não digo en do lllustre Dcputado, que .~t!CJt~u ~s
~ idéa, mas do Mestre que lhe luggerlo tuo 111· 

felis Jemhr:mçs, examinemos " relaçÃo, que ene 
appresclItoll. Notão·se ('In i 815 sl·te Di~cillulos M 

luto anno, quando tcndo cOlnl1ç:}do Il a:~ti,jdade 
em 1811, apenai OI deTeria h:\\'er ne quinto ~ • 
destes acabarão cinco o seo eUlso DO anr.o aegain
te: daqui relluUa gloria e n50 deselomo á Acade
mia: no anno de 1817 rr.atriculnruo se no lIeptim6 
seis Discípulas, que n5'o fizerão exame, por"ue a 
desastrada rnoluçãu de Pernantboce os chamou ao 
8Crviço, allsim cumo aos dos outr08 annos, lieguin
dO.Be dnhi faltarem Discipulos do sexto 110 Inno 
immediato. Por hto se vê que Militare. applica
dOR ás 8cieacias forão obrig:Ht08 a abrir lDão de.
tas, quando os ri:;orollol Óf>VereB da lua profissfio 
os chttmarão a trabalheI diio uteis COIrlO gloriosos, 
que de.empenharão cabalmente empregando os co
nhecimentoa, que t~nhiio at'1uerido lIesfa pragu"ja
da Academia. Cumpre-me fa?er mais lima reftex:;o. 
No afino d. 1815 (diz li 'rabella) matrirolnúo.se 
J 7 no primeiro do anno. em ) 816 vemos 11 no 
segundo, além daquelles que~ destiDando e ao Cur-
10 de Infantaria eu CavaJlaris, pa8~lÍo do prÍlllcire 
ao quinto, cirCuRstallci. que não foi advertida t 

porque não convinha. Eu ('onsulto OR qne tfm co
nhecimento dai difficulfllade. que cerciio estes llfi<lo8 
e ellpinllolos estudos, 8~ elita prop,'rção he em abo. 
no, ou em deshonra da Academift. Se eu qllize~
se declsrar o que presenciei na Academia da Ma
rinha de Li.boa, de certo faria Ilcnder a ha:ança 
para a primeira parte. 1\1as eu não quill'rll para 
aquclla algum louvor á custa desta, cllmprindo-m8 
rellpeitar tanto uma de quem fui Di~ipulo, comI) 
outra, em que fui Lente, e hoje 10U lJi'ector. 
Fallão maia alto o. facto., e OI que eu vou pro. 
duzir, não se Ichão só Em Listas ou assento. t 

aão patentes a tedo.. Sim, Sr. Presidente, esta 
I ... ppoata AcadelDia tem produsido mwto. Lentes 
para U Academias ,de.ta Corte, e para as Aula. 
de Artilharia nesta e nas outras Prõvindal, ()Jt ie 
se tem diffundido DI conhecimentol a~ui aflqulfidos: 
tem fornecIdo ao exercito muitol dJgooI Officil\es 
GIS difl'erenfe. annas: tem enriquecido as sciencias 
com escrito. recommendaveÍl: e fod."ia lamenta-se 
a despeza, que .Ila tem custado á Nação! Pro
duz·se a sua i!lutilidade para prova de que este 
terr.no he avesso á cultura das letra!;!! E i1'to 
guando se poupão outras ... acabe JUl-enal Dat 'f't

"iam carvi." ve.rnt emBUTa columbas. N:i() impor
tunarei mais esta Augusta Assembléa, nem mesmo 
teria cansado a sua paciencia, sc não julgasse do 
meo dever pugnar pelo decoro de uma corporação, 
de que tenho feito parte desde a lua creação. 

Quando le julgou sufficiententente. discutj(lo o 
Projecto e SU88 emendas, passou-se á votação, e 
começando pelo Art. 1.0 propoz o Sr. Pre_idente: 

1.0 Se haverião duu Universidades aeste Im
perio: Venceo-ae que .im. 

~.o Se uma se e.tabeleceria em S. Paulo, e 
outra em Olinda: Decidio.se qUI! sim. 

Ficílrão por tanto prejudicadas toda! IIS emea
das feitas a este Artigo com relaçiio ao numero e 
assento das Universidades; á excepção da do Sr. 
Calmon na parte que di • ..:.. "facultando-se n cada 
" uma dai de maIs Provincias do Imperio a fun
" dação de iguaes estabelecimentos dClllro em si, 
" logo que os ReOI respectivos habitatltt's oftf!reçii..n 
" para illlo 08 fundos ,,; poil lendo poifa a volo. 
(oi approvllda. 
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Segui().~e o A"t. 2.0, e posto á votação foi 
_FpruvAdo como estava 1\0 Projtcto. 

Pall&Ou.8e ao Artigo 8.°, c senLlo proposto pu
lOU tambem tal qual estava redigido. 

O Sr. rCIg'ltei,.o advfi'Lio que havia um addi
tamento IeO a ~te Artigo, flue não estau preju
dicado, ofttlrccido na scssão de 6 de Setembro nes
te. tcrmos " E no em tanto lerão forllêdd.. &8 

dcspeaa. pela Fazenda Nacional. " 
O Sr. Pfelidmu ° VropOJ li votação, e foi 

approvado. 
Leo·. o Art. 4.° com as lua, emendas; e 

depoi. d. varias ponderações sobre o modo de fa
ler .. proJlO8tas para clareu dai decisões, assen
tou o Sr. Presidente em o faser do modo seguin
te, e propoz: 

1.0 Se haveria desde já um CurlO J uridico so
mente: Vence0-se que não. 

2.° Se baverião dous: Decidio·.e que sim. 
8.° Se começariiio estes Cursos nas Cidades de 

s. Paulo e Olinda: Resolve0-se que sim. 
4.° Se além dos Cuno, Ju"idicos em S. Pau

lo e Olinda, haveriáo naqueDe. lDesmo. lugarea 
Curso" Filo80ficos: Venceo-se que não. 

Julgariio.se por tanto prejudicadas as emendas 
respecti'lls; e o Sr_ Prt;,idente propu. então á vo
tação o resto do Artigo, is!o he, desde 8S pala
vra. - para o qual - até o fim: Foi approvado , 
.al va polém a reLlacção para S8 conformar com o 
"Vencido. 

Passou-se ao Art. 5.°, e lua respectiva emen
da; e o Sr. Presidente pr\)poz: 

1.° Se a AS6(;mbl~a approvan a sua doutrina 
com a devida ampliação para abranger os doi. es
tabelecimentos, e haver em cada um delles um 
Vice.Reitor: Venceo-se que sim. 

i." Se devião ler ~scolhidoa d' entre os Me.tru, 
e nomeados por Sua Magelitade Imperial: Decidia
.e que sim. 

Depois disto propol o Sr. Presidente: 
.1.0 A emenda do Sr. Aralljo Lima na parte que 

dIZ - " Proponho que a Commiasão eslabelf'\,a os 
Ordenados para os Mestres, e os fundo. para u 
despezls ,,: Não foi 8pprovada. 

2.0 A emenda do Sr. Camara ofrerecida ao Ali. 
1.0 elo Projecto: Julgou-se prejudicada em todu 
8S lUas partes. 

3.° O additamento do mesmo Sr. Deputado á 
• ruellda do Sr. Gom;de, otFerecido na S(,8"'0 de 18 
d' Outubro. (N. 20 do Vol. 2.° do Diario.) E per
guntando o Sr. Presidente se este additamento fa
ria parte do Projecto: Veneeo-se que não. 

Ponderárão com tudo algunl Sra. Deputados 
que a materia era digna d' attenção, e que por 
isso tal v ... conviria remetter o additamen(o a uma 
Commissão para se redulir a Projecto se auim pa
recesse necessario; em consequencia desta reflexões, 
CC?nsultou o ~r. Presidente a A88emblé., e deci
dlo·se que se remettelise áa CommiBliõe. de Ina
trucção PubliCl\ e de Minu e Bosques. 

Julgou-se então terminada a 'l.- discuaão, e 
.. ,eotou·se que f088e remettido o Projecto com u 
emendas á Commiuão da Redacção das Lei .. 

O Sr. Ara~io Lima advertio que na confor
midade do Regimento ae devia propor o Projecto 
li Sancçlio da A l8embléa. 

Houve sobre isto 11m curto debate; e propon. 
do o Sr. Presidente: Se a Assembié. ..nccionav. 

o Proje.to com 18 emendas approv4lJu: Veoeeo-se 
fi-e sim. 

Passou-se á 2." p:nte da ordem do dia, que 
err. B 2.- disCl'fSão do Projccto de )~ei para nio 
pagai'em direitos os productus das Fabricas de Fer
ro ou de quaesquer outr09 metaes; e leo·se o 1.· 
Artigo do leor seguinte: 

Art. 1.0 Todos os productos das FabriCai de 
Ferro, ou já estabelecidas, ou que para o futuro 
se houverem de estabelecer no territorio do Impe
rio serão livres por espaço tle dei Imnos dos direi. 
tos de saida e dOI d' entrada nus outras Provin
cias do mesmo I mperio. 

O Sr . .Almeida e .Albuqtm'"qtle mandou il Mesa 
a seguinte emenda 

" Proponho que se 8uprima o primeiro Ar&(-
80. - AIbt.'lfler9ue. 

Foi apnlada. 
Depois de algum debate, julgou.ae a mataria 

discutida, e o Sr. Presidente rropo. se passava , 
8.- discussõo: Venceo·se que SIm. 

O Sr. .Almeida e .AlIntque,.que observou que 
a propesta nào estava feita na fôrma do Regimen
to, e por isso o Sr. Presidente a reformou pro
pondo: Se a Assembléa approvava a materia do 
Artigo: Veneeo.se que sim; e ficou por isso pre
judicada a emenda suppreB8in. 

Art. 2.° Goaaráõ do meSrDO privilegio OI pro
duelos das Fabricas de qUlesquer outros metaea ou 
minerac!I que se houverem de extrahir do 1010 Bra
sileiro. 

Por não haTer quem falIlsse sobre elle jul
eou.se discutido, e foi approvado. 

A ,to 8.° Gosamõ tambelR de igual privilegio OI 
productos das Fabricu secundarias pro, enienu8 da. 
primeiras. . 

Tambem não bouve quem pedisse a palavra, 
e por isso se ju1lOu diICutido, e foi approvado. 

O Sr. PreJider." declaroó. adiada a discuuão 
por ter dado a hora. da leitura dos Pareceres. 

O Sr. A,.atljo Lima, como Relator da Com
mi.ão de Constituição, lco o seguinte 

PARECER. 

A Commissio de Constituição tomou em con. 
sideração a .-equisição do Goftmo·, em que pecle 
dispen.. da. Lei do 1.0 da Setembro deste anno, 
• fim de poder empregar na qualidade de N~ .. 
dor em Londres o Sr. Deputade Feli8lJer1o Cal
deira B,.a'" Pontuo Bem que não deise de cu
tar á Commiasão iuer uma ferida em uma Lei do 
recente, e discutida com &anta maduresa, D_ 
mesmo poasa crer, lem deur do BrasJl, Da faJ_ 
absoluta de pessoas idones. fóro desta Auembl&, 
todavia como be innegavel ao menOl _ ponca ~ 
daneia de IUles diplomaticu, e por outro lado o 
Sr. Deputado escolbido já encetou esta mn.a 
tarefa á aprazim.nto de ambas 88 Codn. o fI'!O 
BUppãe maior habilidade, 10 m~nOl maior &ciBclãde 
Da continuação das dita ne~ociaçõet, e de maia 
não queira • Commiuão du JUsto mot1YO de quft
~. ao Gevemo para poder bem fazer o «tue he de 
leO dever em utilidade commum do Imperio: He 
de pare~r que se. dispeue na Lei, para que poe
fIA o dito Sr. Deputado ser empregado na fórma 
que o Goyemo pede, com a declaração porém que, 
acabada esta Commiuão, deve voltar " continnar 
nu allls fUDCÇóes de DepUl", upedindo-.. .._ 



( S5S ) 

dem para que venha o immedi~.~o 8l!plente. Sala 
40 de Novembro de 18!S. - Pedro de Aral!Ío Li
mil - Manoel Fer,.eira da Comara - Nico/ao 
P~re.ira de Cdmpo, Yerguliro - ..4"'.";0 Carlo8 
R.be,,.o de And,.ada itlachIJIJJJ • Silva - Barão 
de Santo Amaro. 

O Sr. M01fte,uma: - Sr. Preaidente: Eu 
direi por ora IÓmente que de .ada menol lIe 'rata 
do que da revogação de uma Lei; e a meo ver 
elta não pode aafrer alteração alguma alm ler pe. 
la mesma fórma de deliberação. Um Pal'eCdr de 
Commissão não he o meio proprio para coneflder. 
se a dispenll pedida para o Sr. Brant Ponlt,. A 
Assembléa por uma Lei decretou que nenhum De
putado póde aeceitar emprego alpm durante o 
tempo dos trabalh~s da Deput.ção; logo não p0-
demos revogar por um. simplea .pprovação do P .. 
recer o que se estabelece0 por uma ui ha bem 
pouco tempo. 

Depois de .Igumas obse"açóes, propos o Sr. 
Pre,idenk se seria preciso um novo Projecto de 
I.ei, ou se bllitav. a relOlução da Aaembléa aobre 
o Pareeer: Decidio·se que butava a resolução. 

O Sr. Car"eiro de Caml!!?': - Sr. Presiden. 
te: NilO concordo com o IUuatre Preopinante, 
quando figura a Lei .lIerada ou deragada por uma 
simplea dispenl', ou (alIando mail rigoroa.mente 
por uma mera interpretaça!o authentir.a d. lU. di •• 
pOlição. A. disposições daaLeil .empre lão ge
rle', e não podem .br.nger muito. c.sos particu
lares e imprevistos, em que a .ua obae"ancia p0-
de ir de encoBtro com o bem, que eU.. ger.lmen. 
te promovem. Be certamente do maior intereaae 
para a Causa Publica, que um Deputado á esta 
Augulta Assembléa não seja rem avido do exerci· 
cio, em que o C(lllocw a Nação; porém se occor
rer um negocio da _i, afta imponancia para a 
Nação, par. cujo dCfempeRbo ninguem aeja tio 
babil, como .quel1e I"e he Deputado, por neUe 
concorrerem circunsl&llcias peaoaes, que afianção, 
quanto cabe nas mais, bem calculadas probabilidades, 
o mais prompto e feliz resultado do negocio, ae 
por elle fllr tratado , quem 'por ventura encarando 
o mal que resultari. da applicação da Ld Delta 
Ilypotheli!, e ao mel~o tempo atlendendo ao quan. 
\9 lhe he euencial orolBover sempre o bem, dei· 
xaria de affirmar com a maior segurança, que es· 
te case uão se .eha comprehendido na dilpolição 
geral da Lei? Tal be o de que se trat.: o Go
verno tendo de mandar ,noceder em Londrea , 
tima )Jegodaçüo de grandlssimo interesse p.ra o 
I mperio , ninguem se Ibe aprelenta p_.ra tratar 
deUa com I&S qualidades, que se encontra0 n. pes
soa do mustre Dtputado o Sr. Brant Ponte,; 
porque além d' aquellas que r .. rmão a aptidão com· 
mum , concorrem as cir~unstancialJ de ter elle, 
qu.ndo esteve n' aquellll Corte, dado principio á 
mesma nt"goci.çiio, te.la elev.do a estado que nOI 
8ugurava o seo melhor exito, e de ser ja cQnhcci·. 
do, e bem acc~ifo das pessoas, com quem ha .de 
lleO'ociar', circunstancia esta tão apreciavel, prln. 

o • d -cipalmente nas ('m. que nos 3c~amos, e .nao es· 
Iln ainda reconhecido o Imperlo do Bras!l, que 
por si só he bastllnte pata o Gonrno não nome
ar outro ne!rOciador, c para eRtâ A ugusta Assem
bléa &oltar ~ embaraço, que lhe l1ppõe a letra da 
J.ei. Ora se com effeite '1e remove, como espero, 
o embaraço que tem o Sr. Rrnnt Po"te3, para !er 
~mpregadu nesta uegociaçiio, ou porqllc a AlI5em-

bléa interpl'f'tf' que "te t'IIO alo "*' eomp eheD. 
d!do na prolubição gela. da Lei, ou porQue' :.n. 
dispense pelai .aliõe. flOnderOl" que R all~; 
Dem por iuo se ahera a Lei, como afirma o~. 
IUltre Preopin ... te. Para que a úi aofreue alr .. 
raçio, era neeesa.rio que ee derogaae u artip, 
que probibe , qu.lquer Membro à A.em6l& 
exercer outro emprego que Dio leja o de Deputa
do; mas at. prohibição não fica abolida, eU. 
lubaiste sempre, quer lIe diapense na Lei, C)u.ft 
.. lhe dê a .conveniente interpretação; porque DO 
primeiro caso-, nada mais ee tu "do que' IUI~ 
der-.. • SUl execução, para lIe I,revenir o mal 
que deUa poderia reaultar; e no llegundo, decla
r.·.. que na lua disposição não lIe compreh.nde 
a nomeação quo o Gov.rno quer f'uer do Sr. Bra,,' 
Ponte" vilna as circuDltanci.. que neUe concor. 
re .. , e o prejuiao que experimentaria a Nação, 
pelo menOl o da pelda de tempo t e de maiom 
aeapeaas, ae foaae ata negociação encarregada á di. 
vena peuoa, aiada da maior confiança. A. Cor. 
te. de Portugal, nimiameote zelo... da observ.o
ci. de uma Lei semelhante, não se deixárão pren
der per ella , Dem entenderão que altera vão a lua 
dispolição, quando se Ihea propos a nom'eaçio do 
Deputado Sepulwd4 para o Governo das .Armas; 
posto que OI motivOl da nOllleação desse Deputdo 
não fouem tão plRUlivei. t como 08 que ae ap ..... 
aentão a reapeito do Sr. Br_ PonJu. NÓIt deve. 
mo. olbar para o nosio estado actoal; principialDoi 
a conltituir uma Nação independente, não tem OI 

por ora fartura dOi elem.otot que lhe são indispen. 
Aveia; se nalmente não experimentamos uma fal. 
ta absoluta de peuoas habeia para oa emprego. 
de maior consideração, tambem não n08 podemOl 
ainda gloriar que estas sllperabundão. Portanto mui. 
t.Q. COII vem que não aej&IDOI tão rígidos propug. 
nadores pela observ.nci. deata Lei. O Parecer da 
Com missão he tão bem fundado, que lIão preci .. 
de grande diacusalo para aer .pprovado. 

O Sr. Carneiro: - Sr. Presidente: Pareee.me 
que deve ler approvado o parecer da Commilsão. 
O Governo pede dispensa da Lei a fim de poder 
empregar o Sr. Deput.do Brant em uma negocia
ção na Ingl.terra: eu não vejo motivo algum pa
ra que le não conceda esta dispensa. Conheço bem 
que OI trabalhos desta Augusta Absembléa são da 
maior importancia e entidade, e na verdade he 
muito para sentir que para ellrs deixe de cooperar 
temporari.m.nte o nobre Deputado, em que a mi. 
nh. Pro.iocia tão justametlte havia posto a U' 
confi.nça; todavia, além de que a ausenda do 
illustre Deputado se ~ulg. não ser talvez de çran. 
de durafrão, consta que o objecto de que VII en
carregar-se he do maior interesse pal'a a Nação, 
e que para o tractar e concluir nenhuma outra pel. 
soa &l~ apresenta com iguaes dadol e probabilidadea; 
a liua recente esta<:la em Inglaterra, as muitas rela· 
ções qu~ a!li adquirira, o priMci pio que ja havia 
dado ao andamento desta n~gociaçiio, e a sua co
Rhecida aptidão e dexteridade, tudo augura o m.i, 
~elil resultado. Qualquer outro, qlle se lhe substi· 
(ua, terá de principiar de 'novo, e de luctar COIIJ 

d.tticuldadel sem numero, que ja H achio em gran .. 
de pArte aplanadal a aeo rApeito. Voto porlanto 
pelo Parecer da Commissão. 

O Sr. 1IIonte8Uma: - Conheço a dif'Sculdade 
de desempenhar ~m ellta commi8são outro qual
quer individuo; e &ambem conheço que o Sr. Bru'IV 



(SI' ) 

Ponk. tem li qualidad. precisu para latiaraler 
ao que Ie lhe incumbir. &anto pelu IUU IUlel, ':0100 
pelOl conhecimentoa que tem em Inglaterra; não 
• gnoro igualmente que a colllmiuão ne de butan. 
c.: ,illlporcancia; mas a meo ver OI trabalhos deata 
Âugua&a Aleembléa tambem aio do maior momen· 
.0. Além dia&o • Pro,i!lcia da Bahia, quando o 
~OfDeou pa!'~ eeo Deputado, confiou. dllJe OI sen. 
Intereuea, e ('onfiou-08 com preferencla ao Suppleo.. 
te; , duvida-ae que eatejamOl authorisados para 
diapenMr dOi trabalho. da Asaembléa quem está 
pela Nação nomeado para OI exercer i pela minha 
parte não me cenlidero com poderes para iaao; e. 
que me derão não julgo que c"beguem a tanto. '.ral. 
vea, Sr. Presidente, eu esteja allueinado; e por 
illO deaejo q .. e te tome Im seria cónlideração este 
objecto, para que a Auembléa pondere belD se 
te.. authoridade d. tirar um doa IIOOS Membros do 
exercicio du funcçÕe8 de Deputado pata o empre
gar em oUlro qualquer servi~o por muito impor. 
tante que seja. Emquanto le. não demOD8trar que 
&emol etilepoder, voto contra o Parecer da Com. 
miuão. 

O Sr. Presidenle declarou aclia410 o Parecer 
lia fórma do Regimento. 

O Sr. ~/ontr,urna: - Sr. Presidente: Eu 
tenho aqui doüs requerimentos para mandar á Me. 
.... um doa presos da Cadêa desta Corte que pe. 
dem a decisão de oulro que se acha na Commi~ 
Ão de JU8&iça plU'a esta dar o seo PArecer, que 
até &gora. Dia tem dado; e outro de Lui:r ClI(ta
tIO que tambem pede a decisão de um que. acba 
demorado na Commiuão da Fazenda. 08 suplica0-
lea requerem com rasão que se decidio 81 sua. 
pertençõea; e OI mieeraveis prelOS merecem ser at
tendides, poia. parece que se lhes tem f.ltado á 
ju&t.L;a Qutira V. Ex. mandar dar aOl requerimene 
&oa 08 cOlllpetentcs dest.inos. 

Decidio-ae que fossem remettidOl ã. Commi.
lães respectivas; mas o Sr. Nogu,;ra da Gama, 
por parte da Commissão de }'uenda, e 8 Sr 
RMkil'te8 de Carvalho, por parte da de Justiça, 
declarAl'io que esta vii o já promplol 08 d~us Pa
recercs, o que .se não tillhão sido ainda aprellen. 
tadol era por raUa de cabimento na daltribuição 
dOI trabalhos. 

O Sr. Andrada l./acl,ado mandou á Mesa o 
8c~tniDte requeriment.o que foi lido pelo Sr. Secre-
tario Calmo". . 

., Rcqueia'o que se me dê licença para con. 
dnnal' a elecu~ ão contra a viuva e herd,iros do 
C~ri.'ão Ânlo~io Igllflcio de Me8quila apezar do 
Regimento, VI.'O que de o não fazer vem damnQ 
imminente , minha falenda e deterioração do pr. 
dlo penhorado em m"neira que póde não hostar 
pora lIolução do debito. - oi de Novembro de 1~2S. 
- ~nlonio (arlo. RibeÍl'o ti' Andrada 1'I'ucl,ado e 
~'ilva. 

() mesmo S,. Deputado requereo que fosse re
mettido M Cl)mmissão de Justiça, e assim 8e de
terlllinou. 

(). Sr. J'e'l(Uei,.o lembrou que vi.to trata,· .. 
de!!tA mRterj~ conviria fuer tntrar em discuasão o 
Ârt.i~o do Ilegimento a ella relativo. 

'l'.omou-ae em co~idcraçüo. 

o Sr. Rodrit{ur, de C.rfJa/1,o pedio I pala.0. e leo o lieguintc: 

PARECER • 

As Commissócs (te Constituição e Justi~a Ci. 
.il, e Criminal, lendo a expol:ção do Governe 
l'rovi80rio da Paraiba 80bre 08 horrorosos aUtnta
dos prRlicados naquella Cidade no tJia 10, lJ, o 
12 de Setembro, achario que nada ba que pro
videnciar, á vista da participaçilo feita pelo me .. 
mo Governo de 8e baver ja empregado o. meio. 
ordinarios do proCt'lSo para conhecimento dos A u. 
tbores, e cumplire. da rebellilio. Paço da Aasem~ 
bléa oi de Novembro de 1828. - ,Manorl Ferrrj,'G 
da Camara - .Anlonio Carlol Ribeiro ti AndraJ. 
MncAado e Silva - Ni.:uló.o Pereira de CfI1npo. 
J'ergu~'ro - Pedro ri' Araujo Lima - .1oão ..4n'o
nio RodriKue, de Carvalho - JO,fl Antonio· w. 
SilrJa MaÍIJ - J08i Tti:u;ra da FDrl8eCa Vosron
cellos - Berntt,do J 08é d(,J GaMa - D. N uno EUe 

genio de ucio. 
O mesmo Sr. Deputado requereu que .. te 

Pat'ccer se unisse ao outro das rl·feridas Commi .. 
.ões lobre OI suceessos de PerDambu o, que f n 
apresentado na sessüo de ii li' Otltubro; e decie 
dio-se que assim se fize~se. 

O Sr. .Jtlonleluma pedio que se pref"riase ou. 
tro Parecer para debate, allegando ser maia anti. 
go; ma. depois do exame preciso reconhece0 ro 
que até por àntiguic1ade de,ia entrar em discussüo 
o que requl'rera o Sr. Rodr~ tle8 de C"r'Callto. 

Entrárão por tanto em discussão 09 ditos dou. 
Pareceres; mas por dar a hora fic.!rão adiados. 

O Sr. CarneirQ de Campol: - Sr. Presidente: 
Eu requeiro que em at.tt'nção á urgeneia da matc .. 
ri. do Parecer ,que ficou hoje a lilido, sohre a 
Jlomeação do Sr. Brant POr.t(,8 para nOll80 ~eg()e 
dador em Londres, se trate delle a manhã na lia.. 
fi destinada ás Indicações. 

O Sr. Alontt8Uma: - Amanhã tem lugar so
mente 88 IRdic.çõ~8 que tem ficado adiadas; • não 
Ie deve alterar a ordem. 

O Sr. Carneiro de CamfNJ': - Se o iIlustre 
Deputado mestrar que a 8ua materia be mais ur
gente devem ter a pre&rencia; mas isso be que 
seguramente não mOltra. O Governo quer ver se 
pMe mandar o ir. Fdi.berto ainda no Pnqucte 
que está A partir, e por tanto cumpre concluir o 
negocio qUInto antes. Ou nós queremos o bem «&o 
tal da N oçiio OH não; se o queremos cuidemos dia. 
to, e não estejamos a procurar motivol etlpeci0801 
par. demoras. 

Decidio-se que le trataria do Parecer na sea
lão liegu1nt~, 

O Sr. P,e8;denle dto para a ordem do dia 
o Prnjecto de Constituição; e declarou que na ho. 
ra destinada (lS IodicaçóGs lIe trataria do }'.rtcer 
relativo á nomeaçiio do Sr. Brant Pontel para Ne
gociador cm Londres. 

Levantou.se a l5eslÚO áll 2 horal da tarde. 

J081 Antonid" da Silva .Jtla;a, Secretario. 

-----------------------------------,---
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H.O 28. (355) --DIA.RIO DA ASSEMBLEA 

GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA 

DO 

IMPERIO DO BRASIL. 

1 8 2 3. 

SESSAO DE 5 DE NOVEMBRO. 

Pr~3idcncia do Sr. AI acieZ da Colla. 

R Eunidos os Sr.. Deputadol pelas 10 horll 
da manhã. fea-Be a chamada, e achamo-sc presen
tes 71, faltando com caula os Srs. Pereira da 
o,n/uJ. Pinl,.e;ro á' Olh.Jeira, Rl"eiro de Re,en
d., Ândradt, I SilvlI. C08ta Agt,iar, Pedreira 
flD CouÜ), Coála Barr08, Faria Labato, e Soorei
rn; e sem eUa os Srs. Andrada ltlachado, Noná" 
Tavaru, Nogueira da Gama, Ribeiro á' Andrada. 

O Sr. Prtsitknte declarou aber'a a sessão, CI 

lida a ACla di' antecedcnte foi approvada. 
O Sr. Secretario Calmo" leo o scguinte om

cio do Ministro (1' Estado dos Nt>gociol da Marinha. 
111. e Ex. Sr. - Dc Ordem de Sua Mages

t&de Imperial remetto a V. E~. em relpos.a ao Iêo 
Officio, d.\tac1o de ll7 de Outubro .proximo passa
do. para ser lendo aG Cllnhecimellto da AssembMa 
Geral Con'!tituinte e l.egi!llativa do J mperio do 
Brasil 8 Copia N: 1 da Portuia do Ministro e 
Secrctario de Elilado dos Negocios Estrangeiros, da
tado cle !!, de Março deste anno, da qual con8ta 
o ajmte fcito com Lord Curltrane, e a Copia N.o 
2 do Decreto, que em consequcncia se expedio ao 
Conselho Suprcmo Militar, pelo qual foi nomeado 
Primeiro Almirante da Armada Nacional e Impe
rial, bl'm COIDO a Copia N,o 5 das Inltrucçõel e 
mais POi'larias e Omeio!l que depois Be lhe expedi
rio. eomo Commandôtnle em Chefe da Esqu:adra 
do Bloqueio da Citlade da Bahia; e em quanto á 
cadsa que houve para se niío pôr em t'llecução o 
AI fará de '30 de Dezembro do anno passado, re. 
JDeUo a Copia do Requer,imento N,o 4 do~ Commer. 
cilntes e Segur~dores desta Praç" do RIO de Ja
neiro, que &Cnuo apresentado a Sua Magestade Im
perial em Conselho, Rcsoh'en O Mesmo Augu~to 
Senhor, que se não dessem Cartas para Corsarios, 
em considerar.ão aos Ifonderosos motivos expendidol 
110 referido Ilcquerimeuto. O· que participo a V. 
EI. pilfa ler presente R& Assembléa Geral. Deos 
Guarde a V. I·~x. Paço em 3- de Novembro de 
l828. - Lub da Cunha 1I1ore;ra. - Sr. João Se
"eriaRO illaciel da ('"sta • 

. .BeJlleudo "S Commi .. ücs <\e l\fariDha • J;.esi,Jaçio. 

Deo conta de uma RepresentaÇ'ão da Cama,. 
da Villa de S. José do Rio Grande do Nurte. 
em que se queixa do Govcrao. d'a'luella ProviDcia. 

""oi remettido á COBlmiSliio de Justiça 
Declarou tambem ter recebitlo uma paneei ... 

ção de molcstia do Sr. Pedreira do Couto. 
Ficou a AS8embléa inteirada. 
PI88OU.se , ordem do dia, e forão propo8ta. 

, discussio os Art. 14, 15, e 16 do Projecto d. 
Conltituição, que tinhão ficado adiados com _ 
emendu dos Sn. RocM Franco. Omelltu, Car'DtIoo 
1110 e Mello, Henrique, de RCleRde, Ândradtl Ma
chado, e Bispo Cnpellão JI ór, na se_o de 80 
de Outubro. (N.· i7 do Vol. I .• do Diario.) 

O Sr. Rodrilfuel dtJ C08ttJ c - Quando eu fal. 
lei tia outra ves no meio dcsta Augu8ta Assem
bléa, declarei que não era minha intenção atacar 
OI iIIustres Reelactores do Projecto pela extensa 
amplitude do Artigo 14, nem tão pouco parecer, 
nem querer campRr por eloquente; mal que falla
'YA somente para setisfazl'r ao meo dever e , mi
nha conscit'ncia, respondendo a alguns argumentoa 
que tinha ouvido, e notado por muito impropria. 
de serem proferidol nest. lugar. Expu. meos sen
timentol com dignidade, e com a franqueIa que 
me he propria; e apezar disso fui tratado com pouco 
ou lIenltum decoro, dizendo-te até que queria m .. 
ter·me a Filo80pho; mas eu perdoo de bom gra
do estes inHultol ao iIlustre l\'Iembro, que assim fale 
lou tão despejadallJente contra o que he devido , 
esta Assembléa i e até mesmo contra a lua dipi
de. Não h. pois minha tenção trator a queatab 
como materia Theologica, mas unicamente como 
materia politicL Se acalO A questão fOlle Theolo
gica, em defesa da minha Religião eu diria tudG 
qdanto sinto; eu faria ver por manifestol publicoa, 
para uivar a minha honra, e o meo caracter, toda 
A extensão de minhas iJeias: era isto o que pedia 
o meu dever, em prim('iro lugar como CathOlico. 
e em segundo como Sacerdote. Mas, fallando po. 
liticamente, digo que a doutrina estabelecida peJo 
Artigo J4 do Projecto de Constituição, que esla. 
mos a discutir, pela qual se admite ao gozo dua 
Direitos Políticos do Imperio os individuol quo 
professarem as diversas Seitas, que nnscerão d. 
Beli&iio C.~olica, he iInoiruacat. cODttaria ;l pg. 
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a:tiN t que 10 deve adoptar, e sempre se considc. 
tar" o Dlais pernicioso lMK8ivel, pOr todos aquel1cs 
"!Ir IJCllsarellJ com a1ltttlJla reflc xii (). J)e<:rdar lima 
&:UUS& cunna o 6tntimcnto geral dos Povos, he G 
m:aior erro que se púdc cllmmellcr em PoliticlI; 
ai '..eis devem scgnlr twmpre o csp,rito dos Povos t 
• nio ba· nem ptide haver rnsão alguma para G 

&:Ootrario; ora, legblalldo nÓI! p:lra lU.. PO\'O in
leiramenle (;~I.bolico, que professll a Heligião Ca. 
,hol·ca Apostolica Ro;r.ana, se cEtabelecemolJ a Li .. 
b rd:ldeRcligiosa em 11m ponto lão ilIimitado c~ 
DlO lIe at,ha ex pendido no A r!. 14 do Projecto de 
Const;tuiçíiu, c1aramcnte o esc,,"dillisarnoi', porque 
~amf)a &:Oulra a SUII vontade, e IItacamOli os senti. 
menlos, 'Iue eU" tem tôo ampla e ener~icameDte 
Inau fl'stado. E", tealao rcce\)ido cartas da minha 
P,o·lineia. qu,' relatão quanto tlU5tO e iubresalto 
tem cansado nella somente a leilura deste Artigo; 
que apparece DO Proje('to de Cons!itlllç;io; .A rligo 
que parece querer destruir pelit raiz os Santos Mys. 
&erhs da DOllsa Fé; e ali8ilD ('0000 eu toei o que 
aconteCe0 Desta Provinda, talvez OUIF(!S Sra. ssi· 
bilo o que te ... ci. havido em outras, que de neCC8-

.id.de ha de ser o mesmo; e por isso eu conside. 
"arei aemp.e ('omo ueu sistema antiopolitieo o ~ta
'lklecer que fica lit're a qua'quer individuo Brasi. 
leiro segUIr a Religião que lhe parecer, porque 
.. tou certo que bc o maior de Jodos Oli err~s. <':on. 
~~em porém fazer di!!tillcção, p~:rque ha Cidadãos 
Brasileirol N.ciol.aea t e ha Cidadãos Brasileiros 
J:.tr.ngeir.; com estes. DUDca podl'mos ter a mca· 
D' con.,itteração (Iue com os Nacionaes, e dOI N ... 
. eionaca. Braaileiroa he que eu fallo, considerando 
anli-pnli;ica aemelhaole Liberdade Religio$., pel .. 
eonseqnencial funestas, que p<MIe produzir. Alem 
~isto I\empre se c· nsiderou comq ttm erro da po
litica dos Governos admiti, para OI empregol pa
blicoe pelsoas que le cODsideniG imm"rigerada.; 
ora IIÚS 0;\0 podemo. duvidar que o homem que 
profcs· a uma Religiilo, e a deixa, não he dCi' bc'DI 

c"c:tllmp.s. Of"m tem moral. O que deixa a Religião 
Calh· ,Iir!', não a deHta, ror(lue oell~ eDcobtre f.:Ol_ 

ta que oftcnda & boa mural, Oll a ordem locial, 
deis I a por\lue se opoem a tleOS depr3vados costu· 
JIles; deixa a porque reprova a IIU3 cOlldueta estra
"lia, e lJOr'tue isto se lhe fadlita com .emelbante 
1Ilimi:ada liberdade, pois oiio teme que se faça 
.Ielle máo juiso ,'or este procedimenlo. 'raca tião 
011 moti vos porque deicha a Religião C~tholica t 

pa'a '~glJir outrll qualquer, fj.,le não reprove nem 
cen ·urQo leos dcsatinos. Ora 11m homem que apre. 
lenta um caracter de semeloonte nalureli& he indi· 
~1I0 de entrar nos lugares dA publica administr36 

·ç,io ,. para a qual .8 devem escOlher 09 verdadeira. 
mente Catholicos, e de mo!'al i-rreprehensivel. E 
eom ctr.ito como he que m..;o tendo esta qualidade 
podemos ellperar dellea a execução das Leis? Co
. IDO podeniOs esperar toda a predl'R jllsti~'~ ~ eqai
tlatle de. usa humem que abandonou a Rehguio C .. 
."olica t f.,nte dU8 bOns costllmf'&? Ah SUlbores ~ 
JlIlJU he impossivel. HODlen8 sem caraeter jiímai. 
pódt'm ser booll Emprega(lo& PublicolI seja qual for 
• .dn,ini~traçlio de que 08 enearregueB'I. Be -.er
tlaft .. que ouvi dizer ONta AssemMéa, que entre 
.,. Prntelltanles IIC achav,i& homt'As Inai. bem mo
rigerado. do que entre 08 CatheJ1cos Romanos; • 
elO abo,·o di8to citott-ee a !norar da ln~llIlerra. e 
eu''ro. Paizes, e censurou se a imlllOralidade Por
tD2UeIa. uao'Ol'IDWJ ClUI .ll maior I mrupçit 

dOI costumes entre esfes do fIt'Ie entre aquctleF. EIá 
dUVIdo disto; lnHS ~o mesmo tem pl' uüo .... e· r,dlOi· 
l'Ani de qUCi Ilsliim Ilcontt't,'A 110 ~erulC) presente, 
cm <]'IC Oli .l'orluJ,ClIcII.'S deixariio de ser Portll~ue
~rs. para serem PClrLuguel(·s 11l~1t'Z~s t p4)rltlgu~,~ 
tJcspanhoes •. I'orlugllc~lfs 'fUl'CO~ ~".; e IIdupt'ri~ 
Cr:·crAtflente o .. eut;tlimes .~s;tranaciro~; IlIlM1 51! con
!luitarmoH n Uistori. fttilig~ doti n"s:;1)S maiorcs, pas
tnaremos EW: admira\'lioo };u '\Icjo um })(I\'o t(ldu d. 
Hcroes; um po\"o intctro l'rA:ic:uulo pela ,'ittudc. 
e pela Retigi~it) UC~'i)(;1i do mais c~c1I1\'~ddo lleroi~ 
mo, quer l~A ."8Z, (lNfr na GIII·rra; ca o .I'JG 
pt'gar nas armos, e dar a \'idll cum um j.,.hil& Clt

't&urdinario pela lua lhligiiio, já c.1delldeJldo-o. 
e il propagandooa; em fim por todes os ladol ql1. 
a exafnine, fll nãl) nojo 8(, .lliiQ um comp()~to d. 
acções brilhante" t UIlU& Naçiio d~ I1('r~s. comG 
aquelle qtJe empenllOu fJS CltucJ:os tia barha. BC) 

cumprimellto da sua' }lal:l",3, e oulr'" muitos qu .. 
me n:o caut;o em enumerar, po'q\lC loda a AI
sembl,·. está ao facto das ll,.iJhl1ll~!I acçõ~ qu .. 
pratjcarão, e que 811 fl1.cr;io digl1tlll do re-peito do 
ll1undQ t"do e dll admila(ão da pOl-tC1'i(:adc; porélD 
eiles ~egui·!io pura a 80:.S&. Religião, não .dcpt:Í
rfio doutrinns Estr:H!,ltirl1s. P~ttanto, 5enh"res, mio 
façamos reformas contra a vonlade dCJs I'o\;os ~ não 
loqutWOS se nllo D3qujllo que for t1r~entc, e dilltc;. 
DÜO h. pr('cisão; os Povos b(~m claramente te ... 
mostrado que são Clltho»cos: e tlar mreitOl politio. 
coa a qllelll nih profCbsa a Religião Cathol~&, 11 .. 
f~r uma concellsiie quc póde alé abalar o nou. 
Edificio ,odal. Qne imntCllsas deserdfns lIe aiin Ie

guiri:io de eemeUlimte Rlt'dida! ~upp.nbatl:'" 'lu • 
um hlllo,om, que. abandonára a lua Religiú., dt'poia 
eonlrahiu o Estado l\Jatrimonial; fJuizer. saber .. 
o Parrocbct da sua Frt"gnezia e poderia taf~r ~ 
Ou, se sendo já cuado Intel, ell seGa filtles po· 
deriáo ser bapthatlo8, e edac8~ I por um p"j d. 
diferente Religião? Ab S,'nhotl'$! I~ ali:m d(>Stee 
inconveuicnles ')uantos outros hueriãtt ~ fine farião 
um transterne gerlll! A hallr:nn!os nll IlOSllall Lei. 
Patrias, tanto Civil!, como ~c('Jetlia!tticas, e for
mariamo9 uma cemplicaçiio e~lr:u'H'djDapia, Semelhan
te extensão de L,berdade Religiosa serviria de abrir 
a JMlrta a toda a oq_lidade ~de prevaricaçiio t de 
afastar a neasa Ihocldade do cealtro do Chri&lia. 
nÍfimo, e de tra~r sobre nós uma nomensidade de 
males. Neli/e. termos eu julgu qu longe de ser 
de urgencia sl>melhaRie Icgislaç:t'o, Se) tem por 6 .... 
com esta liberdado o .fftsur illdi,iduos do sete "
J.lossa Religião...... (O orador fai iflterrompido pe. 
lo Sr. Frauça clue fallGu nos termos 'f'guintes.) 

O Sr. França: - PorbelD da ordem, Sr. 
PrE:Sidenle, já 8stá vl,,,cido que a Liberdade Me. 
ligiosa be um do. dirtFMs d. Cidadã8 Bra5ileiro; 
!ratamol agora somente das .. odific.~óes; e pew 
ISSO peço A V. EI. 'IDe aà() deiche voltar a di .. 
CtlSSÜO para o que est(, vencido. (ApoiGdo, A,ojado,) 

O Sr SilveI. LiN1Joa: - Póde-ae làD.r centra ~ 
requere!' tal ordem lu: desordem. 

O Sr. F,oO"fa = - Sr. Pr~si~"&e: Eu jul~ 
ler um dever indispensuel oa Assemblé& e aU8tcn. 
tar OI Artigo8, que ullla .ei discutio, .. ~ \'ell<:ee 
rão por ,ootação.. Ora a Li~rdatJe RfligioSll 11 • 
Artigo jit decidido, Olt a.t.e. vencide tlesta rrimei
ra discussão. '.r:ndos es Srs. De,."a,I.,I, poia. que 
contra ()S8& poslçiio em tbeae te.. cJt.pei& dirigid. 
os aeoli discursos perderiio de cer'o o lIeo t('Jr.·~; 
lU IDtDOI. fOl ",vrl. ~ aLiII ....... q 
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~' argumentos para' ta ! .• ' dlscuuão t se' até " 
llelO mudarem de prop,,..ito. 'l'~m elle. o direito 
de entií~ moli varem e orrerecerem 8Uas emendas. 
qll~ terao a sorte que a AlI8embléa lbe. der. O 
que presentemente porém temos a tratar he dai 
restrir,õefl dessa mesm~ Liberdade Religiosa ,que 
os .Authores do Projecto estabeleceria t I'Qr dar 
ana!S eX~le!ld~r, e a devida primasia ás Comm'!. 
nhocs . Chmtã.. Quanto 8 mim nlo descubro niSo! 
la o menor i~conveniente pratico: quasi tudo ~ 
que tCri"? ouvido .contra a doutrina do ProJecto a 
tal respeito eDoamlnha-se (& elltabcleccr , mtolle
rancia DO Bruil; o que não lerviria para outra 
causa mais do que para intibiar o pro~ecto dos E.
trangeiros utei. que quizessemvir est~belecer·.se 80 

me.mo Brasil; quando tanto necelsitamos de ex
tender a industria já conhecida em outros Pailel, 
em que &I iciencias tem ajudado, e melhorado as 
Artes; o que Ie nio consegue sem • admissão t e 
bom acolhimento dos Arlistàs de .todas as Commu
Dhóes. Eu trato ellta qttestiio peJo lada da Polili
~a: Os l\linÍBtros da Propalanda que cuidem de 
laaer proselitos; que eu s~gundo ó Evangelho amo 
• todos, e. dt'lejo ser de to40s amal.!o &em me im
pqrtar com· o Cfue cada um crê do outro mundo: 
e em boa PolhlCA cuido que deve ser essa a con
ducta dc todo aquelle que se preza de bom Cid .. 
d:io aliiigo da sua Patri.. Requeiro poill a ordem 
da disculllüo para que verse precisamente sobre as 
reslrições do Projecto no presuposto de estar esta
belecido já. como Artigo Constitucional, e como um 
J>ireilo di) Cidadão Brasileiro a liberdade Reli~osa. 

() ~r. .,"ilt'll Lisboa: - Sr. Presidente: Ani
mado pelo .tiacurllo do ES~litito ApulitoJico, com 
que ns IIf'Sli50 de 30 de Outubro o Ex .... Sr. Bill
po Diocesano impngnou o Artigo 14 do Pt~jt~to 
de COMstituição. que faculta a Lib··rdade Religiosa 
, todos que profcssilO 3S c,.mmllnhóes Ch .. illlàas, 
Jem dilllinguir ~ ::'CÍODC.CS dos El!tran~eiroll, conceden
do·llu.·s os Dirdtos Poiíticos; e tendo eu apoiado 
a emenda, que elle otfcreeeu em con"ideração 
da incompatihilidade da ah~olll'a, e irreslricta '1',,
lerancia Ci \'iI com a Uoulri'la CatlaoJi('a; mas 
"ido contradicto com vehemencia , esl'edalmente pelo 
Sr. Relator; r38SO a sustenta.la com ~ minha fn
ca voz, supplícanu:l indulgencia d(;~ta A sselllbléa á 
prolixidade, reconhecendo s"r illl'Om}>etcnfe a tTa
tar dignamente hum allsllll1pto de tanto melindre, 
e perigo. Prcscindo d"s c'l>jllObrins que sobre mim 
eahir.io no curso da dlscussáo. "~!lta,,,lo quasi na 
raia da Eternidade, tremo fie IlIr responder anie 
o Tribunal Divino, por tamhem ter com o meo 
• 0'0 roncorrido para huma Innovação 110 Systema 
Constitucional deste Paiz, d .. que não po!iS6 prever 
'cli, resllltado, 'lltes della tenio desordem 6e não 
eclipse da ll.eligilio Cathulica no Brasil,. em quo 
a Pro9ideDcia IlJe fell na~eer, e espeTO nella mor
rer. E8pantei.me, Sr. PresirlE'nte ~ de ouvir do Sr. 
Relator do l'rojE'du a 'lua 1.lif.'tfulura sobre materias 
4rt1uas, mil. "~R~llt3 t a~ p .. f mui pios e {Iolltos l\1e~
tres. da Repnblica da'! l.etras, e que do luminulIa 
e moderadamente eJ· .cidpn o Vencravcl Prelado, 
digno de tCldQ o a('ata·:lento dos tieis CatholicoR da 
Igreja FlummE'nse. Ut" estr 'oho, que, apregoandQ
se tulelanclR dI' Seitas Jldigiosas, mas o!'tea
undO se intoler!lncia ,Ie opiniõe: politicas, ora 
se t("lIte introo ·llIr nllus ('ausas de (I: ~isõcs de es
.,irito, onrte .ia existem t~,o f:ltaes divi::ões ~e par
~idullo Ha euol'we diX;l~~. em não perSt\gulr, la-

fes tolerar, qUlelquer Communl.ÓN @ Seita: e. 
facultar todaa ellal 108 Nacionael ,. seneto al.'8 .a~ 
riu da. mesmas tão inimigas da Religtã., du Io:s .. 
tado. O fundamental argumento do pio I)"te .. -"nfl 
he t que o Projecto da Liberdade Religioll8 101 
termos concedidos, be inteiramen&e 80VO, ai,,::. na, 
novas Conltitl1içÕ81 da America do ~ul, e Da da 
Portu~al: esta IÓ coocedeo • toleraDo ja 10» E .. 
trangelras. A iato niio se respondeo se Dão evalli. 
vatnellte. Eu acrescento t que o Artigo 14 nio t.m 
ebjecto; visto que o Povo Brasileiro, (segundo 
por veles tenho ponderado, Dão .tem. Dem re ,uer 
outrlll Communhõet C.briltãas, e muito menos outr .. 
Seitas contrari.. á ~ligião Catholica. Tal Artigo 
mal preeuppõe buma aberração futura do seo 8,.u .. 
bolo, na qual, por d ... flsraça. possio cahir alguna 
Nacionaes; ma. e,... trillte evento n;;o a;e d{'ve ele 

perar; eCJuando sUt'cNa t a LEgi"lãt •• ra dessa i'pucha 
lIarã providencia: por ora não se faça tal injuria 
ao no8l;O Povo. A aingularidade puis do Proje. to 
por i888 I() h .. formiJatel Clbjecção. vi~to Dito bO 
mostrar exemplo de iguAl declara:~ão em Pail de 
circunstallci .. IÍmilhaates á. deli&e Im~io. O Sr. 
Rela'or disse t que nós aqui Dlio (·ra ... o. 'rheol.,gt~1 • 
mas Puliticos. Para que pois implicou el e no I'ro
jecto a Constituição com a Reli~à., P Eu digo, 
q'le o veldadeiro político não póde faer abstr.IC\lio 
metaphysica da Religião externa (qae be a de que 
~ trata) da Organisa~ão do Govelno. A .. im o 
pratic.arão todOI Oi Esfadista., e Legialadores, pa
ra dar unidade e firme.. ao Systema E depoi. 
d. se acbar hem estabelecida buma Religião, selR 
tli8sidencia de Seitas, nada ba mais contrario á 
sãa politica, que o dar Liberdade de Religião ao 
Po~o; vilto que, pelo menos, o tenta e o in~u. 
a duvidar da verdade da que profea .. : e a Ui .. 
toria mostra, que elsa he huma das causaa mai. 
f. ... rtea da dl'cadl'ncia dos Estlldo:t, e .&é fIa 8ua 
dissolução, e ruina. A Constituição t1eve 6rmar a 
base da Concordia do Sacerdocio com o Imperio. 
O principal fUllclilmento do meu voto foi, que, de
elar.an,!o· .. e no Artigo ] fi ft!!r a Religião Catholi. 
ca a Relilri;io rl.. Estado. sendo el'ola dedara~lio 
candi,la, Qlla iUppõe. que a Rt"Jia:ilio Caibo j.a con
tém. a R~t-elafão da J )ir;i"a JI m,tude, ta olu n"l 
Artil[08 de fé, CtJlDO n08 ritos, e Rloo'·, do .:ul. 
to; e em consequencia conclui, qut' Dl'nhl;ma A u
thoridade prKie dar lib,·r.~ade aos Naci"naes d~, .'ai. , 
de terem Credo, e Culto contrario á eSFa Divina 
Vontade reve)ada, sem parC'Cer in~ur"o em rebdiâ .. 
á Deoll. Nenhum do. Senhores Deputadoll se fas 
cargo cJe refutar e~ta Ininha r~lo, que, .a nã. 
estar eu fatuo, ne parece ser de irresistivel evi • 
dencia. O Sr. Relator disse. que a Commi8l!Ào 
segnran a Religião do :Estado, declarando. a ser & 

Catholica, A postolic;1 , Romana, a uDiea m.D~ 
tiuda pelo Thesouro Nncional; e que toda a qU(~S
tao er., se ~onvinha extendt'r a Liberdade Reli. 
gi.'lS& á todos os que professão at!I varias Commo .. 
nhôea Christãas, dando lhes os Direitos Polit.icos. 
Dis'e mais, que esta Liberdade forA concedida em 
a nova Chart!l Constitucional da França, A rligo 
5.'ll A isso replico. O Brasil por V .. utUlA e;;tá na. 
mesmas circulI~tancias da Frlrl(,:a? Tem, como ella , 
C.R eeo seio varie.dade de Commuohóea Chrilitãu 
DOr. proprios Nacionaes? Tem palltlado pela .. horri., 
da!' tempestades Politicas, quaes Rquelle Paiz te .. 
llo/frido desde o tatal di. de S Bartholomeo ... 
Reill.ado do f.matiço Lall IX. até o .~u... 
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('O piedOlO Luis XVI ~ Nada diato, t'l(lo relo con
t"rió. Sr. Presidente. Perdoe-lDe lêr o contrasitado 
Artigo da dita Charta da França, e he o seguin
te - " Cada hum professa a aua Religião com 
t, buma igual liberdade, e obtem para o .eu culto 
,. a mesma protecçlo - "Todo e. Pohlico, e 
J llriacunluito, venltdo na hermeneutiea da Diplo
macia e Legislação, para bem conhecer o leO el
pirito, a&lerade ao tempo e estado do Pai., em 
'lue foi feita. Nüo be evidente, á .ista deste Ar
tigo t que ell~ IUppãe o fllcto notorio, que na 
}'rança ha.ia muita gente que InofOl8l.. diversas 
Communhões Chrietãas, m.. que não mo eatu 
au.thoriaadas por Lei; e que a dita telenneia fae 
o que • nova Clã.rtá Conautuclonal veio conceder, 
• 'fim de poder a profi:.aão, e o culto publico, dai 
Communhóea anti Catholicas ler lem perigo, nem 
pena? No breve Commentari.. que fn da Char&a 
o (~hanceller da Fr.tnça, que fOI o Relator peran
te o Corpo Legislativo, dá aa ralões daa inoova
çõel á que eUa deo garAneia, dizendo que - " a 
" aituação do Reino, depois de taatoa 'lOnos d. 
., tormenta, exigia precauções, e lal:rifid08, para 
"apuiguar toclos OI Oilios, prevenir todas as 
" reacçóes • consolidar todas li forluau, e aurahir os 
." Franceses ao generoso esquecimeuto do passado, l" , 

" geral recoociliação " - Eis poil a cau.;a da Li
berdade Religiolla, só co.cedida pela actual dissi
~eRria das opmiões, e Seitas em materia de lfe
'ligilio. No Brasil nfto ha (graças á Deos) tlles 
di"sUeneia. em o ,.o.so Povo; a purt'ra da te C •• 
,1H)lica he a 8ua preciosa margaritll; he a ezcell",
('in, que lU_l, presão tollas as famili:.os, em to
das as dasses, ordena, e pessoaa; todo", ()I i .. divi
duos põe a lua honra eln darem pol' eU. toda • 
lua propriedacle e vida. Para que POi8 8e .. ai bua
eM apoio em a nOT:\ Charta (;unslituciollal da Fran
ça? Ninguem no Imperio quer se nia • lua Car
tilha que aprendeo lia Estoia ~ e a I ... iturgia que 
a Igreja Ordena DO culto publico, ollcle, .eja ser
'90, ou livre, ricn, ou lNhre, 8e vê o e"pirito 
ela genuina igualdade, e dignidade da natureza 
humana. ..a Mesa da COIllDlunluio, e na parlici
ração dos Sacramentos. O (YOVerDO FlJ'ncez res
taurado n,io podia eRperar união, e consolidação 
wm essa tolerancia ,,;io extensa, que ( á meo ver) de
clarou, '1:\0 como bem IJositivo, mal como calculo 
de fnm()r me,I, Como pnis r.. pode e'sperar bom 
conceito na Eurnpa, e A meM"a do projeclado no
vo Sylllema, qno não tem apoio na experiencia , 
e he contra a prudenciade lodos os Legisladores 
antigos e rnorJern!l8? Como nRO sei lêr Da Histo
riR do futurlJ. nlio pOS!lO ter con6ança na gratuita 
af1irlDalÍva, de que IJ novo Systernll não produzirá 
'rl1n8torno na Ordem Civil, e na Relig;iio do f4~s
tSII.,. Dtclame·se embura, qw' he Iyrannia niio con
eeder Liberdade Reli~io.:!I. Ninguem jámais duvi
dou tf" Jivre drbitrio, e do direito de assentir e 
tfissentir cael" individuo de qUAlquer Symbolo Re. 
lipios" - qUllnto /l08 netos internos -, pelo~ quaes 
10 r(!sponrler:'1 n Deo~, que eó pôrle conhecer, 88 
n sua eonllClt'nci.. toi boa, e 8e a ignorllneia do 
verdacleiro Credo e Clllto foi invenciyel. Mas nun
n Legitllador, Estadista, ou pessoa prudente pó
de 8l1Mtelltllr, que he indifFcrente á paa dos Esta
dos, que clunlquer, entregue á reprobo senso, poso 
.a clogmutizar dóutrinas, que o Governo, e o 
Povo e.m.iderlio erumeas, e perigosas á lua f.liei
cIMa tempor.I. e aioda maia ú eteraa; e muito 

menos se procdc a faler o1,r:\4; qlle pQr8l1dllli"ão t. 
puhhco, tlU ~e, educa (1,8 tilh.,II, em He.iidão ,}.ff~
rente:: d. neh~,,,o do KRtli(tll, ~r. Pre",dente, N80 

lei orga'lilar o Cholos: lIuppooha I\e que hum ~ra
.ileiro ( .. que Deo~ não permitta ) d~ Illiui _em d,a~
te 8e cuasse st'm 5er H fliCO da IgreJIl' nnu ba,pu. 
laS8e a seos tilhos; apostatasse por actos pubhcoI 
da noall Ueligião; poderia o s~o Parocho clAI',lhe 
lepultura tIO sagrado? Que d~sordc~l resultarIa,' 
.e o máo exemplo, I: a lua lmp"mdade, mijltl
plicassem os 10nOIl, e apostaI as ? Onde ellt:io pa .. 
raria o Brasil t ttndo populaçlio t:lO hetere!,tt'nl P 
Como, teudo 08 homens tão g:-onde propensão á 
duvidas, e t1iscordias, oiio ae precipitarião li apoe
tuia, libertinagem, e até á renuncia de toda a 
Religião., acbando a 8anc~'ão, mais que Iiber~ '.' na 
Constituição, que faculta, fi tolera todas as 8eltaa, 
e até dá Direitos Politicos aos declarild08 hereges ~ 
O Sr. Relator pela lua per~ricacia Sl'Dtio tão vi
vamente a força deste argumento, que sustenluu li. 
contradictorias &eotenças, de' ne!:ar igualdade de 
Dirl·itoa aos Jud'oll, e aos Seclluio!l da Religião 
Mahometana, e dos PO\OS da A sia; e até decla
rou, que deviüo ler t'8stigados os A Iheos, não 
tendo purém igual rigur Ct.~ 118 - Dei~tn, - ; "en. 
do certo, que ainda em J ng aterra, que he hoje 

. mui liberal com os dis9ldcn:es em mal cria de Rf
li~i:io, e~ses mCllmos ~e achão iujt:iIQS ns penu 
das Lelll, e he t'a~ti.~ado todo aqucUe que I'tga" 
Revelação. A rnaior fon;a das ra"ões com q"e se 
IUstentou o Projectu. he a necessidade da aUH'eçiio 
de ESl,ang;irclli, I'ri"cil'alment~ das Commn bÕt>8 
Chrishias, «I tu· recooi/el em o fundo prÍl1l'iplll d& 
doutrina Catholica, e q:le nüo viriiio ao Bra~il pa
ra serem huma especie de - BeluttU -, sem ao 
menos, terem a esperança, de qut> ~('os filho'l ':;0-
urião plenamente dos Direitos politicoe d.. I :npt'
rio: e que, lIão 5e podendo n<'.:;sr ft e,tu a Li
ber.lade Religiosa pala seguirern 3 Reli;,di'o de ~I 
Pais, seria ellNme iftju8liça, e «1esi!lualduJe, o ne
gar igual facul,!ade ,os NaciOllses do Bratiil. Niio 
sei fazer enmpromi!'su cem a consc:rnrill. tlnntlo 
pt'zo • motivos mcrc~narios. Se a r,'!.tica h.kra 
Estrangeiros Heterodoxos, e a flCOS tfes("('nrf"ntes. 
não se pode considerar haver igbal rasno para se 
.ngro8:-ar o baodo, franqueando.se a - Apostazia -
808 filhos dos NltcioDlles. Por essa luidiü., lIe Iri~ 
cada ve, mais diminuindo o numero dOi \'crdadci. 
rOI Crentes, isto he. os Catholicos. Em nrnhmn 
Pai, da Chrislandade se .ulmitte tal facilidade parA 
se apostatar da Rcli~ólio do E~tado, a:lUla qu~ se 
tolere que os filhos dos Ellfr:mgeiwl c('.nlinucm Da 
Religiiio de &eos Pais. E de mais: podemos ter 
muitos Estrangeiros Catholicos, da 14',ança, irlan
da, Austlia, !talia. Belgica. &(:. AMJrI de que 
experimenta.5e, que o que attra'.e " Estra"geiros 
á um P"iz, he a esper.:mça de fazerem ft"tllna 
nell~, confiando nas Sll:U bOlla Leis, e na reO'ula_ 
rida~e do Ooverno, certos de que filie) serão ~ per-
8egul~os em suas peSSOft8. nem er.poli,ulos de sua 
proprle~adc, 1>0r iujusti\'/ls da Administraçiio', e 
perseguH;iio por suas crença., núo tllrbando aliás el1cs 
o Estauu, e o culto do Pai". Por via de regra 
os estrangeiros rllio ambiciomio Direitos Polilicos 
do Puiz que lhe, di, ".,ilo: lIem convem dnr.l!,ps 
taes ~ireito9, pelo evidente perigo de intri~R. e i.
Auellela dos. Governos d08 respectivos P.ize~, ,\~!:;:n 
se tem praticado em Portugal cum os. E,t:'allc;ci. 
rOI. Basta, e rebaita, que 00 Br:&IIH se (,·tHl(eJA 
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nbtrali<1&de igual ~ q1le le eoneedeo á Rtl!!sia, 
e Illgbl~rra por Tratados de Commercio. para tc
rem, bUA'I tgr,'jus toem public;dade. Be chimerico o 
I't'celO . de persrgllição de Enrllng~iro8 ou Nacionacõ, 
quo nao turbarem o Estlldo. O Progr('s~o da Chds
t~nuade, e da Philo~ophia Orthodtl:/\, impo:S8ibi~ 
~ita o re,torno das antigAs cmeus, cau~ada8 pela 
IgnorAnela dos tempo!'!. rorém ficaria o Governo 
i~Yl ~eff'u natt.I'a~" e () povo seln regra do cons. 
tleneM, le fosse hClto conceder tolerancia li Bra
lilt'Í!os in6cis quo apostat.1ssem da Rf:ligifio Ca. 
thollca. querendo todavia ali 1I0DrlllJ do Esta. 
do: is.o seri" dar honra , deshnnr.. Em IUligilio 
e Politic:. todo o llolllcm de honra deve mostrar 
firmeza de caracter; }lcr<lendo-se o caracter, psr. 
de-se tudo. Disse hum dos :onlradictores nâo h ... 
"er perirro de sebu;r o 1I0liSO povo as Religiões 
Estrallgeir:ls hctcroc!ox&s, clo~i:indo a polide7. do 
meEmo 1>0,"". qu~ entra nas Igrt'jas Ingle!as, sem 
nem l'Scandalisar, nem ,,-!Jostatar. E como le pb<lo 
• egurar iste parn n ruturo, depois da declaração 
da Liberdade H~I:Zios3! No principio o Povo vê 
Irm exame, c C(,\\ll) st, objecto de curiosidade. a 
diITerença OUII cIlllt:s: JlrFois entra· lhe co ('~pirito 
a 8u6).leitn, de Gue todas as UeJigiões são indifihfnle~; 
por 0:11 vacilla sobre a verdadeira, e fi(' .. l~e no 
animo Íl du\'idn que he, (como se tem dito) a 
p,ocurllfáo do Dinlo. Hum nobre Dtpllt:1do até lou. 
.Otl a eupel'i!lr moralidade d08 Protcstar.tes Ingle7.e8, 
e Allemfie8. 'E niio !!ern isso huma r:l2lio de mnis I~ara 
., f ovo do Brasil sc deslizar <la Religião Catllolica? 
1d::1l não p0880 assentir ú asserção t50 ofl'enliva. Mtlito 
ft!peilo ft Inglaterra, quando mais não fosse, pelai 
8l'ns - Sociedadl8 - de P,oJllIgofiio da Biblia, Cf. 
,·ili,~açíio d08 Africano .• , e Extincfão do trafico da 
E6Crat,,,tura. Porém (sinto dizer) não FOs~o dei. 
~ar de notar os factos, que nfio abonão nall clas. 
les infeiiores a sua moralidAde superior li dos Pai. 
zes Catho!icos. Como não admittcm o Sacramento 
da Confist:iio rara propiciar a Deoll, humilhando· 
ae, e IDOflifiC:tndo a soberba (raiz de todos os 
ftlalcs) clI:! he o Paiz, fm que ha mais duelos , 
luicidiog, e crimes capitl1es, que manifestão desee
pera\';io de e~pirito. I~m nenhem Pai. nas dasse. 
InferioJ'e'!l lIa maillr numero c.1e molheres perdidas: 
~ Londres até se raz incrível a descripção ofli. 
ci:al, que deo o Inlendente Geral tia Poli~ia Col· 
Ijuoum na sua ohra dI' Policia da Netropolt. Pres
cindo do reior que descreve Bent"am Da liua ohra 
de 1818 - Chllrcll d' ElIglnrU. -. Quanto á AI. 
lemnflha, semp:-e tàmoza pela suo moralidade, he 
constante, que ca Estados CathoJicos da A ustria 
tem n'eJ!. superioridade., até reconhecida pelos es. 
('riptores 11l~!ezes. A Suissa, tão luuvada, e na 
maior parte l;eterodoxa, costuma vender a sua gene 
te a06 belli"eranles os mais oprostos, encontrando
le Soldado~ Sai~zotl nos Exerci tos , destruindo 
rem causa propi'il a seos Irmãos, e 8eos Pais. 
He de boa moral dur - sangue por dinheiro -, • 
mudor de plu/ido folltando o soldo? Na Europa a 
lt'gra Icmprc foi - nada de di,,1tt!Íro, 'fIoda ck SUi8. 
• () _ point ti' a,.gent ,. point cI' Su;"e. - Tanto em 
Portugal, corno n,o Br,,:sil, a Religiã? Catholica 
tem inspirado hcrolc38 virtude., e espeCIalmente .da 
Lealdade Civil, dê~de Ego, .VQnir: até os PatrIo
tas acluae" exterminadores d. IeOS injmi~os. O me. 
1I0r mal (ainda que gravisiimo) do Artigo 14 seria 
., deselt.imarem o presumidos de - d'8nbu8alol e 
tla li",ell JJ,n8adorç, - a Religião C.th"liea , • ao 

Sopremo t;abeÇa da Igftja, CeDem da União d. 
Chrjstandarte, não reconhecendo (.'omo he já mui 
deva!;s. Dl(1d" em outros Paizes) o quanto a Ciri. 
lif!açHO deve á C"d"ira de 8. Pedro. ElCfil,tore. 
J nglezes de grande crcclito qmfEssão, que o Sum. 
mo Pontlfic~ Grc~gorio :l\1agno foi o ~:le 08 na.· 
gatou do Barhari5m", quando erú" .endido. C(lmo 
escravos, mandando Missionario8 á Inglaterra. lio
je póde·se dizer, que toda a Eua preemincDcia nu 
Artes, e M anuf.cluras, tt1mo e1&e pano que vesti. 
mos, (o Orador aJlO~tou para a 5ua casaca) he a 
con!equencia daqla!t1e primeir. impulso, que 8e Ih. 
dêo para o Catholiciamo. N;o olistaate o que foI
taire, e o n(lríio cf' Holl;(1ch, com 08 da .08 C .. 
balo, tem dito' contra OI SumDlo8 Pontificel, E .. 
criptorcs II~glezes, ainda Protestantes de~&e McuIo, 
tem recnnheddn, que de -:uze.tos e Clncoenta e 
seis, apellas trinta, tem sido notado. de grav. 
erros bumlinos; e BOBeol na Y;da de úiio X. di.,. 
que a dura~iio da Sé Apo5tolica por qUllsi doa • 
mil annos. he um mil'gre politico. que de'llon.tra 
especial favor Divino lÁ lp:reja de ROlr.a. Burlt. 
Iouvla ao Papa Pio VI. pela Eua Virtude A posto. 
liCI, e até por te! feito EetCar a. Lsgoa, POI1&i
nas, o que nl1DCa firmo 011 IIIlis m.gJt8nimo. Im. 
prradoru Romanos. Agora OI Puiodicos Inglelt. 
tElão cheios de l::logios do falecido Pio VII., ver. 
dadeiro Martyr d. Chrislandaoc. A que prClpollito 
8e prl)digaJi.arilõ cs Direitos Politicoa á Heterodo
xos? Toda a Sociedade tEm direito de - pór CODe 

diçõc. - á quem nella quiler entrar: nisso n(o ha 
dureza e intolerancia contra os Estrangeiros, e mui. 
to menos se póde cOD6iderar contra OI Naciona~ 
apostatas da Religião do. Imperio. Do fOn&rui. 
receio que o irlal irá além de todo o nlculo. 

O Sr. Carntiro da Ctlffha : - Sr. Preaidmte2 
Eu n50 me levanto porque prrtfnda com mtOl di .. 
cursos mostrar u vanlagen8 'l.ue resultão da Li. 
berdade Religiosa á nOBS& S.cledade; melhor do 
que eu o manifcstárão os illuslrea D~utadol que 
tt'm fallado a faver do Artigo; portm doe-me, 
8r. Presidente, que no Seculo das LURs, no Se
cul., 19, e no meio delta Ãnembléa, ainda ha
ja quem pertenda combate-lo, qlieDl aos queira re
duzir lO tempo em que até era &8crilegio faUar DO 
Diabo! O ilIustre Deputado que acabou de Callar 
Clnlou.se, acarretou toda a hi6tona, tr~QXe a cam.· 
po OI Pontífices da Ittrpja RClmana, e a final llão 
provou nada porque D~O rodia prevar. O mesmo 
fel o Reverendo Sr. Deputado a quem Dão ouvi 
ullla só cousa que f()sS8 altendivel. Deixemo
nos Sr. PP8sidente , de renour abusoI que 
felizmente le tem hido acabando; Dingtlem aqui 
pertende atarar dogmu da Religião Catholica; 
a Com missão só teve em y;sta estabelecer o 
que convem em politiea, e acau&elar &I cousu 
em quanto he tempo; ludo o mai~ he esperdiçar 
palavras, e gastarmo I mal as horas que se podem 
empregar em cousas uteis. O Reverendo Sr. De
putado Rodrigllt, da COI'a disse que da lua Pro
\lineia tem recebido carCas em que se manifestão 
receios dct se estabelrcer na Constituição a Liber • 
dade Religiosa; pois eu ~jgo ql1e não tenho rece
bido nenhuma que contenha tal idéa, e creio 
que de tantos iIlustres Deputados que .e achio 
neste Recinto nenbum ha tambem que ai tenha 
recebido; ao eGntrario as de que tenho Doticia 
~Ddu de diven.. Pro.intias • até da mesma do 
iJIU1tre Deputado, diaem que muito " t.&imaria 

••• 
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'1'lft se appt'M_ ..,. Areig.; por &allto leme
t ... "te aUe~açlÍo não merece con.idti.içlio alguma. 
1'"mbem ""doris mostrar t viáto -tue se fa.ll& em 
t;.angdho, com eUe melmo. e com o Velho 
'1'.",mooto ~ue & Libtrda~e Ueligiol& dcye ser 
.,r&duel & Dco. t que só pode a~mittir puresa e 
yerdatle de aentimentOl e culto a estes accorDmooll. 
.10. Por tII'a principios te regu!ou a Commisaão, 
atabeleceado com tudo a Religill0 Calholica, co· 
.. o • uniea que recoubeeemo. por verdadeira t a 
neli~iiio do Elltado, e deelarando-s a unica man. 
tida pot' ellc. Ku não .ei que naais querem l'stes 
Senhvre. efletupuloso. t e admiro 9ue lhe esqueces
le o ntencionar .. vantlt,-.eos e uttlidade!l da Sane 
ta Inquh:iç:io. poi. que tanto te inclillâo pnra o 
constrangimento e violencia t de que he impossivel 
rtsu'Uat' bem e:n materia de llt'ligião. Porém iato 
ja !8tá tão bem (lemonstrcado que inut.il lIeria can
ur eu a Assemhléa cem a repe~içiio de argumen
to. " que não te tem respondido ee não Clom gp.ne" 
nIídades e citações que nada val"m. Voto pois 
pelos Artigos por'iue OI julgo de 8umma utilidade 
para o Est.do. 

O Sr. L(lpe, Gamn: - Sr. Presidente: Não 
IJe como theufogo que eu entro na matcria que f~\1 
objecto ela presente discusaio; e desde ja pretesto 
Jlão me lervir de Drgumentos que tendiio a enC:lf!l.r 
& Religião em relaçno aOI eífdtol que fi" outra 
vida pOlsa produ~r. Como Membro desta Assem. 
bl':a Ir; me compete tratar do IÍslema rclil:ioso em 
relaç.ão ás instituições políticas que devem reger 
o Impcrio do Brasil. He uma verdade que oão 
lio unicamente as leil da sociedade civil &I que 
8oyernão o. povos t e formão o espirito ou humor 
nacional, mos tnmbem 09 costumes, e a Religião 
ainda metmo aql1ella Religiiio, C\\101 dogmas t e 
llfeceitoa .ustentado. por uma tradição pe.-manente 
pouão ler taxados de falsos. Não avaRÇOu um 
absurdo em politica aquelle Imperador do Mexico 
fluando disse que a Religião de HcspanlJa era boa 
para •• Hcspanhocs, Ilssim como a do Mexico PR
r. OI Memcanos. A hiõtcri!1 das Nações tanto an
tiga t COMO moderna t nos ensina que a ReJigião 
he a constante a!l!ada da sociedade civil, he o cen
tro commum, oude le reuuem todas os idéas que 
OI homens tem de piedade t de justiça, e de mo
ralidade. I~lte axioma politiett não tem sido de::l
• ruit!., pelOl iIlultres preopinautes que me precede-
140 na dilculllio t e se euminarmos bem OI seos 
discurtos yeremos que elles se reduzem Íl se~uinte 
qtlt'Stno ~ He conforme lÁ politica e ao espírito da 
Nação que temos a honra de repreReRtar a doutri
na dos nrtjgos li, 15, e 16 do Projécto d. Cons
tituição? ]~u digo que não; • que do modo por. 
quo se achtio redlgidol não devem passar. Sr. Prc
eid.nte a Constituição, que nós estamol organiz:m. 
do t lae n pact8 .oeial , ou comple"o de eondi. 
ções politiul pelas qUlel OI Braliileil'Ol pertendem 
esi.tir em sociedade; eltel Brasileiros por. .ó. te
pmentlldos do Calholicol Romanos, e não be de 
crer que leJa conforme , vontade geral de UID po
T' t que "AVe- debaixo de uma 10 commuobão reli
~io .. t a admisllie d. llhFdtde de Religi1io c!m '.n
ta amplitude quanta a que estabelece o .rtlgo 14, 
qne .IUpposte IcjA um eGDl8Ctari. ti? que ja Clt& 
.... tldo, com tudo não he neceuarlo em toda a 
na esunllão. Eete artigo ), delaóe o artigt» 16, 
por fJuanlo a(lmitido, OI ~i~adios de qualqner. C«!m. 
_DahAo ChritU ao atrClClO 4. todGI .... direi&óe 

poUtjCCJW t nenhnma ganntia .e ai (r est.Mlid.c1t 
'" Religiiio Catholica, como unica montcUlla pe
lo Estallo: V ~iaml's se esta proposiçiio' lae verda. 
deira. Uma Assembl{-a Constituinte ('stlibelec~ hoje 
como artigo constitucional que a Religiüo do Esta
dI> he a Cathoiic:a RomaDa, e áo mesmo tempo 
DO artigo 14 pn;pordooll aos protc!ltllntes a fllcul· 
dada de 'egi~l:u.J eis-arlui ceIDo o que hoje co"~ 
tituin;ns }'orque somos catlwlicos, pode vir a ser 
destrt1ioCl pur prole~tantcs quando tIverem a nOS8 • 
authoridatle; eis-.qui (:oroo promr.tendo. • jurando 
mantH A Rc1it-i\O Catholica Apoatolica Romana. 
preF~ratAlJ~ a sua nllirftli1aç,~<? nc:~te ImFerio. ,Se a 
(loliuc:a Ioglez!\ A u~e rcspelto nos pode icr\'lr de 
exeml'!o, le com elta ja :Je .\r{;umenlou parll 8US .. 
tentar a doutrina do pr!ljcct.o, com cll", Rr~umentc) 
eu para mostrar que tRCIJ :\rtigllS 160 inarlmisi:iiveis • 
porql1e, habilitado! os Cidad:"tos de qualquer CDm· 

I:\unhii:o Chrit;tã para o exercicio do. direitos poli
ticos, a Hdigião do E:stado 1111 ce aer aquella que 
um nlRier r.umero de rcpresenl::mtes da Nação, e 
ag\!ntes do Governo quucrem que prevalrça. Hc pa. 
ra prcservllr A Rel:gijio Dominante de um igual 
ti.co, que os Inglczes, tolernntes come eHea são, 
excluem não litl do Corpo Legislativo, mna ainda 
dos empregos de maior con6ança lodo aquclJe Ci. 
à:H~i!o <jpc l1iio prcfcs1.isr a Religião do Estado. 
Bc preciso notar que esta exclusiio na Inglaterra. 
oflence positivamente uma parte con~jdernvel da 
Naçiio t que professa n Religião Catholica; o que 
r."o tlcontcce no nrasil, onde todos aqt:cllcs para 
quem se organisa a presente COI:stituiçf:o tem uma 
só Religião. Niio pertel1do com tudo dizer que a 
nossa Constituiçiio não garanta a liberdllde Reli. 
giosa t porque eu cstou convencido de que a cons .. 
cienei. he uma faculc1ade que o homem niio po. 
de sacrificar á convenção alguma s~cial, e que sli 
he aujeila ao imperio tia convicção; mas est3 li
berdade deye fier garallsida de.. maneira que a Re
ligião de nossos ltais, Religião que tem a sua rai. 
no Céo, e que nó" temos jurado m:mtcr, não vo
nl1a a encontrar' em tão amllla disr-Iliçi:o o princi. 
pio da sua declldencia no Urasil. Não naja perse
guição, !eja livre aí qualquer prestar á Dcos o cul. 
to que .j~lgar s~r·lhe mai~ agradavel, uma vel que 
o exercI CIO deste culto nuo cauze pcrturbações na 
ordem social; Sf>jamo8 tolerantes, mas esta toleran • 
cia deve ter o limite que uiga a nossa situaçã~ 
politica. Assim conseguircmos o fim a que 001 

propomol, merrcendo de nOISOI commitentes () con. 
ceito que de nós fizer.io quando nos incumbirão 
de tão_ importante tarefa;, e_ dOIi estrangeiros ore. 
conheCimento por uma mstltUlçiio que lhcs franouê& 
a entrada em nOSSR sociedade. Portanto eu ofikro
ço uma emt>nda aos Artigos 14. 15, e 16 que 
me )?srcce_ tJirliÍpar todas ns duvidai que na p;esell .. 
te diacllssuo se tem .prcr.eutndoo 

EMENDA. 

:4rt• 14. A liberdade religiosa he tolerada DO 
Bralll, maa IÓ a Religião. Catholica A poatolic:a 
Romana he manteudA e approvada pelo EEtadO. 

Art. 16. Aquellea cidadãos que prefesaarem 
qoalq';le~ das ~o~Plunbões Cbristãs, podem g05&l' d.. ~r!rt08 p~hhcos no_ Imperio com as leguintes 
~eltru."Çoe8: Nao poderao .er Membro. do Corpo 
Legia1,:~vo, e oem prim,ilGI Agente. elo Podem 
&ec: .. ",o. 



(- 361 ) 

A ,to J 6. A. ontras Religiões, aMm dn Chris
U', exclucm de todos 011 direitoll POlilicol Il'luellel 
CJue ~ p~fe8'lIrelll., O .1~epl1t:llli) LOPC'8. (;atlla. 

_ . A 1. parte. fo~ apoiada; a 2.- regeltatla: e a 
·3" Julgou-se ,preJudicada .por compreendida na dou. 
trma do Pr~Jectc). 

O Sr, Branl Ponte8: - 'renho ouvido cOln 
eatisflurão e interesse mostrarem todOI· os Srs. ])~ .. 
),utadol. nOI seos d!scur80s, tanto pró como contra 
'os Ar~go • ..d0 PruJectO\ de Constituição que el\tüo 
em dlSCUIIKO, que o 8eo ullico fim he o maior 
bem da Patria; discorre.8e por principiol dilleren
te., ma~ d' ~qllelle objecto ningucm 8e lepara; e 
eata umfonntdade de pensar ha de ser mui VAnta
josa li nossa. Constit~ição, de que dl'pende a ventu. 
ra do Brastl, ( ApOIado.) Em 1.0 lugar todos' con
cordão em que 6e declare Religião do )4;stado a 
Catholica A l'08tolica Romana; e com eft'eito nó. 
nãu professamos oulra, nem queremos outra, e por 
tanto tudo o que se di, para lu~tenlar i,to he 
lIuperfluo, he perder tempo lJrecioão que devemo. 
f'scrupulosamente poupar; (Ap.úiado.) e he tam. 
bem dar motivo a que no publico se suspeite que 
ha duvidai sobre este objecto entre os Represen
tantes da Nação, quando aliai aada ba em que 
todob esteji\o tão conformes, COIDO a respeito da nus-
1& santa Religião, nl qual vivemol e (Jueremol 
morrer. Portanto o unico lado que cu encararei na 
llues&.io he o da utilidade que nOI resulta da to
lerancil de qUllesquer Seitas Religiosas; e com 
~fFeito paret:e evidente que muito nos convem atra
hir a maior porção pOIsivel de estrangeiros. Be 

consideramos a vasta extensão do nollO territorio; 
a determinação de acabarmol com o commercio da 
escravatura, emprepda pela maior parte na lavou
ra, e que he preCiso suprir com colonos; e final
·mente a aece&sldade de augmentarDlos a DOSBa po
pulação, o que será difficultOlissimo conseguir ad .. 
mittindo súmente ao nosso gremio individuoI de 
uma só Religião. Eu fui encurl'gado nelta minha 
ultima viagem de convidar estrangeiros para o 
Dralil. e posso asseverolr perante esta Augusta 
Assembléa que por toda a parte da Europa achei 
a melhor disposição nos :mimos dos individuos pá
ra virem estabelecer-"t no nosso pllil, com a clau
sula unica de lhes ser garantida constitucionalmente 
• sua Reli~ião, Até na Inglaterra era tão feliz a 
idéa que havia do nosso eltado e circunstancias, 
que muito. artistas niio duvidavâo palsar.le ao Bra
sH com 8e08 bens, e unieamt'nte os embaraçava o 
não saberem como se marcaria na Constituição o 
direito de que tratamos; e nm grande proprieta
rio me asseverou que se dillPunha a passar ao Ura
sil com lua numerosa familia rara aqui se estabe
lecer e que IÓ esperava ver como na Constituição 
se o~enava o sistema religioso. Por tanto, 8rs. , 
senol eonyem chamarmos estrangeir08 para o Bra
sil, do que eu creio que ninguem duvida, não. ~os 
embarecemos com pequenos escrupulos; a doutrIna 
destea Artigos afiança a perma~en~ Jlrosperida~e 
rlo BTasil, chamando ao seo terrltorlo a populaçao 
de que precisa para nã9 ficar o seo centro em 
perpetuo desl'rto, ao mesmo tempo que nesta 
liberdade não deodemos nem levemente OI nosllOl 
costumes, Dem atacam OI a nossa 1J.e1igião; e ~em 
eUa, sem a toleranc1a ah801uta de todas as Sell~ 
Religiosas não se pode obter aqueUe fim. TodaVia 
parece-me ,\ue pode reduzir-se ellta doutrina a outra 
fbrma. que talvez se entenda detembaraçada de du· 

vidas e que.túe... Offt'reço pAra 1810 •• ",uiruI 

EMENDA. 

A Religi:in Catholira Apoatolica Romana he 
a Religião do Estado, e uui!.'1l manteuda por elle. 
He porém perMittida no Impedo a livre toleranc.a 
de tOdR. quüesql1er Seitas ReligioslI - Branl. 

Foi anoiada. 
O Sr: Silva Li8boa: - Sr. Presidente: Peço 

palavra para uUla explicaçiío sobre a fana d·) H
lustre rre('pinllnte o Sr. Bra"t Ponel8, que tralou 
de perda, de tempo a discussão preRente, suppondo 
que eu Impugno a tolerancia de quaesquer Seitas 
dos Estrangeiro., qnando alias elle considera lIer o 
bem do Brasil atrahlllos pela certeza de 'I1re Dlio l!'rSo 
perseguidos por sual crenças. Nunca tal imp"g',ei , 
quando se propol a discu8são o Artigo 8.n do tit. 
1.- Capo 1.°,. que communica á toei os OI Estran. 
geiros OI direito. de Cidadão Brasileiro, sendo na .. 
turallsados, gualqu.er gllt! sejQ a 8ua Religião, cujo 
Artigo já se decidio. A Constitui~'ãç não deve con
ter Artigos de Pleonasmo; tie contradigo ao Arligo 
14, he porque in globo invulvco os Nad':naes, 
dando-lhes IoJiberdade ReJigiusa, ainda lendo se
clarios de differentes Commu\1hõ/'s Christãas, e em 
cima concedendo· lhes 08 Direi/lIs Políticos. 

O 8r. Carneiro: - Sr. Prel!idente; Como eu 
enunciei o meo voto quando .8 trotou do dir«.'ito 
individual lia Libtrdade Religiosa cumpre que ago
ra . o manifeste tambem acerca destas declarações ou 
Dlodificações feitas áquella liberdade. J. passou o 
principio - que a Religião, ~liticamente falando, 
he livre, isto 1Ie que cada Cidadilo pode, e deve 
lér Religião por convicçãe propria, sem que seja. 
licito á Autheridade PoliliFa constrangê-lo por vio
leneia, ou ql1alq.er generO de coacção ã ter antes 
esta do que aquella. Ni\o foi porém isto df'clarar que 
seja indift'erente pRra Deoa, e pelo que toca á res
ponsabilidade que ba para com este Ente Supremo, 
aeguir o homem esta ou aquella Religião, dar ea
te ou aquelle culto, como alguns honrado8 Mem
bros tem querido illlculcar que se pode deduzir da
quelle principio, o que jllvolveria então a reprova
da doutrina do indift'erentismo ou tolerantismo 
Religioso e Theologico. Pelo contrario se prote!!
&ou muito explicitamente. e de novo se protesta, que 
nós temos a fortuna de Sl'r CatholicOj, c: que re
conhecemo!! a Revelação de Jesus Christo. ctmtcu .. 
da n08 :'Livros Sanc(OI, e na Tradição Ap".
tolica, e interpretada pela Igreja em &eos Concilios 
Ecumenicol como a unica Religião verdadeira, e 
a que somente DOS pode conduzir á salvação eter
na. Declarou~~ porem igualmente que não obstan
te eslarmo. persuadidol muito nrmrmente d"sta 
verdade, reconheciamos a nossa incompt·tencia como 
Lc~sladores e Representantes da Nac.'ão, para po
der constranger algum cidadão a seguir eala úni· 
ca Religião, de cuja divindade estamos plenamente 
convencidos; pelo que annunciaY&IT'OI ser um di
reito individual e inauferivel o decidir-se qU:11quer 
nesle gravisaimo negocio por suas proprias luz~ e 
intima persuasão; que a Reli~ão era por sua na. 
turesa volllntaria e livre. de toda a coacção, e só 
desta maneira meri tori a , e bt"m aceita para com 
Deos, perante qucm cada iAdividuo be responsavel 
á dar elltreita canta de haver seguido ou deapreaa
do a verdadeira estrada apontada pelo mesmo Deos, 
.em que .. poua e%cuear com os mandatos, ou .io-

•••• 
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I,acias ele audaoric1ade humanA; que nl)r maior 
que e.la se conRtdcle nunca be iltimita"" e infi
aia., aatrl tem o IItO justo termo nOl ,la razão 
c jll.fi~'I, e ntllle caso na etniencia da mesma 
,'eli~iiÍo ; derivlndo-Ie de tudo que nihguem pode ser 
e.bulhado det&ce direito, que ab. os mesmOI 
Catbolicot reclanaamOl no. Paizcl di .. identes. A il
Il1stre Commissão, quc redigio o l'rojeclo, com ra· 

. lão julgou net'et!sario df'terminar bem este principio, 
rorque do delconhecimento deUe, " da confus.io 
(Ia verdade l'olitica com a Religiosa tem relultado 
gravillimOl damno. ao genero I.umlno. Tod.. IS 
,"ezes que oi Cidad"ol, e muito maia as A utho
.idades, 18 &em erigido em vingadores da Religião 
e da Divindade oft'endida, a terra ·tem lido sempre 
.lagado de &Angue, c os nomes _ 'dos A naxagoraa , 
dos SoeratclI, e dos iIlustres Christíol collfundidos 
com· OI Athêol pelos (alSOI juis08 do Gentilismo, 
vem ligar-se DO elp'irito por Bma serie n~o inter
rompida 101 de milhares de victimas das ·modernas 
pcrsep:lliçõel e intúl.crancia. Hepor ta"to , Senhores, 
de toda a evidcncia o principio da Liberdade Ue
ligiosl, le eUa .Ie considera limitada á conscieneia 
• culto inter!1O, ~ ain.)a melmo 80 externo,· mal 
privado, e dentro dos limites da propria caza ,que 
lhe he intimtlmen'e connexo; qem OI nobres De
putados que fall.ár:io em sentido contrario se aui
llI:"ar.io bem a combatê· lo ; porque· quasi toelos pro
tc,tárão que nao prégavão a per@rglliçio e absoluta 
illtulera.ci.a das opiniões R.ligio~as; e estou certo 
que não quereráõ que se etpionem OI cidadãos PI-
10~ buraco8 dali chavel de IU:18 casas. Conllidcremoe 
pnrém agora ae exp1icsçõe. e modificações COllten
dai nos Irtigol em diseunão, que parecem referir
le princi palmente ao cllllo externo publico, e prin, 
cipiundo pelo ultimo §, conforme a observaç.!o do 
iIIustre Deputado Sr. Carvalho e lIJel/o, e admit
tido o addllamento do Sr. Andrada Maclwdo, eu 
exprimiria assim este art. 16: - A Religião C,,
th"llca Apo.tolica Romana he a Religião do 
Eltado, a unira que elle reconhece verdaelc>ira, 
que .lIe mantém, e, t, qUlll he permittido o 
cullo externo, hio só o pli vado e domestico, 
mal o publico em toda a IlUa extensão den
tro e fora dos templos. - N úo ha causa mais 
,ju.ta; eslando convencidos da verdade e eXl'ellen
cia di Religião saneta que professamos, cumpre 
que a Conllituição ~ccllre eliSa nOlsa crença da 
maneira a mais explicita, que haja de Barantir a 
mantença da mcsmR Religitio e seos Mlnislrol, e 
dê ao cuLo 1 maior extensão possivel. Assim IC 
aatisfll , todos os meios legaee, e quanto em nós 
el'" ao cumprimento de no .. o juramento; aSlim a 
lleUgiüo ,Catbolica, p8lsada depoia á filhos por via 
d. eClucaçio, comm8nicada pela eathrchéze aos In
.igen .. e Gentio. ,sustentada pela doutrina cons
tante dOI Paltores, pela mantença e honra dOI 
Mini.tros do culto, e pela maior rublieidade e pom
pa de IUII ceremonia. e ritos, terá, alúm da un
çato' • forfl do .nas verdaele. divina. e da lanti
dade de lua moral reapeituel, tudo quanto 
~e receber da auth"riclade humana para pe
nhor de lua eegurançl e pr0p&lação, comor
m. OI ardent. voto' dOi Fieo mais illultrados. 
810 jUltu estas dernon.traçõtl de nOlIlA fé, e da 
'Vontlde unaDÍme da Nação que temol a hoara de 
repreetntar, a qual foi sempre muito pia e Inhela 
.em' duvida por tranlmittir á todas as geraçõet fu
tu,.. o ..... _0 depoaito da llcligiio de noliOl 

Pais. Q'õe jul~arelM8 port:m d~ culto .pu~1ico da. 
outras neligiões? I)odl'r.!l(~.ha dizer (IU~ nua elitin .. 
do Cllte j~ nas cir~utlstancias (lo c~lto l~terno e da 
c(lnsriencla, nem (AI'limO nns d~ CU,ltO ,prlv,ado _e dOe. 
mesli<:o , que fucilment.e elcapao ", fts~:lhsa5'~o d. 
.Authoridade, pode e deve Sel' SllgCltO a. pohcla do 
p~iz, e he li~re impor-lhe ~o. pacto SOCIal as con
dlçõt.tI que qUIlermos, permltlllldo o mesmo culto 
publico, ou negando-o como ~)(?~ nos p~r(,'eer, e 
neste ellpirito julgo cu que loril.o organizados OI 

Artig08 14 e 15. (Leo) Eu l,lao posso np!ovnr 
eslllj distincções feitas pelos Ar~lgos, e dep~lI. ~e 
reduzir a mnteria delles aí um 80, eu a CXprlmlfla 
antes desla sorte: - Todas as outroR Religiões c 
crenças que tiverem exislene~a no I~pcdo rter.iio 
tolerudas em seo culto domestico e pnvlldo, e aUl
da publico, cum tanto que. não excedll o re~inlo 
dos respe(:tivos ~mplos, e que os seos sectarUJs á 
pretl ~lo dc Religião lIão oUendão a 1\Ioral publi
ca. Rem a vida, segurança e tranqtsillidade de 
qualquer habitante do Iml>erio, - Esta rcelAcçiio me 
parece prtferivel: nós IiÓ temos por yerdndeira a 
Religiio Calholica: todas as outras nOI 8S tolera. 
mns, porq ue reconhecemos o principio, que este ne
gocio he mais do homem para Ocos do que pro
priamenle n/'gueio locial. e que só podemos limi. 
tar o exercicio do direito individl'.11 já sahcciona
do quando l'ste se oppuzer ao gtlliO e conservação de ou. 
tros c1ireit'Js igual!llente inauferiveis o rcspeitaveia. 
Se poil o principio he gera!, porquc razão se per
mitlirá o culto publico ás Commullhóes Chrilcia, 
e se deDt'gar;i ás outras Sdtas, uma vez que fi. 
quem '!alvas a Moral, a paz, e a trauquillidadc do 
Imperio? O cullo dos Jurltos; por exemplo, niio 
de\'erá ser tolerado em suas 6ynagogas? .Já um 
nobre Deputado justamente se lembrou deltes; mas 
foi combatido, dizendo-se que erito um povo de 
reprobos e amaldiçoados: permitta-me agora o hon
rado Membro que o asseverou que cu lhe diga 
não ter ainua encontradc} no Evangelho, por elle 
tantas Tezes citado, o cOIll'elho ou preceito para 
fazer a guerra de perseguição aOI Judeos, pelo 
contrario eu etitou persuadido que aUi só se prega 
a mansidão e toleraneia, e que os J udeol devem 
achar todo o favor entre nós. A fóra o pequeno 
numero empregado no Comnaercio de agiotagem e 
pequenaa trafieaneial, os J udeoa são Colono. que 
muito convém attrahir, e que muito facilmente 10 
Tintõ es.tabelecer no Bruil: elle,· .ão grandee ca
pitaliltal e indultriolos, e havendo sido cruelmen
te perseguidol por toda a parte, bastando dizer-se 
com Monlesquieu que lhes conS.cavão os bens quan
do elle. querião ser Chri.tãos, e pouco tempo de
pois OI queimavão por não quererem· sê. lo , he pro
vaTel que corrão afluentemente para a Nlção '1ue 
lhes abrir OI braçol. Depois disso OI JudeOl ~iv ... 
rão sempre entre os Portu~ueles de quePl descen
demos, com liberdade de culto em SUI8 8yn~ogu 
de que ainda resta a Conceição velha de LlIboa ' 
sem que dahi viesse damno algum ao Reino, qu; 
antel () sofre0 graTissimo pela perseguição e exter. 
mini. dellea. He justo ror tanto que o Brasil 
paiz não IÓ agricola mas essencialmente commer: 
ciante, ~epafando os erros dos n~asos· maiores pa
gue a diVida em que o Commerclo está para com 
os J udeos, e o1fereça em fim um asilo BOI! inven
.,res das Letras de Cambio. Todavia eu não qui_ 
lera que sc faculte só ús Communhões Christãs e 
Judaicas 1 liberdade do culto, eu del~o que po$_ 
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... I' conmçesel aeima ref'erid.. eUa te esttntl. , 
todas as crençl\s, Nó. devemos convidar o maior 
llUmero de Colollos que 8er poõ88 t e (le toda " 
ta=-te do l\hDdo; 'COh80 a milharel, o Imperio 110 
. ,em cxteD~o, todos 1108 Slio lIecessarios, O. 11\"le3el 
J:l t~m eoU ~u lado a tO,lcrancia }Jara si, e pa" todos 
vs Estrangeiros de Rehgião dislincta da nOSin; 011 in. 
glr.zes tem UII'I templo nest,\ Cllpitál c QU8' mAlea no! 
Ic~ dabi Mvindo] Nenhum cerl3mCl1~e. Porque r~lio 
poli OI nao teruo outras commllnlJõel 0\1 seitas? Muito 
elDbora se I.hel impo~hiio condi\,ões, como pelG T1'a
tado de 1810 . se con"ncioll{u'ito com OI Ingle. 
ses; não t~nhão os tCRIplos campallarios, nem " 
forma extcrtor tlOf! 110SS0S; rcst)eitem olJSectari08 
o eBta~t'dmento neoli~~oso dOl;~il scm o turuarem 
O?m dl8put!.!S e prosclltlllmo: tudo ilito he coove
Dlente e conforme ta polici~ da Europa civilisada; 
fação-~ estas e outras dcclarnçõl?s, sc pareccI'em ne. 
cessarlal, mas nõo St ataque a liberolloe do culto 
aos Heterodoxos, que ja S8 acha 'cncida; nc:nllu
ma ulilidade viril nu Impcrio de so constrangeI em 
o. hOMens á putkar Relos contrarios á sua intima 
ccnlcienci" cm m:1t.cl'ia hio gravo, fazendo.os ref"l. 
• dol e bypocritas, A faUar a verdade n:io sei co. 
mo, postllS todas estnl clrclarações , modificac;fJf!s, 
oisEeriio homells Cão abalizadol. por seos conheéi. 
menlo., e tiio lleligiosos, que cstremecilio da Libcr .. 
tIade dos cultos, e como que temião o. concurso do 
outr:lS cJeDf;al! Eu 10U de contraria opiniüo, e 
acredito muiw no - Porem I"ft'. fiO!!> prcrvalt6mJI 
M-.:erAu, eam. -- (Juanto lO que se diz n(lstes ar. 
tigos J4 e 15 lOuro 08 direitos politicos de boa
mente c:oneordllria com alguns doa Srs. Deputados, 
que não be aqui o lu~ar proprio de tratar desta 
materia; nlio ouzo porém dizer como me parece 
ter n\1vido que tal claullula f0880in!ioidiozA. ante. 
c:on!lidero quo os illustres allthores do Projecto só 
uver=,o em vista com cst" concessüo atra.hir o maior 
DUlIlero de colonos possi vel, tio necessariOl ao noa-
10 pair;o 

() Sr. MOl1ltsuma: - Sr. Presidente: Esta 
Inateria está já tão debatida, que eo Dão devja 
fallar r eH" porque por muia que diga não pode
rei ICI escentar cousa que possa aclarar a materia; 
muito mais eltaud.' tão sabiamente demonltrada, 
DO elt'tantc e erudito disoUtso ~ue fel o illustre 
Depul/ido o Sr. }',.anci,co Cantearo que acabou de 
fallRr, O que elle disse be tudo o que se pode di. 
ser a este respeito; c e'u cada vea me· honro mais 
e me encho de glm'ia, de o ter tido por mds.tre; 
elle naio tiÓ mostrOl1 com argumentos fortes, ma 
com t fficazcs exemplos, estaI' &olic\as vf'rdadei t de. 
IOne que convenCe0 de todo o meo espirito t que 
cn.etrtos pontos estava ora propenso a um., .ora 
• outra parte. Hoje portanto posso aRoslar, livre 
tle' rec eios; com os dillA:ursos mais elegantet, posso 
eomJK tfr c~m OI ~r~d~res mais eruditos, poj~ 6r
De . nOI· IOhdos prlnClplOS, demonstrados pelo dlus. 
tre Deputado, nada temo; nem receio-,que pos-
1ÚC) IRr dest.ruiclas verdadcs tão bem demonlltradas, 
e com tão veridicasra8Õe9, O illu5tre Deputado to. 
mou la si o apresentar.ns rasões po~qu~ a doutrina 
dOi ·A!'tigoB deve passar t porém etngto-ae a estes 
'pontol de tanta importa.A:ia, e talvez já por can. 
çaeIo , _ não se. fel cargo de responder a· .a~gumal 
objecçoes doa l!lustres Deputados que f.Uarao em 
sentido contrario ç portant., Sr. Prefi1dent~, he 
.obre elSt,s que veu 'a. faUar, & a~tes de entrar ua 
materia nio pouo de~ ... pedir .. OIClCID 'Obre 

o q"~ disse UID.S,. Deputado qU1!ldo etcgion • 
çOnducta dos Porltlguerel &~. E!lCóu c:onllt'nc:ido 
que aqurlllls expressões não ftlflio fjlhn~".do ~('o ('O

ração; quero RII~limo crer, «(lemo ';rcio) qu foi 
lapllo de liugo"" Foi" bom he a1.(! Ilrr('tlal" !i(n1t'_ 

Ihantell sons dos no,,~os ou ,idos , para niio tlrtelJ~ler 
com elles 08 illuAtrcs nra~ilcjro~. Disle maia (l\ie 
eu profeorir" umr. falllid:lde, quando Dffirmcl que' •• · 
Protfstantcs, núo tinhão mcr.os moralidade que 08 
('atbolic~, Sr. P,e~illentc: 'l'alvez IC FClsa dizer 
que tcm mais meralidade do que 08 Noções eatho
licas; e BC acazo UI)S olharmos pam a hillnria dai 
Nações, ,'(,fcmos ceta verdade mui daramcnte. Dis_ 
se um iIlustre Dcpn!atlo, que os argumento~ de 
que fie tinha lançado mão, não podião dcstruir 
PII I1'Isõea que elle expcudera, nem aa que dera o 
ilIultrc Prelado; mas eu lambcln posso dizer que 
elle não respondeu tis minhas obs~rvações, apoia
das por alguns Scnhore. Deputados. Dilbe o il· 
lU:ttre Prelndo qu:: se a Fran,:. tolerua eRa di. 
versidade de BCitns, he porque já 88 11&via t e era 
pstim percizn aquelJa medida. Nilo ha duvida que 
assim foi; nllS . eu digo, que c"mo nÓI hl\'emo • 
infalivelmente tor 8 meema neces!;idade, que 8 ~"rau. 
ça teve em as admitir, logo que venhão para o 
nosso paia estrangeiros clltabelecer.se, melhor he 
que o q\:e havemos de fazer depois por força de 
necessida(]e quanrlo já estiverem introdusidas ali sei_ 
tas., o fa(,'amos já por liberalismo, e l!lesaDo pa~ 
lIIal8 depressa cGlncorrer:m 08 Estrangeiro! a elta. 
belecer.se no nosso paiz. Para este fim lIa nfCeulk 
rio deade já conccder a mantença d .. EUU Reli
giões. Qqando um homem sai de t:co paiz par. ir. 
estabeleccr-.e em outro t perde todo! OI eUreital 
políticos que linha naquella sociedade a que per~ 
teneia , e . por isso como ninguem oa quer perder 
para não ter outros, . desde .lá 8e lhe deve admit
tir • llUa Religião ,pois ao menoi não be despo.. 
jado d'aquelle que cne deve conse"ar, e nunca 
perder, como' he a 8ua Religião, gue deve ~on_ 
BCr ... la ainda mesmo com a perda de outpa. direi. 
tos; de outra fôrma, ningucm se abalança. • saMr_ 
do- seo paiz para vir fazer 'co estabelecimento, aon
de fica inhibido do uzo do culto que dá • l)eo~ 
conforme entende que .be bom j se algum ~ier • 
este pai., será só por motivo de commercio, e 
voltará 80 leO a gozar do fructo de lU viagem, 
no gOl8 dos direit()1 que lhe outorga o leo pai_ 
natal, ou outro <jualquer ')Ir. onde ,á e goze do 
culto. de 8ua Rehgião, Diz..se mais qne o povo d. 
Brasil não quer a intrusão de ('Iutras Seita, e 
apresenta. •. lltO com a fare de que o povo eateDp 
de que se lhe dá .outra ~eligião; he bem Jembr~ 
da! como seo povo ainda a partemail credu1. 
não conhecel8e que a nOSSA Religião he a Catho. 
lica Romana, e que J~mai. le l'frtende loror D"," 
ta. e que o que 8e. permite be a tbltrancia d .. 
outral para 08 E~trangeiro8 que as professão r Não 
haja receio; o povo não 88. assusta com doutMn .. 
lã. clar .. ; nem eu 8ei, S~Dhores , como ae póde 
avançar uma tal proposição! Eu quilera saber c0-
mo o illultre Reverendo Deputado Nlbe que o p0.
vo Dã. que~, e o que he que r.ão q~er. O q~. 
Desta A.-m blé. se trata Le de garaDtlr' aol Eà
trangeiros o direito de dar a Deos o culto. ~ue 
eU.. entendem que he bom; poil .. Dossa Relitnict 
está sabido qual he, que be a Religião CatboliQ 
Romana, como ~ ... elaro se exp"". o Artico II 
que djJ - A lteliJiit ~daoliGa ApOltalic:a B .... 



"', li, a 'Re'igilo elo Esfac10 por neellene;a , maD
cl,J;. pot' tlle -. A. outras R-:ligiõel <:hri!!tãl, o 
eiol:l.lo n:í" a. m.nt~'m, e só 0$ que :lI professão 
.,"'tà .. , ,ks lJireitol Politieos; e toci:ls 43 mais são 
ai)t'1l:J. tCjlcra,ias, e a lua profissiio inhihc o ellcr
cicio delólic. mellD(JI direitos politiro3. Como pois 
di'. o illuslre Dcputado que o llOVO DITO quer? Só 
se .aOO isso particularmente, ou coc~idcra o po~'o 
do D,asil tua pouco iIIu.trado que nem cnlt'ude o 
sentido dOI Arligoll; ou lIe fem tido represelltações 
a :ti dirigidas como Prelado, e ~ isto chama ler 
consllltado o nrasil fodo; concluindo que ellc entes 
D:io qucr admitir em Ieo seio os Estrangeiro~ do 
~ue Colncctter·lhe a (acuIdade de darem a Deos o 
eu110 quo bom lhe parece segundo a sua cr(':!<;"a. 
Eu ao menos não teDbo noticia de que luja 50bre 
btu imp:Jgnaçiio pelo po,o, nem ainda "i (.ue "011-
.C"(' quem se lembrasse de dizer que com a dou
trioa d,)s Arligos 14 e 15, le corromptria a mo
lal. Sr. PrCbldcntc: O po,o quer, porque não ha 
da p~rte deU e cpposiçãu alguma t bcm ao menos 
em representação; e 18 a ha, que Ilporeça. Os 
que nno 'lucrcm islo. lerito talvez alguns Padres 
eheios c!e superstições, alguns VignJios avarelit"s 
~lIe o que qnc-:cm ho arrancar do rebanho, se p<l8-
•• ,,", for, (jHanlOl vinten8 este tenha, n titulo úe 
""nelcs, e com a capa do culto Divino; que se 
persuadem flue "io Vigariol plm $e enriquecerem 
, tiomb~'a da ,igararia, e que aBectão grande 8:10-

tida(lc, quando lealmente eIles não !lC importRo cam 
a Rcli~ri:io. se Dão pelos scos reditos; estes talvel 
acrllo os unicos, que niio .querem a lolcrancia dOI 
eullos ; o porque • não querem? Será .porque a 
achüo prejupicial a nossa Santa Religião? Nüo; 
Dá!) he C5se o fito; não lae por leio da Fé; ou
tro ho o motivo; he porque 8e persuadem que nito 
pódem 'cugmentar as lUas renda8, e porque n,io 
querem por orgulhosos ver a par de si t homens 
que fenão erraao na Seita Religiosa ,fão aas~s il
lustrados em tudo o mais, e que pÔEtos a seo la
d., PÓde.. fazer conhtcer a ignorancia de mui lo. 
que h~je passão por cntendidoll, e pódem etn ma. 
teria de moral dar·lbes lições. e cIlDvence,}ol de 
erro.. Este1 fses be que para se pouparem á ver
,onha de 10 verem conhecidos por máos e estul!i_ 
doa, Dão qucrem admiuir a doutrina. Eis aquI t 

8r. Pl'tsidellto, quaes são OI Bra8ileil'Ol que niio 
querem a doulrina dos Artigo" 80 mesmo tempo 
que DO Clero Bra~ileiro existem bomens mui dig-
1109 e quc o bonriio; e para exemplo trago o quo 
D(). vemo3, e temos observ~do ngora, poia sendo 
o CJero a dll8SC que em foda. as' convulsões Po
líticas sempre "ropendo para o mal, entre nós tem 
sido o avesso; he o Clero quem mai8 tem trabalba
do. o feito maie esforços a favor da Causa, e 
dado provas. de quan'o a aprecião. Por tanto só 
os outros qUe apontei, ~ que são a desl1enra do 
Corpo, niio querem a to1eraneia, pelo motivo que 
já dei do avarentol. e iguorantes; o bom Clero, 
eDtendido t e que ama verdadeiramente a C!lusa t 

DHO p~l'" assim. Dissemaii o illustre Deputado 
que 'nós Dão temo. Eltrangeil'Ol que sigão diversas 
Religiões; e bem que ,. este argumento já se te:. 
Ilha respondido, lempre perguntarei: Não temol 
Dfts já tantos Eslr:angeiros empregadós peJa Naçiio t 
que seguom differentes Seitas e entre ellee algunl 
que H tem (ciro serviços? N~o. merecerão elles a 
CtJn~i~eraçiio de te lhes penmtur o eulto da s~a 
Beha'üo. do .. lhe sol.., • lU cmaça' SIm~. 

mos bosear factos afra.c1ol, t~os DOI Doa". d~ 
Lord COc/a"'lfle t Primeiro Almirante, ao 8er~lço 
da Nnç50. e oulros muitos OfJidau, E na,Ia d~8co 
Cará pezo para termos considerllção com eIJee? )100; 
não he possivel nrgar.lbes esta garanlia, nem cer
tamt'ntc u Povo quer C)ue oa privemos d.~lIa ~ qut'Dl 
o 1'00" querer sito unicamente, como Ja dlue al· 
guns Vigarios avarentos, e... ...... . 

O Sr. llotlriC'U-&6 da ('Mia: - Eu requeIro a 
ordem t Sr. Presidente, o illllstro Deputado ataca 
novamente uma clltl;SC que .lá 110 princjr~o do .seo. 
disrurso atacou; enlito ror clelicudesa nao pedI a 
ordeJl1 para que 6C r.ão dir~li(, ql.~e interrompi" o seo 
di!clu60. Aqui est!Í C'lÕlabt 1ccido, (Juc s~ não fal
le contra cl.~se alguma t c: rcr tanto o br. Depu. 
fado (('lU f .. lIado f.'ra da. Ordem, R qual reclamo. 
I,&ra que n50 ~ontinue R atRc~r o CJero. 

O 8r. 1I1oJlf~8f,mn: - Eu persuado-me que 
não faço ataque algum ao Clero t qUlmdo digo ai. 
-"'m8 pu(!rrJl J'·hr fln08 '1'f:at·e1!fC8; {aliando uaiQl 
t". ..' lallo em particular, ~ r.ão r.taco a Classe. 

O Sr. 11«lrif!I,c8 duCosta: - O iIIustre De
putado 'aliou t'm'g('ral: Padres Vigarios silo todos. 

O Sr. lJ./o"fesllma: - Ho preciso ver bem o 
qQe eu di:ose. 'romo a repelir, eu· disse ~ue aI· 
guns l'adres Vig:nios avarentol he (jue podlio di
!Cr quo r.ão tinha lugar :l doutrina êo Arugo; a 
esta llaftC do Clero hc que eu iJlcrerei, e não ao 
Clero cordato, porque a este até fiz elogio, ob. 
sel'\'l'.ndo que era o primeiro a prest:1r-se a favor da 
Cau~, quando viaruos q"e nos mais paiEes ondo 
bavia convnlsõcs de Governo o Clcro era lelnpre 
propenso 1i8 lU!l1. Ora se eu disse isto em fa,or 
e abono da Classe em geral, ccmo he que Ih. 
fiz ataque f.'\Uando d' algun8 individuos deUa? Não 
tem peia o iIlustre Dellutado nem a menor rasão 
para qut'rer que ell seja chamldo íl Ordem ; só por 
não dar toda a &ttenção no meo discurso he quo 
pedio a or(leln, pois não a pediria de certo se .. 
lembrass~ que s~parei o Clero ccrdalo, da peqaena 
fracçiie de alguus Pa(lres Vigarios: nüo se ataca 
a Cla8se quando se falia de algUllS indi vidu08 dei. 
la. Agora o que flu1ro saber he se com effeito 
deTo fallal', ou não; eu julgo que posso, e que 
o ilJustre Deputado t me nào toma a palavra; es
pero fambem nio molCb&ar a sua morbida delicadt. 
IA eom o meo discurso, e que antes será beneYOe 
lo, e me desculpar{l: por taDto' continúo. Di8S~ 
mais o iIIf1stre Deputado; que nós não estavamo. 
no tempo de I'oltaire; eu me admiro que 18 diga 
tal! .Quem he que pcrtendc aqui pregar a sua 
doutrinA, ou derramar as suas hbert1Oagens? Nio. 
guem. Aqui traCa-se de tolerancia, não Ie exami. 
não dogmas. Por tanto não tem Jugar semelhante 
lembraDça. Falt3 agora só responder a eutro Sr~ 
Deputado, que .i; que em Arligo Constilucional 
se mio devem dar direitos Polílicos aOl de outra 
seita t com tanfa amplilu~e que rossio vir- a ser 
Domead", Deputados; porqne aseentando.se Deste 
recinto, . pódé acoRterer, quI'!. fejão maia OI d. 
diversas seita., que os da Rcligifio Catbolica, o 
desta maneira t p.r uma Lei destruir.se o Arti"., 
16. O illustre Deputado quando nis(g reparo: 
não vio que: a Religüi'o oCatbolica .A postolica ao: 
mana, he a unic, mantida 'Pela Nação; e que h 
Legislaturas Ordi~rias nio .he pennittido fazer re
forma, em naatertAs ConmtuClonaes, sem sé ve
rificar, além de outras circun&tancias, o. requisito 
de • achareJll - llepIeaeIlUD&et ela N,ção m~ 
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~i~1!' de ~f1'ft para isto; ora .ndo a noaa Re
hl!'lao a t:a&holica APOAtolica N'iDaana a ullica 
ll~nlla~a IJUr . Ocos, o que temoi nó.' a temer, 
c.omo dlMe o ~r. rf""eiro, ClJDtra o ~ue I.e DlUl .. 
tido -'leio mesmo Deo.' Como Iterá pc.,.~i.eI que a 
Naçao dê I''l'ocllra,,'ãe ('Om podem para tal m ... 
d~nça? Lo!o, n~o podeudo ter lugar OI inconyc
Illeulea que se aponlão, não pouo appro.ar a emea
da Clue .s~ o~rec~o neste Ifu,ido t porque o peri
~ he 80 Imaganaflo. Quanto" emenda do Sr. Hm
rtqtle. tU B e,ende, não me pollto conformar com 
eUa.' .9uaDdo eatabelere que OI Clue apostalarem da 
Rehgtao C~tl~olica ~ postolic, Romana, 11ercãe o 
1010 dOI ~lrellOl Pohtlco,; porque be preceito poe
to F. IAI em opposição á garantia da Liberdade 
Rehgiol.. E;u IOU Catholico Romano, e como tal 
espero ler 1nabalavel na minha Religião' 81.. _ 
por mi~ba desgraça, pa~ar para outra' crença. 
querertl perder o rIO dOI .dileitol Politieos? De 
eerto . que n~o. ~email ell não If!i que esta A .. 
~mble. e~J' 8uthoril~d •. para pu.ir ('.rimel Reli
gt0lOl, crimes ~ue nao tem nada del"oliticoa, 
porque rio só crimes do homem pata et'rt'I Deus; 
H o hom .. m dei' • Deos um eullo que lhe nlo 
agrade, elle o punirá com avo,. d.· J ussiça ; 
Deus não preciq q'lt os homeos vinguem .. IUOI 
olfenlAs; ellu Cl&tigará o que apostatar; como bem 
lhe aprouver; oi,. mTo temol auChoridade de euti. 
gar crimel a que não sabemOl prollorcion.r penas; 
contentemo· nos t com raser nossa obrigação no ~ue 
diz. respeito , D0881 Religi3'oo Nilo vemos' nOl , 
Senhores, o que pratica a Divindade? S. ella IOf
fre tantal m.llI.desno .... , e 801 tolera, porque 
DITo sofreremol que entre nÓl "i vão , e goRm do 
mesmo que nÓl gola mOI , OI que tem crençal dite 
ferentes? Porque não tlepiremOl o estmplo de 
~osso Senhor Jezus Chrislo, que DO momento, 
em que estava sI'ndo erussi6cado, pedia a seo Ben
dito- Pai, o p;-rd;io dl:fJ"elles que o cruci6cado, 
que per!>t'g"j"o a Reli-~Ião, e qoe por ella mesma 
o levario ao ~uplido? ~e nÓl tcmOl em Deoa es
te exemplo, que nOl deixou, porqn. não seguimOl 
os Sf'Ol passos, porque ... odo nós C.tholicus Ro
m.noa não seguimos em ludo • lua Lei? Elle não 
pregou a ':.a .!outrina ,-ft ferro e fogo; propagou-. 
por meio da pr~g:lcáo dos !leOl ApoltolOl, e -c:om 
duçura plarotou a Lei Evangelica. () Tachigraf'o 
declarou qae niio f»4ide acompanhar mail o iIIoatre Ora
dor pela rapidez com 'Iue fallou .té o fim do Iee 

discurso,) 
O Sr. VrrguNra: - Muite fie tem dito .0-

bre a meteriR em dil'cus!;:;o, e tlobre o tleo bom 
ali mão re'1ultado: temI-Me apontado utilidades 
que Re alcan('ão e tllmbt-In con~ef1l1endR' funtt.
ta" 'Iue pe.de' ter; tudo isto tt~t;i dito pró. ': co~
tra; maR P.U conft'sso qne ORO me p0880 mte!
nlUente conformar porque o acho em partA mUI
to amplo, e f'm parte mnito rcslrict<,. Acho-o 
muito amplo r<,rque .. onlidero qMe nem todol 
efllarã·o nal' c:ir~nn"lQnciafl de gOlarem dos direi. 
tos politico!', f'. todaviR aqu1 Re concede ,. tn
dOll; e além dilltfl comprf'endem.se COUSaI dilf .. -
rent89 como IIP. ftmna"!lem um RÓ objeeto.Cada 
conll. tem O' fia0 111~Rr proprio; 'aqui trata-Re 
de Religião. e não de clirci~os politicolI; eflte9 
tem o fleo I .. "ar proprio, e para elle queria 
'1ue se reservassem ••••• li •.•••••••••••••••••••• ...... , ..................................... . 
Coofelbo porém que não me posso persaadir 

q.~e fita doutrina ... ja eoDt ... ria , opiaife pa. 
bhca. T."· .. z a wuilMI ptnoal "'toaol mu ... , ... 
dai de .. gr.ade a amplitu'" qu. ... di á liber-
elade relelt,o .. a por preeu ... ir.... que ,.i ... toa. 
eontro • Religião, e COIII illo te ... u .. t ... ; .... 
eu n., .-erdade nio \'f'jca •• que M .tac.. a». 
~ta hberd.de, -' Re .. "iio C.tlanllal RCI .... na I 
Se Il~ forn18118"'0I um Concilio de Bi.~ •• 
Cfuerer.amoa certamente '1ne toclu~ C'" .. ID Da Re. 
Ií,iio C •• holica, ..... nio obriRRri.Alo" ai.., ... 
a ellsa crença, porque não péde ad .. itair vi~ 
leneia. Nio póde poil ser contraria , OpiDiio 
fubli.C8 ~m. l.1 dou.trina, porq.ae o povo d. 
BruII nao be ... tup,do; nem ha povo alp. 
na Europa que .. ja tio tolerante como o cio 
Br •• il. Aqui le di •• que adm;"ida 8ft. dou. 
trioa ch.gariamol a ter DOI carp. publiCOI ..... 
toa. que tin'lem apoltalado, o que ioluiria 
lini,tramente IGbr" a monl publica; mas eu 
digo que nio ha tal; e que julgo ser mail util 
admittir apoltata. delma.~radol do que apo.ta. 
tal maBCaradol; na verdade a ter de eteolber 
antel' te-Ios eonheeidOl do que encnberto.; • 
como ha paize. ontfe ~ tem admittido ai .. i. 
"a. proteltantel, neUea le pód~ln ver " retlul~ 
lados de tal \ medida .em lei' pr('Cilo que eu .... 
ça aqui. a .numeraçlo d.Ua. Di"M taOlbe ... o 
mealmo nobre Deput.do ,ue nós IIÓ eat.mOl au· 
tbori88do. para faEer U'I Con.titueiona.. • • 
q'.e for urgente. e que i"tn nio entra no nu. 
mern dHh~1 objeetOl; r8llpondo que a doutrina 
he Constitucional; e· que ainda que te qui.et .. 
con_ider.r como materia de Ltti Rt"culam.ntar t 
be dai maill urgent" porque lIe trãta de ata. 
beleeer com eUa um dOI principins mndamen. 
tar.1 da Sociedade............. Finalmente •• 
t .. mOA em "iata o 8u«mento de povaação, cumo 
havemm' con.-idar porn el'se fim OI estrangei .... , 
e esperar que ellett queirão adherir ao pacto. da 
nOllaa sociedade Bem !he IrRranlirm08 etlse bene
ficio, que tanto dH~j.1DOS para DÓtI. (O orador 
ainda diflcorreo largamente .obre o objeeto, e 
expos a8 rellõe. d. emenda que dilse proJ)nnha 
aOIl trt'!!' Arti~oll, mas não la entende o Tacbi
grafo Yiclor;lfo.) 

A emenda que otrereço he concebida neste. 
terlllDa : 

" ~u"'tituiçiio aOll trel Arti~ - A R...1i. 
gião Cnthnlica Apnatolic. RomAna he " Reli. 
,iiin do Imperin. ltllica mantida por elle, uni
ca com eulto publieo; he porém livre o culto 
privado de toda .. RiI outraa que nio (orem des. 
trueti .. ", da moral. 

I' Suprim .... o resto neate logar. - Ytr
guri.rn• 

Foi ap.·~ad. em amb". •• partH. 
O Sr. Pre,idenle declarou que ",tna adi .. 

da a discuRo por t,r dallo a laora da. IRdi. 
eaçúel. 

O Sr. V,rguriro: - Eu rf'quf."iro que conti. 
nue o debate até fie ultimAr, de outrn modo 
nuncw tf'rá fim esta di~cu~,"'o. 

Conllultada a Allilt"lUbléa drcidio-ee tlue nã. 
tinba lugar o requerid.,. . 

Se~uio.Jlle o Parflepr da Commi!llAlio de COO!!
titni~iio, lIobre a nomPllcão do Sr. Bmnt POJII". 
para ~egociador em 1.A~ndreA, cnjo Parecer C\
ra dt!~'g!1ado na ordem do dia para le dite.ti, 
na bora das Indicaçõea. 
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o 8r. CD",elro de Campo.: - Sr. Presiden. 
te: Não me levanto para produzir novol ar
lumeotOl a favor da requisição do Governo t 
porques eUa allaz já está justificada pelo pare
cer da Commissã0J e pelas reflexõe8 que eu 
o'ereci na sessão e bontem. Elias me conven· 
cem tanto da urlente necessidade de dispeo8ar
mOI Da fAli, para 'Iuanto anteR poder ser en
viado a LondrN o 8r. Brant Pontel, que não 
p09tO eO'1I,iderar 09 ar,umeotos do mU8tre De
putado o ~r. ~tlonte.uma t se não cumo uma op
po .. ição pro formullJ; nesta bem fundada persua
do eu me julgaria dillpensado de iàllar mais 
4elta materia, se não me parecesl~ conveniente 
retponder 80 iirgumento t com que pertende mos
trar, que elta August" Assembléa nio tem po
der para cenceder a dispensa de que se tra· 
ta, e que hontem ficou se'~l resposta, por se 
declarar o PU1'ecer adiado na fórma do Regi. 
mento. lIe cousa. pasmosa que se negue agora 
á eita AI4"embléa a faculdade de dillpensar n'u
ma Lei regulamentar, por ella Illesma feita e 
.anccionada ;, quando em outras occasiõe8 tem 
.lIa sido tio exaltada em preeminencia, autho
ridade e poder, que bem pouco faltava para 
tler elevada á cathegoria de omnipott'nte! Em 
'Outra" occasiõc8 o AlIsembléa he Soberana, tu
do póe1e; agora 08 se08 poderes são tão limi. 
tados, que bem estendid08 nio chegão a con
ceder uma di,;pem,o! E a que fim s.e dirige es
tn dispenso i Para se preencherem as princi. 
paes "istal da Nação, quando nos dt'lpgou os 
8eOl poderes; pois hepara se obter um bene
ficio de alta importaneia, um interes8e bem re
conhecido, e puramente nacional! O iIlustre 
J)cputado nio limit. o poder da·As!lembMa nes
t~ materia" l)orque ,entenda que ella não possa 
d'lipenllar n UHla Lei, que eUa meilma sanccio
~ou, e que nlio conlttituindo um Artigo Cons
tiluciunal, lIIio tem o sello da immutabilidade, 
pois seria absurdo pensar, que o Puder Le
'IrÍl,lativo DRO tem faculdade para derogar ou 
abroita,r 04 Leis re~1l1amentare8, ou administra. 
tivatl, e muito mais para neUas dispensar, to
da~. nA ,·e7.~1I ~ue o intercils!! puhlico assim o 
elu.)o; clle vai procurar torças para o seo ar. 
glll1lellto nas villtas da ,Nação, quando elege0 
o tllt'O Ibpre!\cntante. Nmguem certamente dirá 
!file fI!~ta A ;;sembléa póde ir contra o voto da 
Nac;üo! pois S8 a representa, nada mais deve 
fl.zer do que fielmente exprimir a Bua ,'onta. 
de; maR o que se nega, e jámais provará 
o iIIustre Dpputa'lo he que " AS!lembléa con
• r.l~ía a vontade, dll Nação, dispensando tempo
rarlumente, e alOja pOl' todo o tempo do ex
('rcicio de Deputado, ao Sr. Brant Pontel, pa
r~ ler em~rp.g~do em u,ma Commillllãu, em que 
tõftO .de maior Importan~'1l para o Estado, 09 le08 
1(',1' V IÇO," , do '.1ue_ nesta AS!lernbMa. O 'lue de 
110" ,cJ'A:e R Nnçno, o que he da lua Dlais bem 
"ronuraclllda vontade, e das suas unicas vistas, 
Ile que em tndo cOHlIUJtemoR sempre o seo maior 
intert'/ll4p.. '''udo quanto fizermos com este intui. 
to, dl!fllw dlts raial quh nos SRO essencia)men. 
.'~ lnal'codlllt peJa forma do Governo, q ne a Na. 
ção ado"tuu, proclllmou, e jurou, podemo" afou
tanumtu .. ffirmar que he a expre!1~iio da Nação; 
tilto (,11' ~m nÓ8, COIDO seos Representantus, 
dt·po.itgU eUa OI leoa destinol, e nos lUio po-

derá arguir de malversação, quando procUI'amol 
o 8eo maior bem. Já está demonstrado que mui
to importa ao serviço Nacional, qu~ o iIIustre 
Deputado o Sr. B1'lInl Pontc'l, e IlInguem ou
trem ainda da maior coofiança, Eeja encarre
gado' da Negociação, qlle elle me~n:ao jáprin
cipiou em Londres com bons auxlholl. Como 
pois se pócle dizer que não he da vontade da 
Nação a dispensa que se propõe, se com eUa 
promovemos o seo maior interesse 1 Como se 
affinna que não temos poder para a conceder, 
quando os nosaos poderes não forão, nem ex
pressa, nem tacitamente, coarctad08 a este r('s
peito i N;lo se altera a Representação N acio
nal; porque vem o Supplente ter lugar na As
sembléa, naausencia do Sr. Brant Pontes, e 
este niio deixa de ser Deputado; pois se con
cJuiada • sua Com missão , estiver amda congre. 
gada esta Assembléa, nella ent,r~rÍ\ para, conti. 
nuar como at~ egora no seo exerClC.O, Se o lllui:ltre 
Membro rcflectisRe bem qne a Nação nomeou 
pessoas que suprisseau as faltas dt>s Deputados 
ordinari08, e sem 110S marcar positivamento 
quando os podcriamo9 adllliltir, nos constituio 
Juizes daR ,'elCl~S que It'gitimamente elle8 pó. 
dem ter assento na Assf'lIlbléa, não diria' que 
nós nito temo!! poder para dispensar mesmo tem
pOloariamente ao Sr. Brant Pontes, A vista disto 
não percamos tempo, dr:sembaracemos já o il· 
Justre Deputado, para poder quanto antes par. 
tir para Lond.'es. 

O Sr, SUva Lisboa: - Sr, Presidente: Ain. 
da que reconheça haver alguma dlfficuldade no ob. 
jecto em d:scussão, comtudo voto pelo PclrCCf:r da 
Commise.io, Já estão dadas aR razões Buuilanciaeit 
pelo Sr. Ministro de Estado; eu summcterei ;, es· 
ta Augusta Assc!lIbléa, algumas subalternas que 
me occorrcm, Quan'do assisti á deliberação sobre a 
Lei, em que ora se funda o iIlustre Preopinante, 
que votou contra o Parecer, não se teve em \"ista 
o caso extraordinlrio de um Enviado á Corte Es· 
trallgeira, e, ao menos, no meo ente"d'~r, unica
mente le considerou a convelliencia ele obstar á rt'u .. 
nião de serviços simultaneos nos :EmpreguB dentrlJ 
do Imperio. Portanto a Lei está em heo ,'igor; c 
sem duvida não se devia admittir ao Sr. lJrartl 
Pontc8 a servir no Brasil dois Empregos, Mas, 
quando a Lei 8e deva interpetrar com generalidade, 
até para excluir serviços de Deputados em M iss:io 
Diplomatica, parece ter lugar a dispens,a pela 6U

prema utilidarJe deste Congresso, segundo a regra 
geral de Direito, pois niio faz Acto de A rbitrarie. 
dade, mas de Utilidade Publica, Seja-me licito di • 
ser com os Jurisconsultos práticCls: pijamo-nol de 
flllar aem tezto. Tendo este Congresso DetermiDa.. 
do, que provisoriamente se guardem as l.eis da 
~onarchia, acho na Ordenação do Ueino Liv. 4.ct 

tu, 4 .. a seguinte decisãu no §. 8, que pmrece ter 
alguma applicação 110 presente caso -" E posto 
" que alites do tempo da compantaia ser acabado 
"nenhum dos companheiros le p08SS afastar deUa 
" todavia em certos CaSet8 o poderá fazer : ...... ns: 
" o 81mcomo - se o que EC afa,;ta da companhia 
:: aUe/!,ar, ,qMe lle enviad~ por Nós, ?u pela Re_ 

pnbltca a Algum negllclo,,, - As cltcunstanciJt8 
do tcmp" reelamão; que. quanto antes se envio 
algum, Ncgocilld0r á Londres, Il di1igen~c:tr n re. 
conhecl,mento d,a, Rossa Independencis pela .. maiores 
PotenCial l\lantlmaa da Europa. E Rão 11. CQUli& 



."i, run:taclaen"l rAZBO, do que- o 'il'ecPlMr a e~eo
Ihll cm Deputaria desta ÂI!I!('lllbl{oa que Além de 
• . f' " cr por 61 " con 1:lIlC;a <lu nIlSSC) I mpcradol', l.dI'io 
IJHmos " tem dos lll'prncnt:mtes do Povo' c reue 

• I 

.Jle as csp~clnc:: v~lltagen8 de ter j-i começado a co-
tabol:.lr N e;,:u\:l"çao l:om o (i,,\'el'OO Hdtl1nnico, li 
bem do IlIIp'mo do Brasil, e com feliz e~ilo 110"
lurio; a.~l'rcs('(Htll(J o ter c~t:ldl) Antes da (;ommis. 
afto do 1I0S!;() GllvCrtlO nuqu(dla (;orte e em eou
Icqu.cnci:1 tld'luirido 014 (.'onhecianellloll' pulJlice~ e 
)J:arllcuIAres, ljuc a E\lll ultll Patl'l1tc, e () rreditG 
.1 SU4 C·l1.1t, lIa1urnlmcntc €liio em tOilas ae Nao 
~ões cIlIt~s. Consla ,doa PeriudicII8 Ingle1.e8, qne 
.que llc (:at)\'erno ('IH'lara PCSafl/tS de sua CunfidcDo 
~ia a hircm ao Imperiu do Mexico curninar o eM
lado do P:1i:c, parli sc podl'r re~olvell' tio reronhe
t'lmento da nova ordem política IlcUe proC'lamad8. 
Es&a p:'C(Ui>p<lsiçio ycrosimilmcntc facililarÍl favcraycl 
~olDplelDellto <13 Negociaçlio principia,la pc'lo n08so 
De~ladl). TelOos e;;c:uplos 111& mcsma Inglaterra t 

enVIando IlO, Lm'" (tl~tIC'l'en.:! I, ,e a Lord VeUiIl/:fe 
lu". aos Cungresso!! d:, ClIntlllcnte, sendo nhas 
aquelle l\tiniatro t.l~ Elltado, lambem Deputado da 
C.~a dos Communs, c aqucllc General, Membro 
.fa Camara Alta do Parlamenlo, 'l'ambem • Fran
fa. qU!lndo f.,i amraçad" pela Cunfcderaçiio de P,I, 
"ilZ, qtlC prlljcctllu a dt'lIlruiç!a da Nova Ord('m 
desse llais, o (;urpo Ledllativo manrlou a 11"0 

Deputn·!o Sr.!},!, (l Ncgociat;lil' com EIRC'i da Pros
.ia, sendo iUlquellc Ll'mpu c(,Iehrc a ancdocta de que 
o ltei, pergunlandlJ.lhe cum irl,nia - se os SoldadOl 
Franceses er:io I'l'm disciplinadClI - _ aquelle De
putatlo respondcr:a - noa.,,(),t ;",rn;~(), o dirão.
Ainda que estl)u IJeflluadido, de que ° Go,emo 
lnglel, bem calculllllllo 08 sel)~ inleressel, eente ., 
Yantageds de reconhecer a Inctependellcta do Im
perio do nra~il, ~ já DB seo _ Pilrla"!'ento, e ~ini .. 
&crio le tenhllo (~lto ,leclaf.lçC1e5 amlf[a\'ell, dllen
do o L'lrd Liverpool 110 Ucllllorio sobre o Estado 
do Commercio do POli" nas rela:;ões com Portu
«ai 8 lJr:1Sil t que, or4,':,ntloose Il quatro milhões es· 
aerlinos a clporlaçl'io, tres quarta.. cuio par. elle 
Imperio, sendo de esperar daqt.i cln diante rapido 
pro;rcss?, cl~tretanto que. l.Jurtll!.{1l1 ~e ~cI~a C8tacio~a
rio; c cl.er..lO Mr, C"wun:! f que haVIa Justa queIxa 
contra n. Co:,lel de Lisboa nl execuçlio dos Tratadosf 

entletsn10 que ex~erimentava C"lnstante e lib,~ral 
.bservaneia dcllC'S 110 GO"l~rno da Rra"il ; DI'O convem 
perder momento tle c(!Deiliar á CUS!lO ruor hum 00- . 
'Yerno t que he o unico, que, eom providencia po. 
Jitica, dcclarou não ser Pa.rle l1a !',mta AlIillnça, 
• que todavia tem a, maior inftuenda no :rheatro 
político. Emfim permltta.se me lembrar aqnl a ma.. 
:'Jima do EstaJo de E1!lei ele POlt~ll D. João 
V. - Guerra com todo o MUlldo, Pia com I". 
pter,.a -. 

O Sr. Carneiro dfl Cunha: - Aqui se tem di. 
.. que o nobre Deputado nomeado pelo Governo 
para nosso Agente em .Inglaterrn ela o que esa.. 
ft mais nas circunslanCla9 de desempenhar a Com. 
• illSio; porque era da con!janç~ do Imperador e 
"mbcm da Nação, e porque tinha em Inglaterra 
... tabolado ja uma negoeiação com bom exito; eu 
aão du\'ido dos seos talentos t não duvillo que ~ 
ja muito capaI de desempenh~r fi que le .lhe 111-
cumbir; mas resta saut'r se n08 podemo. dlllpensa
lo tio es.ercicio de Dcputado para se e!'carregar 
4e uma COipmi8!,io do Governo, em que. J~ es~va 
,oaDdo foi Domead<J para Depu&adOt Darei mil', 

vii ler Diplomatico, ma" .. ja em ultimo "cuo * 
quando ja não haja oulra recurso, de que .lançar 
mijo. O Governo ainda núo mOllrClu -que u 'a .. ta
gen8 'luO ellpera tirar, I~ndo ° 1Il'f[0CIO inculltbide 
80 Sr. Rra,.e Ponte', nenhum outru c,dadau a. Jk" 
de t.iOD8P.guia·. A Cummi8aa10 assim parece entende
lo, mlls eu creio que p.ra ilto eontribuío a idéa 
do lierc~onveniente (azer a vOlltcde do Imperadur ~ 
e eu mesmo não YOu rODtra i~80 SE! nós u pol'lt-moa 
farer. porém cu creio que nlio, e que um De. 
putado nomeado pela Nação nenhuma A uthoridnde 
tem poder de ° remover para outro emprego, O ar
gumento qtle ja ouvi de que R AIi.eDlbh~a pode 
fle~t~ falO rr?ceder como pro"edeo a. rt~~peil.. dclt 
MmlRtros d Ktthitlo, que umbem {.'fOO e6(·olb.doe 
d' t2l1tle 08 RepresentanteA da Nação, não t"m p.
fm mim pt"lO algufU ~ ,·lIes mio ddl/wio de 1ft 
Deputados e de exer« er como lae" a8 ilta .. f'&ln~õa 
na Atlll('mbI4~a, 0 o Sr. IJ, aui POllte~ be fur palA 
a Commislião deixa de f/jl,to de ser 1lt')Jotacto. 
Por tanl" o unico MQt!VO que a meo "~r pode 
juslificar.nol!l de consentir no que n Governo pro
llÓl!, ho • precisão ab~nluls., " ratla de ootro re
curso; mall, como ja dflie. ;,;tn nlin está demon .. 
tra~o, e .uLeI me parece que não faltar', Ciuem va. 
multo mais podendu o nll: rp. Dt pUlado faler o 
relatorio do que passo .. fOm Ingllltena, pala .lIer
vir de in8t,ucçao a .lJ(um ílul,., que li.. recnnheça 
habit. Tambem ouço f;allar na prtlitla Com que de
Ye partir, porém "e aR c1ft'unstanda" !.lHO urgenl. 
muito mal tem (eito fi Gotcrno tm dt'bnr as cou. 
... 10 aperto ela saida no ptimriru Paqllef.· ••. "0 o •• 

••• •••••• •••••••••••• o •• D •••••• ~. •• ••• Pcu·tan&o hão ~ejo 
motivo .,.ra que .aia du DOI"O leio o ftOhre D .. 
putado; o diploma que lhe deo li Nação nillg ... 
o pode invalidar; e pllra que I>fl ialba. " conRa .... 
ça que os p'lYOI linh:io nel e baatar" olh.r I'ara O 
..urneto de "foto. da saa eleiçio. I:;OD poil de opi
Dião que não pUle o ~arecet. 

O Sr4 A,.~;o!l.: -.. Quando .e tratou beata A .. 
semblfa d. lIomeaçllo de Deputados par. Mini,,;. 
d' E.tado. u,eDtou se que podia coneeder·.e isto 
porque apenai ,'altariiioum 011 outro do. em -"'0 
dOi seol"mpr gOl, e que fIl'mpre deltlnpellh ••• o 
ai suas (UDcçóes de Representantes da Nação; ai. 
legou,se tamMm lalta de pessoal e.palt's de ,ad,. 
razer .1 obrigações d' aquelles empregos. Appal't'CeO 
logo depoil a precisão de um Oepotado pira in
tendente di Policia, agora allega-ee esta precisão 
para Iaglaterra e logo appatecerá outra pi&ra • 
mandar, por et., a Alemanha, 00 l}IIra oulrotl 
empregos, e deste modo C1't'io que se .c.ha isto 
antes de tempo. Eu não crc'lo que não tenhamos 
homens para tlel lugares. mal 8(' .... im hf'. pergun
to como bave~os de ti.rrrar duas Cam"'.s eMn que 
naturalmenle havemos ficar? Eu .!orém niu lenho 
tal receio; procurem.le os homens babei, e elle. 
apparecerão; e por isso não estou pelo I'arecer 
porque não vejo ah.oluta .~idade Pergunto eu. 
8e o Sr. Braftt PonlC8 adOPft'sBe 011 mor'8ie , não 
8e concluiria a nt'gociaçãn P Creio que êempre h .. 
via de ir outro dellempenha.'a. e' 58 a nao file .. 
se com taDta brevidade por -não tt'r lá et;laclo, COIU. 
mais Yagar ellnlt"!.!uiriâ o fim a 'que se Vr"puDba; 
alguma demora "'ais não emrecia 80 Mm exilo d. 
negociação, que I!empre se ',lla .de ullimar se .] li. 
g!aterra elltá di~!Iota • i ... so Niw v~jo poi'- eaaa ia. 
d.8pensavel preclliio de que ouço fallar, e por i .. 
10 TOSO OOD.tIa o ~arc.~r_ 
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() Sr. !f!n"'~#".IJ,:' - Se me )1r"J'M~rll a ju1gar e por se asscntar que trabalharia com todas 8. 811._ a.. ~iiru da "Co~lInlib8,'lo pdo. la~ntCl8' dl) illustre for~'" para a f~licicladc dn NiI.(,'iio. 'l'cvil.~e ~m Yl'Ioo 

llrt ... iluto. ti~ ('~rt(\' que liA, hala .. :;'. da mi~ha rl&- la 1I0llle'ar Depatndos pur tlldas as cla'lIe8, e t) 

,:iu II'io duvldana /lu-tentar' que tocrla l;re':11IO que 1100rC Ueputll\IO foi Ir.mbrado pUla. dalooliC HUlatat 
to .. ., COllclUlla o mC&RIO ilIu~lrc Deputa.tu qt!C a a quc t~rtellcia, pelu muito (lU~ ti,.,h~ uabalbadD 
,. illcipitJu; direi awqYC btlln seria que eUu podes- 110 arrilOJO dClItcsllegoclos lia Pronncla; a elltu 
.. ,~r., iah, he, que podclI!Ie scr dispensado de Ue- ,asóetl eu' attco<li J co .... ,' otttrus mlli~c~, qll:\ndo se 
p,.tado; mas rstA he • meu ver a gr.mde ,1ifíicul- ica a nome:açiio pa .. a ° aC('rlu da clC:lçao; I! portan
~1I(1o, e 'l"e ",o(la olio ,1 ,kstruid... O illuslre tu mio se eoitll no uso de dizer que o meSRlU que 
Deputado 4lllC cmnlJateo a minha opinião I,arc:ce- clle póde fl&zer", púde tambem fllzcoJII O sUJ>plen
JDe que não dCêf~1 OI Rleol "OU8 princip.tes .rgu- ,.~. porque Ali Clr'°ltllSIR:lcil&!I lIiio. diHerellt!;9. ~ !3U-

meDto", poi .. 4" luali ra'úclI a"o d' a'luellllS que na- meBU-6e tambem emn os cClnht'ClllIentos :ulqutradq • 
• prová ••. ' Visse o lIubre. Deputado que tmdo és. em Inglaterra t e Q intr~ducçào f}UI! ja tem l'Ora 

ja di!lpen.a p',r fim o bel. da N~'Üo, he expri- cliftcrent:'sper8unágel1li; mas assim Clllno o nobre 
JIIir a lua v"ntade o c.,neede la porque nó. esta- De,.utKdo., que 0\11) linha C:ises conbedll'entus q"'lUI. 
1110. aqui para o promovtr pur todos os modos que do li cbegou, a 1)l1lD.oira Vl'&, os lldfJl1irio, Iam
Ellie au 11(111'0 aleaace.. ornas elite argumento he bem Olltro que v:. 8~t)rê\ Oli pode igualmellte ai. 
~o. 'Iue .. ada ,p.ClVilO I,,,r provarem demllliiado. Que ta!,\-'8r \ oca-o e,t:i em ~e e:.colher um lli)mu~ 
• A"""mbJi!a M .uppic °UI)licar a "unludc da Na- Ilabil que ele certo se ha de adlllr se o procura
Ç{IO lae illne~avch m:!a a ASIlenIlJt6a fie uma cor. lem. ( Apoiado.) Eu faço nlllite caso das ~uzea 
po,açii,) de homells sugeitoa a .er!os, logo, pbde de- e lalentos do Sr. Purdi.W; mas a filllllr Ú Vfrdade 
lerlfllnar um erro cio que le lilgao graDdes lM!es, niio o considero no ~r.ío de llOt\cr hombrear COIIl 
cn:iu he eSla 'ccrtamente a vontade da Nuç.iu. essc:J J!'randclI Neguciadores Diplornaticoli; h. de lia
J)~itelRt)·nos. Sr. l:tresidente, de argumenlos va- ver muito quem vá fu;,:er o mesmo, (.4po;ado,) 'o.; CllfD cUea nlio te acha a verdade. Qual fui Além disto essa inlroou(:ç,io que ja la "'10, e COIQ 

4) fim da nOll. reullião 1 Fazer a Constituição ,e que se argumenhl, ~abe se que um Urasileiro Ih'. 
a. reforma. ul'gentel e iadi8pensavei.. K .,or ven- deo, e que COtlpt'fOU para tudo ............ ( O ora-
,ur. indo tU encarregado de ullla commi",ão l Ie- dor fui interrompida pelo Sr. lJrall' PU1ltl& que, 
J'ei J>eputado? Não. I.ogo naio deumpenho aquil. disse que elle estAva a\'&II*.·ando flllsid.dcs, e que 
Je para qUl' fui e~lhido. Ora 88 nenhulR de b{NI .»edia • palavra p:lra o desmentir. ) ·.l\n mt'noa, 
.pode uir, lIenIJu." de nós pc'Kle votar rara que continuou o orador, auim o tenho ouvido di~cr a 
outro laia. Diz'fie para modificor a pruposta do Go- a VOI geral h~ que 00 ,H!lpolito deve0 o nobre 
:f.rno que v:.i o Sr. B,a,,' Pontes Jlor aJguns me- Deputado a farihdude ,das introducções; e como 
.RI; mas se o nt'gwie .. e nlio concluir nesse pra- elle be conheeirlo por 5eos sen'i~os -prestados aC) 
,., ba. de elllar um anno ou t10118, • fiCRID08 p.&va- Drasil e reputado benemerito, h,to, foi geralmente 
.-I .... d .. luze. de:le. Se a ASII'mblt!a aSliÍm o de- acreditado; mas o que eu mio plSSO deixar d. 
,rO,&ar dign que n:io ~e maia meu collega ; eu o ver be que esse Braliileiro sl:ja sufficienle para se 
41J,açareipara nUltca Dlai. o vcr assentado neste enC8trtgar da negociação. Eis aqlJi pois ,u" COla 
recintu. O ·lIobre Ueputlldo conveio em que a As- capacidade ballanle, e ~e o Govelno pro~rar be .. 
,emlllé. n;io pode cuntrariar os votos da Naç.'io t ainda achar .. outrol; sem haver 'lI'cessidade tle re
~ogo"e evidelltc~ que n:\U polle deliviAr OI seos Be- vogarmos um" Lt"i ha tiio pouco' tempo promulga
pre.eAlanle~ do ,,"r.rdclo p.ra que OI mandou. O da, faz~ndo sair do beio da As~mbléa um do • 
.esem{Jlu do CAIO de deeo\'. não tem lugar porque 800. Dcpulados, que est;' em !-ervi,.o maia impor
.. &:i Inteiramente flíra da r('gra; em um casu dia tante do que esse de que o Governo o perlende 
.0 Deputado estou doellte, e por. isso impossibilita. fllC Inegar. O mesmo nobre Deputado assim o re
.do de com.,arecer, e MO outro dia (~slou prompto. conhece0, porque e Jargoupllra .ir tomar assento 
.A A.'·mbléa sanccionando a dcJiberaçüu do Gover- Dute Aug\uto Congresso. Ponderemos, Sr. "'resi
)lO b~ quem arreda d' aq~i o ilIustre Deputado, e dente, bem este negoeio; se n()8 dermos occasiiiD 
Diu he eUe que não comparece per impedido; por a que se tire um D~,)utado para este ar.niço, ama. 
.unto a nature~a "os dou. casos he inteiramente DM 8e JH!dirá segundo .,ara' outro, ~ em breve. 
:dilrerente, e por i880 n:io ptlde Argumentar-se de com o pretexto de niio haver gente para o. empre. 
UID par. o outro. O nobre Depulado bem conhe· gos, dlssolve·se a A 85emIMa. Em UIU p' .. lllVr. 
CIO • furça do 11100 argumento, e por isso não o ou olhe plm, o fim da 110811& nomeaç1io, ou para 
:en~arou de frente" ladeuu, e veio alle!(ando que.e o bem da minha Provincia, ou para a dignidlldo 
"caIO te nii.. maudava a pessoa indicada pelo Go.. do Impelio, nio ~ coavir .. m que saia d' aqui 
.erno per.lia le o negocio com prejuiso iounaYel o Dobre Depulado. Seria o mesmo que cortar u .... 
;c1a Nar:ã .. i mal a i"lo ja está respo"dido que a braço para .. Ivar um dedo. 
.llyputbcae sc; Je pude,ia veri6car moatrando-lIe a im- Declarou.se .diada a disnsllÍo por ler dAd. 
:p1I,,,ibilidllde de achar quem, fiSC88e n. vezes do a bora. 
lembrado pelo Governo, e que esq carenCÍ8 abso· O Sr. p,.erillmle deo. pan a ord~m do dia o Pro. 
Juta ele outro individuo cap~1 não eslá provada. jecto de COilstituiçlio; e na bora propria a continu .. 
PoncltlTmol mai., Sr. Presidente, que o iUustre ção do debate do Pnr.ecer .. ue BC acabava de adIar. 
J>epulado o Sr. Brnn4 Ponte# quando roi nome... Levantou-se a 8eltiáD ás 2 boras e um qulD'ta 
~" par. ,,,ata Al8embl{oa esta.a elD Inglaterra, e da Carde. 
dtllo ae lembramo pelos leOa relevan&el aerviçOl. José .Anlonã, d~ Si/fia Mo'ÜJ t 'Secretario. 
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S~SSAO DE 6 DE NOVEMBRO. 

Presidfmcia do Sr. ft-lac;el da C08ta. 

R l:llnidos os Sra. Deputados pelas 10 horas 
tIa manhii, f~z·se a chamsda, e acharão.se presen
tes 71, faltando com causa os Srs. Pereira da Cu
fllta, Pinheiro cI' Olivei"a, Ribeiro tle Rumde, 
ÂndrRdrl e Silt:a, ('J08la Âgn;f,lr, Ferreira No
z're, Pedreira Couto, Cosia Barros, Brant 
Pautes, e O/anda Cavalc"nl;; e liem eUa os Srs. 
Rjbtiro Campos, JJoNiz Tavares, e Nogueira 
tia Gamt'. 

O Sr. Prtsidcnte declarou aberta a sessão, e 
lida a acta da antecedente foi approvada. 

O Sr. ,Ma,;amiO d' Albuquerque: - Eu man
do á Mesa um requeriment.o de David Pamplona 
Corl:! Real, e rcqucilo qne ~eia lido. 

O Sr. Secrctario CaltR.Gn 'Ieo o requerimento 
cOIlcebido nos termol seguintcs: 

Sobera!'l\ Asscmllléa: - Com o mais profundo 
respeito ch .. ga antc csta Augusta AIsembléa Gnal 
Constituinte Q Legilllativa, o Cidadão Brasileiro Da
't:id .pmnp!ona Cori!! Real, a exigir aquella .audavel 
~,ovidencia, que só pode encontrar no abrigo da 
J ustic;a Em a noite de 5 do corrente me. de 
Novembro de 1828, pelas sete horas e meia d. 
nC'ite, ach~ndo·se o SupJic.anle dentro de sua Bo
tica em o largo da Carioca N.o 15, observou que 
o espreifavão o Sargento Mór José Joaquim Ja
fwario Lapa, e o Capihio Zrflriflo Pi,!,ef&t~l 
Mm'eita Freire, amboÍl do Corpo de ArlllherJa 
i\lont.ada, ao tcmpo em que o Suplicante estava a 
conversar com José lIJarlinl, e logo que este se 
retirou, 10 dirigio ao Suplicante o dito Major L~
pa, descllTregando-Ihe uma grande bordoada. e dl
Rndo - Voe*- Você não he o Brasileiro Resoluto?
Mal JX>de o Suplicante evitar o golpe, que o apa
• hou desapercebido, rltirando-se para dentro, por 
JlCSI& oceasião estar na porta, e di,cndo não ser 
elle, mlls assim meslllo fui então perseguido pelo 
dito Major Lapa, e o Capitão itfO'l'eira , que en
trarão na Botica, com palavras ameaçadoras, e o 
~esmo Major Lapa descarregou segunda bordoad~ 
que o Suplicanto recebe0 no ante· Maço esquerdo; 
... comu com &Dlargu[~ lhe aauuWliIO Q ., •• 

tado de procurarem massacrar um eidadtio faci6co 
e innoccnte deBtro de" 8ua meema caea, elles per
guntando se o, não conhecia, foi o me,mo su. 
plicante insultado com os mais afrontoao8 convi. 
cios pelo dito Capitão Moreira, que até chegou 
• querer contra clle deS'embaibhar um estoque} 
que trazia em uma bengalla. Como porém aquellea 
assassinos então reconhecessem niio fier o supli. 
cante o Author das CartAlI, que nos papeis l'ubli. 
cos tem aparecido com assignatura de Era~i:ciro 
Resoluto, se relirnriio dizendo que Ee haviAo (nga
nado; devendo o suplicaute a sua vida sóme:lte. 
tal reconhecirr.ento. Prf'Benciarão este aC()lllecimento 
muitas pessoas, e o 8uplicante detignlçarlll.mente tem 
em si dual grandes contusócs, uma no nnte,braço 
e~uerdo, e outra sobre a orelha direita; e desta 
ultIma que sem duvida foi dirigida a tirar·l;'e a 
vida, apenai só o :lCIS,O a conservou ao Sllp)j('ante. 
Se alguma atrocida(le parece merecer providtnda, 1,8 
sem duvida aq uello, pela qual lIC chega a violar a 
seguraRça do Cidadão dentm de sua melma cau: 
• impunidade de tal deHem he llem duvida de pes.. 
simlle con~uencias, que p:ra se evitarem, vera o 
Suplicante mui rcspeitoliamenle pedir a estA Sobera
na Asscmbléa aqueJlas prctvidenciap, que exige a se
gurança publica, e indh"idul doa Cidadâo. Bra
sileiros t ata('adlL só porque são rec'lnhecidos por 
Brasileiros. Rio de Janeiro 6 de Novembro de 1823. 
- David Pamplona Corte Real. 

O Sr, Andrada Mac/lado: - Esta materia 
deve ser decidi<la com urgencia. He na venJada 
original que o ser Bri1siléro, e ter sentimentos Era
aileiros, airviio de motivo para ser este homem ata
cado }lOr aquelles que estão ao serviço do Hruil. 
Eis.aqui uma prova de que 8 Naçiio está. dividi. 
da em dous partidos; cumpre que estejamos á lerta. 

O Sr. Cameiro de Campol: - O que eu 
ve;o nisto Bão conl!equencias dos excessos da Li
berdade de Imprensa, porque muito se tem abu • 
sado deUa. Entendo pois 'Lue devemos tratar letD 
demora do Projccto de Lei sobre essa liberdade, 
que be uma das materias mais urgentps que temos 
en~ mios. Be na .verdade vergon h080 que na oc
casur.o , em que cUldamos da formação do nosso 
Pacto Social, aPllareçãG tMo frequentemente escripto9 
'lu, üu liu lIlJlI 'luç li.~ijQ"s ~fa~rori~; ~. li" 
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.... dro u detemn,.,.tarM •• i.aipit1.a., leia 

'I"e apparct;ft um~ IIÓ an:odpeçlo de que 18 PO" 
,ir ••• I~IIID l,ro.ello, I"!" tudo em tu •. ub! .. 8e 
enc.nli .. ha .'· .... ente a esetlar deeordenl e nvahdades 
fane.I'" enlre .01 cidadãOl. Tratemol por tanto. dca
lO . ProjeclG de Lei, poi. nua me t-rete. mal. ne. 
ftlurio do que eohibir. tão d~sc!,f\.cada II~ade. 
E.ce m"mo tilcto eo nao o considero lIe nRU co
mo um rc"ultado de tão acandaloso8 alJu801. 
• Vepois deltll. re6exõe., foi. l'eD,eltido o reque-

rimento á Commls!!io de Justiça para 4.r o ec. .. 
Parecer eom urgencia. 

O Sr. And,.ade MtJC1UJdo: - Tenllo para 
Inandar á Me.~ ulna Repreaentaçrio de Jo.s6 <:ar
tJulllo d... Si/fio, CJue ",na sobre difTerentell ol~ecto. 
ptrtf!ncenlel á Provincia de São I'aulo. 

O Hr. 8ccretllrio Ma;a roi encllrrrglldo de a 
exanlinar para se lhe dar o devido destino. 

O Sr. Nogt,c;ra d4 Gamo elltrou a cste tem
po nl SaU .. 

l'aR~"u.ar. á ordem do dia, cujo 1.- objecto 
('ra a dillCUIÚO dOI Arl. 14, 15 , e 1ti do l'r~ 
jet.lo do ConstituiçiãG, que tlobão ficado adiados 
com .1 ru~rti,a. emendas na 8essão al1tecedente. 

O Sr. Carne;,.,,: - I'eço a pAlavra 8c',mente 
para oflêrtt'er uma cmenda, . CJue me )laree(~ tirar lo. 
d ... 1 duvidas, e conciliar todas 113 opiniões. 1·:u 
• concebi nOI termos seguintes, guiando. me pelu. 
principiol que bontem expul nesll1 AS:icmblt:t&. 

EMENDA. 

Suprim:'jn •• e. OI Art: 14, 15, e 16, e em seo 
lugar ISe pOlIMo 08 8cgDlntes: . 

A Conltituiçiio dedAra CJue reconhece a 1l~11-
Ri''io Catholica A l)ostolica nomana como a IID1Ca 

.erdadcir. t .e por tanto a Rel!giúo do E6ta~o! e 
• unica por cUe lIIanteuda, c a que he permlUulo 
• culto particular, e publico nos Templos e fóra 
dellel por toda a extcnlliio do Imperio. 

Quanto lÍa outras Religiõel e 8cilu8 que JIOr 
.ia de Colonos. ou c,uacsquer oulros EstrAngeiros 
que a. prorc~sscm t e 8~~ d~8Cendente8, ~ellhiio já, 
011 pesslin "ir a ter exultenclS ~ no ~m~no, .!Uaa 
• rfio todas toleradas: e Seol 8ectarlos gozarllo do 
li.re exercício du Reo cutto, quer nas CAZal de sua 
Itl\;,itaçiio. qlh'r ,l,·utro do recinlo ~OI 8COS re8pe
etivos 'remplo!: e Capc'llu!t, construul.. licm cam
pafti'lriol • c na fi·,rma uzada nOIl paize8 C~vili5adOR ; 
.. em 5eríio j.ÍI~ais incommodados, 011 l'rlvadus do 
UIO (tl''It.e dirello, ~om t~nt. que r~speltt'm a '!lo
ral pullhea (' o estabelecimento RellglofiO do Palz, 
• que a titul~ de IlcligiiiG • Vlotelili6mo niio tlJ~
belll de mnd'l .l~um Q 8eg,,!rll~ç., paz, e tran.qu! .. 
lidlule ,to IIRperio, e o. dlreltol que a Con8t1tUI. 
çãu {(rll'anle fi lIeOI habitante •• - Franc;lCo Car116;ro. 

li'oi apoiada. 
( ]4~" Ilaráo OI Srs. Teize;rlJ Va8contell08, Bi,."0 l.'tJp,.l!tio JI úr, Ribeiro d' .AndrQlla, e 1.1",e~

íh t! AlbllfJUtrque, mil Dio se entende o Ia"'n-
grafo fUrt". ) ••.. 

tI li1r."ndo.le 11 materla. dlSeutl.d.a, decJa!oo o 
~,. l~,·elfitlmtl! 'r!e "ar. maior fac,hdade, Yllta •• 
.,ompnr.a~du das. c:mend... poria a .õtOl a doutn.. 

I.,. d ... Artigos tal .. ,1 ."tna ndigida, ~ de'fl 
as emenda otr.necidaa, começando pt:la m.~s amr ~ 

O Sr. Paria IAlbato reoqucrf'O ~ yohtçllo nUlUle 

nal ; mRS d('pois d' algum.. rdlexoet;, tiflldu pro
posta foi regeitada. 1 .. 

I'rn~ então o Sr. P",ider,te la vot~úo. .: 
ar'e do Arti,~ l· •• t~ 6. pal.v .... lf)"..&tUtI,Ik. 

~1,.r;Rtã,,; mas":> o Sr. Si/z.·" Li!l~Jon pOJlder~~ .3uo 

el/ta parte do Artigo a1mla deVI.' ~er tiubdmdl a, 
e par iSflo se cc,,"sultou a A~c;emblc. IOlIre a mca-
ma InbrJi"isão', que rc,i rc~eltada. . 

·'1'ornou o Sr. }Jrt:8M,"lt o propor, nA forma 
indicada, a 1.1 pnrtc do Art. U: Não foi ~pprovad .. 

Passou (a ~.' p:srlc dn mesmo Arh~o; Inu 
IIlIscitou.1re um vivo clclmte subre a o:'rleIQ das rro
ro~lll!l p:ua.3 ~ot3r;io, quereo(lo. "!l." 'jue 5: )Iro: 
pozesaem ptrnt('IM as emtntllls relnlluR ai I. INl~ 
te elo A nigo t c outr08 que se llropolcsSC a '1." 
p:lrte do mesmo Arligo .. 

(u} Com:lIltou o Sr. 1'rt.,idrnte A Apscll\~;Jf:a 
se devia offcrt:t'('1' li vot3~·iio· D ~ .• parto elo Arugo .. 
c rl'solve(Hc que não, por Rtr deslocada a propos~
çli(). It:!lIal fiUOCC8S0 teve o Art. 15 em r.ua tolall
dade. () .A rt. 16 tllm"Nn nlio JlIlS90U. 

Na rf:colh3 das cm~'lIllfls variar;'io muito as opi. 
niões "obre qURes «,rilo ll'ftis ampl~,.. Os, SJ1I. Bu.-
1xI C(lpdl,;o ftliw, OrtICHa" e Lll'fI G~mu llCtla
r:io filculdllde p:Jra ",tircr as ~,,:ss, a fim de f .. 
cilitftr nai!! a ~ol,,<;ü(), ncrt!:('entando que Fe lou
vav.ío n\ do Sr. Fra,,:·i.'tro Carneiro: (:on"e<ll'O-8e-
lhes. l.enio·se ali dua ~rfl. A,lIl.J·atla ,'·tachnflo, 
r,.r.!!'",~im, e J',·ullci.w·o ('nrnciro; e cOll8ullada ~ 
Assemblé:a Eobre qUltl (las t!lIlendas .106. doua Im .. 
mciro8 Srs. UeputadoR dava a Ilrcfuencla Jlor aua 
amplidüo, olJ1C"0 a do ~r. Amlr:lda ilJ"c/&Gdo • 
maiori:a do,. vot05; c cntr:mclo novamente rm con
clIrrencia com a do Sr. li'mll;;'co (,.'"rnti,o, te"o o 
meam I' lIUr.cessCJ. 

Prol'oS então o Sr. l'rc,idCtlle a 1.· pllrte ,la 
emen<la do Sr. .A"dr(l(ln ./tlaclltltllo ao Art. 1:1 atAS 
ús palavras tfest;nccln pnm r .... o:t .fi"': l,'ui 'l!prova
dll por. m VOIOS. J~: porfJ.uc densf!e, preferir,. na 
vouçiio da 2. A ,lllrte do .\tlJ~'O, Il do Sr. V"'K,u.ro, 
por s('r 6ul'prcfish'a, foi VfIclt:<1da á vu1açüo e ap
provu(la 1'Or SS votoP • 

A 1.- parte da cmem)a ao Art. 15 até ús pa. 
lavras culto dmnutico fili Ilppro\':uia I'0r lima gran4 
de maioria; l\uppriminwM:c a ~." Ilule deRte Arli
go por Ile julgar c1nlocalJn, ~InICl jf. Re tinha pra
ticado com a do AI,t. 14, fl~f\'llncln.1ôQ por tanto 
o tratar desta materia c.m 11I~.r l!J1ropriatlo. 

A cmCllda ao ArC. 1fi r'~~OU com grande 
blaiorill. 

O additamealo do Sr. /:01.'11(1, Fm:nco .0 Art. 
14., pollo aí votação em lug:lt competcnle, foi te
geltado. 

O do ~r. "'~r::ltci,.o tamllt'm nio pa~u. 
O do Sr. llmr;q"e. de lln;r.ruu ao Art. UI' 

foi rClicrvado para BC tralar conjunct:lmcnte ClOm ai 
emrnd.. do 8r • .Andrada Alachado. por c'.'on"relll 
materia identica. 

P8I60U.1C ao Parecer lia Commiuio de Coos
tituiçúo sobre a dispensa nr. IAi para ter empre

do na qu.lidade de Negociador CID Londrel o 
St B,an' Ptm.It" utiado Da aealão antecedeate • 

( rc) Corno "'0 he rara m tm .. lU cIar. • "Inati.. .IA 'Yo&açio t traucft\'i .. propria ,.. 
. ..,.. elO 'lU, .lIt(,· concebi". Da ..&~ 
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o Sli'. CliV'wnV'c1P ele Cfltnp()l: - 'Ea IIro eoaO' 
iIlwUJlo!ia, • ~Il'. Presidente, a fallar deata Indicação, 
ae ~I\O VIsse, cOlltra u que era de esprrar, o il. 
lustre Deputado, ~ll:.! tlio grande oppflsição lhe 
tem fit!mado. repelir a~gumr.nto. jli debalidos, e 
prllduzlr outrOI nO\'08, Ntio quer o iltustre Uepa. 
tado, qu" elita Âugullta Assembléa tenha poder p" 
ra dispcI18ar R qUlll,~utr \femhro della das fUDC. 
SÓIS de _ Depu,tado, porq.ue Bendo eate -nomendo pe. 
la Naçlto, ao esta o pode remover fio deatino que 
lhe havia dado. l'orém, Sr. Presidente. não de
monstrei eu j.i que eate Itrgum!'nttJ, alias de muita 
força para se nt'gar este puder aí qualq.uer outra 
Authoridade, era inconcludl'nte para ellta AIse:n
IMa. que sendl) n ReprcM'ntante da meama Na .. 
çiio, Ile o leo orgiio, e ellprimól a lua .ontade? 
Se o ilIustre Mt'mbro lIao de~conhece este Au~uI. 
to carllcter dia AssembMa, &amIJem lhe niio deve 
'Degar um poder que lhe he inberente, e qUI 
Deces~arialJlente ac acha comprehendido na delt'ga .. 
çio ampla, qUI lhe conferio a N lç:io. Para ser 
concludente o argumento, devera o illustre Depu. 
tado mostrar, qUI! na delega,~ão gt'rltl ae nRo com
prehende este poder, ou lJorque a Naçõo upres· 
,.mente o bavla reservado, ,ou porque seria elle 
• pposto á Datureza do maDllato, e delegação que 
recebe0 a Ahsembl~a. Ura isto at6 agora se nao 
tem demmutrado, nem jámail' ae poderia demons
trar; pois segundo 88 princiJ:iol fundamellt;Ie. do 
Govelno Rep,esentantivo, em que a Nação, de· 
poil d. eleger oa aeos RepreS4'Dtlnlel, de li de. 
mlUe tu\la a ingerencia nOI negocioa publicOl, não 
te pôde concluir, que pol: ba!er rehervado para ,si 
a nomeação d~s Deputa/los, bq"f'm eRte" sem ta. 
eul!lade para ctillpenSar\'lD a algun.. IIellt:8 (om cau· 
.. jusl. do elterdcio conftrido pl'la eleiçiio, quan
do alia. na msioria do ajunlamell&O de todol de
poRitnu a mesma Naçlio a SU.l 8uprem;, vontade. 
Nestes termos, como insiste o iIlulltre Deputado, 
que esla .. hlt'mhlloa mio póde dispeDar ao Sr. B'a,,' 
PU,.'FI do exer cicio em que 8e acha, só con.! o 
(undamt'nto tle lhe ler .... do dado pdit Naçao P 
Niio está por ventura a Nação r('prl'liclltada nellte 
August,) Congresso? Etalllo neUe lIe aelA. r"pre
.entada a Nação, que he por ytrtnde dIta repre. 
sentação, que este mesmo Congresso examina '11 

Actai daI eleiçõel dOI seos Deputadol, e IÓ de· 
poia da slIa approvação, he que eSla~ l'leh;õc. Pro
"inc:iael recebem o caracter de NaClonaell t e que 
DÓS, de merol DeputadcJs da .Pru!incial qu~ 1101 
elegerãu, 50m08 elevado. ao Immlllent~ grao de 
lleputad08 da Nação.' He tambem em vIrtude dei
ta representação que e~te mesmo COllgresso, como 
Juil d .. causal que lhe oft'el'ece!" 08 nomeadol 
para lerem dispens~doa, ou 08 dIspensa temVC!r~
riamente, ou os elume 'perpetuamenle do e](erCI4:IO 
de Depurado, chamando para fazer as suas v"~eJ 
.. Supplentel parà ule 6m nflmead4ls pela Naçno. 
Elita Auausta AssemlMa, aUendendn ao ~rave in. 
commod06sico ou moral, que lhe apreflcnta. ~ualquer 
Deputado, póde di~pensa=lo do seo e:terClelO abso. 
lutamente e não póde dl.penllar pam que elle 88-

ja empregado em uma Commi8são,' ~'onde e.per~. 
II10S grandel vantagens. para a N açab! He mall 
ponderosa a causa particular, dp qoe a ('auSa pu
blica 1 Portanto he bem vi!,ivel que o i~lu8tre Depu. 
tado insiste em um argumento l;ontrarh)á nature. 
la ela aqgusta dcll'gação. que rC'C't ~ ,st. Aas,m. 
'léa • • do GovcrJlO l\epteUD"'UfO, qu. lolllOl 

abraçado. O iI1ultr. Membro lIotoa lia m,iaha ... 
pna'. o d"feito de pronr demuiadamente t .Pf,li
c.ndo·lbe a regra da l>ialectica que di.s - qtud 
";,,,i, pro",,', n;I,;1 l',ubal - ponderou e lallltntoll 
OI grandel malel, a que ficaria eSlllllta a Naçio w 
.. com etl'eito 18 verati,calse eur. laa cotal deli .. 
tenda de iagerir... nOI negociol publieol para .
entregar á uma A8sembl~., qUI selldo compult. 
de homenl, OOde errar, e póde me,mo preYar1car. 
Elta deli~tencla, que, rigoroaamtnte faUando, .. nn., 
póde duer d. Na~ão, porque IlÓmenle .. yerUica 
na parte gonrnada, PO'I .ootra parte empr.gada 
DO Governo continua a tratar dOI intere.... CfJm .. 
mun ... be uma divido de trllhllho brm enlendida, 
que tendo lido em todo o tempo indilpt'nlanl Doa 
vustOI Imperio8, be h'lje &1mb... de ab • .,luta De. 
" ... idad~ m~.mo nOI pequenol Elladol, elll "oa
lequeneia do al&o gráo de civili,açiio, a que a mAior 
I,.rle dOI POVUI Cem chegado, que redu. á meru 
elpe(;ulaçõ.. e lonho. philol(lpbicos codal .s ... 
idéa. democrltic.. de traCar o POYO por li lIIelmo 
de todol OI nf'gociol ,.ublicOll. O. nOY(.I1 11101 e 
costuDle8, que tem tra .. do a civilisac:ão, o Inpe .. 
to de necf'88idadel, o grllnde trabalho p.r. li sa
tisfaler, .pesar d. perfd\'iio da indullri., final. 
mente o amor do "'pOUIO e d"" prazer ... ludo i •• 
to Ii~a tÃo ellrl'Í&amente OI homenl aOI seol ne,o
ciOI p.rtil'uIarel, e OI encerra lanto no tireulo del
le!!, que beln pOUCOI ('idadiiol pódt m dispor do 
teml'o preciso pllra meditar e tarar do. Degoc:i.
do Estado, mUito ma;. fllfndo a tOlllplíeação es. 
trema d. .rCe ·Iocial, cem que a maioridade d. po. 
voação leja inhallil para aa fllnc~õet polhi"al. Neltea 
termOl esta de.i .. tenei. geral que f.1 • Na,..ão d. 
por li melma cuÍ4llr "OI IeCIS intere,,", j" onde 
nalteo o helio e actmira ... 1 ~is"'lJl. Repre.entativo • 
he obra da Deeellitlade, .t'CIn8t:llad. e apFronda 
pel. ralio, lem que todavia le l;gÃo OI n,.lel que 
Canto reui. o ilIustre Mtmbro. Por quanto a Na
ção não demitfe de li tor'a a i"flffC'flcia nOI 
negociol publicol , nem dtll'ga 08 .eos I oder. 
sem aa mll,is firmeI garantial que lhe ' .. g\lfIio • 
hom UIO delll'l. Uma das 8Ula t!aranti.1 Ile • fi
colh. dOI IeOI Repreli8ntantel, nomeando aquelll'l, 
em 9uem tem tonht'ddo o maior telo pel. tau.a 
pubhca, e aabedori. para eft"efti\'lmert&e promover 
e faler o bem e a prosperidad.. da Nação. Para 
evitar 08 err"l e abu,ol, tfm dividido OI Poder. 
8"berano., dlndo mutua in'rrc~o' a cada Ula 
IObre OI outrol, Ingeitando finalmente ai delibe
ra~õel do Poder Legillativo ao veto absoluto 0.
IU'Penllivo do ~upremo Chefe da Naçio, em quem. 
le preaume maia cunbeeimento8 pratico. dOI n"lfo
CiOI, e da. implicanciaa t que pouio ter aI L,i. 
rta sua exetuçio, e oa malea que pclsão produar. 
Se wtla. elt.. ",autela. nio tão lufticientel par. 
quando, em casol rarilisimoll, a preY.licaçio .. 
tem introdulido n 'uma AIlIembléa, e Ilella domina 
um partido poderolo e inftuente que a arrlltra , 
deliberaçõel perigolaa, e muito de propolito pro
moye a delgraça e lubvenão do Estado;' a N .. 
ção, nall Monarquial Representativas, omelhOl' 
dOI Governol, por ser aq,uelle que re"Peitando oe 
dirl'Ítoa doa Cidadãol, "1 mantem ('om a maiCK" 
segurança, tem n",te caso em 1('0 auxilio o direi. 
to contel'ido ao Supremo Cb .. fe, ou de adi.r, oa 
de dislolver um. cão penena Allfmbléa. p"",S 
..lnr d. ruins ~ EI'ado. PC1r tinto tod~1 OI ~ 
18IIleDWI produudot l'ua demoDltrar, 'lu" a :.M .. 
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..... blé. pí.de emr! 8. ~r ecmtra ~ 'f\'; a~~... bAd. 
pro.ã •• Cf,ntr. u pnllelplo ealc"beletulo da sua Re
preHr;lta~·iio N:acional, e de dcwcrem Ger reputadas 
.. "I'" Resolu(,ões expreuéJ'" d. propria vontade 
d. Na~lill. A qllestjiO, ele q .. e UlItamoll, deC'ide·.e 
muito bem. 'fim fttas COD!lidc!'.~ões de ser uma 
Assembl· 3 .uKfÍla , erros e a abullu" porque nOI 
dl'y.'m"" limitar a df'd&Jir, se no caso, em que lIe 
reoonllte,' grande vap.t.I~ em tm ser ma"tlado á Lon
dres o Sr, 8,a,,' P(mtea, • dispensa da Lti he 
eu niio d. approvu(,1io da Na ... ão, que nos niio 
.andou p.r. aqui, se nljo pa'a p.overmos no que 
Ilte fC)~~e mais util e I'roficuo. ACCfescenta o ilhuitre 
l>c.-pulttdo que, bem longe de ser util li Nação ea
ia dillpensa, Ih~ s,·ria mui dimnol!a, porque o bem 
do ~Iado exi~e que os Membros dm Jhaemhléa se
jão il;entos de lemelhantes nomea\,õcs do Oo\'orllo. 
('onvcnho em r('gra, mal não na applicação. Por
que uma Lei ,·,a tilla generalidade b~ bela, segue
Ie fl',r ventura que nlio lutja CIISOS em que a lIt,a 
exec:"~'lio "'ja c1amnolia? Porque se seguem damno8 
do nlallçiio total da (."f'i, pódeose negar qae em 
algum •• eirculIlJtancias Dlio lieja muito conveniente 
'U'"I ellcler a 8U. observaneia? Estas .cflexôes bas
eio p.r. f.lzer patente. força de.3te .rgllmt'nto; e 
o que acerca dellc já t'Xpendi, "a primei'a vez 
que (aliei ,obre e.te A81umplO, me di~pf'nha de di
ler maÍII alguma cousa Continuou o ilJulitre Mem
b,'o. .e 'u. u'na r'ltio especial pala ser nomeado 
• Sr. Bral,1 Pu"tt" para NegoC'Íaclor Diplomatico, 
Ol,tr. nlio nleno., .e não he maill plJll· rosa. exige 
que elle se nl10 arrl·de delita AIiJiemhJé., qUI' em 
.I!rd.dc nrce8,"t. .Ie Membros enriquecidos de co
DIIt'M,,·en.lo!/ ·1\'liIilart's t e vt:r..:ados Ija praticll da 
eCftItClm'. e arraniol! do Exe.cito: que o Sr Btlmt 
Pm,te, havia 81,'0 ell'Ílo p"l;a De"ulado t não tanto 
ptolHS IC'tI8 l:IJOheciruelllol geraf:&, maa mui "'" ticu
Larmel/te pelo ramo M,lilar. porqhe tinha exercido 
• ('ommiasãu de JOsl'ector das '}' relt Arlfllts na "ro
.~inci. d.. BII~i .. , e por es~a rallilO b mesmo il/IJS
ire Ot('",,.do, que fo: a Eleitor n '"quella P, ovin
e:., milito IJavia cooperado para a sua eleição: 
CJue fjnalmf'nt~ o motIvo da ilJtroduI'çiio. e conhe
ei.tlentu, que t~ In o ~r. BrOlll PCJflt~8 com Df: pes
IO"S COIU ()'·em de\e tlatllr, nato era tão peculiar 
ao mesmo Sr. I3.runl PMttel, ('omo se ligurava; pois 
era be,,, .abido 'luo f ·ra H;p()li~) JOllé da Cosia 
CJue o intruduzira, e pur e",te motivo Í:':ra condero
I'lelo cum a Ordem Imperilll d., Cruzeiro; e que a 
csto, nu a ourro. muitos, podia o Governo nomear 
parA fIla N('~odaçãe, porque nelle I:oncorrem todas 
as 'lullJidl:des e drcunstancias para se peder au,:urar 
tii" ",im ,.~il() deU a , quanto espera doa buns ,ervi~oa 
de, ~r. n'lm! Pont"" Eu mio SCI dos motivos eGpeciaes 
que- entrarlio na eJ"i~·ão do Sr. Bro"t Pontes; antes de 
.I('r illtitr.llido p('lo i"ustre Membro, presumia qlle ~Ho 
((,rQ el"ilo Hepulado pcla confiança que neile Ifm 
• Provineia ,Ia Bahia t de quo dignamente advD
~HIR a ,'au",a do Rrabil; e o conl,ecimenlo que te
mim dOI H'OH tal.'ntllll, d", 8nal IUl(>s e do aeo pa
triut iRmo, lanto ml' ~eguravll nf'sta opinião, que niio 
\'18 nwtivos rara rtem"r a outras rasões da lua 
elt i«;"o; ora o tlUC eu de certo nlio presumia, e 
lJ:uito meno. o tspt'rava, er3 que houv~st:e quem 
Ie incultalllle na lesJ>~itavel presença do Pnblico, 
o n"te ~allrado RL'dnto. ((lmo author, ou pelo 

",..,en •• eon.o influente ncsta t leição! Nüo 88 adver· 
... qlle por CII. JIIaneirn 8e denuncia de haver com. 
.-. um "rdMl.iro "m6ilo I D,i&eDlOl porém do 

analisa!' uma materia, CJue mereee o .ai, p~'unc1 • 
lIilencio, vanlOS ao mnla que ponclf>rllu o IIlu.,", 
J>el'lltado .. Não PO"~o delclulr de rec:onhecer a grl~ 
de \':mtagem, 9"e póde ti~ar esta A~~u8ta AS6e~
blt;a d08 slJperJort~lt (,(ll!hCClmell'o~ l\JJhtares do Sr. 
Bront PONtt $, mas nCID p"r isso conrordo eom o· 
illlllitre Deputado, em que St:j3 IIlnia indispenl!a~ol 
a . assistencia do ~r, B,.a,d POflt/'.S nesta Allsemble., 
onde apenas tetO um vuto, poSlo que de grande 
pelo, tio que n'ullla Ncgocia\úo, de que só fUe 
dc\'c ser encurrt'gado, e qunlldo lhe sf'ja lIssociada 
outra PCSSOl&, SCUl pre cile será o principnl agl"lte 
deU.. Netota A~sen;bléll, .~Jle nos auxilia; rua. Ne
gociação, e)Je deve, fa~er tudo. A 8111\ fa~ta nesta 
Assembléa hc f,UI'rlilà pehlll luzes dfls mlllS Mem
bros, e pelo &Ux.ilio que nus pr'lde ddr a Com mia. 
são d~ tora, ('omposta de M II.tl\res distinrtlls por 
sUlla luzes, eXl'er .. ncia e zelo P(!~" Causa Puh1irR. 
Nilo ser;, t:in tild rClllecliar a faita du ~r, Br",,' 
Pflntes fia !'Jrgocillç.io; pelo ro, nos selúo inevita
,-eis a J .. elda de leu.po e os rmbsr:tçolt. qU6 ne
Cf Sfiaria 1l1en te deve e,llo:trar 10m no,·o Negocbdor 
de uma Na;,;io, que não cslií ainda reconhecida, 
oomo eu j.j pondcrd. N;io liei que Rij!olilo Jtl8' 
di' r~ta tosse o illtrt'ducillr dI) ~r Rr,P7,t POI.te8, 
e nesta parle n!oslra ~e o illu~tre Membro mais bena 
inllfruido do qu' o Governo, que ccrlamcnl.e jg
nflra que Hipotito tiveSbe C(ll.pNSrlo para isto. Se 
H.polit". COlhO eu creiu, pdas pessoas com quena 
vive Jigadu em Inglattrra, he aUi reconhecido co
mo partidista tia 0PI,o"iç:"io, csla circun"tancia só, 
sem mais outrai ra~õe:-, dcstroe ahsolutamente a as
~erção do illu;tre Ml'mbro. Aqui está presente o 
Sr. BraNt Pontes, ""e, se quizer, DOI poderá 
inslru;r a este rI sl'cito. Tamhem não sei se Hipolito 
fi)i condec(\~4d(~ com a ~)rdell1 do Cru1.tiro peJos ser
ViçoS que indiCOU o lllustre l\ü·rnbro. 'lU", posto 
que 'filha estndo ausente (la Corte, se mObtla· n1l1i. 
.. abed .. rllislo do (Iue a')ue11 fi que nl'lIa I. m resi
dirio Ilf'mpre. e Ct·m m/lia propf:r~õelf para taber 
porouc sc deo aqut:lla et.ndecoruç;io. Eu certamen_ 
te nl:nca ouvi d,zer que dia f~)8~e e ou ferida por 
s n1t'lhanles ,sef\>i~o~, e tt'tl'·e St'mJlre pcrl;uadldo, 
qu~ a manftra dlslinc1a, com (lue Hipolito advo. 
gàra a nossa Caut'a, o fizer:a lembrado, como mui 
digno d'aquelle testemunho do ECO merecimeAto. Po
r"m concedamos grafuitamente tudo quanto a este 
respeito tem allegad;) o illllstre Deputado; não 
póde ucontecer que tenelo Hipolito, ou oUtl08, toda. 
e888ft qu~lidades 9uc in<}irou o iJlustre Membro, 
oulras Clr· unstanela, ponderesas obriguem o Go
vlrno • niio lançar mão deJles para esla Negoci .. 
ÇdO? Quererá o ilIustre Membro, que para esta 
Augusta AssembV. resolver sobre a dispensa pro. 
posta, se faça uma escrupulosa resenha de quanlos 
pódern ser ~om.'·ados, se a~alisem as suas quali_ 
dadt's, e se IDdlqu,'m os motivos, porque não· me. 
recem tanta ('onfi81l~·Q, como o Sr. Brant Ponte, , 
Se tanlo quer, quer em verdade o que he moral. 
mente impraticavel. e summaluente odioso. Basta 
o que se tem allegado pora Dão hesitarmos um 8Ó 
momento de votar pelo pard!er da CommisHo e 
por isso deixarei de responder a outros araum~n_ 
tos, que sebdo mui inferiores lOS de que P.' me fi. 
cargo, r.ão ptKJem de muneira alguma embaraça, 
a dispensa da Lei, que ,be precisa p.ra a nome .. 
ção do Sr. Brant Pont~8. 

O Sr. Ribeiro d' And,atla: - Sr. PJesidente: 
Eu Qio "'alarai H ho """. GU aaie a _olha 
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... ~ ~r. Br",,' p'n~te8 feita pel,. MinlatelrHO; ta 
bnn. qllero flle~ JUI,IIO ,de actoa puramente adminis
'rat.,,,s; examInar.;. 8('lmenle Ie tendo o Miniattrio 
D~m~arto o ,ill\letre Deputado .••.•...•• ( Goradol' 
f~l Interrompido pelo Sr. C,arneim df' Campo8 que 
disse: Por bem d. ordem o Miniaceeio ai"d. nio 
Domeou.) E~aminarei, dig.. eu: 1." te & AI1I.elll~ 
bléa porle dlSpCnlliAr o mcsmo Deput.do: 2." Se 
convem d,eptnll •. lo: S,u Se haverá risco lIea»1 di .. 
peusa. Eu nno aei cOlno ae pode entendf'r que te
mos fll<:lIldade de disper de UI1lI Dcpu'-~Ido da Na
çtio parlt, uma !!tlus.& inteira'llentl' diveua d' aqllde 
I" para que. Nllçao o nomeou. lato he o meamo 
que di.er que o deleglldo tem mais porler quo o de
lega"te.. Por eata rallio fel, • Aasemhl~.. tom 811a 
."btdorIA al'perecer umH LeI, quecorr. Impre ... , 
e pela qual se pUI lermo á lIa.d. dOI Sra.' D,·ru• 
&adl/s. E porque P Plirque se reconhece0 que e-ta
'U rora do al':8neo du SM poder o dis!'en .. r um 
fo;r. Deputado p"r. elU'fl'er qualquer emprell6 fura 
deNte re, imo. M "s, tltll\lIe .'-fui dilO, • A ,.emblé. 
reu .. i"-!>e para ltogi,ta, e prnvt't ao bf.m da NII\'ãll, 
N:io ha duvitia, porém eitl lermos haheis; h. de 
f.u:e, lUcio o ffue Ctlhvit'r li N.t;ão, mall dentro' 
do circulo de IIU.. anilmiçõ, 8; logo não pode 
-diepenll.r, pllrque Assim f.t'I , .. cunhecldo ,Jor e"ta 
AI!8embl~.. P •• ·.ndo .gnr.Á t.' flUf'tltlio. pl'rgun. 
to eu, aerá conveniente ·di!ll'en!lri.lo P Di~o q\le 
Bli", porque h. m"itu poucos dlll" que apparl'cl'O 
• Lei, que recunhece pu, lI1'url'açnn o emprrgo de 
llm Ueput.do em qualtlUer c •• mmisMo ti,r. deat" 
p"r. qtle • Na\'iioo de14lillou. 1\1.. fluJ'ptinh.mol 
que al~uma u\Htlade fie tirall~e de~ .. 1t (lillpet~8a, se
riio al'SO aI nossa8 LeIa eCIIllO RI dos Dcspotas, 
que na"cem li' um dia, e "0 oulro morrem P P •. 
T ••• faler e .. ta, cunaiderou·se a materi. por todOI 
Oi lad"s, filerão ie t"d"" ai objecções te. A_Rl
blr. não lhe acholl pezo; e agura h. de voltar 
atrai, e desflAler o que eatá feirn P EII flPero qUI 
llÜO daremal tão p.·rniciolO exemplo. V.mOl á B.· 
queslão: 'Será peri~.o dispenroa·lo' Sim, Srl.; 
e muite perigoso; D.da toa Ihais peri,e·o80 do que 
• ulurpação d' um direito, que nOl nÃo comlK'te, 
e bem propri. para excitar detconfi.nçal nos Po
"OI; a N.ção dirá h Eu não 80U n"d", • As
., aembléa não fa. caso de mim, porque dispocm 
• dos homem., que eu tinha Dome.de para me r~ 
" freaentart m DO StO leio " Eu não me .rtmi
Tln. que á vista ~P.~t. procedimenfo entrn. 
dt'S&e (\ p.:vo que deVIa ralis.r-nua. ae Procura. 
çõel. Em fim. tU vejo um ahiRm? di"nte de 
~! .. , e não qUl!I,·r. q •• e 1108 preuplta"lit'mlll Delo 
le. Argum('nta.~ lJOrélO ("um • nec:a-idade de 
!lOlhear um homem par. Enrarregarlo de Segociol 
-e.. Ingl.t,·, ... , e. pu tOnl'O."o qu~ he pl'et"ttlO. e 
que dt"ve ler habll Um [),ploma!Jco deve ler bom 
~ClnhecimflRto ,Ie Direito Publico, de Lingual, dOi 
interelllea ff'8~tiv08 da" Na\'Õfo" &c; ora nÓl de
.. e."OI cohfe.sar que eslamos aInda muito novos, 
~tlero cli~er t que n"O podemo. achar um homem 
intl'ir.m~nte perfeito E qlle D:J8 resta? Lançar 
tnão d' algum mt'IU18 perfeilo, m.~ qu~ estej~ de
baixo da alça,)" ,lo P~Jer Executlyo, J~to he, 'lU" 
IUlO If'ja dUl que rompocm etlta A.s-rcmb1éa. Ei .. 
aqlli, a meover, em q'lf se terna)na. a questão; 
porque ntio temos 'lhe enlrar no· eume d.. 'luali
(ladet deIte ou d' a IUene; isso n,jo DOS . toca. e 
., aerfiria para semear adios; .ma!t qualquer qne 
.. escolhe, uw. Yea que tenha babilid.de, bA • 

detempenh.r a fcnnmi_Q t porque ~. inat,ncça. 
podem lúprir algum. f.lta de perfei\·ão. ~lIttln,Jo 
poill .,.t1ersuadido que Dio podemol dilpenur o 110-
bre ueputado t que nia DOI coa ,em r ... · . .." e que 
alé uma tal usurpaçãu .ria pengou, vo&o contra 
4» l' are,:er da Commiuão. 

O Sr. Carnt'lÍro de CtJmp"': - Como deo a 
hora requeiro que li prorog&ie a lltleão até • con
cluir ell&e nego.·io. 

O Sr. Pre,KJe"e, 'Cónaultoa a Auembléa IObr. 
• prorogaçiio. e foi epprouda. 

U Sr. Ãnd'ada' Machl,d(): - Eu priaril,iarel 
ptol. me~ma ques&lio, por ond~ com çuu o Dubro 
PreoplOante que ataCOL! o I'arrcer da Comml"aiio 
a que lenho a hCJnr. d" perlencer. He da nossa 
comJletenda dil·pene.r n. · .. re~('nte I~fi, que inh be 
8U& Deputados o nerdcio de oulro empr' go? O 
nobre Deputado tirou por clJnrluslio 'lu nRo C<>1De 

peti.; e fU tiro aconu,.ri., que podemo. dhpca
•• r na dita Lei. Digo que "ãu f··t I fóra d.. n" .. 
las aUribuiçõcs, porqu~ a Lei h pu'amftotc ngu· 
lamentar t e quem fez a Lei tem plXler de dilJlfA. 
Nr DeU.; nós a fizemos, nb. • po,lemo8 diapenlUlr. 
Nlio .. diga que isto eslÍl f6Jr. dali· no,s.. atlri. 
bui~'Óet; na minha Proellraçiio não vejo claulu. 
.Iguma. flue nos probiba ~i8pen~ar n;18 Leis 'iue 
fizermoa. Eu Iti que, fallando em gerlAl, nàp po
~lemulI dispensar uin Depubldo do fSt'rdcio da. 
luas'uncçôe' , á exC't'JlÇÃu do caso de impo&sibi. 
lidade provada de comJlllr(,ct'r ...................... 0 .. .. 

Sei tlmbem que Jlâo podcmosdi.pema. Jo por lo. 
do o tempo da Legislatura, poique lo,,'sriam'os .s
.im um poder, que Doi niio l'ertellC'e, e destruiria
mOI • eleição pf)pul.r; maa eu Julgo que a di~. 
'Im .. que te pede, be tempor.rla, e Diio de toda 
a Le~lila'urli t e neste lentido .l8igllei o Parecer. 
nemall .Sr.Presidenteteunãollouua~er;·.do 
d:·feDllor . ,te 'erdalle8 ab~traela. t Mo 80U da opi. 
.. iilO d' aquellea FrancHeii, q\ae af:ttl ql •• rião que 
o M lindo todo padeceue do que se aht'rasse um 
prlDt'illio; e por ÃttliO .rredci·mt· de~teda negação 
ab.t1lul. de dt8pen~a, porque Vtojo qu~ he ~ran!e 
o inu:resse d. Nação t'm ter um bom Negociador, 
e q.le no preaen~ Clt80 he muito urgente te 111 , 
par. tratarmu~ cum uma ~rande Na· iio, cujo 
apoio 1101 pode ser muitu ulil. uma vel que n',O 
seja pala perdermos. a flO~ia ind .. pt'Ddcncia. Ora 
recunhec,da a ur~.enda, perguntarei, C:OD\ein que 
8e conce.da e, t. dispensa? Dign que sim. 1ft"" ou. 
'ros dilem que e,ta CHa1D1ill~ão, que Ie 'Iuer Incar. 
rf'garao Sr. Br"!" p(J"!~J, ~de ser tratada por 
.lgum outro ~ubdJto do Impeflo, e que portaDto 
D!io~ .. ~ preda.io d. d spelt ... N.io vejo po'~;m (J.ué 
dlgi'U Islo OI que tem n\nhectmenfu' dus N e'g.)Uu8 
Diplomaticos; um bom Negocbdoi' l1e um h· .melO 
raro t porque par. ser bolO dp.ve ter 't:lntos conhe
cimentos e tão variado~ que he diffic.l enColltrarem. 
se reuni.dos em urua pes~ . .Exige·se pala su bolO 
Diplomatico o conbec{'r o Direho das Gente. 
oa respectivos Tralados da. Nações, 8aà!t fAusas : 
origens, o commell'ciu e lndustri. dlls po.61 t e o 
estado comparativo d. todos elle.; deve Ii.ber além 
disto .. lingoas, e possuir a arte das maneiras 
ter o geito ,preciso par~ lê insiRuàf' ~ qua1idalle ~ 
ta que qUl.UIl sempre falta DOI que lera conhecimen
tOI profundos, auim. como eetes raree veleS. se 
eDcoDtrio DOS que tem a').uelJa habilidade. Or. Ó 
Dobre Deputado eatá em Clrcunstanciaa, que não ... 
dão ella outro qualquer individuo; ~lDeçoll .... 
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JDCilÇfo. • portanto parte do trabalho j. atIi 
.íIO. • para o mto tem maia facilidade' que Di ... 
.... m pela rel.çõet adquirida.. Demai., sr. Pre
• ídente. pera qne ha,emOl de dar C'au .. , ou pre
tesco par. o Oo,erno 4iaer que, .. não tntou des
Ce De8odo. foi por ao... eurpa, por lhe aeptl!lOl 
o qae &inhamOl em aOlso poder, poiI o G.,. 
.,rau IalIa lá de dil)Jftl .. temporaria, • o Depu&aa 
do .... pre o Se. IfIIdo; apenu te mapend. o es,. 
e,ddo a.. .u luneçóet por allum tempo; aem 
para tempr. eu podia .OW que se dei. • dispea
... NÓI eoacedemOl por cOmmOdidad. particular .. 
UI dúpea.u CemP!'r.n.., • aão • concederemOl 
por eommedidade da Naçio I Parecr-me 9ue este 
• rpmenco tem ~, pois quem lu o mal8, faa o 
menOl; • he sem du,iaa meuOl diapea6ar por uti. 
Jidade .cIa Naçfio do que dispensar por vantagem 
particular. Em fim, Sr. Presidente, o que ba de
mait ponderaçiio he podermo. inutiliear .ssim a 
eleiç'o popul.r, te • aegociaçl(o durulle maia do 
que a Aaaembléa: mu, ainda que de facto 8e a6'o 
.. be a .ua dur.~iio; julgo que não será lão '8pi
nhoea que leve annOl , e portanto ainda pode vol
tar • ajudar-DOI aOl trabalh08 da Assembléa, por. 
que creio que temo. A 8Iem bléa para dou8 annOl: 
v(, .er,ir a Naçüo dessa maneira, que ainda h. de 
• ir • tempo de a 8ervir da ~~tra. 

O 8r. Ribeiro d' And,adt!. : - Respeito muito o 
nobro Preopinante, mas nem por isso deixarei de 
.ustentar com frsftllueza o meo voto. O ilIU8tre 
Deputado con.iderou como temporaria a dispensa, 
• que eata"a ao numt'ro das dl8pen8l8, que a A .. 
.. mblé. pollia conc~dcr; mas ca não vejo que • 
AlHIemblé. conceda le não nquellu 'lue tem por 
causa mole.tia, que impossibilita o Deputado de 
e0l!'parec~r.,. e e.us nunca &8. púde negAr, porque 
A Impu~slblbdade do comparecimento as raz india
pensavol., porém esta nunca pode ier asaim consi
derada. porque o nobre Deputado não tem impe88ibili
d"de de vir ás IeSiÓe. da AssembM •. Disse em 2.° 
lu~sr qu~ o Sr. BrunI Ponle, devia ir, porque o 
o conheCimento, que ja tem, do negocio lhe facilita 
a r.onclu'ltO deU e , 80 mesmo tempo que outro 
qualqaser "ai para lá com OI olhol fechados. Não 
e.te,u por iSlo; qualquerpe8soa habil, que o Go
.,rno mande . com boas instrucçõe., pode .desempe
nhar a eommluão, porque aellas 88 lbe ba de de
elarar ~ e.tado do negocio e dirilrl.lo, e portanto 
nlio vaI eOIll OI olhol fechadOl. Eu IÓ admittiria 
811tl neceI.idade, te lOubesaemol que o Ministerio 
IDgle. queria tratar de preferencia com elle; ma. 
corno iito nio le mostn, a·Ro admitto • preciaão 
que .. indicL Quaato ao que di... o nobre Dt-pu
tado IObre o que podia pretextar o Governo, tam
bem Dlo tem lugar, porque • habilidade exigida 
para • commiu'o nto lae pouivel que IOmente se 
ache ao nobre Deputado e.colhido; confes90 que 
não pouo crer que ao Imperio do Brasil não h .. 
ja um outro homem com capacidade lufliciente pa
r. ir tratar deite negocie; e por issO nunca o Mi. 
ni.&erio poderá valer.ae de tal desculpa, poi8 haven
do maia raso •• , entre ellu podia escolher. T&eI 
do ai r&loetl, porque voto coatra o Parecer da Co .... 
mÍllÜo. 

O 8r. A/me;tI" " .Albuguerpe: - Não o ou.. 
virlo OI Tachigrafol. ) 

~Io hlvendo quem maia pedi. • palana, 
prsuntou o Sr. p,."idmII ... Auembléa .ppro. 

.. va o Pareeer da Commisdo: Foi approvade •. 
O Sr. P"eMde"te deo para a ordem du dia 

o Projecto de ConlttÍ&uição • 
LevutoUelie • &eaaão áa S hora. da tarde • 

JO#~ Anlonio • 'Silva Maia, Secretario. 

RESOLUÇOE S DA ASS EMBLEA. 

Par. JO#d Joapim Carneiro de CampOl. 

111. 8 Ex. Sr. - A Assembléa Geral Con.ti • 
tuinte e Legi8la&iva do Imperio do Brasil, appro
vando o Parecer d. COmmlSIftO de Poderes aobre 
aão .e acharem declarados na Acta Geral da apu. 
ração d08 votos para Deputados, feita Da Camara 
da Capital da Provincia du Alagoas os nomes 
de todo. OI votado., e. ni(o poder por i •• o saber
te quem 'fja o SuppleDte, que deve vir Ilupprir a 
falta do Deputado Miguel Joaquim dI Ce'9ueira: 
M.nda participar ao Governo a fim de expedir 
u convenientes ordeD8 á mencionads ComaFa, que 
lbe he necessario que lbe 8t'ja transmittida um • 
lista de todos os que obtiverão votos nOI ditreren
tes Collegio8 Eleitoraei da referida Provincia. O 
que V. Ex. levará ao Conhecimento de Sua 
Mageatade Imperial. Doo. Guarde a V. Ex. Pa
ço da Auembléa elD 4 de Novembro de 182S.
Jligu,l Calmo,. du Pin e Abntida • 

Para Lorã CochraM. 

• 111. e Ex •. Sr .. - A Assemhléa Geral, Consti
tUlOt~, e Le~llÔlatlva deste Imperio acaba de ser 
Oflicl~lmente lnform~da., que V. Ex., depoi8 de 
ter lavrado t\ ~roVlDCla da Babia da' oppressão 
fias Tropas LUSitanas t e de as ter perseguido 
até I!'uito ~Iém da Equinocial, dirigir., de ieo 
proprlo mO!lmento. a ES9uadra victoriosa. para; o 
porto da CIdade de S. LUIZ do Maranhão t d'onde t 
com o soo costumado valor t e summ. dexterida
de t uDdo tambem desalojar as Tropas Lusita
au., que aWavão o patriotismo de seo8 genero8Oll 
~abltantea, obteve que, restituidos eUes á lua 
li~e, proclam~m, e jurassem etpoDtaaea t 
e unanlmente 8ua mdependencia de Portugal e 
iua decidida umáo ao Imperio Bnsileiro. A AI
sembléa Geral, COD8tituinte, e Legislativa reco-. 
nhecendo • importancia de tão relevante ~"iço 
Decretou em snsão de hODtem, que se dé... l. 
V. Ex., em Nome da Nação que representa o 
devido agradecimento. EDca~OI como Or!ão. 
de su~ Reaoluçõe& t de tran8mlttir esta a V. Ez., 
cumpnmOl go8tosamente este dever, • temos • 
honra de a levar' presença de V. EJ:. - Deos 
Guarde a V. Ex. Paço da Assembléa em S de 
Outubro de 18iS. - Marlim FraflCÜco Ribeiro 
tl ~ndrada - JoiJo Seoenar&O Maciel da COIIa
Maguel Calmon d .. Pin e Almeida - JOIé Am.
ft;~ ~ Silva Maia - J4Id Feliciano Fsmandu 
Pin1&erro. • 

N. B. Ê.tee Oflicio, posto que tenha • data 
de S de, Outubro, expedio-íe aos principiOl d 
Novem~; e por iuo não te fa deUe 'Dleaçã: 
111 ""0 correapcmden&e. . 
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SESSÃO DE 7 D' NOVEMBRO. 

Prelidencia do Sr. JJaciel da Coda. 

R Eunidol OI Srl. Deputadol pela 10 hora da 
Inanhã, fel·u a cbamada, e achario.u prelentet 
6S, faltando com caulla OI Sn. Plreira da Cu. 
aha t Pinl,ei~o J' Oliveira, Ribeiro' de R"ende. 
4ff!draila , S,lva, Ale,lCar, CosltJ A~iar; Fer. 
re •. ra Nobre, RocIUJ, Carneiro da Cunha, Tei. 
seara de Gouv:Ja, Pedreira Couto, e COIUI Bar. 
fOI; e .em eUa 011 Srl. Ribeiro CampOl, li'""i. 
r. França, Branl Pontll" Mo,.;. TtI'l)fJ''', R .. ,,,,ã CólIa, Carneiro de Campol, NogueirtJ • 
Gama" Fra"çp., e Rodrigull da Co"". 

O Sr. P,"ide"t, declarou aberta a IfllJO, e 
lida a Acla da antecedeu te foi appr"ada com uma 
pequena emenda. • 

Entranio ,na Sala OI Sn. F"r,ir(J FrtJfIÇtJ e 
Búd';f(ue, da Co,ta. 

Forão remettid.1 á l\{esa a uguinte. dec1 .. 
rlÇÓft de .oto. 

loa ))e.oIaro que na sessão antecedente votei coa. 
tra tudo quanto se vence0 a respeito ti. materia 
dOI Art. 14 e 15. - O Deputado Inpe, GaflllJ. 

f.' Declaro que na leilão d' ontem não fui d. 
v.to que a liberdade religiosa no B ... il fU818 tE· 
teRli.a a todas li Communhõel Chriatãu. - JoI4 
de SOUltJ Mello. 

S.a Declaro que na leilão d' onteM votei COD
tra o Parecer da Commilaiio, que connio DA di .. 
pen.. da Lei para ler nome.ao N~ador em 
Londres o Sr. Deputado adual 8,,,,,, Ponlel.
J OI. de SOUltJ Mello. 

4.' DeI!laro 'lue na aeaão cr ODtem votei con· 
tra o Parecer da Commialão, que diapenll.a na 
IAi para poder aIO nobre Deputado ler Domeado 
Agente Diplomatico em Londrea. - Henripu tü 
Resende. - Ignacio rI' Almeida Fo,tutUI. 

5.a Declaro que votei contra o Parecer da 
Commilsão de Conltituição 0ppoDdo •• e á diapenaa 
cio Sr. Deputado B,a,.,. - Ribeiro rI' A_ui. -
Calda. - Gam4 - Navarro - Monluufll/l. 

6.' Declaro que DA aeuão d' ontem .otei 0GDa 
ua o Parecer da Commisalo, que dilpeDl8ft • 
Sr. Deputado Brarrl I'onü. do leO eureicio de 
Beprelentante da Nação para ter emPfelldo D' ou
&ri Commiuão. Paço da A_mbléa , de No. __ 
brode 1 W. - Carneiro dei r •• A ... 

O Sr. Secretario Jlai4deo conta do exa .... 
CJDe 6.era na RepruGlltação de' JOId CtlrrNIIAo. 
Si/fia, como lhe fora incumbido. Da ~o IDt~ 
clen&e, e declarando que 'inba por objecto a obra 
de uma .,rada Da Provinci. de São Paulo, indi. 
cou que foueremeuida á Commiaão de EltAti.,j. 
ea, que poder~a ser i!I~,~da pelos Dob~ Dept!ta
dos .ta IObredila Pro.met., como requena o a... 
pÍaenuDte; ma lembrando o. Sr. Y~rgueiro .q?e 
Igpe á Commillão d. Commemu,. ... m· te deCIdio. 

O Sr. Pruldent6 ponderou que lendo 1Wem
bro tanto· da CommUsão de Commemo como da 
de R8dação da Leia, .. achando.ae impetlido, pe
lo lugar que oeeapa.a, de trabalhar DU di~ ~o..,. 
mi.lÓe8, deyeria nometr·. quem o 1~"'ütUI"; 
aeneJo-lhe porém eoaame&tida ,a IIOIIlpçio por aecor. 

ao da Auembléa Da eontormld.de da pratica , D" 
mIOu para ·ambas o Sr. CHIa C"rmlltoi 

O 81' • .A"drada MtJCI",do pedio a pallvra, 
• oWereeeo o leguinte Arli,o addicciollal ao Proo 
jecto de Conltituiçlo. 

li AI rfltricçÕd da liberdade religiosa Dlo ror. 
mio Artigo Constitucional, • podem .,r alterada 
pela Ltgillat.u, .. OrdiDaril" - ..4ndrcultJ A/tle,," •• 

Requereo ° mesmo Sr. Deputado que eDV'" 
li Da erdem do dia por ler materia conDesa eo. 
a dOi ArtigOl vencidOl na .11110 Inwcedent •. 

O Sr. Presidente consulto. a Allemblé.. e 
decidio-Ie que alsim li fi.eu .. 

En'rou então Da .. i. o Sr. Relentk Co"'. 
O Sr. Mon'""mll. e outrOl 8n. Deputado. 

di.erão que ,inbão maia deelaraçõea de .oto.. e 
mandárão , !Jesa ai IIe~UiDteI 

I.a Declaro que .0&11 contra li rettricÇÕf' d. 
liberdAde religiOll vencida na leIlão d' ontem • 
auim COID8 votei contra o não eoDceder.le cubo 
publico ao J udailmo; approflndo em tu40 e por 
lUdo 'lue a Relig!ão Catholica A poItolica Romana 
fOIl8 a Religião do Estado, uDica maDteuda por 
oIle, e cuju fUDCÇÕII li podesaem esercitar for. 
dOI 1801 Templol. - O Deputade Jlonl"u,. .. 

2.- Votei que a liberdade do culto, taDto do
mestico. como dentro do reeiato dOi re&pecti.OI 
TemplOl, le .tendeae geralmente a tocl .. 11 seita, 
que r.tauem a Monl publica, aeado a Reli
,riio C.'holica • Religião do E.lado, uni.. por 
eUe manteuda. - F,ancl,ca C'amri,o ~ .AnIonio 
Calm'71 du Pi,.- "''''anio Ferrtir. FftJllço -
PUlIltJ e SOUltJ - J. M. de tlflmcar - XtrDl". 
de Carvalho - Cru. Gouflla. 

8.- Declaro· que votei contil o 'lne • 'feDeM 
a retpeito dOi Art. 14 e 11 do PIOJecco ele Cou
titui~io. - Mo",tiro. 

PUlOU.. á ordem do 4ia, e eutroa em tUt
cualo o Artigo addicicmal, que , 8r • .A.n4r" 
JltlChtJtlo acabara de .recer. 

EDuá. .. ette tempo _ Sn. Ctmaelro ", 
c,fIII1!!' e Nogve!r. dtJ GamtJ. 

Depoil de algum debate (de que Dlda fICNoo 
ftI'Io OI rrllchigrafOl) pro.,.. o Sr. A"tlrau M .. 
dtUJo • lelUiDte emtlnú 80 .. addi'ameato. 

.. Em v. cI. alIe,1IdIu t diga se. .."..,.., 
ftII ltlJo O" ftI ptlrle. - tlffltlrod& ( tJ) 

O Sr. SilN lM6oo: - ir. Presicleate: .. __ 
queiro o IMldimnertto da Propotta do Sr. A"d, .. 
AI"cAatlD, que oI"erece um Artip acldicioaal .. 
Artip 14, 15 .e UI da .otaçIo da leilão de h .. 
tem; parece eon.euieDte o reeervar·ae para , __ 
li. tratar do A~is!t 168 do Projeeto ti COnltihd
ção, em que .. declarlo eertal Amgot do CIOII. 
.&ituciouaee. Eetoa pela Noaa já feita ~lo 5r. Li
fJItJ , de Dlo CD1191r iDeorpotv-H .. ,. Coaatitoiçlo 
o que Dão for realmente Conati'DC!ioaal; porque 
me parece conh'ldieçilo DOI lermOl o .r ao IDftmo 
tempo eoranilllCiunal e não ,*",itlldoul. A DO" 
P~ta 16 manirelta, a ",eo."" eompuncçlo de 
"pinto em • ...bre· Dêpatado •. Clue parece agora 
('ttremeccr do '.rathro, que • atirio co. OI ArU. 
gaI ditai, á que hoje tira a qualidade, que .... 
'dilcullÓN IDtecedeDtel iulgoá da eMDci. dOi Ar
tip eonltitucioD... He mara.üba ~ue .. que 

(a) Na Acta· Dlo .. dia que .ta elDeHa to. apoiaclai mu parece ' ... 10 .... porque ..... 
e .r J Dio efallaria ele" o ~ SU". Lü/HNI. 

•••• 
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ta"t4.~ 'ftee intia.ulou - f1udl1dt, eternfJ' -)"01' IIU

bits metaIR1,rl,lh_ •• mostrem - t·trd'a4e, tplltme
'fJf -. Al8irn se ele.ral o propo,i~o daquellea Ar
';go.; ptrit deixa-te ao arbítrio de outras Legil.lls-. 
t.1r.u •• ua alteração. Ainda mais me espanco da 
no"a Em,!Dda da me~ma Proposfa; e nella se ve
riflca, u que te d~ no ~'oro - Ileforma para peior
R-ji"mlll in pe;u.f -; pois se faculta a liberdade 
de tkll,oir a ,lecisdo de t&ell Arligol. Temos sya
&ema do deltruição! Como ilte he compalivel com 
a perlpicaci. do illultre Membro, cujos extraordi. 
n;lrios C&t~DtOl admiro. reconhecendo não meno. 
D:io t"r eu com a lua eloqueacia • menor ~mpe
teada! Presentemente, em muita parte, lá se 
Jj}'.Hlâo OI nomes Ú cou" ... Conltituição trai a 
,Jé~ de LeIfÍ.lofão immutave/, ao meDO' no deeti
no, bem que não no evento. Lembro· me , quando 
.prendi OI rudimento. cla .. icOl, do primeiro exern. 
J,lo Da vereão latina de Supplicio Severo - A-Iundll' 
ú Domino tonltilut", ut - o Mundo foi consli. 
tuído pelo Senhor. e tambem no Evangelho de 
8. João, que falia na Comtilu;ção do ltl u"do, o 
ter dettde então lido firme na idc;a, de que as
li,n .e de8i~nl)u a immutabilidade rlaa Lei. pbysi. 
cal, de que depende a esi.tencia do Universo. Por. 
tanto eempre eiltendi por Conltituição de hum Es
tado, o coml'lexo dai Leis. á que BC de6tina a 
perpetuidade, qualquer que seja depoil a inslabi
lidadO! dae cousas humanas. Em consequencia Lei, 
Con,tituc;onatl. no meo humilrle entender, são as 
que antes le chama",io Lei, Funoomentae, tio Es
tado, que não 11 podem derogar lem ru!na do 
mflmo E.lado, ou de lua fi,rma de Governo. Fun
damento de um edificio b. o meemo que o seu 
alicerce. A. differentea pedras de que esle alicer
ce se compõe ~ não se podem alterar, e. menos 
destruir, .em cahir por terra tal edificio. He por. 
_to ablurdo perm;uir hum bom Arcbitecto, que 
o quer COlllenar, que outro Architecto lhe lire 
es.a. pedrae. e ain,Ia menos .. que se dilem pe. 
drlll lI"ouuluru. As Ids sobre a Reli!l'Íiio se u&e
mp.lhiio R e8la. pedrAL Como poi. póde convir o 
declarar-se na COlliLituição do Imperio, que futu
r!1l J .. egisladorei pOll8ão alterar. e até destrui" u 
Dispo.içóe. á eUa relativa.! Não seria decente 
De.ta Augusta A88embléa ttler-se a Declaração á 
que 18 precipitou a A88embléa' Nacional de }4'ran. 
ça, - Constituição e para sempre - até impondo 
pena (Ie morte a quem propoH118 a menor emen
aa. Vimos em que findou .sa mÍleravel anegan
eia. Mas he indecente hir ao estremo opposto de 
deixar 10101 11.,1.u a<,1 f'oturos IAgisladores pana 
altcraç{(o ou dClitruição dOi ArtigOl da nossa Cons
lituiçiio, que definitivamente este Congle880 lanceie
Dar. Sem duvida as linhas de qualquer decisão 
Ilão lão calabrel, que amarrem Oll Deputados de 
outras Legislalur .. , le. por evidente ·necessidade 
de Jl<!formB. Oll por d~sgraça da Nação. se de
rogarl'm Artigos. que ors enlt'odemos eesenciaes 
á Fclicidade Publica: mas de boamente franque
armos, com pOSItiva declaração arbitraria t a futa. 
ra liberdallc e mudança, não he recto, nem po
litiro. O Sr. Álr.ncar ja indicou á e68e respeito 
a o~jccc;üo capital, bem dizeode qne, deixando-
18 tal libe.dade, como le dedul dos vagos term08 
d. Propolta, o Povo poderia entender. quP. até 
.tria .livre declarar. se não ser a Reliacião Catholica, 
Apostolica. Romana. a Religião do Estado; o 
que he ab.urdo ,oon(ra o oQUO juramento) e '011-

tra o Yoto • mandato dn POVtl. Eu aC'tsctl~to. 
que. havendo-se raui!o illsi~t1d.J s,)br~ 09.~ rllgot 
lOure,lilol para se alllmar a m~rod,:c~o . de ~atr.ll. 
geiros de quaesquer Communhoes Chra~t:18, I~to lae 
he,e::iM, ou Ithi,mtU, facultando-ae til I.eglsl.t~l
ras ordinarias altera110s ou destruillo8, tolher. se-)na 
toda a confiança do. mesmos Eitr:m~eíros, sendo 
ali4s tanto do intere8le do Estado, que eUa Bf'mpre 
exisla pt'la firmeza das Leis Constitueion~cs. Ajll~' 
que os Artigos, que homem se v~ncerllO, depOl.' 
de tantas emcD,tas (' que bem mallift'st~o 8S diffic:ul
dades. com que ",tavão redigido!) ficaslem ern 
apparencia mais adoptaveis, eu com tudo não v~ 
tei ainda pela n?va redacção; tanto .porqup. se .tl
rou ao Arligo 16 o termo - excel1cllclll -, que 10-

dicava a justa prefeleneia, que todo. damos á Re
ligião Calholica, comu porque rell('rvo dar o meo 
veSto explicito, depois que se fizer a ultima clip.
cussão do Projecto, rara a definitiva sancçl\tl dta
ta A88embléa, que, sem duvida, a ha de dllr at
~endendo á todas as cir<,unstancias, e AO maxim~ 
bem da Nação, em perfeita Conrordia do Soelr. 
docio e di, Imperio, não preFcindindo jamais do 
c"mphcatio Fystcma, e das oJ)iniõcs popularef, com 
que pur taotos ticculos se tem regido a Monarchia , 
cuja Le~is:a\iio he tiio me:indrosa, no que invol. 
vc lIIaterillS Ecelc-iasticall; pois até em qualquer 
demanda, a ~JI[ct'p ... io da excomunhão raz substar 
todo o curso da cansa. Espero que este iIlllminado 
Congresso, hem calculando o estado da Naçiio, até 
se )c:abre da pruclrDcia politica de Bonaparte, que Só 
pô~le sust.entar o Imperio 'France, Gobre a Base da. 
Rclieião Catbolica, fa1.tudo nova Concordata com o 
Summo PontifiLe, não obshmte a Nação antes gOla!' 
du que se inlitulavão Libcrdatle3 da Iglfja Ga/licofla. 

O Sr. Pruidente propoJ o adíamento requerido 
p~lo S~. Lisboa, e foi apoiado, e approndo lIeIO 
diaçUSlao. 

Seguio-se o Arl 17 concebido nestes termos: 
Art •• 7. Ficão abJlidas a!t Corporações de 

Omeios, Juilel, Escrivães, c Mestres. 
O Sr. Silva Li"boa: - Sr. Pre.iident\.: Bem 

q~. seja, contra a opinião corrente dos Escriptorea 
Econollustas da França a conservação das Corpo
rw .. ões e Mestrançu dos Otlicios e artes mais ge_ 
raes da Sociedade, submetto á esta A ugu:lta As
semblcia o meo parecer divergente dos Anlh.res do 
Projecto. que fazem total abolição dellal Deste Im
perio., fUlldando-me ~a pratica de' Inglaterra, e de 
Escrlftores e EstadiStas prudentea deste 'Paa. 
Por liSO proponho, que se aupprima anno Arti
go Constitucional o Art. 17,· l'e!ervudo-se a lUa 
m~teria. para Lei regulamentaria, que concilie a 
eSlltencla de. tael Corporações' com o apirito de. 
DOI8O SJ!tenla lebre· a liberdade da Indu.tria. 
Aquelle Artigo parece antinomico ao Artigo 19 
que muito bem estabelece a regr~, de Dão le admi~ 
tirem maia monorolios, e Bupprimil'f'm.se com pru. 
d~ncia .0..8 ·e~istentel. Aindaq!lc aquella. Corporaçõe. 
nao seJno rIgorosos monop6h08, comtudo· OI Ece. 
Domi.lt&8 os Con~iderão ser 'MonapolÚ>8 latol, por'{ue 
re.trmgem a concurrencia 6109 Artistas, diminuIU
do a possi~el quantidade, pe~-feição, e barateia d .. 
obrai, sentlo (COMO dizem) colloios para defrau_ 
dAre~ a6 Publí~o..e Estando porém estabelecidas, não 
con~cm, rm ~Irtude deste prudente Artigo, a sua 
,epelilina· extincção. Tanto maia, que no Brasil G 

mal· dellas ·he it,considcravel; porque' não compõe 
a Ccua d()I ~-l cU LiflxxJ, que com o. leoS Ellta-



( an ) 
'atos das. C~Q"IIU qu".i chegado ao ridiculo nu 
'IU~8 dr .. tr~cc.·oel economiclls, que tanto comprimirão 
a .10 ultrla do Povo. Aqui apenu te .. roucol Gre
ml?' com.. seos Meltres e gscrivües do Ofticio, lob 
a ln~pecçlio do Senado da Camara j sendo o leo 
Instituto tambem condecorado com actOR r.ligiosos, 
faacnelo a~~uns. 11 8~a Festa annual á Santos, que 
'e'!' devoçuo pia tem por Protcctortl· e por i880 
.nua c~nvém oeca8io~ar.lhe!J ~e8conten~a~en~u, ~"an
~o allltl 08 ~espectlyos Artistas estio hOJe IUJeitol 
~ concurrenCla dos industriosol, e dOI productol 
Importados de todos OI Paue" em yirtude da nOI
sa GratuleCharta da }'ranqutlta do Commercio. 
Parece ser de boa ralio manter Rem o vicio do 
mon~po1io •. esaea Estubelecimento~, de que o Publico 
se nuo 9ue1Xl,·.e que ~rão ai Arles, aem as 
qUBeS nao se edtfica a Cldade como bem diz ° 
}~conomist" Sagra(lo. Já pelo Aivarã de 4 de Abril 
de 1808 se assegurou ao Brasil a Libertlade de 
IRduatria em qualquer Estnbelecimento grande 00 

pcqUt\llo. Pelo nono liberlll s,stema deve ficar ~I'm 
effe~'~ a contrar.ia disposi~lio, que, pela despotica 
Pohcla doa A VII08 da Secretaria de Estado no 
Mi;'li',!rio do. MarqueI de Aguiar, .e infringio' csta 
Lei. a requenmento da Corporação dOI çapateil'Ol, 
qu~ per&en~erão ohlitar a venda doa çapalOlestran
.gell'Ol, e ainda dos feitos neste Pais 1>e10l esera
~Ol, e livres, que u.svão desta industria domettira. 
He bem sabido o v:\O esforço, que OI Economi .. 
tas da França,· filerão para abolir taee Elltabele
cimentoll, com as regra, gerat, da liberdade dII 
i"tlu8tr;a, pdu quaes começarão a desorglnih85ão 
do ~ystema civil. sem prevereM a eonsequencll& 
EIRei Luíl XVI t deixando·se iIludir por IUI&8 
DeclamaçÕt:s , fel em 1776 o celebrado Edicto da abo
lição de &les Corporações; porém logo no mesmo 
anno fel outro Edicto em contrario t reconhtcelldo 
os inconvenientes practicos, e a complica~o do. 
intereues de muitos individuol. Quaesquu que 
(ossem OI abusos dt'ssl. Corporações, o facto lae, 
flue a França tioha subido á eminencia em todas 
118 Arfes, de 8011f' que a b.du,t";a }<',anuZIJ era 
proverbial nl Europa, para exprimir ,zcelltru:1a8 
lia' obrai. Não canslrei a cst. Assembléa com a 
historia eeon:>mica das Corporaçõcs das Artel, cu
jo Instituto,· na origem, foi de grandeau~ilio á 
eivilislÇão, e de obelétculu 10 Despotismo dOI Po
tentados barb,.ros do !~mpo do Governo Feudal. 
Não ha &lmhem duvida, que degenerarão em con
ciliabulos e .barcamenlOl monopoJislicOl, com male
ficio da geral industria. Com tudo o Governo Bri
tanico ainda "on~erva varias principaes '::orporaçóel, 
pelll seo inlrinseco beneficio de f'acilitar o ensino 
d08 pobres nos omeios neeeaarios.. Seja me licito 
.ecordar o f .. c(o, de que f'm hum. deau Corpo .... 
ções, quandt) Lord Wt'lIi"lt,l,ort veio em triom
pho á Londres. lhe foi offerecer o seo Mestre do 
oflicio (não ~i se de <;Ilpateiro, 00 AlIaiate) 
CAt.,ta de Encorpe)1't.ção fiO Gremio, e elle aeeft
tou a condecoraçãa com agradecimento, estimaado 
tudo á que . no !lei paiz se di hon1'L Que maior 
bem se pode fuer aos filhos dos pobres, do qoe 
o dar &Os Pail ~ opp,rttmid;ade de oi ofFerecere. 
aos Mestres dits Corporações, I"ra aprenderem OI 
Seo8 ufficiOl, e perceherem aqueU. o frudo do 
trabalho destes por tempo racionavf'l, sob a inspe
~ão de a1~um ma~!ltrado, á semelhança do que a 
Lei, do lll"ino determina no Itegimenlo do J ui. 
do. Orflibs? O, J ui&e8 do ofticio MO tambem uteil 

para f~~em arbitramentOl de valoretl li. objeefOl 
r~li~ct~08 de su. Arte t • corrigir COID alguma 
diSCiplina e muleta as fraudes dOlf Artilltll e os 
prejuizus nu obras. Enio he isto digno de re
guia~ento , ,",uY!das 8S Auctoridades que até aso
r. DISSO entendllto. O celebre .Atlam Smitl, he hum 
dos sC'f!I'rimoa alltagonista. de &IefI Corporações, 
porque escre.eo no fe"or das douerin.s dos EC0-
nomista, Francezea, que DO ItO Cl'mpo muito .0-

gavão; e por isso nessa parle tem lido arguido 
de erro, ainda pelos commentadores da sna immor
tal obra da RÜJUtM rJ:u Naçúf" t com especiali
dade . ~''!!Ifoir. Este Escriptor ,nl lua obra d~ 
Inqu.r.çaD dOI Pe'm(j"ent~, CtfU'IU da Deelina
ção e Quéda dai No,çáe. Potll'1rNa. e R'au, bem 
mostra, que Sm;th sendo alias do per~piClÍI, só 
olhou a indultria do POTO pelo lado d" concu ren
eia dos Ârris&as, e lbara&ela doa· .upprimentos; 11"10 

conliderar (o que Dao de .umma, e ainda superior 
importaneia) a moralidade dOI aprendizes, , .. nelo 
entregues á ducipliaa do Mestre d. Corporação, 
e o babito da lubordinação, que dahi resltlta de
pois para a Sociedade. He eerto, que n~io ,e· ca
rece de longo aprmdw,do pAra o laborator;o de 
qualquer Arte ordilllaria, e ainda A do Rc'logio t 
que elle tra por exemplo Mil, para o aprendis 
adquirir habito de araballio, re.erellcia ao Superior, 
dettreu manu" plr. qUAntidade e perfeição da 
obra, he preciso tempo diuturno. Tem ,id., Dota. 
do, que nu cidadeu ou Villu de Inglaterra, on .. 
de não ha o migor de Ie darem muitos aDUOS ai 
offieio, os jovenea habei., que nirão lop • ga
nhar mai8 do (Iue carecem elara o neeesurio, liio 
prodigct8 t Y.:~lem-16 finOl, e dllliplio tudo ~.. co ... 
vivendas, c, em breve, não fem credito, nem sala. 
rio, e se f.lem ratoneli'Oe, pessilil08 m'embros da 
Sodedude, e !lIcapazea de serem pais de fitlllilia; 
e o mal seria mais extenso, se não Khusem la
cilidadea de e .. lrarem Do serviço da Tropa C d. 
Marinha. Neste anDO no Parlam'nto Britannico o 
famoso Economista Dt,vid Rico,do, l-'1'oponclo que 
se abolillse o liSO de obrigar aos me8liuOl pubres a 
hirem aprender a Naulica nos J-:mhart"8~:õe. parti
culares , obrigando aos donos a recebe IO:l, por ser 
contra OI direito, da liberdade e propriedade, foi 
contr.dicco por hom Membro, o qual affirmou, que 
a Marinha Ingleu tinba crescido com esta prati
ca; e, 'que 18 G Go.erno adoptasse Vlgos pfinei. 
piOl ec:ooomicOl, Inglaterra Dão seI ia o qt1e hojo 
he. tão rica e poderosa, por il80 _ ~o se alterou o 
estilo. Sr. Prni4ente. Não creio em ngo& direi I. 
indiyiduaea DO estado ciril, ma 'sim em -pratiCOI 
DireiiOl Soeiau, em qne se f.uem neceaari.. .. 
I'eStricçÕetl da Liberdade Dltural pelai interefle. do 
be.. publico. Estoo pela regra dO Estadista prati
co Edmundo B",.ke " o. principiOl abstractos 
" da Liberdade aão como OI raiOl de lUB, que, 
"entr~ndo em hUDII meio denso, &e refmngem , 
" dcsvl&Ddo..lIe d. IUII direcC;ão reetilint'a: " O me ... 
mo digo da liberdtuk dq indu8l,.;", que, em VI

rios Cc18OS, deTem ter jDltas reatric<tões, quando 10 
compen'Jão com a Utilidade G..,.J. 

Julgando-se, depois de maia alguma diseus
são, debatido o Artigo,· foi poeto á ~otação, e 
approvado tal qual. 
• Âr: 18. A Lei vigiará sobre as profissões, que 
mteressiio os costumes, a aegnraoÇ8, ~ • saude do POYOo 

O Sr. MGia propos esta emenda: 
" A Lei vigiará aobre as pro6ssõ~ qoato .. 
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prreilO para eYi&ar fraudei. manter OI fPtama. 
a legurançll , e "lide do Povo. - Mllio. \. 

.Foi apoiadll. 
PuelO po,~m o Artigo á votação roi appro ... 

do como elta .. , e julflOu'le prejudicada a emeDda 
do Sr. bl,.ia. 

A.t, 19. Não Ie estabelecerão DOVOI mODopo
li" ;' 0'" .. Leil cuidarão em acabar com pru
deacia OI que aiDda eailtem. 

Foi approvRdo lem disculsão, 
ArL 20. Ninguem lerá privado de lua pro

prieclade leID consentimeDto eco, .. Ivo ae o esi
I'" a COD\'cDit'ncia publica t legalmeDte verilicadL 

O Sr. ~/tmle,umll· requereo que na 'diaculeiio 
do A n. lOeDtruae tambt'm o A n, 21; e porque 
a Auembléa 8pprovou, fel ~ P leitura dell~. 

Art. 21. Neate caso .. bera o e.bulbado mdem
Bisado com esactidão, .tteD~ mio a{, o valor intrin-' 
eeeo ,como o de aWeição, ·qultndo eUa tenha lugar, 

O Sr. Silm I .. isboa:.-- Sr, 1'ft'8idente: Pro
ponho que se lupprimiio OI' ultimo8terDlO8 do Ani. 
10 20 - legalmenae .erificada -, I~orque esta clau. 
lUla pare" .. d"r li~rdad. ao Cidlldôiu a quem se 
tira a .ua propriedade por a.'to do Guverno, quan. 
do o eJrige • conveniencia pub'ica, ,dl" fucr de
Dlanda cUlltra a Au'lhuridade, que requer o sac·rifi· 
cio da propriedade; o flue muitas' Vraes N-ri. con
tra o e.vidente bf'm I,ubl,co, e urgencia de lIacrifi
d/J. Como lhc fica ealvo o Direi,,, da indemoisa
ção, I 'ria incivil e pc;jgolla toda 'a di'pu:a 

() mesmo Sr. Deputadu mu.udou á Mesa I se· 
guinte emenda, 

" Proponho que lIe omittlio 8" u1timl" p •• 
lavras - Jeg;ll,nent" verincaJa. - Silv(, Lisboa. 

Foi reg~illldli. 
Depoi .. d' ulgnma diRCU"150, p.dio nnVAmen

te a palnra o mei;UlO Sr. Deputudo e fallou 
oestel t"rmos: 

O Sr. Siit'fJ Li#~'()(J: - Sr. Presidente: Pro
p"nho que le 8upprima lia linha - indemnisado com 
euctidio - a da ;8ul. - (~om e:cadidiío - por me 
plHel'er plcon.stiea: pllil ,er. inJemni.fatla, se 8CI· 
bentende .. er cum eltactidão; alias he indemnisadn, 
e não indemnisade, Na Legi81ação (e menua na 
CODlltituição) não, coDvém haver termo de mais, 
ou de men08. Proponho lambem, que se supprima 
o resto do Arligo t que manda indemnisar a pru .. 
priedade lomada por conveAiencia publica t não só 
pelo "lIlor inlri1&leto, mas tambem p!lo de "Wei
çlio. Jeeo me 'part'ce vago, e exorbilante; pois c .. 
d. pr~prielario tem .ft~iC;ão ao que he sco, ainda 
que seja hum eêpo, li não deve Rr.ar no proprio 
arbitrio dar preço inde6nido, Islo nôo p:'lde ler lu
gar em bom cidadão, salvo em ar,i~o mui raro, 
como livro, peça anliga. e de MUleo. Pel .. que en
tendi) t que convém subrugar nesle A nigo depoil 
do lermo indemni'lIilo, • clausula - por IIrbitra· 
mento de PeritOl. -

Mandou lambem , Meu • emenda seguinte: 
fi Proponbo que lIe omiUa a clau .. uha com 

~znl'lidãnt e que lie 8ub;ogue - por ar!Jit,'amtnto 
de ptrit(l'i e que le lupprima o resto do Artigo. 
- Jn~é da Si/tJlI Li,boll. 

Dividio.se em du" partes a emenda para I. propor á votação; mas foi regeitada eiD am· 
bal ella8. 

O Sr. ,Andrada Mm:hlloo tambem ol'erecee 
.outra concebida nOI IfI.ruintes termos, ao Art. 21. 

" Em ves d • •• buIIuuIP di' •.•• prir1tMlo, e 

antel'0nha.,e á pallvra .erd. - A"drada. Machado. 
Foi apoiada. 
J ulgou'8~ a .materi. lIuffic:ientem .. nte clilicuti

da, • o Sr. Presidtntt propu.: 
1.° Se o Art. iO palMava tal f)u:!l: Pallll()u. 
2.· Se a A88~mblé. appro\'8vo o Art. ~I : 

Vence0-se f)ne não, 
8.° Se passava com a .emenda de redacção do 

Sr. Andradll Mllchndo: V'enceo-.e que sim. 
O . Sr. Prtsitlenle declarcur que nio prOIl8-

~uiu o debate do Projectu de Constitui\fto por 
ter dado a hora dU8 Pllrt'c.re" de Commillllõe ... 

O Sr. Jlraqjo LimB, por parte d. Comwi .. 
do de CODstituição t leo o seguinte 

PARECER. 

A CommiRRão de Con.fltiluição, tomando"Dl 
e~n8id~rll,çÃ9 o, rE'(JueriUlellto do Sr. nppuh.do. 
JmtlflUO .1-1uma 1,r';.(I'''", Ctn quP ppde a IIUA de
mis",iio puro se H'l' uhllado na 8ua honrA t'm o 
ppriodico' Scnl;nt:la da Li6t,tlnde ria Gutlr;ln d, 
Ptrnamburo N,u 54-, com quanlo julgue dignol 
de lou\'or os sentilllt'nlo8 do dito Sr .. Deputa. 
do, he todavia de parecer que a ASdembléa mio 
ptlde dar a dt>milis1io, que p~de, l~aço .da Alisem
hléll 7 de Novembro de 1823. - Pt,/ro ti. 
~r"ujo Lima - Nic-oláo P,rfirn d~ ,Campos Yer~ 
/Iuf;ro - Jt}anotl Fàrâr,. da C(/m(Irll -. A"tonio 
Ca,/os Ri/'eira ti Jlndl'ada ll}acl,ado , Silva -
Barão de Sal1to ilm(lro, 

OS,,, JtlOflttlllAma: - (Não' o oU, .. irio 08 

Tachigrafos. ) 
O Sr. So,,,,,. Itltllo: - Eu h-vanto- me rara 

apprevar oPllrt>cer da Cummi~"iio tal f)ual 8~ 
acha, sem as alterações, ,ou Ic .. e~c~lItan",ntflll que 
qu .. r o SI', Montt8llmn; e 811 rt'flesõPII, (Iu,- elle 
para isso acaba de fll1.t'r, f:e de~vllDt·c .. UI; por 
quanto o dirt'ito de petição a nin~uE'm he pro
hibido, tod08 podem refl,'('rf'r o que .fluiaprtlD t 
com tunlo que ali AuthMidaclE'1 lbu difiriin co
mo lhes competir: pur is\oio nada erA mais con
"4>f!npnle do que pt'dir () Sr. Dt'putado lt-Ionia 
Tllvare!, a 8ua uernillllli.·, jul~ando,~e no ca .. o d~l
)a, 11""'18 ('0010 nad8 he ~18i8 consequente do 
que Ileogar.lhta a Asst'mtléa, por nno podf'r, nem 
dever dar.lha nos lermos por ellc proposto!!, e 
ei" juntamente o que 8e acaba de praticar. Em 
quanto a dizer o mesmo nobre Prt'oftinantt> que 
o dito Sr. Deputado não 'podia 'requprf'r demia
aão, porque a'l infllrccçõtas das nOllsas Eleiçõe. 
lIe oppoem 8 i!!llo, não tem lugar, porque ali Ins
trucções dizem que ningu6!m pU88a f'Xcusar'lIe; 
mas naio prohibem requert>r eflCU&a, porque nin
Jruem pude detltruir este direito de requerer. 
Por tanto voto pelo Parecer da Commissão da 
rórma que f:e acha. 

O Sr. Sil'Da Li,lJon: - Sr. Pre@idente: \'0-
to pelo Parf'ct>r da Conuni~lliio, ainda que nio 
al'profa o Relaturio na parte que louva, OQ 
f>!'cu.a, ao nosso honrado CoHega o Sr. Mo~;. 
Tatitlrts t quanto á 8ua sensibilidade, que o im
peUio a pedir demilllõo do ~ugar de Deputado, 
que tpm df&Sempeobado: antes entendo (ainda 
que não o rt'yeiro ,) que talvez· convinha, que 
elta Augullta AA'liembléa désse hnma demo ... 
tração do seo dellanrado ~ por t~r elle pedido 
,em fundamento tal demis.io. Logo que .preMPn. 
tou a lua petiçfio, entendi que até te ,devia in. 



deferir ,ra l;mr,.~ ~ hem que ii'@eorni'leç@, fiVllél emte 
CongrelJeo, ~m ~e~~tt~!fm ú Commi.'lIlji(l, proee~ 
d.eo Com a regultmdade do Regimento. SI' Prco 

.Idente. Que imporlR que pOi/' documen~o offers
crISe huma Gllzeto do faç~l1IltJol'O Bartl~a atue 
DeU. fez II Ru~ge8ttio lIe sc rroceder em' Per., 
nembuco no CBII(>gio Eleitora {, Eleidão de ou .. 
trotl Deputados, em luaar do Sr. J~J();&iz Tava Q 

reI, e de varioll. Uepu.tlld08 da Pro\'incill ~ 68 mio 
c:on,st,!! ter effeatn tal 'lig~e8tíúlb 1 Só por iAIIO !!A 
pe>tlÇll.O do Sr. Muniz 1'(B'l'areo Re mOlltra i!1jl.!! .. 
rBolI1l ao hell'oico Povo PerOlllDlbm:ano. Sem dlll:' 
vida, todoR Of! Proprietarios, c homens bonll ~ 
dete~tão 80 dito noveUillta BIIlt'aha 9 que, pejo 
.eo conhecido caracter, &le pt'i!80R, que niio dá 
Illem ti ri direito la nin~uem, s. pelo nome, só 
deRempPII.ha a mlÍ .suahdade do in!4pcto, qUg ato 
tll€& 8!1 liYrari8A~ Quem não tem força de ellpi. 
rito t nio entre !!le'lte CongreA!!o. HI' lIliAtE'r co" 
rugem 00 ~oldlldo no CIlIRJlIIO du batalha, Sem 
duvida todo o bom Cidadiio a!lpira ao bom no
me 9 te eslima o favofavel cOllcpito, pinda de qual .. 
quer individuo, de que iDe capaz de hem sf"rvir 
a "ua Nação. Quanto a mim I flÓ tE'lItO o Juizo 
di> D(>o~, e oó amhiciono o ser com E'qnidade 
julll;ado pelo meo Ptliz, e m'io df'!lmpre.cer o fa" 
vor do entendim .. nto delito A ugul1ta .lhsembléa. 
Qu('m lerve ao Publico, e!ltá t>~I'0~to ás inve· 
cti..,&8 e sentenças dOR nf'lIeiOI1 e máo.: porlom 
dt'Ve ser como o intrepido Piloto, que arrosta 
ali tempestadt'lI. 

O Sr. Henr;ques de ReleOOe oft"ereeeo a 1Ie. 
,uiute E'mellda; 

"Mude-se R palavMi ";;0 póde na palavra 
' .. 60 di 'lJt, - Hem'que8 de Resende. 

Foi rf'jf'itltda, 
O Sr. Alencar: - (Não @ ouvirão o~ Ta

.hir.rllfc'II~' ) 
.' O Sr. Silra Li.~boa: - Sr. Preflidentf': Co-

810 file podia, c.>!lperllf nelite R.cinto ~ el0ll'io de 
Bflratn. á ,·,,,ta do sco forpa de delicio, ~a ,ao
.(~t.. otfericida na petição do nO!lSO injuriado 
ColI.-ga e a cenRura do meo \'"to contra qu~m 
IIlllldiz 'dos Dpp.utados deRt~ Assf'mbléa? Sr. 
PreMill~nte. Admiro a COrleltl1l do Sr. J4úncar ; 
porém devo dizer ,que ° meo eonhE'eido cllr8ct~r 
Dle defende da not~ fAe del!acrpdltlldor. Eu. nao 
d,.IIRcreditei R Barata:\ as Iluas FolhaR lIao ~R 
'Iue o dehacreditão; e '!I metlOlu Sr. Altnrar ~'z 
que ellas attacão a. mUltai pe~IIOIl!l. He nutorlo , 
que f'~le está seduzi',!do ao, ..,o\'o co~ do~maR 
enarehlcol', e suggestoes 8e"I~'0I'all .. Nao sei ~ar 
honra á (}~!lhonra; o deflcredlto elltu nal ac~~ 
propriaR, e não nOI di!ofl dOI, que ~arocierlzao 
.1 cousas COQlO ellas Ilao. FUI arguido de ufla,' 
de .. xpre8~õ(,8 forte.. contra Baratll, flf'ndo elf'l~ 
to D~pUt8do da Provincia de BahilJ '. á qne 
. ertenço. MOR iMtO mf!!'!mo r('for~ a nUllha 11'8-

~ão de indignação contra a quahdad-: df' Gaze
teiro, e· não dp. Dl!"putado: tanto maos q.ut> hum 
Escriptor de Barata,ia8, não tcndo ~Jndo to
.,ar pOl!se nesta A!o"~lIlhléa, he vi!lto fazt>r te
Jluntia á tão dilltincla hnnr,a da EI~i,ç'do do Il"O 
'Paiz. EUe de.prltza a Patnae ao~ contf>rraneOI, 
mni" Ibeil dá 81cunh08 em huDt" da" IIUBI Folh~", 
~hamlml1ldo ~ e8trtpid~ Ba~,i,. - Bahiano.' do Ifta. 
lo. - Em. fim ~r. Presidente. Pernlllta·8f>.tne 
diz... com o A postoRo das Gente. - PecclldoI 
l"b~, ,,"t',ue~II·,e publir.Gmf1lll. 

J!lIlI~"8e di~tu{8do o P@reeer, e sendo pro
pOlilto á vohiçan f",i IIpprcwadu. 

O Sr: IJUt,u'te .'.;'ih'f(: - Sr. Pr('~id('ntc : lia 
mais li:} qunnze di.&s (pie h'nhu pedidu li palae 

na. [una fiire!'r um 1'Q'clu(,dn:t'II&O i\ c~tü Au~u!l. 
tm AHsembiéa, ,. n.io «) h~lIhn con ... t";..:uitlo; H'jO 
que as lIndicaçól's, qUi'! f'Mtãu f"l1 di!lcu' ~ão. lt'uO 
inda mui:uli «.!mtoJ, e ftOrr i:<l'o .,.'ço !Jt'I'n,i!ool-ào de 
dizt'!" alguma!4 pa!u\'I'taS pl'ln D'fn,E'Ut'r e .. I.... du
eumt'ntlJR , MQI.48 ('In 1101U(" dI! meu!' cOll8lÃtuáu
~e~, Rogo a V. Ex. que mil cunc"lla. 

Foi·lhe conr.ectidll, e di8Mt> u ~t',guilltp. I 
Sr. Ilrt!lliclpol«?'. CUin pf'Zi!f 1lI('~', e liÓ por 

ffAZf3!" o que dt>vn li! meos COII!l:ituilslefl, vou "I" 
prt'Bentl!lr qUf'ixa~ a «'/Ih, A ugulõta A"""IIIb1élll, o. 
5nélbihli'i~e" da Viii&! c Di"hüc~o EI~it()ral do Rio 
cal!' S. FO'Rll'l1CÍ8co da minha [lrM illcia, não po
dendo maiil support&lr os deflputbllnll'W, ,ioll'nciu", 
fi até ICIIldigu8 que r.oífri:io do 'l't'IH'ute Cowltel 
{'amncho 9 que 09 comnutAdu\'u, qUl'ix' nioo .. f> a 
Elo Rei , mmQt>8 da IílJ8 retirada, e fini li'iu jUllti
ficado a IIU~ queÍlm, que se t'xrf·di,~ o,r df' 111 , a 
este r~Rpejtn 9 ao GOYf.'rno da Pro"lncoa, E,,'e, 
opezar ele ""r o prnteclor de Catllat"l,o e "CI' .. lIe 
tllIM creutura, nüo pt)(lf> df>illor de MU'IpE'IUI.,.lo 
do CUtllmllndo tio Ditstrieto. 'fodll\'ia prCO'gl'edio 
o dl.'l!go~to dOR Povos, porque lIf'n \0, pt'la mor 
pOlte, Milicilllnus, e ficflndo ram"rllo com o 
COlllmAndu de"tt·', continuava II1ftamill8tlo pelai 
vingança, a ser ° seu p~g·fleguid()r. Dt>l'uill com 
S fi udllllça dp GoverJlador, e com a qUf'da do 
velho Df'flpo'ismo, conlli·gtJirão OR ptlV08 que 
rospe IIUMI)(,Ill~O «In nlondo daM MilíciaM, tomo 
h~via sido do Di"tricto. EstA IIna dura hA 8 an ... 
nOt!, até que Ctlmad,o á t(Irça d~ inrlu .. fria e 
patronato acaba de conilearuir li' um COlltl~lh(l de 
Gnerraf~it4l na Capilai da Provinda ( 1('II~f' do 
clamor daquelles mi~er8"f'i" puvo~) o Vf>f'lIf> JURe 

tificado, UI1 aote8 dellculpado dOI! Vt-samf'M, flue 
CflnlmeUE'ra no flf'tp passado C(~m01alldo. N ân 88 
lhe manda entrf'gllU' o 1I;;mdo du Di .. tric-to. o que 
mostra que ficou l'ollht'<cidR a flua capaci<fede, 
phréRI vai COlllllllluldar o Balall.alo de MilíciAs, 
11'10 he o po,outil dpqut>lle "'('''1110 IJi .. trirt.o, 
que deRdc logo fica debaixo da "ir~. ft'rre8 do 
seo ceclarado illirni~o, Sr. Prf'l'id,'ntt>. Eu não 
eonflarei indillcretameilte esta A ugm.ta AlIsf'mlJléa 
com a historia dos tloft'rimento!4 daq llfi 11 es mtoOS 

COIIstituintee ,e das desorden" qut> ttom IlIlvido 
enlre elle8 e ~ste Commandanle: II1I1S francan .. '!n
te declaro qUt", pondo-fleoA Povos em dt'lIeFpE'ra
ção, recpo const'qut!ncias detJ8#rraduveis, e dezejo 
que se evit('m, Ei!o!.aqui o rf'quprimf'nto, 

9' R('queiro que se remettão ao GOYf'rno, pe
lo l\1ini8terio da Ciuerta, 011 rapeis, que oppresellCO 
em lIome da Camara. Batalhão de I\liliciaR. • 
povos do districto e Viii. de S. Franci8('n, da mi. 
nha Provincia. a fim de que, junt.lldo.o" a ilquel
les que o mel'mo MinisI1'O t"m recebido, c 8011 
ql!e Ih,. foniu dirigidos ~III R .. parti~ão dos Nt'go
dOA de Imperio, tenba consideraçDo ao que rf'pr~ 
sentão !lobre o Tt'D('nle Coronel FTfl"ri,~ro d' O/i • 
'lleira Camodto, e lhes deltra, atendendo ao I!OCP~O 
e tranquill idacle dOI mesm08 Povos. - O Deputa
do Duarte Sil'DtI. 

O mesmo Sr. Deputado manàou í, Mesa _ 
indicados papeis. 

O.. 8rs, A'ltdradn Ma,.1rodo» Ca»,,,,.;ro de n,. 
/!OI C 1I000flfl:mtI, 0pPUHri~" • reme§.lia rC(lQW 
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da. (Nar1_ escre\"eror., dOi leoS -diteu,..,. OI Ta. 
i ... graro~, ) 

c, :0;.. DII,;rle Sil1!tJ: - Sr. l~resjdente: Es
tou mui ronge de pertender que esta Asacrubléa 118 
edjil em Tribun:.l para julgar o Tenente Coronel; 
• ti fJlIe naio fie isto de 8ua atribuição: não (a(~o 
rn .i. eJue re'Juerer 8e remettão lU Governo OI dl/. 
ellmentos e p,·tições. que appresenlo por parte \lol 
povos t que demasiado tem sofrido, o são digaol 
d~ melhor sorte. Está decidido por esta Auguila 
Âflscnlhléa q"c t'lIcs não :telU outro. Procuradores 
.e ni.. os flCQS Deputados t e ne.ta qualidade he 
que requeiro flor ('lIes. Quando se tratl\ de servir 
.tlS que pounto rm mim a IlIa confiança, estou 
promplo a todol os incommooos e sacrificioa. S~ a 
AIlIt'mbléa qUe'f que, como Procurador de meos 
C(ln:;tit"intel, eu recorria ao l\finillterio ......... (foi 
in!err(lmvido pelo Sr, JI,aujo Vma, que disse
N,io -) Se devo limitar.me a este Ih-cinto, que 
outro nleio me resta se não o de dirigir.me á Me. 
.a? Isto meamo ji tem sido prallcado; um illus
ire Deputado d, Provincia de 8. Psulo enviou li 
l\lella lima Indicação t que julgou a bem da eua 
Provinda; a A SII mbléa a rccebeo ('011,0 requeri
mento do Dobre Deputado, e a dirigio ao Gover-
110: ei~ o exemplo que hoje segui. Disse um illus
tre DeputRllo. que I'emeuendo-se pela AlIsrmlhéa, !le
ria pôr o Millistro em coacçíio: eu digo que as
lim seria, se a AlSembléa com a rtmessa inle'po
.esle o seo Juilo sobre o negocio: mas, Sr. Pr~ 
.id"nle, além de filio tcr outro camiuh .. , COIDO 
ditise, que requeiro eu? Que sejão remenielos ao 
GOTerno para este deFerir, ten.w em visla a tran
quillidade daquelle. Povos; e t-erá i"fo querer im
pc;r ao Mini .. tro com o éco da Assemhléa? Sr. 
}>rt:sidente, estou tlio persuadido da inlciaoza do 
l\linistt'rio que e mco pedido não encerra oulra cou. 
U ie nito que lhe sf'jão remetlidotl os documeutoll; 
e pílrque? I)or n o ir eu mesmo en"'('gar.lholl. e 
• olic:itar o despacho. cooua o dever de um De· 
pulallo da Naçüo. Insi~to poia que aejão rellletti. 
dOI confollll' o meo requerimento, 

Alguns Sis. Deplltac1CJs p'oporerão que Fusse 
tudo re",euido aí Commi8~no de Guerra; outrol á 
de Jusliça; e oulros a ambas reunidas, 

O Sr. Duarte Sil7Ja, Sr. Plesidente, uma 
nl que se trata de que a AS6embléa seja instrui
d" deste negocio, que intere!lSa a milhares d. 
Citllldã os ,vCltarei pelas duas Commissóe, reunidas. 

1\" ão ha\'endo quem mais pedisse a palura, 
propoJ o Sr. PreaiJellk: 

).0 ~e o rrqut'rimento aeria remeuido ao Go
gerno: V ~nceo se q lIe não. 

f.o Se devia ir a all(Um3 Commislão: Vence0. 
• e que fosse ás Commissõea reunidas de Guerra e 
Justiça com urgencia.. . 

O Sr. Omlflrtl requt'reo que se fizesse a 1.. 
leitura (1' um Projeeto de Le'o que mandára á Me
ta ; e depois de algumas rt'ftexões sobre não ser a 
hora prClprla para lats 1eftur .. , decidi'J·se que so 
IClle. 

PJlOJ ECTO DE LEI. 

A AIs('mblt~a Geral Constituinte e Legislati
.. do Imperio do BralJil Decreta: 

1.- AI quatre Aeadem,ios Mcc1icó.~irurrCl. 
Militar, de MarlOh., e Pintura, que Ja extate.a 
nesta Corte, se reuniria em um Corpo, qu" li 
denominará o InsLituto Bralilico. 

1.0 Farão parte dcllo o Gabinete de Hi,ltori. 
Natural t a Livraria l'ublica, "ortOl Botanico., .. 
o Obsenatorio. 

3,0 Haverú nests Corte uma Direc~io geral d. 
Estudo, qU8 presidirá a lodol! os ESI~he)ecimfnto. 
Literariol do Imperio, e o aeo Pr.iaente lerá e 
do IlIitituto. 
, 4.° Nelle le estabelecerão quanto anta cinco 
Cadeiras de Direito. 

5. J Em quallto se lhe niio diio melhore. t lerá; 
por Estatutos os d~ Ul1iversidade de Coimbra, • 
na par.te em que forem falt()!I, suprirão OI du.ln .. 
titUlO de Pariz, Paço da AlsemlJléa aOI 4: de No. 
nmbro d<" 182S. - O Depulado 1.lanoel Ferreirt' 
tW Cama,.a de Betttlltourt e Sá. . 

Ficou para 2.. leitura. (a) 
O Sr. GOrllitle requereo o mesmo para outro 

Projeeto, e leo·.e. 

PROJEC'fO DE LEI. 

A AIsembM. Constituinte e Legitlativa De.. 
creta : 

I.· Em todas as Camaras do Imperio le abra 
uma sllbscrip<;ão "olunlaria para o estabdecimento 
de Uni,'elsidlldes. 

1,° Logo que algum, ou algunl Cidadãos ge_ 
nerosos, e filaotroplcol assignarem quantias, ruja 
SOOlma, chegue, ou e:lct'da ai 1:000~OOO, • Ca
mara officie ao Gonrno, e (."flntinue a otticiar to
dls ftS veles que se completar a referida q"anw. 
de I :()()()~(OO. 

8.- Eota subscripçr.o s~ja. tão vai untaria , que nena 
se convide pessoa alguma para eUa, deixando. se li. 
vre o patriotismo de caela um • 

4.0 Serã?_ ateeitas todas as ofFertu, por pequ~ 
Das que "1Ilo. 

S.o Quem quizer contritmir com 1:000~OOO, e 
d' ahi para cima, se dirija por escrita imlllediata. 
mente a S. M. I. pela Secretaria de .~stado do. 
Negocias do Imperio, ou pela mediação da Cama'! 
ra do Lugar. 

6.° O que fizer Donativo de um conto ~le réis 
te!" para seoa filhos o rrivi~egio de matriculas gra. 
tUltas em todas as UDlvcrlildades e Academiaa do 
Imperio. 

7.° O que contribuir com 2:000~OOO ·terá o' 
sobredito privilegio, e será demais condl'Corado COAI 
a Insigllia de Cavallt'iro na Ordem do Cluleiro. 

8.° O que der 3:COO~OOO terá a mesma eco • 
dt'('oraç;io do §. precedt'nte; porém a matricula gra
tuita se eslendt'f'd aos nelas por varonia. 

9.° O que der 4:000~OOO terá o me.mo do §_ 
precedente, • de mais o seo retrato posto par. 
sempre naa Sallas Academicu daa Universidades de 
lnaptrio com o leo nome, e por baixo a le"enda. 
Grotum eat, quod Pf;'lNIE civem, PoplÚO que ledi.ti. 

10. Pelo DonatIVo de 3:000(1)000 serão couCe. 
ridàa ai mesmal Graças do §. anteCedente' po~Dl 
a das matri~ulu Ie ettenderá' IGI ne&oa po; am_ 
li linha.. .., 

------.--------------------------.... ------.... ----.------------.------------ ----------. (o) A Acta ~ão menciona decisão alguma da A.aembIt. sobre ate Projecto; ma. DO origiL" 
ACba..e a Dot. do Sr. Secretario ele jiçar para :C.. leitura. 
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n. Pelo Dnntiyo de 6:noO~OOo • mesmo do 
,. precedente; porém as matriculas serio gratuitu 
80S hisDetOl pOR varonia Sflmente. ' 

12. Pele Donativo de 7:00<}chOOO me conferirá o 
m-;snlo d,~, §. prcceden~e; porém 111 matricul ... gra. 
tultal IetllO para OI. bisnetos por ambal a. linhas. 

lS. () q'~o contrIbuir' 8:000.000 lerá a recom
pe~8a prell(,~lpta no §. 11; porc!m a condecoraçijo 
aera de OiJlclill lia Ordem do Cruzeiro. 

14. Pelo Donativo de 9:(JOO~OOO se conrerirá 
o mcsmo d~ §. p~eccdcnte; perém as matriculas 
li «:.'tenderáo 1101 l!.@nelos por ambas as linhas. 

b. Pelo Dcnatlvo de IO:OOOdJOOO se retribuir' 
o exprcfi80 no §. 11; porém a conrlecClrafão terá 
de Digllitario IlU Ordem do Crllzeiro. 

16. Pdo Donath'o de I':OOO~OOO se dará o 
melmo do §. pre\."Cdt'lltc; mas serRo a8 matriculai 
gratuitas aos hi'l!ctol I,or am1l1l!! ali linhas. 

17. Pcl., l)onatÍ\'o de 12:(j()()~OOO se dará o 
mC6mo do §. precedente; ma8 &S mAtriculai serão 
gratuil" aOIl terreiros netos ",r valonia. . 

18. Se algnel11 contribuir cum 40:COO~OOO, frr{, 
o nlesmo do §. prc:c;dentc; mas será condecorado 
com a Insígnia de Onio Cruz. 

19. Se nll(ucm der ~O:OOO.OOO terá o meamo 
do §. precedente, ~ () 'l'itulo de Darão do Imperio. 

20 O protlm·to de todas RS co~tribuições será 
redulido a seções DO nanco do Brasil, applicado 
todo o seo reudimento á tundação, e melhoran.en
to de UnivefRidlulf'!!. 

21. o. Contrihuintct porlerão (azer lessão de 
todOl OI privilt'pios em outra 1)('680& idonell, me-
1108 o UC seo Retrato na Slll& Acndcmica. Paço 
da At;8tmblt!11 ~9 de Outubro de 18!ó!S. - Anlo
"ia Gonçal'Oe8 Gf\m1t!.e. 

O mesmo Sr. Derutll(10 pedio a urgcllcia que 
foi apoiada c approvndll; c' fcita A 2.. leiLura jul-
sou-se •. bjecto de. clclihcraçüo. ... 

O Sr. Cor",."o dI' ClImpM: - Eu Ja bontem 
fallE'i da ncccar.idalle _lo trat:muos da J~ei da Li. 
berdade da In:prema; nccc:lisidacle (jue todos reco
Dbec:c:m; e por illO requeiro que ou Ie debata se-

gllidamflltt~ ou 10 •• 01 em totIOI OI clill. _ 
que • n50 difeute a COllstiluifi"O. 

O Sr. Prctiidente declarou que teria em I .... 
brança o requ~rimento; e lendo dado .• hora, .1-
aignou para a ordem do di. o referido llrojecto 
de Lei sobre liberdade de imprenu. 

I~evantou •• e a sessão ãa ~! bor81 elO miautol 
d. tarde. 

Jell Antonio ia Si/v" lJlaia, Secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA. 

Para 'J06é Joaquim Carnei,o de CtzrnpO$. 

111 •• Ex. Sr. - A Assembléa Geral Coalti
Cuinte e Lrgielativa. do I mperio do Brasil, a"pro
vando o Paret'el' d. (~omminão de ConltitulçRO 
.obre o Oflicio de S do corrcnte, em que o Go
verno, corr.municando o "lIcc,lha, que ti, lia feito do 
Deputll(lo },c/i~lJfrto Calde;ra B,trnl POlltrl, para 10 

t'mprtgar na q\laJicla~p. de Negociador em Luad ... 
pedio Q cita Asltmbléa • nt.cl'f8aria dispn.a na 
Lei para eftectivamente o nomeRr :-.-Maoda pnrtid
I,ar 00 Governo que, tomando Im ccnsideraçiio rol' 
um Jaclo a pouca abundaneia de luzes dipllimaticu 
nnte paiz, e por outro a drcunstancia de ter ja 
RIIi estado o Deputado escolhido. tratar de nego
ciOI deste Iml'caio, R apralimcnto de aar.b88 a. 
Cortes, e tendo tambem em vittft • utilidade de 
niio embaraçar ao GovcrRo OI meioa, com fJue ~Jle 
julga poder desempenhar melbor o que he do ICO 

dever p'ratiear a hem do Imperio: Rt'soJveo dispen
sar aa Lei do J.o de Sct(,lnbro deste aano, para 
que possa o dilo D~utado aer emprl'glldo como e 
mcsmo GOVfrDO rertendt; c(Jm • dcclaraçio porém 
de voltar R exercer aI altas (uacçõel, de que se 
acha r.etlllllmente encanrgado, lo~o que le ultimar 
a referida eommissão. Q quc V. Ex. I",arã ao Co. 
nhecimt'nto de Sua l\tagestade Imperial. - Deoe 
GUArde a V. Ex. Paço da ,,\ssfmbléa em 7- de N~ 
vemhro de J~3. - JJJ;gtlt'l Calmem du Pin ~.Ae. 
meida. 

ERRATAS. 

No NOCI anltccvcnte pag. ~62 t ccl. 1.- , lin. 540. onde te la depoil ti fiZIIOI, dete ler-., • 
ptÜ CI fiN,OJI. d IA 1.- • • d I Na JNlI. SfUi. c:oL 2.-, liub. 7, 8a e se "" com fNM auz./tOIt eTe cr-te, com bOtU, aU8p;nOl. 

RIO DE .JANEIRO NA UlPBENSA NACION"U. lsat.. 
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GERAL, CO~TSTITUINTEfj E LEGISLATIVA 

DO 

IMPERIO DO BRASIL 

1 8 2 3. 

SEsslo DE 8 DE NOVEMBRO. 

P't,idencia do Sr. lJlaciel da Coda. 

R Eunidos os Srs. Deputados pelas 10 bora. 
clll manhã, fel.se a chamada. c acharão,se pre
It'nt~. 63, faltando com causa os Sr.. Gomide t 

Per,.ira da Cunl,a t Pinhei", à' Oli'Cf;ra. Rihei,.o 
de Resende, Brant Pontel, .Jndrada e Sil",a t 

Rcunde Costo, Carn,;'o de CampoI, ( ista Aguiar, 
Roch,., Sill'eiro Mentfonça, Carne;, da Cunha, 
J'eizeira de GOUfJ~O, Pedreira do Couto, Almtida· e 
,Jlbuquerqu.t!, Costa Barrol; e sem ella OI Sr •• 
;'Ioni:r TI4fJ,.r('., t Comeiro, Noçueira da Gama t 

Rodrigues dll COda, Lotio e S( ilbi:r. 
O Sr. Presidente declarou aberta a sesaão t 

• lida a Acta da antecedente loi approv:lI~a. 
Ill. e Ex. Sr. - E n resposta ao Officio de 

'" de Outuhro Jl"" .. ado, em que sc fllzia saber ao 
Governo, que a Assembll~e Glral Constiluinte e 
~egislativa do Imperio pre('izava se lhe COlllmnnl
C:OS88m as rasõcs, porque se malldol! suspender a 
Peasão, 'lue recebia pelo Bolcinllo João Jacome de 
Bauman, partl'cipo a V. Ex. de Ordem de S. M. 
o Imperador, para scr prezente á mesma Assem
bléa, qlle procedendo-se no 'rhe~uro Puhlico às 
necessirial averiguações, se achou, que quando o 
"agamentn dos pensionarios do Solcinho passou da 
Cua Real para o mesmo Thesouro, rora o dito 
Bauman conlemplado com a quantia de 860.;b réis 
annuaes, que continuou a receber at~ que pela 
Portaria de 27 de J IIlho de 18~!, mclusa por 
eopia se mandou excluir da Folha desde Janei
ro daql1elle 8nll0 em diante, ignorando.se o I'noti~ 
vo desla exclu~ão. Deos Guarde a V. Ex. Paço, 
5 de Novembro de IH~3. -.ltJ,.TlOel Jacin.to No
gueira ~a G,;ma. - Sr, ...r'liguel Calmon du Pin 
e Almeida. • 

Foi remetti,lo a Commisllão de Fazenda. 
JII. e Ex. Sr. - Competindo ao ~der Legis

lativo decidir sobre os ohjCCt08 • .JUla COBsultas 
inclui8s do Conselho da Fazenda, datadas de }5 
'i'lo corrente lima rclati va á. duvida. que occorre
-rio á J un~ da Fazenda da Provincia da Bahia 
ma intelliiencia do Decreto de )2 de- Novembro de 
X8~ J t a octra I()bre o .t"orlmcDlu que per~uJe 

Placido .Antonio Pereira de Abr~o, do ferNDO dOi 
Proprios Nac1"nacs situado no largo da Ajudá 

. desta Cidade: Manda S. M. o Imperador transa 
miti-Ias a V. Elo. para serem presentes á A sflem. 
bléa Opral COBstituinte e Legisliti\'& do Imperio. 
Deoa Guarde a V. I':x. raço 5 t1e ~ovembro de 
Ifl2S. - Manoel Jacinto Nogueira da 6'uma.
Sr. ~Jigu(l Calmon du Pin e Almeida. 

Foi remectido á Conlmissão de Fazenda. 
Pas80u-se á or"em do dia, e cntrou elO !!.a di8cule 

.üo. Projecto de Lei 80bre B liberdaue de imprensa. 
Art. 1.· Nenhuns esci'ipfol de qualquer qua

lidade, volume, ou d"nominaç,io, são sujeitos • 
censura, nem antes nem depois de impreslIos. 

Foi approvado. 
Art. 2.° He por tanto livre a qualquer pes. 

80a imprimir, publicar. vendcr e comprar us livro • 
e escriptos de toda a qualidade Ecm re~p()mabilida. 
de al~ma, fóra dos ca~08 declarados nesta Lei. 

."oi approvado, 
Art. S. Todo o escripto impre5so no Impe. 

tio do Brasil ter:i cstampad:l o lugar e anno da 
impressão, e o nome do impresslIr; quem impri. 
mir, publicar t ou vender algum "!'cripto sem es
tes requisitos, será cODlI(mnauo em 50(j)OOO réis, e 
quem o comprar perderá os exemplares que ti ver 
comprado, e o duplo do seo ,·alor. 

O Sr. Vergueiro: - Proponho a supressão da 
ultima parte do Artigo, em que se impoem ao com. 
prador a ~ da perda dU8 exemplures que th'er 
comprado, e 8 d~ duplo do seo valor. O comprador 
niio tem culpa do que falta na obra. o que im. 
l>rime he que tem obl·jgação de fazer essa declara
ção. Offereço a este fim uma emcncla, 

" llroponho a supressáo da pena a08 que com .. 
prarem. - Vtrçuef1'O. 

Foi Rpoiada. 
O Sr. ~tfo"te.",ma: - Opponho.me ao quo 

propocm o nobre Deputad<\, C !ustento a doutrina 
do Ar~igo em a~bas as part~s. A pena trm por 
fim eVitar que cIrcull'm doutrtna!S ullmnosas á so
ciedadC', e este fim não se COn8t'guc ~e não inco)'. 
r~r na p~na 1~mbem o comprador dos ~scriptos no.. 
CIVOS; alem disto o comprador hQ tanlo infract~ 
da Lei como o impressor; t'stá no caso do COIQI. 

p(lll~ldal ~O\&iU funadu, ~ O dOD~ da o. 



1t" td f'OIlcJewmado. o JUÇP..!'"PGfW~ lhe 
dará lI .. r& pyr ~ 1!D1:IIda; • ,,,.~ 6~' .:lut'l'o ; 
e a Lei ,cru. \int.de'HII.i~ \'1-.' ittosoria , 
For"lue u ~scril'l() ~arcr;i 8em te ilhatar ao C{ue se 
pCH~nde e'" ~lIelidl) da l14K'ie'.8de. DemaiS eu 
~~.o- P>*"o ~n6ider.1 ao nRo ti .a' l.&.'. o que dei. 
:'I~ dt' -gu:1Mtar nt"1!te ca:o .. IAri, porqúe" nada 
h ... nais ~im}lle8 e fucil uo que ver se o t'te.ipto, 
q ; .• (jltelO (:oOlprnr, tem 011 não () lugar e InRO 

dIA illl,Jr~~são t e o IIO.he do impr~8OI'; por taDLG 
quem mio rr'para para cllta formalid"de obra de 
ma f", i;,friuge de prop08iw • I .. ", e deve por 
blSu 811frtr a pena. . 

O Sr. reI gw,iro: - N .. io .... ··h .. $>Jt8 .11. 4\1e 
,,,aba . de di,er u ,llulitre Pieopinante; tenllo . por 
injulitiça pUDir o comprador pelo que f.lla no li
Tro; ~ liC islO Be estabelece. Rute caso, não sei 
porque em '0008 os maill, em que se caltig ... tio
DO da Cibra lIe n~o ha de castigai' tamhem o com
fratlor d(·U.; • difl~ooça de di8posiçõo fi)rm. uma 

'lllco!tereuda, que em Dão 1'0868 admiuir. Di.- o no
bre Devulado que a não te ca~tignr o compr;tdor 
fica i;JU5ori~ a l.ei, ",rque o edieor tem DIl lucro 
__ . ~ c:iNh flJle .,~1Ie .• ~u&I~I.·.l '11)_ e.ta~ 
6: ... Df.O lQe ., r~. dequ~ dev.:unpor ... ,.. 
.., 10 com'l)lad~,r, ~ .. que deU., ~ ~~;t he .. 
... tri" aer maior .. mul~ do edilllr,·. Y I' g.. CUIIf 
_ ... naQo •.• per"a d, ~ " e,Jeqpla~ .. ; por~ 
~,te ,fQ~ é) ~ão .. poderia inft""Dilla,t-. " .• , ...... .o ... 
.deil4ta I..t'.i. '0 1'e810 uio ee cfUviQ.) 

O ~r CWiI'.dho ~ MeUo~ - ~ando .• :,Birei+ 
to eliminal Itrul.ihe qualquer fa*,. ... eiWldece 
.. Ct' ••.. ('OI)~~ :08 q6e o perpel ..... ,.~tI.h·irb fim 
~ .. o aCó~dur que sirI)HbaD~ • ..fttQJoa ~ri.·: .. 
~ ... eslar ,la~e,eiedlt~.·Qào •. ~lIiiqueM "uhan
#J,) Gl~il: a:· ·sori,· I~. "IQ pie.-nit' ,til· .deliçWlid. 
.que e .. <'Mtilal.~. E..., p.w~ pai. tl.'1n ~ 
c:ial Itppli(~8t;A()· ao de que tra .. ~~.~u. como 
lte de ur,lidade ~.I 9 e COI\f«1IMt ao· di .. de 
"vÃo ,o. Cidad.I& •. o tef .. libtrchd4l de ezprimir 
• ~, ".Iavra ~ __ . por t·~~riptQ os teOS.· pe_m8lltcta .. 
Dq .. q'le muito .colIsi",c a liherdad4l civil. politica 
1101 GO\'('rnos COII~titudollae8, astliM·,aa.,bem COD

."em :10 mesmo illtel'ht>c gerul rE'primir todo o abu
,.0 qlle se c:omftle'-ter em similhMttt'>4PO'~l'i&, u. 
.aeja em ,·flt-llSL\ de qll~lq~r ~:'tic"Ia .... du Go
. uruo. ~~.i" mal ent\ ndida • liberd; .• d. ele imprftI
~ BC. to~S8 lidlo á q.,,,lquer abtll'ar deUa per. ett 
len"er qualquer Cidadão, ., lIIuiao mais por -tIJal
quer mafleirll .tender ao fim da aocieda.de menoe
pbando, -ou perlt'fuJeodo deltrui. a força lDoral e 
.fhisi~a ~ Geverno. Por. tão JÚs&08IftO&ivol .. 
• .Jnlndou . ne.~a A~gust~ A8SCmbl~a fermar e P,. 
~ctQ q~ cli"culim\l@. para que Iaouvesae uma Lei 
.que ptt'\'fnill~o " crimes de~ta .n.t\lreIS ,e osp~ 
.»i6se qUlllldo~contecetliem. Uma I.milltante Lei t 
• ue Cla;iljilicRs~e 010 di.eraoa delidol, e estAlv.:lle
~ •. ~,,~ pp:.ti proporeionadaaá lua maior ou 'menor 
Irnidade. 111: llubrcmaD~ra jUlla e nllCt'SSAlia. Na 
abobetlas (lt'~tf! Augusto 1't'cinlo k"m muitas vezes 
,-elof)ad~ .(QqU~Dtu di",ur9.01 em abono .. df!sta ver
~de. SãD ~vias á '*la palJSC) nu obras .do. E. 
.er.ptoN'8 do st'culo. "8 . rasiea poderusas,. 4t" apoilio 
.estA dout'ma. EM aqui porque DO Ar\igo-flue di .. 
..c'dim,,,,, ~n'to ae .llbeiecido quaes· enio, Q8 nerip
.. ,q.u.e d~ii!u ee.r p.ubibidot, te aecr~ceDtou, ,~ 
..... A9_418·;.,,&hD.etdeUet e le08 edllor. dev18C? 
... r .. .puftid.JI . m ..... tl OI .~. __ eapalhawm. e até 

~R)IIdur .. P.,O~ .... ~ 

eeguado 118 dcçidido fIIL direito erilDhtal para • 
jUtõta medIda deitas, e jul .. hlio dever cnmprebea. 
der OI ~1""l'rlldoMl ,como .Igum tanto r~os d,!, 
mesm08 deliclos. Verdnde he que 'estes menos erl
mlnojj()8 lie devem reputllr, pai .. que nem os. escre
~crãn, nem OI itDprimin'io, nem '" publica .... 
Mas he mIo, que eHando CUCI prohiblcJOI pnr Lel', 
ele que .e nito }J~dc allegar ignoraneia, I.indo OI 

('omprlldores vel.os, l>romovcm do .Igum DIodo • 
IIUI· publicaçno, e Ic(mpre mo~tr"o querer ter, e 
fu&er apre<:o de escriplo8 eoridemnftdoll cumo contra
rios á frJicid.de publica. ASlim nno he destituid. 
.te crime o comprador' da musa furtada, 5e mostra 
dolo; tendo .0';VI08 para. que1tt' furtal.a;· isto h. 
compraRdo A quem não pudia . plls8uir, porpreçG 
diminuto t eu I>cr oulro qualquer muno similhante. 
Todavia não dc,vcn,os alargar tanto ns nos.u idé.s, 
e .. atender .s penas á esta limitR~üo particular; • 
eu .uhstituiria por tanto (Om lug:u ela 1,,,lav", - co'!'
PTldor - /l' sq~umtes - todo.s aquclles, em cUJG 
poder forem achadu~. - AssIm, comprehendendo
.e nesta ex prrhlóo ge. al lodos os que concol"rt!re .. 
para a malll, publicll<a:í';n dll8 escrlptol prohibido •• 
tendem(â ,. riffàl"Q, e a lIitH'fl&ier' ao· nmprim .. 
ri#) d" Lei, ql'C, fa,·orCI'CDc!" o direito que cada 
um tem de uplicar os seo. penBamentol sam cen. 
a'lra previa, ~vitClmo8 p.lr todas as maneira. _ 
abu-08 desta p eci".. liberdade. I!:u lni1ldo , M .. 
.. • minh. elm'nda: 

h E aqllellea, em cujo peder li .cblreta' _ 
u_plarea, 08 perderio,. o dllplo do MIO _or .... 
Cana/no e4V~/1& 

Foi .poia(la. 
O Sr. Jt~"Qrtf(J: - Sr. Prnidente: Eu en"" 

11'" • praa impostane Arciji'o coatra o eomprHdr 
.... mui pohtica; porque tende 'a constituir , ... fi-. ,.1 clt) .h·:80da Ii\)erclade de Imprensa .... ~ 
Cidadão; o qual, se obra de boa fé, exami •• ·,,, 
"",dl.t.mente, e antes de eomprar a obN, .. eUa 
tem estsmpado o nome do Impre88Oll. o lug. • 
."Df) d. impreuÃo; c deixando de compra.l. por 
falta destes rf'qltisito!l, diminue-lhe a e"traeçlo, • 
torDa gravosa ao Author·; ou lO Impreaor a,.. 
blicaçiio; c se ptoeede de.má f~. I:. I('m ... .,... 
que lhe impoem o Arti~o, a qual he mui ,...,. 
eionatfa, e rA8:1lavel para a curiosidade· 'IIrgar • 
6eO d,·licto. Nlio me POI"O pois aecom:od.r li emetI. 
dR do Sr. Ye~gtle;"o; p',rque destruiria eMe me.' 
indiftctô de '~lSligar o ahulo ha lUa origem ;di& 
tieultando pelo menos a extração para f'Om· .. .. 
aqllellfl eompraclO!'es, que procedem C8II in .... . 
de, e I'e8prito. d. Lei . 

(Fallário os SI'S. Arnr!jo Limd, n,rnt;m" 
Ctmka, e (,'ul.'(1o, mal hliu Ie entellde· o Tae'alI. 
grafo SiI~.) 

O Sr. ltlonte:llImn pedio novamence a palam • 
e ofFererto a emcllcla 6t'guiD\e: 

" Proponho que se supr:miio as palavna _ • 
/I) du,lo do !to ,,'arar - substituindo-se lI.e8 at. M
lavras - e o v(}Zor de cado 14m doi eft .. pIo.ru~ ..::. 
O Deputado Munleruma. 

Fui JUeitada. .o Sr. Aful,ada JI~ tam~ .... ,. • 
teguIDUI: 

1.. A.,..... a :ultima ~part. do \. aeGftlleea" 
• - ... iadiencJo • peaoa'_ ..... 10 .·houva. .... 
,d,.,J,. .. MJw.Actdo. 

a.. IA ...... 1I1mM-- ... nqaIl.. 



( -) 
... - dip .• - tem qualquer da. reqütoe.
~nd'nda MtJtAado. 

Porão ambu .~iadal. 
O Sr. Gal'Dlío 19ualmeDte .reeeo a aeguinte: 
li Em. 60.~ réilt, c: na perda doa exempla-

rei ; e le Já le nao acbarem os esemplarea .. rá • 
peaa de 150~OOO réis. - Galváo. 

Foi apoiada. 
O Sr. Ribeiro ".4ndr"tIlJ lambem propos um. 

antei termo.: 
.. .. ~uel1'l i,!,primir &c. até o fim If!ja IUbati

toldo 1"=,1& aegmnte emenda - e todo o imprellO 
tem qualquer deites requisito., que Ie publicar oa 
~ender , lI(:rá tomado, e perdi'.!. pata aquelle a 
quem pertenc~r. - Ribeiro d' .A"drada. 

Foi apoiada. 
O Sr. Gams: - Sr. 1;'l'Clidente: Opponho-me 

Ú emendas, tanto do Sr. Rilwiro ti' Andrado, co
m,- do Sr. Galt'M, quc pt.-dem a suprenão doa 
nemplarclI abusiyos. Fallo nesta matería someote. 
porque lh'e • lionra de enlrar na confecção do 
ProjectQ. que se acha em discutlio: eUe andou 
por mios rle alguns IJIustre. OeptJtados, que .go
ra tem falbdo cunlr •. Trata·sc aqui de duas penas, 
uma de éO~O()() réi, \~Onlr4 o ptJblicador do eacri
to abusivo, e oulra do seo duplo contra o compra
dor. O Projecto, que eu tinba delineado, não ti
Ilba pena alguma contra eSIe infeliz aomprador; poi. 
entendi que nenhuma culpa tinha, devendo por 
i8lO aer luprimida. O que tambem me parece de .. 
Deceuario he o aUJllllCDto d .. emeada para a ~rda 
de todo. OI eltemplaret; porque isto ja está provi
denciado adiante no C 43. 1\egra geral he - de 
todos 01 eacrltos que lorem abusi 'os, ou- por con
terem injuria, ou por fi.har algum do. requisitot 
deite \ S, necessariamente !lerão suprimido. todOl 
• exemplares - e isto entende-Ie alêm das pena. 
~v.. M! delictos, que se vão declarando ne .. 
ta Lei. Tal be o caso presente, em que deYe ha
wr lleceuariamente a supressão de todos OI exem
,ta,". Se pOlI exilte ·oma regra geral de lupres
eão no dito § 4S, par:& que se razem emendaa pa
n essa melma supressã o ? 

Depois de longo debate (do qual nada ea
~enio os ~achigrafos ) julpou.se discutida a ma
teria do ArtJfEo e suaa emendas, e o Sr. Prcsldell
te, dividindo o Artig_ em dual parles, propoz: 

1.. Se pasSIva a l'·r até ás palavr~s - e o no
fIU do impre180r -: '\ enceo·" 'Iue sIm. 

V.o Se puaava o feIto do Artigo r.omo atava: 
Não puaou. 

Entráriío calão em votação aa emendaa; e o 
8r. Galvão pedia liccaça para retirar a lua, o que 
lhe foi concedido. 

O Sr. Presidente propol á Auembléa: 
1.° Se approvava a emenda do Sr. Ribeiro de 

Andrada: Foi regcitada. 
!l.O Se approvava • 2.~ parte da do Sr • .Anilra-

• Macluado: Foi approvada. 
8 ° Se approvava a suprewsin do Sr. Yergueirv: 

Foi approvada. 
J ulgou.se portanto- preJudiC3da a emenda do Sr. 

(Àr'Dall.o e ~[el/o, e a I.· parte da do,8r. ,J,,-Ir«. 
lia Machado t for I! não ter veritica~u a coodiçãe, 
com que fora oft"eI'f:'Clda. .., 

Art. .... Quem lalsi6ear algum dos reqni.itoa 
mencionados no Artigo anteeedeDte, aeri .coodemaa
.to em 50.000 réi" • quuado pc" ialliGOIçlo ... 

~"uir oJPpr 1111 • ,.... uiat.te DeIte ImV-
r.8, .. ..a.~d.blWá a pe .... 

O 8r. Frtlflfll: - Parece-me q_ a Rgl~nda 
porte do Artigo .... que era.. .. peau do fal .... 
rio, aggravado o ~ delido com a calumDiosa atri. 
buição do impreseo a terceiro innoceote, Dão guar. 
da--a devida proporçio com o que vem estabeleci
do oa I.· parte do mesmo A rtigo. Di. este: (let' 
e conânuou.) Ora que a fal.ificaçfio do lugar. e 
ao no da Impre •• áo, ou do nome do 1IDrre8lor •. 
substituiodo·ae-lhe um outro que não e.(isce: par 
exemplo, seja casfiBsda com a pena }lecuniaria de 
60.000 réis, igual 'do deliciO d'aquelle que omll'li. 
te e occuh esta circunl'tanda!t. ~mo fica dilpoe
to no Arl. 8.·, puse muilo embora, por Dio eltar
moa a 8ubdividir tnu miudamenle 011 JriOI ela .. 
ej\la; mas que o fabario, que em lua falSidade p ..... 
judic. a bonra e f'uenda do ("'id8d~o innocente, 
em .aleria d" -abuEo da liberdade de I mpren8l, ... 
ja castigado com. pena p!'c'tniaria de 100.000 fti. 
sómentc, quando pelaa Ord ... naçles lão impoatu ~ 
nas muito mais grave. aos tialsariol de qualquer 
outro genero de escritura, mui delporporcioDado 
castigo me parece relativameute. lIe por i.80 que 
faço a eegtuote emendM .0 Artigo elU ordem a 
guardar.se mais eucta proporção em um delicto., 
que eotre 001 por jUlto Ululo • reputa um d_ 
maiJ graves. . 

.. O que falli6car algum doe requiai&ol .. 
condem....w elD lOOIbOOO réia: e quaadu pela fale 
.ificação atribuir o imprelsu a peuoa exiateate ... 
te Imperia, j()().OOO ftÍl. - O Ueputaclo FrA1lfIli. 

Foi apoiada. 
O Sr • .Ara'4Ío GOlldi",: - Sr. Praielrn .. :. 

quisera que o cidadão, quo .. julga_ offndide 
por uma tal faJ.i6caçiio, tive... o direito ulvo" 
proceder cont,a o falaari., além d. impo .... 
peoa, qDe tamhem me ~e dimiDuta. 8egulldo 
cstel principioa eu mando. á Me.. uma emenda, oa 
additamento, nOI seguintes termol. 

" Será condemnado em JOO~OOO réia e .... 
em um mel de prizão; ficando além di.to aalyo 
o direito de accusação, que compete lO oft4",dido, 
querendo intentar a lua ac1ão criminal. - ~raujo 
Gondi".. 

Foi apoiada. 
O Sr. Â ndrad4 Machado: - Eu acho rtal· 

mente defeituoso o A rUgo. FalIando dIA J.- parte 
do Ar~igo diJo , primeiro que tudo, qlle a }Nllavra 
faMficar uão he a propri., porque nada havia 
Terdadeiro antel, que depois se f.lsi6cas88; por i .. 
lO neceaita ler ~lterad& a expressão. Em quanto 
, pena tambem ·aeho que de'e exacerbar. se , m •• 
nio tanto como prepol o nobre Deputado; dev~ 
augmentar.ae porque ha sempre mais malicia eDl 
fazer uma declaração falsa do que em omittir de
claraçõea Dlllrcadaa jj he maior o crime, e lJOr muGI' 
grão de mal de\'e caber maior pena, todavia pa
rece-me que levada esta a 75.000 réil Sca muito 
bem. Quanto á i.- parle do Artigo igualmente. 
emendarei, pela rasão ja dita, • palavra fal81jica
fio. Concordo tambem em que deve fcar .. Iva a 
reparação do clamno 00 injuria 80 ddadio Brui .. 
letro oO"endido, mas acrescentarei ('480 q"e o haja; 
poia haverác caSOI, cm qtle não tenha lugar o exi
gir-se. Supponbamol que um e&~riptor nOTO qu., 
publicar as auas icUII, e nio querendo que Ie .. ibà 
que lio loal, li di em nome de algum homem ceie- ' 
he dá Naçh; •• eMipa. alo eoatiftr __ 



eM, 
alguma COIIm OI co".. a Religiro eu o Es. 
uao, nem atacar indiyiduo algum em l*âicular. 
80 Cem lugar a peraeguição, porque nellhum dam
DO te"e ena ... ta fazer eue pobre bOlDem. Se ai
p_ 18 capacitas6e que o meo nome lbe podia 
... util e ae cubri... com eUa" eu diria - o ta
eripto de facto não be meo, mas coino lI&da me 
injuria, e o autbor se peral.l.dio que dilfw lhe re
IUltave algum bem, deichaolo viver. - Sio e~tas 
.. lDinbaa idéaa, e por ellas fi. uma emenda que 
eu julgo u&iafará a esta Alisemblé •• 

EMENDA. 

Quem declarar com falsidade algum d~te re .. 
qnititOl, trrá condemnat.lo em 75.000 réis; e quan
do pela falsa declaraçÃO attribuir o impresso a pes
lOa existente neite i mperio se lhe dobrará a' ~na, 
além da indemniaação do damno, e reparação da 
injuria. caso houver. que compete á pau.: oJfeu
dida. - .Ãndra#/a M /lckmJo. 

Foi a(tOiada. 
O Sr. Ga"'tI: _00 nevo expor a esta Al8em

b1éa que ealta pena de 50<bOOO r~ill imposta ao fal
aificador me parece0 imperfeita, por ler tixa e inal
ler8vel para toda e qualquer obra, seja de papel 
ayullO, leja de' folheto, ou de livro; pois que no 
CAIO de ulurpação de propriedade alhea póde a quan. 
tia de 50.000 réi. aer pequena para certas obras 
pode. , e_ser grande para. papeis illsi~nificante8. 
Eata a raaao porque os Polmcos na apphcaç;\o das 
~n .. aol delictOl aempre buscão inventar uma 
bitola ou escala, que melbor possa proporcionar 08 

castigos , gr •• idade da materia e seo valor. Se. 
l'1indo poil esta marcha procurei achar uma pena, 
q.~. IUblS!Je ou. descesse em proporção do damno 
'elt~; e le!'lbrelome em lugar da condemnação, que 
A4lUl se diZ de bOi1>OUO réis, marcar o valor de 
mil eumplares, porque assim vi/lha " )X'na a ler 
proporcionada não IÓ li naturesa do abuso, como 
Cambcm .0 valor da obra. Eu mando á Mesa a 
minba emenda. 

" ~o valor de mil eXl'mplareF. - Gama. 
FOI apoiada. 
O Sr, GalvÚD pedio a palavra, e oJfereceo a 

.g\linte 
Ei\lESnA. 

Quem fll:~ i fi."" I I) ,\1. ~ rp.qllisito cio ~ 3.0 além 
.1.

0 

pet't.1a da ot.ra pa~~rli ,r,O.OOO réis; . e se attri. 
b.ulr a obra il oulrem. alem nas penas, que deve
fia sofrer o Hccu;,arlo sc :a obra eontiveslic doutri
Das e~pli("l'.d~)Õ no~ §~ lit:guimci, terá a deai"nada 
-.;" Lei. _ ("t!1 1,;O. t> 

11'oi II'4.liacla. 

Preticlenle prop61 á ,otaçlo a 1.' parle cio Artip 
até as palaYl'lI 60tjOOO réi,: Não pulOu. 

Disae então que bia propor a 1.. parte cía 
emenda do Sr. Go/véo, oomo a mais ampla. 

O Sr. Gama: - Sr. PreaideDte; Tenho a r •• 
ler uma decbração sobre o modo de Totar. Qua ... 
do cmitti a emenda "0 'VOtor de mil tze'mplart,. 
encarei a questão não IÓ compr~bendeDdo o C'uo 
de injurias, que den ter medidas legislativas , 
proporçlio da pesaoa oftendida, mas tambem com
Plehendeudo o caso de furto de obras de proprie
dade alheia. porque assim Yem essa pena a .br .... 
ger tanlo o furto grande como o pt.queno em pro
porção a seos valores. (A' ordem,) Estou na ore 
dcm, a expliclA!' aos Su. Deputados qu"l não en. 
tenderio a questão por est~ lado, poi. mostro ler 
a minha emenda a mais ampla para votar.le. 

O Sr. P,esit.lente, seguindo o que uQba di. 
to, propol: 

1.0 Se passava a 1.- parte da emenda do Sr. 
Ga Ivlio: N io pa5S0U. 

2'0 Se passsva a 1.- parte da do Sr. Andr. 
Gt l ~/ac"ado, até ás palavras 50.000 réia: Foi 
approvada. 

.':1'0 Se pauava a emenda do Sr. Gondim: Foi 
regeitada. 

Ficárão prejudicadas a I.' parte da emenda 
do Sr. J'ronça, e lambem • I.' da do Sr. IIOfte 

",uma, e a emenda do Sr. Gama. 
•• 0 Se passava tal qual a i.' parte do Artigo: 

Venceo-se que não. 
ú.o Se pasuya I 2., parte d. emenda do Sr. 

Galvéio: Foi regeitada. 
6.0 Se VUsava a 2.' parte da do Sr. Mom,. 

,uma: Foi approvada. 
7.° Se pa~iVa a ~.' parte da do Sr • .4"d,. 

, Maeluada: FOI approvada. 
Julgou-se prejudicada a 2.' parte dA emeDda 

do Sr. Fra"ça. 
O Sr. Yergueiro pedio a palavra para olfere. 

cer um additamento para t~r lugar entre OI §§. 
4.° e 5,~, e mandou.o á Mesa concebido nOI li
guinRes termos: 

ADDIT.;\ '!\lENTO. 

. A facllldad: de imprimir 9ua1quer eacripto ori-
trlDaI ou tradllSldo, he propriedade do autllur ou 
tradllelor e de seos herdeiros, por espaço de triD_ 
ta annos contados desde " primeira impr~8liio. 

Quem i~primir t violando I propriedade decl • 
ra~a no Arttgo precedente, perderá pura &) proprie.. 
&ar 10 todo~ os exemplares ulsten&a. e o .alor do. 
nndido~,- rcrgueiro. 

}'oi apoiado. 
Não pro~uio a discussão por ter dado a 

hora da leitura dos Parecerei. O Sr. JV(m/,..fllmf1. f.t um discuno; (mas não 
te entell.le o T'l('higrafo Jo:io Caetano) e depoil 
delle ofl'ereceo uma emenda concebida nelte. termo&: 

EMENDA. 

Proponho que depoil du palaVTu - SO~OOO 
réis - 8e acrescentem as .eguiut~ " 6calldo salvo 
ao cidadão o direito de haver a indemnisação do 
d.mno, e reparação da injuriL ,. - O Deputado 
.11 .nll$u",a. 

O Sr. M"NRnno á' AIl"'querftle : - Eu lem_ 
bro que será conveniente que • iIlustre ComrnillsAo 
encarregada dos ne(ociOl .do Estado Cilpl.tino di 
quant? .ntes o leO parecer sohre tio importanco 
nl'goclo; e pode V. Ex.. se o jul«ar jUlto re
col1lmendar o. brevidade, pois be de summa u:,en-
el. a mitena. • 

Foi apoiada. 
.JuIp .. _ ... S .... 41i1caci4a .' _ceria I t o Sr. 

Assim. o fel n Sr. Presidente. 
O Sr. l1"nt,."umd: ., Sr. Presidente: A A .. 

trmbléa declarou-no dia 9 de Outubro que o dia 
Jl! do meamo ma era de }'eata Nacional e iatc. 
peloa mot.ivOI de ler o aaniversario do N~cime,,
\o ... Sua ~ ...... o lmperldo, J da .Sua Âcel..-
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mação., e da elt9i1r,fi'o elo Dflsi1 ti ~tbegoria de 
Impera0; mas quando tRtll reliol~~'ãu ae varlicipotA 
110 Governo h9uve falta de exacudlo n~ Officio da 
Assembl~l\. co:no se notou qual.du .e receb., o la 

respollta do ~overnu em que Aponla9. um .ó des

If'm mah'1 ~xllme aigtlm deliberem. dfl'a m ..... 
perqll~ procedem 8 "em eulBht'\·,n .. ~· to dI' ca"lIa 

U Sr Mm&lclI'Mmt': 'ralvo eu etll'ja .. o,..., 

telt tres mlltl vos; e por iS60 se ordenou que pela 
Secretaria d~ ASllemblém se npedislie outro com 
(~du I~ declarações, o que allsim 8e executou no 
dlil 11, marclin<lo·~e os tres ohjecto. referid<Js. NilO 
pOSIO por tanto d"iur de admirar·me vt:ndo hoje 
DO Diurio uma Portaria de ~~ d' Outubro, do 
l\linistro do Imperio, em que e tI' participa ao Detem. 
bsrgo d" Paço aquella determinação aJiontanlto,1be 
.ómente um motivo, como le elh ',lio jvesse re. 
eebUo o Officio de 11, que servil) de expllc.ç~o 10 
de 9, O que parece IÍ .ista' disto he que o Exe
cutivo faz o que quer, nem se embar ..... r com .. 
deliberações dcsta AssembMa; e por isso cumpre 
dec1arar.lbe mlli positivamente que as "U/UI particiQ 

pe.çõc. dl!\em uer f,~ita8 na tilrma tia .. deliberllções 
«Ia Assembli!8, e nlÍo ao leo arbltrio, Isto deve 
fazer.le quanto a\ltel para que não pareça ql:e nó. 
deelarlímel este dia de (4'esta NacÍt,nal por 11m só 
motivo t quando nó. o fizemol por elle reunir fim 
ai ai trel maiure. époeu do Dralil, e para que o 
:Ministro repare no (Iil" faz. e não commetCa faital 
deata aaturn •• 

(I Sr., Andrada lilarlwno: - De ditTerent~a 
eaUll81 p()de proceder Citai.lt.. A 1,- vez ~lue 811 

omeiou ao G"vt'rno lobl'e este objeeto, .(,mcnte te 
fel R\l"nçiio dClI moti'Vo da AcdaD)G(Âo apontada na 
Indicaçiie de ~II'. FtrreirfJ ti' ArfJfljo 9 e ommitio
se t$lIto o que tiU lembrei, ilto líe i o de Ber o 
annivet'sario do Nucinaento de Sua 'Magcltade, co
mo o indicatlo pelo Sr. Yer/{ut'iro, que foi ° da 
elevaçiío do Brasa " 'mperifb. Elite de.cuido do 
Secretario da Alsembléa rouhel'eo·se pelo Otlicio 
do Governo t e ellpetlio. se nova ordem; mas ago
ra vê.1e que desta M,ltunda o ~liniBtro nÃo fel 
CASO, por9,ue expedi. I. p:uticiJJações 10. Tribu
nael DO dia 23 como se tal ortlem nã. rerebelae 
no dia 11. I 'to pode Ber feito por maldade, e 
))C)cle ler de~euido; IRas neste melmu ~.o caso iaa 
tempre dealeilo no de~c:npenho de BIJAI obrigaçõe •• 
As Corte 11 de P~lrtllg.l tamhem declararão dia de 
Fesla Na(~ion.l o do" Innos do Rei O, João 6,°; 
nó. fj;,u~mos o mesmo, RIas tivemos em ~on .. ider.ção 
mais dous mOlivf,S, e (Iueremos que uiba Sua M.· 
F,tade que a Na~lio te felicita e congratula pe
lo 800 Nascimento. N iAtO se occultou de propcllia 

to, be crinaiuo.o o Ministro. e ainria que lIt"ja des
nlido deve ser ac1".-rtido par" IIRO pr"cl'der de leve. 
Apoio por tanto o requerimt:nw do nubre Deputa. 
do para que não aconteção C()U888 Eemelhanles no 
,,,turo, e para q6e o Ministro fique tntenttendo 
que deve ólhar com ~ui(lado p.r" as ordens da 
A>\ssembléa, e fazer lavlar Da confurmidade dellu 
&ri SUAS partidpaçõet. 

O Sc-. Jl(onte"I""': - Sr. Pn'lIidentl" queira 
V. Ex. propor á Assembléa ~ ent~nde que &e of
Scie ao Governo a fim de que .eJa mall acaute
lado no cumprimeoto -das ordens da A.ssembléa. 

O Sr. Andrada Machano: - E.que I'f'nove 
àS participações na f()dDa, que ~lti .... menLe se lhe 
eommunicou. 

O Sr. rnrral"o e ~/e"o: - Sr o Mirllstro 
estivesse prescnlt', talvez no. dicepse al~lI.ma rllz;io 
~cndiYcl ;< além de que ulio Die patece Jilllto 'lue 

fiado; e requeiru p,.r illO que V Ex. m n.l~ hu .. 
eal' o livro d,i 11" gAste), ~i~ quanw á P'''8«''O,,& de 
Manistr,;, be abtolutamente destnKt88ilij'ia; u que luJrp 
ta he, nr o Officio ultimo, quI" tIe npediu _ Go
verno, t' fun parar SC' com a paV'tici: açÃo rei.a por 
elle au. TlI'lbunael\; e ceie exame rt'qut'iro que • 
t,.~a pu. te "cf ,te que lado' está o eDgano; ago
r. já I!ttlÍ comprulI'eulda • mioba honra, e quero 
que lIe liquitle a verdade. 

O b'( Ribeiro ti Ámlrada: - Eu creio que 
D/io ha materia l'lra qucstão. A Aeflembléa npe
dio Uloll Offieio antador ai Portaria do Governo de 
que se traia, logo nada maia ba a rale! de que 
combinar o Otlit;OO tolO 8 Purtaria par. 18 yer &O 

esta se expedio com ai deciaraçõeJ indicadas; e.e 
nito fsti ver confonne, diz-Ie AO Go,ernG qut' c emtD
de. Parece-me qUe la nada mai. te reduI li qtneatãoe 

O Sr. Andrada Mm:lmdn: ~ Realmente hoo-
1'e en~ano ela parle do SecreGllrio d. A~nWlé.; 
maa quando .e eooheceo ordenou·ge rne fie expe
disse novo Oftieio; agor" u que resu. he 9ft H 
com .Weito ie manduu "18 no~o OfRcio t para • 
mio faz"r lO Minitltro uma .dve~te&lci. escmada c 
porque se elle n:io 8eve 2,. participaçãu em tempo, 
lll:'io cabio em faUta. 

O Sr. CalmMJ: ~ Eu aervia eoeão dG Pri
meiro 8ecrefario; e rt'coahecido o engoDo ~xpedi@
liI8 A .ilo no dIA 11 com a declaração de ~~os @8 

tre. motivOl; ora a Portaria he de data muito 
pollteriui' porque lIle de t8, e por eouequencia o 
engano be da Seeu~tnril d· Estado, onde plO"8.el .. 
mente por equivceação ee res obra pelo 1." A viso • 
e não pelo 2.° como devia f8f'f. Eu lrio o dito 
Officlo de 11, que aqui te acha registAdo, ( Len. ) 

O Sr. .And,tJda MachadD: - E~&á feito • 
exame; o Oftiei~ be de 11, E por tlUlo • faI. 
he do l\lini!otro. 

O Sr. Calmma: - Parere-me que á .i~t& ~iJ.. 
to o que ha a fOer he offieillf de .0'0 ao Gs
Yeruo para que faça lU participac,óeI na collformi .. 
dade do !." Otlicio. 

O Sr. P'e,ndtnle propor eutã') á Aaembléa 
Ie devia officiar.l~ io Governo: V~·D~o..e que cim. 

O Sr. Rodrigui" tle C.rvalho, como Relator 
da Commiuão de Legi.lação e J uitiça, Ieo o te
guinte 

PARECER. 

A Commi.,so de Legi.fação vio o reqveri
mento ,le David Pamp'OIlI1 COl'Ü- R~/, qut'! vede 
providrndas d('~ta Au~usta A8IIembléa a hem da 
eegurançapublica, e til) individual dos Cidadiio •• 
Expoem o Suplicante que na noite lie 5 do correll_ 
te t pelAS .ete horas e meia, estando na pOI'a -da 
8ua Boti~~, no lar~o ~a Carioca, ti.ra espancado 
pelo M~Jor de Artilharia Montada, "D!é Joaquim 
JanuarUJ LlIpa, acompnhado do Capllão Z!firi
fi" Pinttnltl 4Vore;,,; F,.ei~e. ~ por ellcI afronta
do, e in,ultado ~om p&la\'fAS iujurio.as, e amtaça_ 
doras, na 8uposiçdl) 'de flfr O author das Care .. 
imprell!as com a as!'ignatura de -- B'oal/tifo Be
,olulo - do que lhe r.~t'llltar:io dut\s rontuzõel 
uma 110 nnte braço esqu('rdo, e or:tra .obre a ... e: 
lha .direita. A Commili~ão he de pa!'erer que _ 
Suphcante deve "ecorrer aos meios ordinlllio8 ~ 
praCliptOl !Il~ Leif! Paço d~ Ancmbl;a 8 • No-
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mnb,. de 18U. - A"ton;n Rodrip',: ,;,~,~!.~ ~t: 
O/i",i,." - JoM ..Inlon;n dtJ Sill'a ~"uta --. J~1I0 
~lIlun;u Rodrilt."e. d. COTfJtJl/w - JOIé Ttwlfra 
da l'ulUle" Y",con(l'llol - Be,,..,. JOIé da Gamn. 

O Sr. "UnUlI""IO: :.- Sr. Presidente: Par. 
dar o meo Yoto nflll. materi_, para 'Pllrov.r ou 
ieprovar o P.rec:t.r- ,d. m.ustre Commi"üo, ~i10 
polMJ deixar de eXigir • lelt~r. de aigun. palIeI!, 
porque cumpre .aber 08 motlv~ porque .e derao 
e .. taI pancad .. , p." Ie ellmmar te o caso .he 
d' aquellel, • que tem ~ppli('8çõo li noual Lell, 
ou ~ ulú r.·,ra d~ amblto deU~, para que a AI
IelDbléa aome particular conbeClmen~o dele e pro
fira a competente declliio. A materla Pllrece·me de 
lumms imporcancia, e merece maduro e18m~; e ~ 
ço desde já o adi,meulu para poder combmar Clr
ellnllanciaa, e até truer algun8 documento~. que 
julgo precilOl para fundamentol do que Intento 
ponderar. 

O Sr. P,'eridtntt: - Esbi adiado. 
O Sr • .A"d",da Mucl,~do; - Está adiaLló; 

eu tenho que f .. lll1r contra elle. 
. () Sr. R;M'O d' ilndrau: - E eu igualmente. 

O Sr. Multte,tuflla': - De Sllmmamente ner.e8. 
urio Ira"r te quanto antes ~efltc: Parecer; ~ aeo 
objeeto n ':0 h_ um CI!!O u~dlDarlo, .0 nt'goclO d~ 
que se trate, hc de grande ImportAn.:I., e de mui 
Irise"1I COnSe4I"cnrias. Não ~c ~ór:'e~te o ~Clo dI! 
dar umal pancadas, ha lIulltas ctrCUnstllnl~1:18 que 
., aggravdo; nós não ducmos olbar com dt8pr~80 
pa'·. essc cidad.io queixosu, que "cm procurar aEllo 
neste s:\grado rt'cinto, Da Rcprescntação Naci'lnaJ. 
Requeiro per lanto que se proponha t'a;te Parecer 
it discussão anlea de qualquer outro, e le fOllse 
possivel para a ordem do dia; em firo he neel'asa
r.o tomar lIe afm demora fonhecimento deste caso, 
mui no'o 1'~las cirCllnt-tnnci.", e depois do qual jl' 
me la.io r('puto seguro na minha cala. Eu vejo 'Iue 
dutls otn. iup~ POl'tuguezea furão atacar ft ('a-a de 
um CidacWu Bl'asileiro, e como eu tenho aqui fal
),,~o li fsvor ela minha patria, e contra tudo o 
que be L,,~Jtano. receio que qualquer dia me fa
çao o mesmo. Ainda ha I'oUCO aqui fallei contra 
enel trea Otficillea admillidos ao nOS80 8eniço. e 
aSllim cc,mo 011 dou R forãu dar aquellu pancadall, 
IIhO sei porque nio ir.io estes tres Lusilanos fuer.me o 
mellmo, por me tcr opposto ás luas pertençõet. He 
poia neeelíll,io tomar em muita coniideração este 
aegocio, e. com a maior bre,idade. 

O Sr. Aru,", ada Macllado: - ..Apoiado. 
O Sr. Prtridmü decluou novamente que a

laya adiado o Parecer. 
O Sr. Secretario CulmDfl let OI doua Parece

res c1u Commiasõe. reuui~.. de Conltituição e J ua
... 'lGbre OI attenladOl CQlDmettidos na Parai" e 
Peraambuco, enjoa Pareceres, poato que . apre8en
tadoI um na aeaaio de 22 d' Outubro, e outro na 
de 4 de Noyembro., entrarão unido. em disculsão 
por &Ceamo da Aaembléa DlljuellauJtima aessão, 
e 'lfcarlo aJiados. (N." 21 e 27 do VoL 2.0 do 
Diario.) o 

O Sr. Lopt.. Ga",a: - Admira.me a maneira, 
~ .... fui f'lJearado ~te Degoc'O! Quaado neeta 
-"mbléa ae tratou do facto da tropa de Perto 
1iItae:. enteadeõ-1Je que .. devia autboriaar o 00-
.:~, ... :&om., li aaeclid • ., queado .. Jwp. 

... . ii' r,Mue ne.fe caio I rito cnnvcnu~,t"; f. nl o lei ."1 A bté 
Commi~ll\o dia um Parecer IVcrl'O.· A . . lliem a 
be um abrigo isuu I para todos; a pubht'ldauJe 1I~' 
dou! C'a"'" he a meEma, e o fUlldo do n('g?~lo 
tamhem ho o metmo; logo parece que a dCCllIIO, 
de'. lIer igual em ambol OI C~loa. . 

O Sr. A",j,odo Mtltlando: - Ha p.lul~ .ddre
rença entre OI doua CAS08 ; elte fOI l)arClc~a~o 
ptlo Govee'no, o outro foi lembrado l,l0r !lm Sr. 
Depulado; aqui o Governo n08 deve~la dizer li 
mcdidh de que precilla, e como o nno f~~, nfiQ 
lemo. que determinar COllSIl alguma. Demall, n ... 
te caso roveatio-.. , be verdl(le. a tropa de. uma a~. 
thoridade que lhe "üo compete; mas alnd~ DO~ 
be iaao o que eu chamo grand~ m~l, o maior cri
me he o ataque ao Poder Legl81atlvo como ,e fel 
DO Rio Grande. Era então obrigll'Çã!t DOIlIA en~rear 
um punhado de loldadesca, que 118. Inculcou dlrec. 
tora da vontade Sobel'Rna da Na\'ao; o que era 
um IIttentado mui perigoso, maiormente par. uma 
A~~.emblé", que esC:' em uma. Corte rodeada .de 
trop:\8. Emtaes caS08 he prc'cl80 que ~ Aliem
bléa munida dA força, que lhe compete, diga á tro
pa claramente: 64 Servoa do 'Ealltro, o. YO'~) poder 
niio chega le "fio a defender a Pa~rla wra dOI 
8eos 'mur08, vóa niio eoi .. Corpo Deliberante. nlo 
vus compete ae niio obedecer " .......... : ............ . . . .................................... . 
S; .. ~~ .. p~;~;~c~ "~a~~' lIe {»reci~ava ~'alguma provi. 
dencia, que o Govern~ Ju~r.tl!", rora d". .tI~8 aI· 
trib"i\'õea elle lIe deveria dlngtr francamente "DÓI, 
e (liler ,.' Corpo Lt'gislacivo. commetteo·" (.1. de
licto; ell poderia- puni. lo, mil receio porque Julgo 
que está fóra do ali ance do m.eo p~er i e PO!
tanto vCJs que iolfrpretael a Lei, deCidi. e dller
"me' o q~e devo faler. " F;ntão. a Âlsemb!~a deci. 
diria, porque nlio e~tl~o, no tempo anugo, em 
que toda8 estas attl1bUl~6e8 estado na Peflsoa do 
Rei e elle decid:a como Legilllador falendo o que 
ente~dia, Porém o GI"er80 nlio obra lIIim, usa 
do. sto JCeitinho, e não especi6ca o .q~e quer., O 
Rei do! França a (· .. da momento te dirige ao (.or. 
po Legiblati'\'o a pedir-lhe o que quer; e o mea
mo fel em Li~"oa .1ad da Silva Cantll1ao, que 
achou 18 Cortes amigai deC:OBdelcendrr. não du. 
vidando dar-lhe licença para remoçóea a,bitrariu 
de cldadlioa Bem culpa formada. Nó. o que quere. 
mOi he que o Governo diga o qlle ezige de DÓI, 
como a Com missão entende, e he de JUltiça; 41 .. 
clare o que julga De('clsario para restabelecer • tna
quiUidacle em Pernambuco, e nós veremOl, .... n. 
doo que pedir, o que lhe devem OI dar. Ilco h. 
que se chama proceder com uaura, • o que d .. 
ye ser; nunca cai... encourady, nunca rebnÇOl. 

O Sr. Lupe. Gama: - enfio que eati __ 
a dilc:usiã'o pela borL 

Muitos Sra. DeputadOl pedirlo votação. e 
como Din~uem requerelle a palana, julgou... • 
maleria discutida; e lendo proposto. OI 'dou P.
recerea_, forão ambol approY~do •• 

O Sr. Prr.,;tI,nte deoPlra ordem do dia: 1.
O ProJcet tl rle Lei IObre li"erdade de impren~ 
e. Da hora doi Pa,~cerel o • Co~mi~o de J .... 
Uça sobre o requ~mtnto d. Dtndd ·Pa"'plona. 

Levantou-ae a lieaaão ú J hora. e 10 min ... 
tOl da tarde. 

Joú .4~ ". 8;/.". Me., Secrêaario. 
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SESSAO DE 10 DE NOVEl\IRl\O. 

P,,,idenc.'ia do Sr. Madel dG C08It1. 

R Eunidol OI Sra. Deputadol per.. 10 beru 
-da manhã:., ftlZ-tid a chamada, e acharlio-IIO prt"lIen
te. 75, faltando com cau.a OI 8,.. Peleira da 
CWI',a, Riheiro de RClende, CDlIe; A"",im' 
.pll,',~ct) e SiI'l.'a, Silvci,,, MrratLmçn, Ôlit'tir~ 
~Jcu;"I, e Fllrtad~ de AJendo"ffl; e 1'_111 eUa OI 
Sr.. M(J~;,,,, 1'u.v~,.ell, e LtJpell lhlma. 
, O ~r, .!rvnú:e'lu declarou que abria a leilão, 
bem que nuo· e81lvesse pre~nte o Sr. Secretario 
Lopt. GtJllla para ier a Acta da anlecedenle t e 
não lemlo i.ter ilopug«lado,J'IIiliou o ~r. Secretario 
·Calmo,. a dltrcoDta do expediente, come~ando 
por um Of&cio da Cllma,a delltol Cidade tm CJ'10 
remcttia li Memoriu, qlle lhe tinbão lido dirigida 
por outras Call1aru da Provincia t na conformidade 
dai·tfllllrucçõe8 de 8 de Junho de 1821-

Foi lemetlido á Commiss5c) de Constifuição. 
Deo tambem conta d' outro Offieio da mesma 

CamuI, "I.,ivo á medida que toni:ira de abrir 
unia .ubsctipçdo para facllitar.o regre~so d' alguDI 
Dra.il@irol u.iste ... el em Porlugal, e em que • 
mesma Camarll pedia a proloDIt~ão do prun mar
eado Ma I'roclamação de 8 ~e J Ineiro pala 11 
veri6car o 'dilo rcgrefilO. 

Foi r"mellidn f1. CommiSlão de Constituiçlo. 
Deo finalmente conta de um Otlicio du Jui. 

de Fora de Campol t felicitando a Aillembléa pela 
lua jnstall~çHo. 

Foi recebido com 1,arficular agrado. 
O Sr. Cc./dtu lembrou quo era preciso omeiar 

_ti 8r. it:JOllill Ta".re. para vir real.umir 41 MO 

l"pr. 
O 8r. Prel;d,ra." ~tclarou que ja tinha ad,er

_ido ao relpeebfo Secretarit parA fie expedir o 
Officio. 

O Sr. Fre"ça: - Repart' nue nio Ie .., a 
ActIl , e ignoro o motivo d ... la ;'mJai.~íi9. 

Um· dOI Srlo Secrt'tlltios 1'espondfo '1ue H nio 
n., por não cer chegado o ~r. Lope~ G"ma, quP. 
.ra 41 Semta.io, que a redig:ra, e tiuba em eeo 
poder. 

O Sr. Andrada ilfllCWo: - Na .e"l.de 
~ui luccedem COUAI, que nunca luceederão em 
ou&ra alguma Aaemblé.! Ho nt'ceaario mandar 
buiC&I' a Acta t porque a rllh. della he ""Deial; 
aodavia po.lemol. en&r.r na ordem do dia, e .. mos 
aadando COla a di .. t'u~sãn "té que "lia cbegue. 

O 8r. A ,,d, aela e SilN: - Creio que M de. 
w-cODsu1car a A_mhlé., purque, 'Iuanto a mim t 

... DU1l0 o leeo IPla r.I&& da lição da Acta. 
O 8r. Pre.itlellle: - Eu pergunto .. nlo o .... 

uate .r • leitura da .'lcla ncc:euaria para a aber
lura ela 1eII~. .,.,.. cleclara-Ia aberta 'I RnoI.IU-
• ,ue .im. . 

ID&roU.t18 .nr. ('r~ do dia, que era o Pro. 
J8do IÓbr. I..iber,lade de Imprensa, e 180 ,. o Are. 
1.. collcebid" DOtI wgu\ 4fel (erma 

Art. s. -rodo a..uclle quto ab.o .. r da liberd .. 
de da Itnp~n. eont'" a Relicillo Catlif1ic. Roma
.. , negando a ftI'd.... ele .odoe t o.. algans dOi 
8eGI dogmas. ou el;tlllcJf'leOftIdo ,4 Mencteado d~
•• ,. lallOl , terá cUlIdemnado t'ID um aaao. ~ .,-"
.no e C~· mil reis, ..e o abuso COIIIiItIf em 
bl.Je~~·, ou IOm.r de Deos, d!'9 leoe Santos. 
-. elo • ieli,iOlO .ppl'OYaclo pelá lanja C ... 

Jica ~"'. pena de lei. lDela de pUlo. e Cita
coenta mil ré ... 

O Sr. Andrfltla },1«1U1.: - Eu peço • lei
tura du addi&ameMo do Sr. Y"'çueiro otereeicle 
na .euào antecedente. porque t". preposto para 
"'rar .. nlre o Art. que lIe acaba tle ler e o 4 .... 
e por i8lO deve diacul ir-Ie anCe. deste Â. &igo a .• 

O Sr. Calmqrj di~se' que o additamen&o estava 
junto 6 A efa, quo devia ler o Sr.. ~f GUfIIII, 
e que tinha em ICO no der , e qu. por • .-80 não er. 
pom,el aa&iifaer aô que requfria o Dobr. De
putado. 

Fize"o... alg-. ma obaervações , e • 6aal .... 
IOh·.o. .. que _ diecutisse o Aflige ,s.-

Kncrou a _te tempo na ~.la o 8r. 8ecrela
rio Lope8 GlJm", e tomou o 180 .slento. 

O Sr. Alencar: - Un. Cidarol, 'l_e O~ 
jõo ouvir as discllllllÕell, me pedlrio IIgora que 
"ido não han, lupr já nll8 Oalarial, requere.
.e eu l& Allleq;bléa a permilsão de entrarf'm pa
ro dentro dll "ala t ftcando por deerl. ~ das ca
deira, dOI Deputados; eu o proponbo, a ÃN ..... 
btéa decidir4. . 

O Sr. A"drnd" Mochndo: - Nisto nio pó. 
tle bafer duvida; nin~uein' he oaai. il.terf'8Ado 
DO' trllbalbol e deliberaç6ett da ÃIi'l"mbléa _ do 
flue -o Povo: iíltó tem'le feito f"U todal ali As
.embléas. Entrem t oUçRo, e saibio como - nÓl , 
ou bem 011 mal, df'telldemoll OI 1808 direitu-. 

O Sr. Prtlidtnte propos o requerimeato d. 
Sr. AI,..flcflr , e foi approvado. 

O Sr. SiI'UJ LU60a I - Sr. Pl'Ctidnlte: Sr. 
Prellidente ! I Está alterada toda a ordem, hlo 
8e dillCutio, e já foi approvada a entnda ta. 
n.ulluaria do Povo nesta sala, eootra o Rf':i
ml"nto J Eu requeiro que 58 mande diseutir,' poi"!' 
que foi decidido contra toda a ordem; el" tu
do intf'iramenle t;,ra da ordem. Não "ti dHi. 
dido COIU a regularidade do estilo. Senhorell, nio. 
vamos I@var a praça de 8..,.alto, não quf'iramol 
renonr a ....... n. borrorola da Pr.ça cio Co .... 
mercio de 21 de Abril, quando OI Eleito ... 
forão encurr.laclos, • obrarão .em liberdade, • 
le precipitarão a df'flatinol • 

. O Sr. A"drculn ~/afh(ld(): - O nobre Depue 

tado podia r.lIar antf''' d. lIe ter dt>eidido, ma. 
df"pois nio tem lugar. O que me admira he 
ha't"r tanto medo do Povo, e tão poueo da tro
pa J .No meio do Povo Bralileiro nunca pode
mOI estar mal. ( Apoiado t taoto doa Sn. Depu
tados eomo dai Gal.rias.) 

O Sr. c",:*~;ro Ik em.po.: - ~t. Preeiclen
te: O 8esimf'nto probibe expreuamt'nte .iS!'
nae. de appro,·ação, ou denppro".çlo da parte 
do Povo; e aquü meemo por muito mellOI do 
que acabo de oavir ... lhe impo. Iileneio. D.,n; 
de 8Ile dia lelDpre o Povo tem ouvido éofía 
10uYBvel moderaçio ai no.... dilleUlllÓel, ma • 
os apoiadOfl, que le derio, conYem.que ftãoeon
tinuem, poil com eU.· nio temo. liberdade d. 
diser OI noucp lCatimeotol, • elenrá levantar
ae a senio. Re o que determiDa o ~meato. 

O Sr. Ribdro ti' Afldfa.: - Sr. Pl'8lideat. a 
MÓI 100101 Reprnentant , da Nação, •• N .. 
çio, que nOl elepo, '_e.. !lireito de ouvir .... 
a Auembléa proeede D.I. IU.I deliberaçõn;. -"',: 
nebl por is.. pód. eDlrar DeUa., • .... . 
Ex. reeummendãr a maior attenQlo. 

O Sr. ~klfC'" ~ .... Sr. Prelident.· . B. '. 



POYO á roda de nóe, e não nos rf"'~~ .. aI ai
lum. O Povo, Sr. Presidente, nio b\',a. 
de faltar aGI te... deve ... ~ le lhe escapou bo
je una apoiado, hoave alnuma naio para iao; 
liloageou.ee quandn. o er. A"drlllln MIIC/uuIo 
disle .ue .avamol mail' segorol eatre o ~ovo 
que entre a tro,a. Nada mail ha do que iato. 

O 8r. Marunrno ti' A16"quer~: - Não te
mOi que temer do povo; antes elle he o nOl80 
apoio, COIDO roi o aouo constitui ate. 

o Sr. AradrtldiJ MIICluJdo : - Que esta he a 
upinião da AlIlIsembléa aão póde duvidar-se. 
Creio que V. Es. bem tio que mui JllPucos.Sn. 
DoputaClos ficírão lentadol, quando -'e propo. 
a entrad:l do PO\'O; ma, o que 8e quer he que 
o Po,o Brallileira, que he o um povo brioso e 
,enerollo', não tome parte nas aouaa delibera
~: ilf'\) de modo nenhum. 

O Sr. Prelidmle propoz nOY8!!1ente le o 
povo entrav.: Decidio ae que .. im. 

O Sr. França: - Eu quero saber lie fica 
em regra entrar o po,o para o lalão lempre 
Clue queira, pois a aer aSllim teremol grondes 
inconyenientes, por'lue o po,o antell ,uererá 
vir para baixo do que 6car nal Galarlas, e 
isto h. de Recessariamente perhlrbar as nossas 
delibcraçóell. Quando as Gol.rias estiverem tão 
cheias que não caiba lá maia nioguem, coave-
0110 que entrem para baiso, mas fazer-se isto 
geral parl\ todol OI dial, he incompativel; bas
t. a bulha da entrada e .. ida para perturbar 
UI nOfj'o~ trabalbOlI. 

O Sr. Al~"cnr: - Eotendo qu~ ilto não 6. 
c. para rE'gra geral de todos os dias; mal que 
só tem I ugar no ca80 de estarem as Galarias 
cheia. coruo hoje, em que veio tanta geo.te aio 
a.ei porque. 

O o Sr. Frnnfa: - Era a explicação que e. 
queria para não haver du,ida. 

O Sr. Carn~;ro da Cllnhn: - Eu quero ea
tão que se diga: " TodaM as vezes que o povo 
jlllgar que ha objecto interesaante a discutir, 
e nlio couber nall Galarias poderá entrar para 
U lalão. " Os nE'gocios, que tratRmol, tão deUe 
~ de nós; e por isso q~lando .houver objeeto 
Importante, que elle queira OUVir, enio cou· 

o ber nas Oalarias, deve fa.er o lDesmo que ho
je, ,arque a mio observar.se em todos OI ca
lOS Identicot', então nio devia fazer-lI! hoje. 
. O Sr. .tI,ulrnda Machado: - Em rep, I' 
nolariall chegão f,ara a gente, ~ue tem tempo 
de vir aqui; ma" h. dia. de m1lior concurren
ci.. Está então da parte de V. Es. ordenar -que 
GS que 'lá não cabe ... , wenhão pan e.ta 881., 5}
... du reei ato dos S.... Deputados. Isto ae tez 
Itempre em Portugal, e nunca hou.e perigo. O 
pbiahe oUE'nciolo por lu,a nature .. : .. tou cer
to que não fillta" ao lao dever. 

COll1mun·~cou.le. ao Po, o qtle podia entra-:, 
e encheo·. o Immedlatamente a Sàla. 

O Sr. Pr~8;dnaIe: - A A..-bléa acaba bv eI.· M povo generolo tlesta C.pital • plOva mail 
irtefr~lIveI da conm.açd que aeHe tem, admiuin
cIo.., no seo leiO, e te.... por o i • ." .nesiDo todo di
reieo a eeperar. que ell .. coatinuará a eGDdusir· .. 

l a • lealaManto e gen~rosiZlade flue &em até .... 
teeteclo. No cuo conthltio ~ ao primeiro .ignal 

.. IIPDrOY •• ou deupprov:a9io odõ que di~ ... 

• Sn. inpatadOl. forçado pelo ~~gimen~ iDte'" 
romperei 08 trabalbo., e levantarei I Se&SIlO. 

O Sr. Lopf.1 Guma:-:- Tenho.que da.r uma 
latisfeção a esta AlIsemblea por chpgnr tuo tlr
de' mas tenbo .. tado tio iocõmmodudo que, a 
Dli~ ter feito a Aela, de certo Diu tinha cá, • 
roi-me impolsivel ,ir mais cedo. 

O Sr. A.drad4 Machado: .- Era melbor que 
o nobre Deputado ti,esle mandido a Aeta', 
com R desculpa, que dá, e que he n!uitu 8u~cieDte. 

O Sr Lo~.1 Gnmn fez entfto a . leitura da 
Acta da ~ntecedente tetlBão, que foi appro,ada; 
e continuou-Ie na o diacussão do Artigo 5.- . 

O Sr • .Andrada MlIChod,: - Eu acho este 
Artigo em contradicçiocom o qu\ se 8f!tabele
ce na Constituição; e por iS80 .0 hei de refor
mar. (Nlio aeeotende o Tachlgraf,! na prova 
desta proposição.) Acho tambem mUito .no\'a a 
celebre inversão de idéas, pela qual se Impoem 
pE'na maior ao que negar a verdade dos dog
ma!! da o nossa Religião, ou defender uogmas fal
(l0~, do que áqu~lIe que blasfemar e z~mbar d.a 
Dlvindadt-; de sorte que, lendo e8te crime mUI
to maior, he qualificado por muito infllrior; o 
que realmE'nte não posso conceber. Por esta 
OleM principios, alias mui differentel dOI que 
aeguirão OI Authores do Projecto, fiz uma emen
da uo Artigo, e duas eddieçóes, qU6 julgo a .. 
cessaria .. 

EMENDA. 

Todo o que bla .. remlr, ou zombar de Deo!!, 
ou atacar os doglDRs do Chri.tiani8mo, em todo 
ou enl parte; ou etttabeleeer ou defender dov. 
mas falsoa, lerá condeomnado em UIII anoo d .. 
priAão, e cem mil réill. 

I." Addição. - Todo o Catholico Romano, que 
atacar os dogmas especia~ da Religião CathO!o 
liea Apostoliea Romana t zon.lbar dos· SantoM, e 
do eulto approvado pela dita Igrl"jo, tem a pe
Da de seis me"zel de prisão, e cincopnta mil réill~ 

t.a Addicçãó • ...;. Aos Membros dai diversas 
communhóes o he licitQ di8cutir ~uaJ .. uer pooto 
doutrinai de Religião. - Andrada M_1UldiJ. 

Forão apoiadas I emen.~a, e 8S addicçc1et. 
Propo~ entio o Sr. Pre,itle,,'e se a miter;. 

do additamento (ou duasaddieçóe8) entrava im';' 
media ta mente em diIJcullllão: Vence0-se que Dio. 

O Sr. FrtIRftJ: - Voto pela luppressão do 
Arti~o; e dou 8 rallão. EUe tem dUII part .. : 
a materia da primeira parece-me que v.i tle ea~ 
contro com o 'Iue no. Projeeto de Conltituiçio 
etlt' vencido, respei~o .' Liberd,!de. Reli~ollt de
clarada como UIO dJrC!lto do Cidadão. Toda. ai 
commuobões tem o direito deI fãzer OI leol Ca
theeislllos para educação das pels088, que n ... 
cem na sua Communidade Religr088, ou ... 
lhes querem a~gregar; e nesl"' Catb .. ismes .. 
hão de espeDder, e poblicar necessariameote 08 

principi08 de aua crença! • que dp.vem ler em 
parte contrarioll , doutrill(' da Igreja Catboliea 
Apostolice Romana. Ora ,-(I Leil regula.eota. 
res devem aempre ler cocl..\lenada8 em listem. 
oDilOno Cfftn o dtreito p~ico da Nação, que 
aI faz t e ni~. ~ lu~r t:fItatuirmo, nesta Ld 
em hypoth.eae. doutriua ·contraria aquelln que te
mOl," ... abe~eeldo erp these. e como A.rti~ode 
COilptitltiçio. \ lato no o que respeita á pl:i'll~;ra 
parte. Quaato' .",uDda tlmbem julgo dellQ(Ioo 



... ria a doutrina, porque 4) blalfemo e o 
iJue 80mba de Deoa, e dos le.. 8ante.", tem 
fM:ou ma~C8du na Ordenação do Liv. 5.°, • 
ulyes maHJ d1oderad88 do qu. a8 impostaI ago
~; • ou umal ou outraa hão de prevalecer. A 
·dlfere~ça de obrar por. palavra t ou por ficri", 
to, Dao me parece multo ~:'.>stancial j)Rr!! se 
eonatituir direito novo a {l!ste r •• peito. E.a malP, .. 
.cio á Mesa a minba emenda. 

" Peço • supresllo do Art. 5.8 """" O De
,utado França. 

Foi apoiada. 
O Sr. Fer,e;rlJ Frairça pedio a p.laYr~ pam 

mOltrar a precisão de ommittir a parte do Artigo, 
'lue le rtfere ao crime de blufemar ou l!O!!mm 

bar de Deos; • depois do 880 discurGO maudou li 
'1\1,. ... a emenda seguinte: 

" Peço a supressão das palavra. - blaafemaf' 
-011 lombar de /),0.9, - 10 de N(ivembro d. 18j3. 
- .A"tunio Ferreir" Fra"'fa. 

Foi apoiada. 
O Sr. C(j~iro: - Eu nl[o voto que oe IUo 

prima o A rligo todo; m.. a 1.- parte en&elldo que 
Dão deve conlenar·IP. Garantir alihercladt> religio
.. ·a tocIu .. Seitas Ckriatã .. , e declarar d.lic(D. 
.. eiFeitoa da .. liberdade , eatabelecendo penas con
... a .Iles, h. no 1800 modo de entender contradi· 
c:corio e abturdo .•• la, •••••••••••• e............ ...... . ...... . 
Se ha crime, be eccleaiae&ioo ~ e 10. Bispo. eltá 
eommettida a juriadi~ão de os Pl!nir com .. peou 
propriaa; como me parece mais aeenado ............. . 
~uaato , 1.. ,,111 acbo que deve conservar-.. t 
p!rque 11 trata d' um a'Mque positivo ao eulto ... 
iabeleeido. Ainda que &.100. admitaido • libertlade 
.. I ... t tambem querelDOl que .. IU.tente .. 1 OI 
dogma da lI08Ia Religião; e por tanto o que OI 

.... com da".., publico, aaento que comm .. &te 
em crime aocial, e em tal cuo deve aer "ugido; 
• OOIDO .ou puauadicIo que •• pen.. aqui esta
IJeIecidu 110 me!lora que .. da Ordenação do 
Reino, yo&o pela i,- pane do .Artigo. Eu mando 
, Meu a minha emeuda: 

" Requeiro que se .upprima a J.. parte do 
Artigo. - C.,.e;ro. 

li'oi apoiada. 
(FaU.rio 08 S,.. J'6'gwiro, Andr. , .vil

tHJ, e .4ndrado. Mtlchado; m.. Dão ., entende o 
Tachigrafo Pedro ~"IO. ) 

O Sr. Ribeiro ti Ar-ad,."da pedio 11 palana t 
lo mandou á Meta • emenda seguinte; 

te 'fodo &quelle, que abusar da liberdade da 
i'Dprenea, bluf'emond" ou JOmbando de Deos, lerá 
eondemnado em um anno de prido e cem mil réis. 

" Todo aquelle que ab'.ear nega~do a verd~e 
d. todos ou aJguni dOi dogmas eAenCIUI do ChnSa 
tian.mo estabelecendo e defendeodo novOII e falG 
101, aer6 condemnado em oit6 melei de prisão , e _Dt. e cinco mil réia. 

.' . -:'odo ~ueUe que .buaar, IOmbando do. 81D
toa e culto rehgiOlO de qualquer da. communbõee 
chriatãu eer6 coadeunado ~11I ~Da&ro ~~ de 
pri. e quarenta e mco nul reli. - R_aro fie 
~.dradtl. "orá. apoiadu. &res par&eI. 

Como ninguem mais pedi .... palana, juL 
p... a maceria dileutida; e tendo o Sr. ~"'-~ 
lido ., ... ente o Aniso • u ....... p~ " 
Sr. rJ'tlidente: 

íl.Q ~ 1.t'~~IJê,WD (j ~tIIIfi~ ~ ~.8 F~ de 
,l,ftie' ~éi:\!l©G®.~ <rBl\!l@ ~1io. 

:1,.- ~ ~'fB o ~~& rM ar. FViMlfIJ: ~~ 
~~o 

8.: ~ ~í?m 1}~@Sf. Cff.WmãTO: Nio ~ 
~o ~ ~lVü o b ~fi'. Fen.iuJ FVtlJilflA; ~io 

~\I!l. 
~.o ~ s!Ffli'@!Y&"l~e o ~.() ~rte do Artigo: Vn

oo@°oo an@o IDm®. 
({) ~!i'. fu8~ i~ p&> , yotaçio li clDeaQ 

de Sr. ,1~'f'~ ,j!l~!uotB(J, q~Ddo alguDI ~n .. 
DelFu~(r)ü @~m(!J qge ~~lJia !.0fopor.ee .. do Sr. 
Rwe~,@ tf ~ml,~ 9 ~e.i. ~nfND&andC)oM ,. dou .. 
&",illl~e D ~ r~~~&@g'rnJd@.~ ql!Je ~ bawBa. ditrerelll~. Da 

eoU~caçii@ ~ mü~riM \J dm.iJfJ II preferencia iA do 
Sr. AmJr~ H~{;IM!do ~f 1!!lu!.im .ntlga; e então 
pt'IiMllId$ @ §1i'. lP!i'lf)lSid®llll~~ ~ {~ &18 propostas po~ 
8i!e (lIlf~em 9 foi eppr@uds e t. pt.rle da emenda 
do Sr • .tl'lMlrrtl,oo M«IJ!:/stMlo 9 ficando .!uli8dus _.~ 
ditamm1t(!!lê!; ~ j4!lg3rii@.ee prejudüeadas a J'i) e 1... 
parte dm ~m~l'Uls dQ» SR'. Ribeiro a" .Âm],rtltlll, 6can
do adiado /li $.D peR8 ama ItODOeÚC com 08 sddita. 
mel!!toe tem~m adiadoo. 

Ent~olll entio em dieeuuão oadditamenw ofFe. 
tecido ~!o SA'. Yerpivo 1118 1e8stiO .ntffedente, 
e alio ba,elildo qu~ pMis~" palavra, dfO-se por 
dúMmlido. " ~t~ á ~otação, foi approvado em .... 
htí atJ Fll'i1Qe. 

P5H@u.n ~ Are. G.I'> ecmcebido nestel termoc 
Art. 6.CJ O que ,.buur, 'lIcitando - ro'" 

difeeullll~"te , ftlbeUiio, lerá coDdemaado em dell 
anoos d~ d~~edo para uma dai Provinci.. meiJ 
remotu 9 e ~1~®I!i&o8 mil réi., e se o fizer poc 
meáOlJ i!mdi!'em~, fueodo allegoriu, espalhando eles
cog6f.Gçu, ou ptl'.tieaDd~ outros le1Dflhaule1 adOl, 
113m eogoomml!do em met8de da sobredita pena. 

O Sr. C~ Barro, ~ -- Como atou per.wtdi. 
do qWle ú@ ht:lw~g erime maior do quo o de ~ 
&w-mr Q @1'cH~1iIil ~i~rg ea&e1!ldo que deve ler gra .. 
de .. ~ col'm1~de8l&0, ~ por iMo o8i:reço .. 
.guiDle emnilb. 

" Ao Art. 6.0 O que ~bul!8r &c., acl'á coa
demeoo9 ~m pe!r~tlJc d.redo para tera do lmlX'
rio • ....,., Cos8G BlU'l'Mo 

Foi sroi1dt!.. 
O Sr. Canurl1w • Mello: - Sr. PrHidn&e: 

Vejo que nate Artigo lU~iiO á di.cUNio. 18 impoem 
.. pena de 10 SDDOlI de d~edo para uma da. Pro. 
yineiu mai!l le~9tu do Bvwl c\ aquellfa que di .. 
r~ctamelllte oom OI MO!!! neri&ol u.:itart'm 08 Po
voe á rehelliic. E~tre Oll crimes, que se t'omme&
&em DM eoeiEd8de.» lI!Ião b. algum de maior gras 
vidMJe do ~ue áqgellle ~l\Je l!Ie dirip • desuuir oe 
PacWC! &ciaet!l 9 lenndo OI Povos á anarchia, 
que he o maior de tod08 0&1 males politiC08o Elte 
«lelido »te por m~ n~tur... tão gTande. e ti. atroa 
que teode, Q Ie encaminha a derrihar c GoverJUl. 
~ cb.ro estm. em. eoDlequencia 9 Sr. Pre&idé~tê', 
que a pnG\) &ellld(t) )l)O1' medi à a gra v idade de lua 
imput!!ção, com o clamno causado á Sociedade I 
deve lel!' m WtUor. Cemo"se podem poi. julgar .,... 
porcwuda ~ pl!\ impolta, quando elt. lIe de 18 
M~OI M d~® palra t1!llD8 dla3 1lII~ Provinci ... 
".10 delicw que se de .. &naiderar o maior da s... 
~d~ ? Pcd .. • ai~ ajuDtar-ae alguna idoe d. 
mal. lmp~t&çie a cnmea· del&a na,uresa, eomp .. 
COIIIDIIDGt&\er com mio anoada o Góvenao t lIIata' • 
lJeO Chdi, ou ~utlGS eemelhantee; IDU po~ue • .,. 
.., aiIH ,. ."'{W'-- ...... ~ 



ta) 

tepataç;a não. eegae que o de quJ,tntd,ol' 
nllo .eja horroru·.itlbimo, é tlepnlÍma. ie'l(s~. 
11'" Sociedade. '1'",10' OI penes. fl"Abelhoe nl So
CiCLI.dt: lo'ln o primario fim de fimiar, o co...olidar 
o ',rDYCrnO~ est.bel~ndo. •• ssim. ordfm, a paz,' 
• a ,eegurllnC;a encj"l; em .. naeq"eneia " fa(leOs, 
que vau dired2lment~ ao fim (,mlrario, .. io crilDft 
~raYllllimolJ, porque, IOh~e a Ina h,,"ivel imputa
ç:iu, afrollxáo, clu:4uío, rompem, o estragrio de 
"'.io, o. laços e vineulos soei a •. - Hc por 'an'o, 
Sr. l'"e,id,·ntc. eonseguiate t que a pena prupurcio
narl. a ui delicto he a de morte. He e§te o pen
.ar dos IMIIi l'c!'!hres "'ilosofos CrüniIlJIi.s&s!t: lae 
a re!!r., dos Coth~ mais mederno. ~s Nâções 
ei \'Wí>adas: e he preeeito da Legie!nçiio, que eslá 
elO uso entre n:)8. nem qlle alguns E.criptoreR do 
SecIllo tenhao proscril'to a pena de morle t como 
barbara, d:,shllmanil, e injusta; outros de grande 
.. "-. ... , e que juntal'lio a l-'llosofiiL Juridica com a 
lluma~ida~t",. recollhe(:endo que ala pena he de 8ua 
1IItureza forl,is&iml\, a estabelecem como neer.ssaria 
• juata em crim~s grtnissimos, re"ommendan61o 1)0. 
I't;m a purciftaonií' (~om que se de,'e applicar. '1'u
do qucllto se lem dito 8uhrc esta qualidade de C:lS

tigo Ilão pode dCRtruir que elle hc o maiflr de to
dos, e que pc:b e~emlJlo terrivel sef\'e para afas
Car OI Cid&dã~ de commetlcr os delil't08 gran8, 
que, faum gUlldc m~1 ao l·~stltdo. As Naçõct mo. 
dernas o tem adoptado u('atus circunstancias; e a 
prOlcripção delle em geral flcouprop,ia para as 
Ufo""" e Republicas de Platão. O beIJo id ... u não 
he proprio da poliucla; e o Lt>gislador Criminal por 
• r muifo humano t nio deve deinr d. st'r justo. 
8r. Presidente t priso muito a humanidade; sem. 
pre como Juil fulguei de a unir com a Justi~'a; 
mu CO'Dheei pela espt!riencia que a humanidade 
"Dio deve degenerar em fraquela t nem a Justiça 
.m crueMadc. Se pois o crime de que se trata 
Deste Artigo he alrocis~imo t se a pf'na de morte 
deve ler re"ervada para pm:ir crimes desta natureza; 
ce as Leis criminaes de:v('m ser justas t e proporcio
na'tlls 841a delictoll t he cOllse«uencia c(:rta que a 
pena ue nlt.lr~e he a q1le deve ser ill'.pw;11l no ca
IO de 'j"e lO" 'rat,,; IlC!ll porque poss.io haver ainda 
()!!tms .!' .. a!~-III))1l maiúr iml'IIIIlÇ.io. c a qUl'M (.'a
bi:l t:t~t',bnri a pena de murle, deve csta ser ex
cluida no) nO~"f) caso, porque não bavendo outra 
acima cidlL\ "C!'m a ser geral para aqut>lll's em que 
ca~:e ~:s. 5:.tn r,r:l\'itlaclt·. ~e pois dt.'ve cita fier R 
p~na p:nil 'U'IH' I Je: que di rt~I:t:tmp.nte cltcÍlarem ('om 
03 8t~S es(.'rit'~!J u ltovo í. reheliiio, 08 que o fize
rem por m~irJ'" ind i rt'l.'t.IS clev('ráõ, ter " llena <lI>S 

dez ali nos. Besta lirle gradoartmoll, e pr"porciona
remos R'i "loas ~t'guilllo " maior 011 menor gravi
dac1e <11. llelktn, Cl seguiremos a marcha regulllr, 
'e li'iltll1-jfi(:()-.'lIridi(~a clOII .~sr.riplores. que moder
.,,~!nte tem iJluôtrActo o Direito Criminlil; e se
limos 1,:10 JU5to~ (.'Omo humAllos. 

O Sr. Ribeiro ti' ,A""lradt,: - 1j;stá em dia
cU&81io o .Arl. 6.° que tr!lla do abusO da liherda
de da imprenlla que se dirilJe " excitar os povos á 
rehelião coatn o .istem" de G~oyg;no e~tahel .. cido 
,.a Sação. e 11 ata o A rti~o (te "'ré'&eli.io dir~cta e 
l'p.h'~H~n indirt'c"" E:xeilallllo 08, povus á rebelião 
~&r('f't:,. applicR c;c a 1'«'111\ d~ 10 nnnos de degredo 
.. I'\ílÓ,1J) reill, q excit:uulo-o8 inclircctamcnte teIA só 
NtAr naet"de da ditll pena. U.n iMu.tre Deputa. 

jlll.cou modeuda esta pena, f1 éolcndeo que e~ 
,'rilQC "FQ~dj1fl() de d~mlo· l*'P""8 par.·fór_ 

410 I mperi.; ma. obaervlDdo primei... .quo isto ~ 
Iio não Ie chama degredo ma expatr.açio. 41..
que esta pen. he grave delllais, Taes crimn. .0 
crimes dOI &lmpos t 6lhOl do f 010 da. DOISalld_ 
e das nnslIaa pail.õei; e a pena lIe por &anto d.,. 
proporcionada ao crime principalmente elD um ao. 
ftrno Con.,i&ucional. Muito menos posso eonCOl'o 
dar com a propofta de pena de morte, queacabcN 
de faler outro' nobre Deputado, que neste caao 
acho absol11tamellte iuapplic!aveL Ea quisera' que a 
penll lia 1.. p:'I1'te do ;\ rtigo fosse a de degredo 
para um dos uossos eslabelecimentol D090S t purque 
ahi se precisão Jlovoadores; e que li suprimisse a 
2.. parte, em que se .trata dtt allegoriaa ou outl"Ol 
meios de espalhar desconfianças; itito para .mim he 
caminhar com pés de l:i para o Despotismo. O 
que são allegorias, c1caconfianç~, ou outr~ cou ... 
scm.lhante's para del"" se talcr um objecto. ~.e 
Lei? Qut\m qllereráent.io escrever, podendo dl
f.er·s~ qlle alaenll allegoricalRente o Sistema CO" ... 
ti&ucional? Com isto iriio homens e maia homen. 
Jl1'1'SOS, só por marem de palavras alltgoricas. hto, 
~eRhores, até be indigno da Nlição Brasileir .. 
};u mando á Mesa a minha emenda: 

" Em lug .. r de - Provi"cial 'lII,;a .. emota, di· 
gil-se d08 fl,0$8fJ.( estnbeleciment08 flOV08; e peço a 
liupre~8fio da ~." parte tio Artigo. - RibeirO de 
~nd,.ada. 

li'oi apoiada em ambas as partes. 
O Sr. Secretario Calmon pedio 8 palavra, e 

110 o seguinte Officio do l\'liuiauo d' Estado dOi 
. Nego- ios da !\larinha . 

lU. e Ex. Sr. - ~ua Mageatade o Impera
dor Mauda participar , Assembléa Geral, CODIU. 
tuiote, e Legi~lati va do Imperio, que acaba .t. 
aceeitar a demissão, que Lbe pedirão quah'O de 
Seos Ministros t Nomeando para OI Negoeios do 
Impelio e Estrangeiros FrGftCilco fillela Bar.tI. 
para OI da J ulitiça Clemente FtrrnrtJ }'ratlfll ,. 
para OI da Fazenda Sebastião Lu;" Tinoco da 
.\'ih·". e para os dlt Guerra José ti' O/ifJeirll BIIf'
!Jaza. O que V. Ex. lenr:l ao conhecimento d. 
'mesma Assembléa Geral. - Deus Guarde a V. EK. 
P~ço em 10 de Novembro de 1823. - Ltt'ft da 
CunluJ ,Moreira. - Sr,' .l11iguel Calmon du Pi" , 
Almeida. 

Ficou a AssenlbJéa inteirada. 
Ellu'ou ent.io eUl discussão o Parecer da 

Commisliiio dé J u@ti\'a sobre o requeriJDento de 
David Pamplof!4.J Cóile Heal, adiado Da sellão 
:lDteccdeot~. 

O Sr. 11nd"tldt, ltlotlmio: - Sr. Presidente: 
Ase8Z de!agradllvel me he ter de diteI' .hoje conlal 
que Dão sejãü muito em decoro, da Assembl~L N. 
uhima Sessão casos se pa8liL1"dO , que me obrigariio 
a pirguntar a mim mesmo: "bi"am g~n'ium 8u
mua? Heno Brasil t hc no seio rla Assembléa 
Geràl Constituinte do Brasil que C\1 ~rgo a minha 
voz? Com", Sr. Presidente, ~e.ae um ullraje feito 
ao nome Brasileiro na pessua do Cidadão DtlvitJ 
Pamplona t e nenhum sioal.--de marcada desapnro
\'açiio apparece no aeio d-;-, ajuntamento dos 'Re
presentactes. Naeionaes? Di:..'- até um Repres~l1tan_ 
te Nacional qi~ elle mesmo I se não acha seguro t 

e nenhuma -mostra de indignação dão os mustres 
n.,.tados? Momo silencio da morte, filho da 
coacç;o, pea'lI liogoas; ou o aonUo, ainda mai. 
çriminOlO, da' iDdifterença, salpica os oeembJapteL 
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.". Ceo! I • IOIIIGI 11M Representantes' n. 
fluem? Da Nação Brl~ileira não pode 8e". Quan
do .e pt·rJe a dignidadu, desapal'ece tambem a 
aeaoiooahdad.. Nüo, 1,"0 8omOl nada, 8e eatupidoll 
yemo" .em os remediar, 08 ultrajei que falem ao 
aobr, fovo do Draail f8Lrangtir08 que adoptamOl 
)l acionaes, .. que "Ialariamoll. para n08 cobril'\"m 
\1, baJuÓel. CUI1IO di",e poill a Cummislão que o ca
IO devia remetter· le lO Puder J udiciario, e que 
lio era da nos. competencia? Foi eUe simple. 
,iulaçÃo de um direito illdividual, ou anfel um 
I"aque feito • tod. a Nação? Foi u Cidadão "I
traj.do e espancado por ter offendido os indivi. 
tl\1Ol aggre8sore., 011 fui por ler Brasiteiro. e ter 
.re.-lo " .finco 'l Independencia do leo Pail.; e 
p40 amar o bando de inimigoa, que por descuido 
110110 "'em apoderado elal n081&s forças? Oléa
".1101 le lIIe erriçüo, o langue' ferve.. me em bor
\»otáel, â vista do infando alten.ado, e quaai maqui
.. almente Iritn: vingança! Se não podeloOl aalvar 
• honra Bra»iltira. le he a in(:apacidacle, e npo 
'raição do Governo, qu~m acoroçoa OI sceleradn 
Plll4sinol, digamos ao illudido Povp, que em 
DÓI se fia: " 8rolileirOl, nÓl não VOl podemo. 
f' _segurar a honra e vida; tomai VÓl mt!timOI a 
~ .. clefer.a da vossa honra e direitos ofFendidos. " 
Mas será isto proprio de homens, qQe ea'lip '" 
• nOIl.. eiituaçlio? Não por certo; ao menos eu 
trabalharei. em quanto tiver vida, por correspon. 
der á confiança, que em mim pô_ o brioso Povo 
Brnsileiro. Podelei ser assassinado: não he nOTO 
flue OI defensores do Povo srjuo victimaa do seo 
patriotismo; mas meo sangue gritará vingança, e 
eu passarei á pOllteridade como o vingador da dig
nidade do Brasil. E que maia póde de.tjar ainda 
o ulais amhlcloso dos homl'ns? Ainda he tempo, 
Sr. Presidente, de prevenirmos o mal, em quanto 
G volc,io não arrebellta; desaplove.se o parecer da 
Commilsão; reconheça. se a oaturesa publica e ag· 
"avante do attaque feito ao Povo do Brasil; pu· 
'Iãe-se 08 temera, ios, que ousárão ultr~ja-lo abusan. 
du da sua bondade; nóo polh!ão mais com a sua 
impura presença o sagrado solo da liberdade, dll 
Ilonra, e do brio; rcnegue·os o ) mpetio, e os ex
pulse de seo seio. Ino inSt3, Sr. Prt'sidente; os 
aS8asiniol repetem· se; ainda antehonf.em foi ataca
do por impios rufiõel um Bra~i1eiro de Pernambu
co J"r-tmcillco Antonio SoareI. Se a espada da jus
tiÇll se não desembainha. se toda 8 torça Nacio
nal uão esmaga os Enulndoa, que querem fuer-n~s 
guerra por traições nocturnas. somol a lombana 
do Mundo, e cumpre-uos abandonar o. lugarea qo. 
enxovalhamos com a noua gestão. Eu maudo á Mo. 
a.. a minha emenda: 

,; Diga.se ao Governo que apelar de parecer 
o caso proposto de interf>s,;e individual , ~omo p!la 
lua natureza e cir('unstancias, stja atacante da dig
nidade do Povo Brasileiro faça inquirir deHe. e 
flue, veri6cados os autbore~. ~ A~sembléa. o autho
rila para expul!!ar do terrltono Jto Imperlo os que 
G pollUlrão, - .Andrada Machado. 

Foi apoIada. . 
O Sr. Wb~iro á' Andrada: - T..egtsladores ! 

Trata· se de um dos maiores aUentados; de um 
.tte~tadu, q~e .auaca a spgur~nça, e d.j~nidade 
)Jaclonal, e mducctamente o sl~tema pohtlro por 
Ilila adoptado, e jurado. CJuaHdo ·he fez a leitura 
de 8f!mithance atrocidade, um tril,.mio de gelo foi 
1l08&a uwça resFQlfI., C • j ". "-"&o ele i'DU 

ialolto.' noua RepHaeldaçie, nem ... qaer 6z ~ 
IOmar em nollOl roalOl 08 naturCleB (oeniUalCulo!l d. 
horro.r, e iudignaç-d!. Dar-toe·h. CIIIO, '1lle 1Il:b
mergldo. na 8ICurldao du t.rrna. tCD\('mo8 encarllr 
a lu: ~ Que amamen~dos CfJIll o leitt: jmpcr~ uo 
despotismo amamos Aluda HOII fl:rroa c huall CII(.II:8'? 
C?U que vergados lIob 4) peÃo de 00\'88 cl'j-rell
aoel, enunudecem08 de ~\lstO. e mio tahcn!/.lll dei
tar mão da -trombeta d. verdade, e com ella bra.
dar aOl POVOl: " 80;1 troidfi81 " 'l'u,javia lliio an
tecipeRlOl juizOI; não tiremos ainda cOlleequencl1l8· 
consideremos o facto por coda. as suas fac, 8, CU~ 
t..dall a. drcunstancia8, e acc(1!isorios. que o ae(:em
panhá~io, e aggravárão; enião poderuflos dlls"iti
car a natRreza do crime, ou crimea commt'tt.idOI. 
Dil.e.s8 que aemelhant.e altentado ellava no U80 

dOI crimes ordinarios, e ('r. filho cb. ahuzuI d. 
Imprensa: eumineDlo 10. Na noite do dia t111, erão 
7 para as 8 horas t foi at!acado em lua Botica no 
largo. -c! 10 pé da GU:lma da Carioca, o Roticario 
David Pall/p/ontl, JleIos Sargellto 1\'1"r LflpG, e 
Capitão .MortÍra, e horrivelmente espancado. E 
porque? Por ser Brasileiro resoluto. Por qurm? 
Por pe.jur08, que menoscabando a Religiao do 
juramento, e C<lbertos (om o mallto JM)8ti\=0, e eu,.. 
preitado de frui.leiribmo, pagão o beneficio de. 
havermo. inCOrpclrad\q á no,"" Naçaio, com r~rt'ti
das trail,óe., e perauadidoll talvez de impunidade, 
cevão seo odio contra nós, derramando o nOlao 
sangue. e soU.pando indirech'Dlfnte .. ba~b da 
nossa Iuder,endencia. Infames! A.im Igradecem 
o ar que re5pirão, o alimento que os lIulre, • 
cau que OI abriga, e o honorifico encargo de noa
lOS defenliores, 8 que indiscretamente os elevámos! 
Que fatalidade, Bra.ileiros! VivcHI entre nós e~te. 
monstrol, e vivem par. nOI deYorltrem! Note.se 
que 8 Guarda não acudio estando proxima, e de
vemol crer que teve ordem para ilite: que não 
houve abuso de imprensa, houve lim culpa de ler 
Brasileiro, e resoluto. Grande Deos! He crime amar 
o Brasil, ser n'eUe nascido, e t>ugnar pela sua In .. 
dependenda, e pelas aual Leis! Ainda vivem, 
aiada supportamol em nO"O seio temelhantes foras!. .• 

O Orador foi interrompido }'elos apoiadol de 
a1guas Sra. Deputados, que com enthusiume applau
dirão o discurso, • pelol. que rep.etio o Povo das 
G alarias e Sala. 

O Sr. Pre8idente recommendou o silencio, 
lembrando o Regimento; mas crescendo o sussurro, 
e ajuntando-se ás vozes do Povo as dos Sra. De
putados, que chamado á ordem. dEclarou levanta
da a sessão. Era uma hora e 20 minutos da tatue. 

O meSMO Sr. P,·esiclt'lIte deo para a ordem 
do dia o Projecto de Condituiçiio. 

J08~ ÂntonÍD da Sil-m Maia, Secretario. 

RESOLUC;ÕES DA ASSEM BLEA. 

Para Franc;8Co .V(m;;: Tavare". 

A Assemhléa Geral, Comilituinte, e T,egisla
tiva do lrupt>rio do Brasil, stndo. lhe l;r('H IIte o 
Paj(\r.er da Com missão de Constituil.:io SI h., ore. 
querimento. em que V. S. Iledio a Hlli (Iunis~;io 
üe Deputado. pelo motivo de se ver atala:in 11:1 
sua honra em o Periodico intitulado - ~tntiT'1 lia. 
da Liberdade na Guaritl'- de Pernall1huco -: l\]:I:~_ 
dt rar\icÍj}., • V. 5., gu~ ui" l'0ucltLlo lullC\.'LI< r_ 
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J'C'" "" ,.. •• e (·"""r ...... "I .... (u ... <êift. ...... 
li' .' ',. ·rr •• ~r' .. ~:ulo. - 1),,,. f iuarde a Y. H. P .. 
"'1 ,\" A~""".;a "" H ... S~,...... ... 'Ia.-I 

Jlí,ut'l (/4111111" du /';/1 • ..4'7MiJII. 

r.r. J',ullr/lce Vil/,/" B"r6tJr.J. 

IR. • v. •. ~,. - A A..".,blra lI"aI, c.... 
ti ... ;n.,. • 1.,.,i,I.&;.. de, I "'per;" do Br •• il. .... 
d" ,""neI .. 1o .,IHe,.' ., (ionnJo Da elata .. II 
df~ f ",C/Jbr.. d .. lk· '"'"', ,.,. &da,., o (HIcie 
.,.. ~J ,,,, ",,,:n,, mti. em c,.,. .. aio np«ifi .... 
ti" IOf'"'' ClI trn rr.4/ti.oe. '1lle a mn..,. A ... .,blh 
c"" .m t'frn"dn ... ú". 'I".' do ,ftol"o que o dia 
J'I d" rtlt',jcJ" ""j (., .. r dedarado de Fet', N .. 
"ill"II': f c"".land.,·IJ" 'I"" n. I'ortl,i. uprdid. 
,..Ia "'J''''''''IU IIClI ~'g'" tos do I"'periu .... di ..... ''''11,., I',i'",n •• , rm que .. Ih... parricipcJQ 
a'lu.Ua "IClluç60. ..· .... 'nle te aponlára o moai.o 
ti,. M'r 1'f'I,II. di. o cJo A nrliyr,~.rio da A te'am .. 
<A" d. "'UI )f0lr.I.cJ. I"'refial: M • .,da f'Wn. 
1''' a" «; 0"'110 • que d",r r. f .. ,mar - NJ' r .. di,a 
)',,, • .,1,, .. " coa'",m;da. do e a"do C:fJiri" If, 1. 
d. HUlllbrO. U que V. 1t:1. I, .. " lO C 'onh"ri"'fft
te d. Mua M.,,"lltt, Imptrill. - D,... Gu,.rde 
• V. &a. J'.ço ela A ... bIé. _ 10 • ~ 

In .. 1"'- MIptI C __ ... ,... , Ml 
..nJ& P.,,, o ..,...". 

IIL e EL Ar, - A A .... bIéa Geral. C ... 
titaia .. , e LePJa,iYa ele I.perio cio Bnail. .,. 
"...Ddo o Pareeer" ComIRÜIÕeI reuaidae .. 
C""'I.uiçio, e "'11(10, .obre o Oftieio doe 
Im M.mbr.,. da Ju .... tJrowÍloria de P ......... bueo. 
e o do Go.enJ. ela P8rahi ... DO primeiro doe 
.... .. ftponl o Gado de ler a Tropa cIepoâD 
o G .. trDedur d .. ;A,... • o Pretideate e Se. 
aelario ela rJrridá JUDia, e 110 eepado .. rem. 
o projt«o de isual "'i.to de alp.1 Mem'" 
tio Gu.". Pft,Yi~rio da Parahiba, cujos OfIciai 
.... (orio ftlDeltid.,. pel. R .... içio dOi N~ 
elo Imprrio ftD 9 de Outubro dette .aDO: Muda 
,.",.·i .. , ao G"nrno. que nlo tem, quanto , 
IibrrcWe de Impren ... O\IUO caminho a le8uir. 
que nlo Ifj •• da prollaJg~io ela Lei, que ... 
ID'm' em ditC1lllio; e que quaDto ú pro,ideacõ• 

fiar nip UtllO mm",ati .. , dne o _tuDO G ..... 
tIO indie .. 1aa para que a Allflllb)la, com •• do-u .. 
~n.ide •• çlo ,d"libt'ft o Clue fOI juJao. O que V. k 
.....,. 10 ('onlaecilll •• to de !'ua M.,atade Impe. 
rial. - Dtw Guarde a V, Es. P.~ d. A_bl_ 
•• 10 de N09f..,bro de 1_ - Jlipl' C ... 
• Pia ....... 
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DIARIO DA ASSEMBLEÀ' 

GER.IlL, CONSTITUINTE, E LEGlSL.IlTlr.ll 
DO 

'ltIPERIO DO BRA.SIL. 

• 
1 8 SI 8. 

SESSAO DO DIA 11 DB NOVEMBRO. .. t • _ ......... 11'. Depa~o ~ __ 
• S. M. qoe pelo Ooverao .. DOe ...... ui'o • 

PraiMttde • Sr. JlocW .. a... ...... de tio n,,..ortlinariol mnimentGe ... ao. 

R .. t • o ~ obrip • que OI eorpa. .-jáo coa 
E ... idaI oa Sr. peptatldo8 ..... 10 .... da cartasOl ....... NIDO prOlllp&oa pua aU~Q8 t 

...... Iewe • cIaa_ ... e achariO-........... M t 2:"" DIo.z.- roãopara Ílto. ~r. Piai-
tâltado COta cauea 011 Sn. P,rm-. ,.. C .... t .. : O IIGI .ê; • N.çio IlOl IleUta; o 
Ri6tiro de ...... Tri..reim Y~lIoI. e..... ..... _ tal aIO Dlo merece Meu.". t ... 

lICiro eis Ca ... , Oliwira Mwl. e Dia". c. em naa/Corpo I9llaiYO um lapr OI _uitloe. 
wlcaaIi; e ... eUa - 8n. RotlriJ"U Ytllt»o t .... eç... pU U D_ ,eoaamuJÜaç&et c:_ 
.BUpo OIpellíio Mór t GGtu. Rotlrijruu" Car-__ • Go9WllO, e ~ ... • (0I'III _ eo. .... 
1I1Il., PileAfto , SilN t Oar'l1fllAlo , M,llo, No- EIpecia1 t • ti. ele deliberar... cnI eaalleciilMDlO 
~ do Gato. F.4tlÇo, Bod,..u do Co.tta, ,...,.. ..... meclidu q_ ,...r ....... coa-
FtrrrirG 11 Araujo t CaIttJ Btll"TOI, Ft.II'N ÜJIJtIMJ. • __ 1eI. Eu ..... , 11.. o .... -.ri ..... 
Martlftro de BtJrfW. Rt:me6 COIIG. ate objecto.. 

O 8r. Pruidftle declarou aberta ..... , e INDICAC;10. 
lida a Aeta da aotecedeD.. fvl appro1'lda t cIepoiI 
de .. bafeitu alpmu obeervaçõea -_ 8 ... ..frwlrG
tia MaclltMlo, e PavIIJ M,IIo. 

Nnte temp! eatrarão lia tala ... 8n. Ir. 
Co,.111ÍII M/w, BOtIrigw. Y,UOIO, eMa ~t 
Rodrif(IIU • COIIG, e G .... 

O 8r. ÚIpII GGfIftI lembrou • aeceIIicWe ele 
uma 0rcIeaaDçã e6c:ii.. para • ..mço d. Secre. 
aaria. e teqUNO q_ • adllÜU_ • leUva de 
ama Proposg a este retpeko, flDe ba ... ....,. 
li adI... feita. 

Não 11, toaaoa em coDlicleràção. 
O Sr.' 'AfIdrtIdG M«Mdo: - Sr. P ...... I 

l'enho q_ &ser uma Propoeta, que ~üo .. &o
me logo em conaidençlo para li deliberar .... 
eU.. A litult;á, ela .:.pital do Rio de JaaeiN me 
determina a fase.'" O dia d9 OBtem foi a.. dia.ui
tI) nMaYel; U tropas eíti.etão em armu toda a 
• oitc, e correndo a Cidade • poeerio em ~ra1 
inquietação; OI cidadãos paei6C01 Dão dormirão; e 
propagando. 11' .ozet de li ataeareIIl aJanaa Depu
tados t foi preciso tõmar caatelu. e .elar em de
fe1." propri .. A' vista diato cumpre·aoe, COIIlO ..... 
tinelas' da Nação, .. igiar pt'la lua ..., .. ça. Sua 
Magestade acha·.. actualmea&e DO leO PaLacio 1'0-' 
deado de todoe OI Corpos, até d' OI .r Artilbaria, o 
que inclica ha .. er caUM que, lappoato a DlÍo 
cooheçamos, deve eer da mais altlt coaroideração. E 
~Dao . DÓI 10m. respoDlAvei. á Nação, pror )oh" 
1lU6 ... Aae .. bléa se declare em ... pe, .... 

PNpODho tI.· Que • _Iare lNIIo ...... 
_te em \ ...... ___ • iaqaietaça. ... Ca-
ptal: 1.° Que ............... .,..t." I ..... 
rial, ..... ~. G •• eno ....... u. , A .... 
Wá • lDOti ........... 1I09ÜDeIa_ 1IiIi .. 
cpe penur'" • traDquillidlCle .... Capital : s.. 
Que .. acoIIa .... C._eIo EIpeciaJ, ,... ... 
1OIn .• ~ da Cor ... e .. _~._ 
• G..... e Aathoridaclee, • 6 .... deli" __ 
flUUI .. medidu est....,nliaariu q- --..... 
DOaU delicadas ciftUDl&aDCia •• - .A .... Jledw1o. 

O Sr. Pr-ui,u"u: - Sei pt • mi.... reeo. 
laçlo de levaotar oute. • .... 0 dreapadotl a ai. 
gUM elos Sn. Deputld., e ea almlli. que 6. 
Diuo o meo de.er. Não quil tomar IObre mim o 
permittir que • fraaqueaae o teio da Auembláa 
ao povo imDlenlO, que Dão abeado HI galeriu 
moltnva desejo de uais&ir , lellio; propu o .. 
gocio á deliberação, e por voto unaDUDe ee NIIGI.. 
"'80 que .. lhe abriaem u portII da Sala, • qaal 
foi immediatameote cheia. Logo q_ ftIIOll o n. 
mor, tomei a pala",. pua faser 9ft 10 po ... o ali 
renDido quão pude era a confiança que neUe pa. 
Dbiio seoe Representantes, franqoeudo. lIae o .... 
ctuario em que livremente espuMo .8. opiniões t 
... quea por iuo _mo &inhiio direito a espetar 
que um pevo tão generoso se condUlisse co. IO
do o acatamento e moderação; que OI) caso eontra
rio, .0 prilMiro ... .. appro'lÇ'lo ou, cIaa,. 



".,.aç«o do que • di ... Da A .. bWa, eu c~.
"í,ia o que maDeIa o Ibglm .. lo. Ni~. ~ .. IOU 
llCO aada, porque .rogueMOS OI espsnCOl,. lI.ter
romperão o Orador, e leYlatou-1e um motUD tal 
q,ae Diapel!l • eotendia t e apenai ouri a. YOIeI 
ele alpa. dbI il'l. Deputad. 4ue pédiãd forte
mente a eueaçlo do IbgilDeoto. Nei&e estado de 
cou ... , e depois de ordenar repetidas veses silen
cio iautilaaeate t que tiaba mai. que elperu? Que 
se rom.,... _ escellOl? E quem se", capu de 
calcular toda a esteado das coaMqueacias? Pea~ 
trado eatão do meo dever. e quereado afutar de 
.. im uma eaorme reapoDUbilidade. le,antei a ... 
1110. o que nenhum mll podia acarretar ao beba 
aacional. • 

O Sf. .Almcllf': - E.tou penuadido que V. 
Ex. obrou muito bem, mls como meacioaa que a 
A.sembléa dilpealOu o Regimento conseatindo a 
entrada do pevo no reci.to da Sala '. parecenio d •• 
duzir que delta permissio li originou o motim t di
rei 'lue não eRou conveocido diuo. 'Não foi 'Ita 
a pruteira vez que da parte do povo Ie fallou á 
~Ievida. atteo~'~o, bem que logo .e co'!lediue ape
ai' fOI' advertido; e por tlato alo TeJo mdo IM
ra auribuir , 'UI entrada aa Sall o que ontem 
acouteceo; eu fui o que propu. a .ua idmillão 
porque eltava certo que o Pablico niio era capo 
de faltar ao respeito devido , Alllembléa. e que 
anklJ leria mlJi lu~tito li, .ua. dei I beraçõe.. Eu 
'IJo e'pero delle outra cousa; e se ontem se d .. 
muiou. no '(llIe nlió fel bem, houverHo IDotive. 
extraordillario. par" i.eo. que nada telO de como. 
mum com • IUI entrada na S.I •• Pareceo-me que 
devia fazer e.ta reflexfi'o, sem 'qu, com isco per
lend. atacar a delflluinaçiio de V. Es. 

Q 8;; .Andrada .MachodIJ: - Cómo 'apoiei 
ontem a prOpostll do Sr. JtI,,,car., direi tambem 
alguma coula. No Regimento Dlio le prohibe a ·eD. 
'uelll do povo neate recinto. e por tanto aão foi 
precilJO dilpen ... lo; mas quando o fo ... , tiahl man
~I"U quem pOllia faze-lo; e toda as vetei que 
hOllver povo que não caiba nal galeria. ,eu .. ,ti 
de volo que IC admitta a ouvir junto de DÓ'. Ago. 
ra o que eu crfÍo he que mio le Clxecutou oRe. 
Jimentl', porque e!4te IÓ manda levantar a letllo 
em CIIO extremo, tem que baste para flSo qu~_ 
'1uer inquietaçlo ou ruído 'de vOlea. O Sr. Preri
dente devia fazer a. lua. admoeltaçõos, e ,.ó qUI1l. 
do foa.., a ellall renitente o IJOYO he que poderia 
levlntar a lessl1o. Acho que, houve medo demail , 
e e.te '1IlIto excessivo menol~aba o Povo Brasiléi
ro • o mais pacifico de quantol tenho visto. O que 
requeiro pois he que o Regimento fique em aeo 
inteiro ~i"or. e que ie proceda de modo que não 
li caía em 'exceslo,. Nas CorteI de 'Li.bua. c8tan
do eú • fallar, fui .tacado por gritos de numerola 

, multidaio daI galerill, e aem por illO le leva.ntou 
a 'l~ .. ão; o Pre.Íllente bradou, e por fim obede
l.ocrito. Em outra oêr.asilio -até se ouvi rio grito. de 
trlala. mata; e o Presidente bftteo na meia. tal
VCI cinco ou .ei. minuto., e o povo accomodoa. 
1Ie, ,om 11 dar o mão exemplo de levantar a le.
~tio , apezar de le ouvirem propo.içõ .. horriveis. Eu
""do p~i. '{ne OI qpoia~ que ont.m le derão, 
1.;10 podll1e Julgar.se\ motivo liastante para levaatar 
a teMlTn; bAstava chamar á ordem, e elta.eria 
conservada. 

" ~r. Pr"Aidente: - O iIIustre Deputado he 
'Ille tiC lugalll, porque 01 Regimeuto he cODtra eJ,. 

le .m _boi • poato.. Ql1l11to IM) I. o e.tá bem 
claro ao Art. 198 ,qae di. " Não poderá &&Ii.tir 
" ia aelliÔcl maior numero de pet80Ü estranhas do 
" que aquelle que bem couber no lugar deltiaado. " 
Logo he manisfeato que não podia cu tomar IObre 
mim a noyidade que se pedia de le adtnltllr o po. 
YO .a Sala das SesaõN, lugl' ~; &nde OI 
Deputados devem eltar desassombrados e livres. 
Quanto ao 2.0 aqui está o Art. 196 " Quaa.to a 
" inquietação do Publico, ou d()1 Deputados, aiio 
" poder cobibir-se pelas admoestaçõel do P""idea
" te, poderá elite lenntar a &el8io t,. Ora eu PIa
~ «{ue .. iaguem aegará ~.r' ba,ido, a5~ limpl • 
Inqwetaçio, mil um motim e tal que alnguem se 
eateadia,aem le ouvia, nelD elão attendidol o ora
dor e outroe Senhores que pedião Iileacio e atteo
ção. Ao esemplo do que le pauou aal Corte8 de 
Portugal, respondo que afto lei o que 16 hou~e, 
que aUDca aI tomarei para norma de minba coa .. 
ducta; e que em CaIOl taea prefiro perder Inte. 
por prudente' que por valentão. 

O Sr. A,ulrarla Mat:l,uc1u: - Eu nlo perten
do dar a Lei a V. Ex.; o que digo he que pre
cisamol que o Re~imento .e execute, e que 'se laio 
está bem claro que o expliquemos, fisaado uma re
gra para o futuro. Eu coa'fio que Buaca bos será 
precila, porque o Povo Brasileiro tem um ar&
~te' mui pacifico, e nunca dará motivo para ,ia 
levaatar a .essão; maa bom he que haja a pIe""", 
ção; e eu desejo que we estabeleça espreaameDte 
que só depoia da La. t.a advertcncia inutil • 
pets. levaatara sessão. Eu lnanduei á Mesa na 
occasião competente uma ludiCII'Ção para intelligenJo 

da do Art. 196. 
O Sr. Secretmo Calmon t20 conea de uma 

felicitação dOI Juizes Ordinarios do Julgado de 
Cu"ello. 

Foi recebida com particular agrado. 
Deo lambem coata das participações de mo.. 

fedia doe Sn.Carvalhoe M"Ilo, e Nogueira da 
GamtJ. 

Ficou a Assembléa inttÜrad~. 
O Sr. Secretario Calmo,,: - 'Como veio á 

Meta a Indictlção do Sr . .AndradtJ Machado, ,'8 
he de materia eltrauha á -da onJfim do 'dia, be 
uece' .. ario 'que'M decida pell Anembléa ae enlra 
ou alo 'êID debate agora, como requereo o 1e0 A btbor. 

O Sr. Paula e Mello: - lJembro, que tae pre. 
cito obaernr o :Regimerno DO que determiaa a 
respeito da urgencia daI Propostas. 

O Sr. JffuJrada Machado: - Eu já declarei 
quo o negocio he da ,maior 'urgencia; o que se 
segue he decidir-fe pefo debate ae ha ou naio eSI& 
urgencia por mim indicatlL 

Segulo.1e então a leitnra da ladicação; fiada 
eUa o Sr. Presidente 'propoz íL votação a urgen:. 
cia, e aendo ellta apoiada e approvada, entrou a 
materia em discnssio. 

O Sr. Monlt~uma: - Sr. Presidente: Em 
to.d08 08 aemblanteH tenho visto hoje pintada a 
inquietação que 80breRolta os habitantes desta 
Capital, em que he geral a con8ternação e o 
lustO; e creio que a ,ningu.m mais cumpre ac~ 
companba-los nl8U8 magoa do que aol Rt'pre
eentantes da Nação. Eu 8ssim o faço; e enCA
rando 08 BeOt, males, posto que grande .. , mio 
me 'acobardo; tenho o coração assaz corajoso, 
a alma bastante ener,ica, para no meio da& 
detgraç., publica procurar {emedia-la&, e em-
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\araçar • ruina da Patria. Ao nr r2milial elt. 
pavuddaA fugirem, ,e ~lIpal''Uldo l"~n " .. ral o Pi\. 

vor e o 8UlltO, mt'dltel al,um meiO de rellll'diur 
08 malel dOI meo~ ('(lncidadãol, • nüo tt'nhu 
achado nenhum prefel'ivel ao lembrado pelo Sr. 
44"drtula Much6do. Eu tive em vilit.. pro.,or " 
,ullpenlilo das .el~Óf!a da Allllcmbléa 81é lIe "Iher 
de Sua l\fal(f'lItada ai caUIIII e OI moth'ol de tio 
Brande perturbação, e que lIe vilJlem tomadulJ 
•• medida • .,roprlol pnm 11 npl8iguar; maa qUllN 
.erilio ali eonse'1.Uf'neia8 d' a(luella IlUllpeoPÃo? A 
primeir., e mUlto funcBtaJ era o quebrar. la o 
vinculo da. uniio do~ dOUlr?derf'l1, que nunca 
eateve ma.. em perago dr"dll.oher'lIe do que 
na lIituação prellentej depois, sendo nÓII 011 ea
colhido.. da Nação deveriamol dellampara.lo, 
em hlgar de lhe acudir por meio de l\ccrtodllll 
deliberações, em que podealu. authorillar o 00-
nrno para ohrar 'fICundo convier em beRe6cio 
-ela Patria? Não, Senhores; ao cOlltrario dove. 
nlo. aqui permanecer pari debater al1 medidas 
que lembrarem, para olhar e acudir a todos 08 

laJo" , • p.ara ordenar 011 rt'mediolJ mai8 (lru. 
priol, e com • maior promptidlio pOl1lJivel. Ne. 
nhum .,,,tro partido I'óde tumar a A8Iembl~a 
Dal a('tu..... cireunlltlndll~ que não lIIt'ja o de
clar.r.I'e f'm IP".Ao perm.llf'nte, • dirigir ullla 
Deputllçiio • Sua Ma!lfilltade. E .. te pari ido me 
p .... ce tanto lIIaiA 1I .. IIMnto. '1u.~to t'U eMtou per
suadido que n,,"hum de nó.. R~ intt"re"lóa pt'la 
causa ~a Naçio como o 1"0 Cht>fe. (Apoiado.) 
Nenhum de nÓl df'8Pja tAnto a iel{urança pubh
co comu Elle. 01'0 ,.c', pf'lo inter.lse "f'ra I, mas 
.t6 pelo .eo inter"lI,.e Phrticular. Por ta&lto, 
Senhor .. ", não "f'"itpmu" um .. ó momento em 
mandar uma, DPI;lUlitçiio a\ Sua Mogc8tade ~Rra 
que n08 tOllllnunulue ai ('allliU', e all motivos 
de retirar para fóra dIA Cupital a tClrça arm"da, 
clf' '1ue se ucba acluillmt"nte rodf'ado; fi punhae 

ruo. já elU pratica o mais !tue lembrl o Sr., AI!
d,'oda ,41ach",lo na Bua Indicação, que eu antll· 
rlllDente approvo. 

() Sr, Alt'rrcar: - Sr. Prettidente ~ Elltou 
D.uito perluadido que da energia , prec~l'~tltç~O 
Daio vai u .. ais (Iue um paslo; e a preclprtoçao 
t~m Mldo 1181" AMl1embléa .. Constituintt'8 a CIlUila 
da IlUa (lu .. tI". Sdrá pOllllivel que ellta Alillembléa 
""fi até.o dia d. hoje Me tem !!ultentado com 
prull .. neiR , tle I .. mbre alt0ra de dar p88~OIl pr~. 
cipihtdu",! Nada, Senh(lrt'tI, nada de enf'rgla 
dt'mllsiada. Eu· niío tenbo villto tantas inquieta
çõt'1 tO"H' figurãv o.. illulltrell Preopioantel; 
bouverã .. , b. verdade, movifl,pntut de tr .• pal t 

lUas part'ce·me que não tem cou •• do tão t'~
traordinari .. trillteza, Na tranquillidade d~ ml
uha clln ... deneia andando na" rUR" deRta ClcJ.,I~, 
"i que murchado tropa" par~ São ChrilltoYÃ? t 

a 80 meliUo tempo mt' l"mbrel qt~e tltl\"~z 8 0010"','1 
fOR8e precillo pua o lIocego puhllco. Nan dUVI
do vutar qu.' le offiei.. ao G(Jv~'rno para nOIl 
inlltruir l10bre o ubjecto dOI ~"nv~I"""'"'' ,I" tro-

C
a "isto nue ell~ pArecem lIuIU'''''''' Il A!oIoIfim-

, -. , , I' 
léa; maR para que ha\'f"fllnM cr'Pltr ,.t" e~IIH ~o~-

Il1i8Rão EM"eci:t1 d .. "lJe fllll" ti ,".hc'aç'to dn ~r, 
Amlradtc ~/acllado l P"rl1 fI"P hlt (h-ir um't Oe-
putação laída dn IIPin ela R .... \'rt" .. ,anhlçiio Nllcio. 
nal conRultar Sua M,,~~p~la,I ... ? to; r, l'r .. IIHlpnte: 
O OollRO ~IJ"'''ntllclIl" h~ .. opiniÃO Imblica, h" 
precillo ulio li litll'dea. No. DÓ fllzemoll Leis; e 

.e alt(umal providt'neiaq 8.1:orn 11. prrei8atb, nro 
nUI clImpete da Ia. i li Authorlllaele E"eculiw~ 
mio ~xillte n ... ta A8"l!Ulbl~a; tllltU,- poi. a,. 110"
dida. n8ce""IIIIUII quem deve tnlUa·h'II, • cum in
h·ira independencia; .. nÓIiI 't'rt'mo. o .. r .... ulta. 
dOIl. E qUII"" púdelll Ioer elte.' Por Vtontur. 
Sua MAgelltllde tem inlerfno na di .. lluluçno d. 
AIIMemblélA 1 QUI fariAo a8 Provinciall .e f'lIa 11. 
dilitlolvelllie? ~r. l'I'elidente: Se tal d"lI~r8ç • 
IlUCeedelllie, de81l1t'IUbI'8váo .• e 811 I'rovill('illi, O 
lmflf'rio nio t'I'a mlli. lIllPC'rio. e o Imperador 
deixava de l1t'r Imperudor. Mall ElIe le,uramen. 
te nlio quer isto. Pela tlua propria gloria, pt'lo 
• .,0 amor proprio, 0«0 peide tal dellf'jllr. Por 
tanto, procedamos com prudenciB; peção-lIe in. 
forlllaçóeA 00 Governo ílobre a8 cauaa8 do. mo. 
villlentul dai tropu pUl'a lIe ,'er o que cunVf'11I 
obrar; !liaM ntiu delpre!!f'mol a e:xpf'l'it>neia; na. 
d" de prf'cipitoçõel, nada d. energia dt>mulliada. 
(.4pn'"do,) Se, ül~ut'm de,,~jll ver dil8 .. olvida • 
A8Iembléu, diuolva ,11; f'U nunrR contriLuiu'i pa. 
ra iHlltl. A prudcncill tem 8ido a nO"1I1I guia; 
continuemos COIl1 ella. 

O Sr. Andrada Mat/rouo: - Sr. Prf·~idpnte t 
O illulttre Preopinonte he muito oh"". valltti de 
rl"gr811 gf'rae8; porém he ft'io 'I"" nÃ .. lI"iha d,. .. 
cer a purticuloradades quando .. Ihls lã" pl' .. ci""". 
A pr('('ipit;tçúo hfl' 11m d .. t .. iIO, mOI U frouxicllo 
talllhem nôo deixtll dc' o fier ••• _ •••••••.••••••• 
O nnbre Dpputado fallou na tranquillidatJe da 
sua cOlllicienci", que acompanha lIempre o ho
nlem que não r.,lta 11011 lltoo" devereI; mal t'u 
creio que ellta tranquillidade qlle tem o iIIn .. tro 
Deputado tambem Il ttlm todo!! OI mai,,; ( ~poid. 
do,) nem penllo qUf' tf'llha rOlilo para Re pertma
dir que he lIIai. capn:t de llentimentolJ de virtu
de, • de bom COlllpurtaauento do que 011 ou-
troll •••••••• 

O Sr. AlencDtr : - Eu intprrompo o nobro 
Dpl'utlljO para re(lUf'rer a ordem; eu nall} o IIla
qutoi, nf'm apontpi falta dI" devf'rel1 a nineupm •.• 
(A' ord,.m, " ort"m) E!ltou .na ordem J ,nRo in-
j'Jrif'i pUlloa alguma. Notei de preCipitada a 
medida de Re declarar a AIsp,n,bléa em IIcl'I!lão 
ipermanenle; por(lue BMllim o ent~ndo, pois não 
a ju'~o precisa plllrlA nOI communK'armua com o 
Chefe dll N :lCRO, e irmoll ('om .Uf! dfi acordo, 
como julgo i~dl!4pen~II\'t'I, F.u creio ter-me (S· 

plicado belO, e e~cullo r.petir.mc. 
O Sr . .Andrada ltlucl,uoo: - (Não se entende 

o Tadlil!rafo POI,idllfl;O) 
O ~r. Ribr;ro tI' .A: .. d,,,dn: - Trata.se de pro

videncilll iostantaneal, e para 18 darem esta. pro. 
viclencial, he predllO com tem~, no~ear uma Com_ 
missão :ad hoc para apresentar JIt e Já o tleo pare
cer; e "ara que se juhcue e deliber.e IObre !" 1IIe. 
diLlas prOpO!olt88 he tambel!' oecessaraA a S~SBO, per. 
manenle, Nito devemo. poli separar nOI cl aquI ena 
quanto • tr:mqllilli,J:1de publica 01'0 eliti~er recu
l'eraJa, Sobre estes doul pllntol eu apOlO a ID
dicaç;io, 

Interrompeo.se entio o debate por I! ann~,!. 
ci:ar que e~ta\'a á porta. da Sala. ",m Officlol M .h. 
t.r que tr~zia 11m Offil'~o do Ministro de ~ .. tado 
dos ~e!!.'c.os do Impera0 com recon. mendaçl10 de 
o entrt'gar pesloalmeute ao 8r. SecretArio Calmon 
• tI,,"m era dirigido. , 

[.'oi o mellmo Sr, Secretario receber o dito 
Officiu, e o leo conccbi.do nus termo» seguiutea: 

•• 



nl. • Es. Sr. - De Ordem ele ~ua M .... • 
.. o '.pendor leYo ao eorI*i .... ato d. V. EL. 
para ,.... prante á Aaelnbléa Geral Co,!,ticuin. 
te e ~JÍI"úva deete Imper~o. que .• OftICI.. da 
Ouanução dala Corte YlerBO ao d.. ti' ontem n· 
~&ar lubmÍllalllente a ~ua J,faga~o Im~ 
ria! OI inlul&ol que 'tem lof"rado ao que di. I'e8pe1-
to á lUA hbara em particular t e mormente IGbre 
a falta do Alto Decoro que he devido' Augulta 
P..,. do MetIDo Senhor, Rndo origem de tudo 
eertol Redaetoree de Periodicol. • MO incendiario 
par&ido: Sua Magatade Imperial teado.lhee .... 
pondido que a Tropa he in&eiramente paaiva t o 
qao não devo ter influencia ~uma nOl N"gociOl 
Pollt,,"OI t Querendo ('Om tudo evitar qua!q .. er de
lOI'Itemqu. podes!O arontecer , DcJiberou, e Sahio 
eom a meama para r.·,ra da Cida,le t e IC acha 
aquaru-l&lla no Campo de ~ão ('hristovão. SlIa 
l\lageltade o Imperador Certifiçando prllneiram~nto 
, AII.embl,~a d. lubordinação a. "'ro'la, do res· 
peito deeta lil li uthoridades Conslituidas, e d. 
lua firme arlhf!liio ao lilltema Conlltitucional, E,,· 
pera que a me810a Allllf'mblé. haja de tumar em 
considera\'lio ..... Ie objecto, dan~o a8 pro"idenclal 
que tanto imporlÃo á tranquiJlidade publica. Paço 
11 de Sovemhro ,te 18~ - ,.'ratlt';IICO J'iI~/a B"r. 
608". - 111. e EI.. Sr. M,~ud Calmo,. dtl PiTa. 
Jllm·id,. 

Re'4uererão alguns Sn. DeputadOl que follO . 
'ftmetlid" a lima (;ommi88lio; mas o Sr. Ri/w.;ro 
ti Antlratlfl propo. que dewendo ser prompt&lt U 

pro.idenci .. t tanto em virlude da Indicação do 
Sr. tlfldrtltla Mac/tado, como do Officio ... ue le aca
bava de ler t era nccesbaria a nomeação d' uma 
Commiulto Ellpecial. 

O Sr. Pre~ideflu consulton a AKscmhléa lO

Itre a nomeação da ·Commillllio Especial, e decidio
M que se lIome&f!se. 

~ntrou depois em duvida Ie deveria ser no· 
meada pela A8~embléa ou pelo Sr. Presidente; o 
tendo havido algum debate re8t11 veo se por VOI ge
ral que fj,ae nomeada p la ASlembléL 

Nelto tempo chegou e tomou aslento o Sr. 
Rodrieuel tk rnrvnlho. 

O Sr. AndrlJ(la Mnc/Il.do: - Depoil de se ter 
recebido o Officio do Governo, he de.neceuaria a 
.gunda pane da minha Indicação. e por iaso 
peço licença para a retirar. 

Foi.lhe concedida. 
Proeedeo... á nomeação da Commilsão cujos 

Membros 8e assePlou que fc.ssem cinco. e sairão 
oleiMII OI S,..: Ara'Ú0 Lima com 8j votna: Ver
gutiro com 50: JJrfml Pm.te. com 18: Borão. de 
SaTatn Amaro com 2.'): e Andrtldtl e Silv'l com 2S. 

Feita a noml'ac;ão t &airão da Sal. 08 Membroe 
Domeado~. para darem o seo parecer quanto a"t." .. 

O Sr. Paula e Mello: - A materia da Indi. 
eação do Rr. .Andratln It-Iadado tem tão estreita 
connuiio com a do Oflieio do Ministro d' Estado, 
que ell requeiro que vá a mesma Commillão para 
di .. , I .. b'e ,lia o que entender. 

O 8r. .Pre,ide~te prn~ o r~uerimento, e 
tendo appMvado t fOI remethda a IndIcação á Com
mi_o, par. dar o 100 parecer sobre a 1.· e S.· par. 
te. porque a I.· a retinha o seo anchor. 

O Sr. Secretario Gnlt'ão: - Partecipo a As. 
aemhl~a que o Commlndllnte da Guarda acaba de 
prender um dOi expectado~ que nu Galeri .. , 
.eguo\lo diaem, proferir. algumu palanu coa&ra 

OI Sn. DeputadoL O examo do CIttIO pertenet á 
Commiuão de Policia, cUJo. MembrOl ae aehlo 
agt.ra aqui em I8IHO t o por lanto a Allembl. 
determiDará o que for conveniente. 

Ellpedio." ordem ao mesmo Commlnrl.nto pa. 
ra o reter em cUlltodia, na rorma do aerimento. 

Entrou... en&lio na ordem do dia, em qUinto 
nito chettava o Parecer da Commislll'o Especial; o 
leo.H por illlO o leguiote Artigo do Projecto d. 
Constiluição. 

Art. W. A Lei conserva aoa invento," a 
propriedade: du sual delcobertu, ou das ' •• 1 pro
ducçóel t .(urandOolhes privilegio elclusivo tempo.. 
ruio t ou remunerando-ol em resareimento da per
d. que bajão de lorrer pela \'lIlgarill&çio. 

Foi approvado aem discussão. 
A rt.~. OI ellcriptoll nito são lujei'OI , en. 

IUra, nem antel nem depoil de imprellOl; e nia
gut'm lIe rf'sponAavel pclo que tiver escrito ou pile 
blicado. ..."" nOl CIIIOI O pelo modo quo a Lei 
apoat"r 

() Sr. Pa"la Alello mandou , Me.. o lO-
8uinte rt>qllfrimenlo. 

" Propon ho clue le 1'f'm .. U«o nI dous A rtigoe 
qu" trat:io Ilc' Li~rdl\de d' Impren ... IÍI ComlniBlilo 
rellpecliv" , pala ma"rar 011 e,,"oll pelo, qua •• le fica 
reape.'nllaYfl. - l'tmlfl e M.Jlo. 

Jt'oi ap",aclo. 
FallÍlrl10 "lgunl Srl. Deputa"o~: o pergunta •• 

do o Sr. P,,,,ide,,,,. d pois de se ';1I1;.:ar dilCutida 
a materia t le porIa .& volol o requerimenlo eru 
globo, deciJio"1Ie que não. 

Propol t"ntRo li As,emblra le approv... que 
le marclllsem já os calos de responsabilidade por 
abu80 d. Liberdade d'lmprensa; 'enceo'!Ie que não:' 
o ficou por iuo 10m efFelto o que se requerer •• 

Proseguic"le por tanto na disculaio do Artigo 
i3 , • Julgando se a final diacutido. fui posto a 
yotação, e approvado. 

Art. 24. Aos UispoI porém fica uiva • cen. 
lura dos elcriptos publiead08 IObre dogma o mo. 
ral. o qUiindo 08 authores t o na SUA falta OI pu
blicadoree t forem da Religião Catholica, o Oove ... 
no auxiliará OI mesmos DllpaI para IOrem puaido. 
OI culpadol. 

O Nr. AlrMida e AI1JUljUtrqU6 mandou' Me. 
• a seguinte .men,ta lupreui, .. 

" Prflponho que lIIt luprima o A.rtigo it. -
A1bu9,urqlU. 

Foi apoiada. 
Por dar a hora destinada aos Parece.. d. 

Commissões ficou adiada a di.cuIÃo. 
Entrou em dehate o Parecer relativo ao ft

querimento de David P"IIIPlotuJ, adiado na &eIoo 
MO antecedente. 

O Sr R,heiro ti' Andrada: - (Nada etcreve
rão 08 Tachigrafos 'do aeo discurso.) 

O Sr RotIriguu de Carual/w: - Sr. Presi
dente: Sou Cidadão B,asileiro t e como tal tenho 
o direito de elvrimir liv.emen&e minh .. idéu com 
tanto que não t"ncontrcm 11 Leil e a Moral. SOq 
Deputadu t e n"sta qualidade não IOU responllftyel 
por minh .. opiniões expendidall nelte reci~to, uma 
ve. que se mio oppqnhão ã. ba~ fundamenlaea. 
que a Naç.;o intfli,a imvlirilllmente DOI deo: I/e
ligião, lndepl'Fllh'fICia, e Jt/orllv9ui4. Soú Mem
bro d. {;ommillllo que deo o Parecer em que ... 
tão t e CI'11I0 tal ten ho di· ei lO e até de,o prlJdll
ar u ruóel em que mo fundei. Vejo oa Dleol il-
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"Jtl,.., Collegal um pouco rteto'.lOS tie lu,:eDtftr o 
Parecer que aaignúrno, e com effeito o apparalo 
da I8ssno d'ontem infundio a'gl1m temor; mu N 
lIuncit terei medo de faUar perante o iIIu.tre povo 
que me c.-euta. O povo data Cidade he um mo
delo de moderaçfo, butantel provAI nos tem dl
~o; e .e hon~ .e d .. ~u d?, cl!v~.. que lhe 
ImpoerD o Regtmcllto, fOI a Il1O InCitado. Digli 
o. povo • e "RO .a Naçlio, como ernulamf'nle ou~o 
de eonhnuo aqUI chamar .01 erpectadl'm; e digo 
bem, porque .e par. a ASlembléa fali'" sea~!lo he 
DeceMario q~e eltejAo lia "',: 51 DC1)utadOl!' t) 

que quer dlaer a rep'retentaçao de hum mlUllio 
quinhentol e trinta mtl habitantes. como poUO .u 
ehamar Naçio á diminuti'lima parte do povo qUfJ 

occupa li ,alariu P Eu não tenho medo tomo ia 

diler, deIte honrado povo; tenho medo de mim , 
e tenho medo do. meal Collegu; de mim porqne 
DO fu~ da queatão póde ter que immoderado P'" 
trioti.mo mo allueine a ponto de nio exprimir rom 
exaetidio minha. idéaa t de meos Conegu porque 
capitulamõ propoeitu o qu~· páde lIer erro da mi-
nha intelligencia ou de expre .. iio ...................... . 
Declamaçõe. vagaa não são meiol de persuadir; 
argumentai de rulio convencem. aquella. india
poem.. Eu tenho butaute doeilidade p.ra abraçar 
a rario uma vel demon' trada; na rainha balança 
pesa .~mpre pouco a minha opinião, e continu.· 
mente dou proy.. diuo. A Lei d. Liberdade da 
Imprcn.a, que eatá em di~cu .. io, foi redi~ida 
pelo meo iIIustre Collega o Sr. Ma;lJ e por mim; 
e eu entreguei o Projecto ao iIlu .. tre Deputado o 
Sr. Jfratonio (,'lJrlol que lhe fel alguma. al(era~'õel 
que promptamen&e abracei e atlopaei, de maneira 
que o Projtc&o be igunlm.nte do voto deste iIlul
tr. Deputado. Quem ohra lllii", não lUI'enl. opiD 

Diãell por t:avricho, e cede facilmeote á ruão. Sr. 
Prnid.nte: Eu não venho adular Rei. nem Po
.01; sempre fui franco, e plOtelto morrer franco. 
Cumo Deputado tenho sempre dulS ÍfDagenl pre
lentel ao meo espirito - Co",t;mc;tJ , Nação-. 
Nõo po~ desligar estes dous ohjectos, e he necea
.ario conserva 108 unisonos e conformei. Ha quatro 
di.. que um honrado Membro mostrou na Com
mi.úo de Justiça Civil e CriminAl nm requeri
mento dI) Cidadão f)CI'oÍII PamplofUJ em que elte 
• e queixsn de um.. pancada; afeiou·.. o euq; 
e tll não achei te não um acontecimento muito 
oruinario; depoil foi o requerimenlo aprelenlado 
por Olltro honrado Membro a eeta Aaembl~ .. , e 
por e1la mandado á Commi_o. Di. o requerimea
to que eslando o Cidadão • porra da .ua Botica. 
DO largo da Carioca á. 7 hora. da noite, tõra 
atacado pelo M"or lApa, o qual lhe dera um .. 
lipoadu. de que resultára uma eontutão na ore: 
lha direita, e eutra no anle braço esquerdo; que 
a final o offensor lhe pedira perdão, dilf'lldo.lhe 
tI"e a aggre~são tinha sido obra do enpao, por 
.e lhe haver figurado !ler o ofFendido o ncriptM 
que em um doe Perioclic08 Ie aaignára - O BrIJ
Ii{eiro Relo/um -. O qoeixOIO di. em teO rrque
rimento que o· aggre810r ao deecarregar .. panca
it_ gritár. : Você nio he o BraaiJt"ire Reaoluto P 
À. Commi~são julgou que elite a~~ocio de.i. cor
rer OI mei08 ordinarina, e tal foi o teO parecer. 
A CommisilÍo vio a exposição d'''1D IUcteIIO tn
'tial. e -esse mesmo não veriticado, jlto he, um 
Cidadão á porta da lua cua iflllUltado por um 
m.uyo puticular. ItID ha ... rÜDeDto DeID UIO 

d'arma prohihida. e reruJtando ad do insulto da. 
~ntueõet: M .. IUpPOnhamOl que o euo te revel
tia de Clrcunl&ancau aggravantel; como li pruwa 
IA _ 8ua veracidade. p. nu.ará por ve~tura • apOli
çao. sem .. eXigir corpo de dehelo P E ainda 
havendo corpo de delido. e até provu de atroci
dade. t que tinha a Aaemblén com illO P Erigir .. 
.. -ia elD 'rribuual de Jultiça? QueiXA." aea~o o 
efrendidode ter recorrido ao Magi.trado competen
te, e denegar. lhe ju.,iça? NadA dilto contem C1 

f('queriml'nlO; nem o podia couler porque te .. I,. 
que nio houve corpo de delicto. A Commiaáo 
P''' tanto Hria injusta, fi deveria ler muito HII

.~rlda H deaae .ou.tro . parecer t. pois qualquer que 
1180 foase a rc:mll3ll0 para u. termos leg ... , seria 
uma indigolà parcialidade. Todavia a Commissão 
foi ontem Atacada; afeou-. o acontecimento incli
cando·se (» lugar pelo .~ilo do Cida<llio; dite-.. 
que mra jU~lO da Gurd,,; pertendeo .• e inculcar 
que " Guarda tinha ordem para núo "clldir; e 
que li paiicadllJ forão dada!) "or ler Druileiro O 

oft"ndido; 1rab8lhou. se por f.1zer do e8SO uma ot·. 
rem,. ..adonal, e tirou se d'aqui argumento para 
increpar a CommielÚo ~~4' dizer que o CASO per
tencia ao Poder J udieiarie. Eu nio t'flDbeço vitl
laçio de asilo dome~tico em um ataque feito na 
rua, lá porque o oOendido e8t'. á porta da ca'a; 
ncepto .. Cllte Cidadão tem fóra deUa um adro 
como o da. Igrejas. A easa do offendldo ica na 
meio de um quarteirã() .alicnte no lar,o da C .. 
rioca, onde h. um c:ontÍJruo e estraordinario IU.

lurro; a Guarda está em olltra rua. mail de vin. 
te paliO' recolhida para dentro, ('orno todO. eabem. 
e nôo era possivel que 115 dilltancia de mais d49 
sessenta p....a. que ha da Botica á Guarda, ou
vill~e eata o soido du pancAda. Posto isto, como 
60 per tende já fazer cumplice toda a Guarda, e 
o General dll. Arma., vu e8~a Authoridade que 
lhe 1eo semelhante ordem? Para isso era precIso 
qlle houv .. se convl'n(~ão anteril'r, com .cieneia de 
que se havião de dar ai paneadu; ora merecerá 
crença tal aascveração? Quem não vê o esmero 
que ha cm empenhn a Nação no faete, figuran
do·.. que o Cidadão wra offendido por ser Brasi
leiro, e em lua pelsoa a Naçiio inteira, apesar 
de .. declarar no requerimcnto que as pancadal 
erão par. o Cidadão author das cartas a .. i~nada • 
ptlo B'lJri/,;ro Re,oluto' A qualidade de Bmsi
kiro Dão be a qllle incitou o aggrelllOr, forão as 
car.u; e para M conhecer quael erRo eaa.1 ~I'_ 
tu d .. se a caraderilltica da "Iignalur. que he 
BrtJIilti,o NelolutD, ... im como podia ler i) Por'1IIfW-, o Frlmua, ou o ]lfl{ln Re~oltl.lo; e e 
etreito leria o melllDO, porque a materia das car
tal he a pedra d' eacanda·1o , e não a patria de 
author.. Eu, Sr. Presidente, 8ão conheço o Cid ... 
dão ofl'endido nem OI &greIIOreJ; já ouvi -diser 
qde PtlfllplonlJ era filho d'uma ti .. Ilhas dOI Açew 
rei; Dão lei Ie he verdade, ma. se o he. c~mo 
curre fama, onde .. tatá a nacionalidade off'endiita? 
Seja porém ataim, ou não sejA, o que a CODlmi .. 
são vio he que a caUII des'e acontecimento foi 
um abuso da libelrdade d' iDlprelH&; o fjue .. he a 
Commissão b.. que a Lei deve ser igual para to
dOI, como di. o noao Projecw de Conatituição;' 
o que sabe a Cómmiuão he que a Lt-i não dne 
ser retroutin, e que o ~illl.dor at&eode a n8Óee 
geraee e não a C880I partiaulares. Quando aJgUM 
Cidadãos desta Ciida~ gemião prelOS pordelica. 
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fmqiaari., e 'anlo qae todos forão abIolvidOl, e 
.. J. o proce.o .pparcc~ ohra da jaLrig~ e ta
Iln .. ú., .0 pro r' o PrOJecto sobre aA Sociedadel 
~. , e o . 2.- mnÚvou 100gOl debates, por 
m ...... r pôr em Iilend" cri procel68' formadOl; 
trriroa-I8 endo que a l..ci Dio devia ser rctroacti. 
•• , e apesar de .. IUipfDP. ali a exec:ação d'uma 
Ui li .... ,. pcrceadeo. • lU.tentar o que el' ... a 
feilo AR'", par. Dão apparem' nemplo de Lei 
que abrangaM o panado; e agora para ooDdem • 
•• r pertende-ee que a Comllliaio devia .otar por 
.,... nov.. para delictOl ... elb., e que delicLoI ! 
Delidol que D" nOll&l Lei. aio do CUOI de 
-tev.... IDa. lá de querella, a qual do exilte 
em J uilO. Ouvi faUar em PartidOl, e aa neeessi. 
dade de lU.lentar o Brasileiro; m.. Partidol tão 
1MndOl, fICÇões, que valem tanLo como deaunióes, 
dÍllenlÓea taare CiJadãOl. E um Deputado tem 
PanidOl 1 Eu nunca .nuarei neUes como Deputa
do, porque como homem e como Cidadão OI abor
reço; ,rahalharei InLCI, e darei o pouco que pos-
100 para OI extirpar. Eu leio no ProjtcLo que aão 
CidadãOl BraaileirOl o. Portuguelel residente. no 
Imperiu na époea da nOIlFa emanei f>lção; logo to-

1110 admiuirei a odioea dift'erença que ae pertende 
propagar! Se ba Partidos f.xtinguã~1te t trabalhe
mOi uflicamente para congraç.-Io.; e Be he preei .. 
ama Lei que puna essel petigt'sos band08 façamo
la; eil o nosso dever; mil querermos legilllar de 
lIÍJfre, c.cigar c.om penas dtsconhecidal , e aggra
var crimn pauados, nunca será o mIO vote. Fal. 
lemo. claro; OI indignol PeriodicoI delta Cidade 
e d'out.... do Brasil tCID sido a causa du dtlC'or
diu. Eu não 1"10 Sentinellul, Tnmui08, e outrol 
que lac., porque delles só tiro afftiçõe& e Lormen. 
f,u.; aalolho 08 males que toes escriptos vio se
meando t e como não posso extiugui.IOI choro a 
minha nullidade, e quero antes ignorar o que te 
eacreve t e de que II.-ío colho fructo algum, do 
que irritar. me, e ofru.car o meo tntendllllento 
com prejui80 <.!a minha raeRo. 
, O Sr. (,'arnt;fu da Cunha mostrou primeiro 
ter elltendi,lo que o nobre Preopinante .. dirigira 
a elle no aeo discurso. De~is de (aliar sobre este 
ponto comparou o alaque feito ao R~dtJtlor da MG
laguna com o que fasia o objec&o do Parecer em 
diacuuão; e pertendeo provar que se a AlBelDbléa 
HVetM tomado em CGnsideraçio aquelle primeiro 
IUceIIO aio acoD&ec:eria o tegUndo. (He o que 10 

póde em .umma colligir do Taehigrafo.) 
O Sr. Rodriguu de CIINJtJIllo: - Eu Dio n0-

meei oenbum dOI Sn. DeputadOl; nem sei cumo 
o iIIu.tre PreopiDante alludio o que e. di.. ao 
dÍlcnrlO que fi.r. t porque Dio foi lá quem fal
lua. Se alo lembrei o euo do ataque 'eiLo 10 R .. 
daetor da Malagueta foi por d..Jicadela; m .. ji 
que H falia aelle, diNi que nenlluma cemparação 
MIO _ iaaulao borrol'OlO com o cuo do Cidadão 
que ora H queixa; o primeIro .ta.. tnnCldo em 
IDa cua; .. ta foi atacada, • eUe npancado e fe
.. ido ao 4:WCro da lWl f'amilia por enaretadOl que 
o deixarão ú portal da lDorte, da qual milagro. 
_meate eacapou, Di. obstante e.adir •• e aGI scel .. 
radoI. Ãpesar de tudo, referido o attentado a.to 
Coagn.aõ, joIgon-ae ti)ra da competencia da A .. 
~bléa t e o ilIustre Deputado foi rudemate com
batido f • ~ em c:aao que aão tem paridade 
IleI1\ ~Il 81'al'id~de d. oWen .. , Bem no lugar, .... 
DUmtO\lMaodU. peneacIe.. do 16 que a Com. 

miu.io .. de,erá ingerir no que alo be da. at'ri. 
buiçÕet cio Corpo )~.Jati.o, m.. que até ddvia 
inculcar l ... i. aO.1I I E .erão eltu a. mlllimls do 
L~iHador impareial e ilDpaSlivel P .~ ComRliaaio 
aão podia pen.ar ... im. 

O Sr. PrentÜwu declarou Icliada a di',cusdo, 
qUl,i 6s trel horaa da tarde t para • ler o lIa • 
recer da Commi .. ão Especial. 

O Sr. Ytrpftro, como RelaLoI' dtlla. ro alei. 
tura nos termOl .,uiate.: 

PARECER 

A C011lmiasão EspeeiaI yendo o OIHcio do Mi
nistro do Imperio da data de hoje, no qual parti
cipa' que OI OfRciaes da Guarniçio d .. ta Corr. 
foroo ontem representar a Sua Mageltade Impe. 
rial 08 insoll08 que dilem ter sofrido em respeito 
, lUA honra t e mormente sobre a falta do 'AI&o 
decoro devido , A urusta Peaoa de Sua .M18ft
tade Imperial, o ·que dilem ter origem em certoa 
Redactorl'l de PetiodiCOl e HO partido ince.dia. 
rio; ao que S-.a M.gestade Imperial Relpondera 
lembrando· lhes o dever que a 'fropa tem de .. 
contlenar inteiramt'Dte pacifica: Que Sua Mages. 
tade Impt'rillJ, para evitar qualquer deserdem , .. ir. 
di Cidade com a tropa que te acha aquln'tellda 
em São Christo'fão; certifica a subordinação d. 
mesma, e igualm,-nte o respeito ás A utboridadt's 
CO~18tltuidal, e firme adbesão 118 Systema Consti. 
tUOlonlll; conclue finalmente que a A8sembléa to. 
me e-te negocIo em f'onsideraçio, e dê aa provi
denei... que tanto importão i t,anqttillidade publica. 

A {;ommi88lio, sentindo muito 08 primeiro. 
movimentos lia tropa, que pu Imo em inquietação 
o povo desta Capital, muilo 8e liMmgêa do arerLo 
das medidas momeotlneas tomadas pelo Governo 
de Sua Magestade Imperial, ~lIdo reuoir a mel
ma tropa fóra da Cidade para conse,. ... Ja em .u
bordioação; sendo ainda, maia N!nsivel a Commis
tão á enunCia(;HO da falta do alto respeito devido 
i .Augusta Pessoa de Sua MIgestade Imperial que 
OI Officiaes incluirão em sua representação, com 
que parece quererem retorçar a ofFenaa lua particu
lar de que se quelxio. Não pôde porém a Com
misão conceituar cabalmente 08 motivos verdadeiroa 
e eapeeiaes que occaaioRltrão aquelle triste aconte
cimenio pela generalidade com que vem enuncia.. 
dOi, igllorando-Iit .. forão todol OI Officiaes d. 
Guamição, OU JJIIrte detles, e quanLoI 08 que repre
sentarão; quael 08 insultos o sua na'ureu; qUlel 
OI Reeladores de Periodicos, e os lugares em que 
se 8chão esses iosoltOl; qual o parlido incendiario, 
lua força e objeoto. 

A Commi_o entra e. maior duvida quando 
compara 08 acontecimentoa com a Ulerção do Mi
lIiltro IObre a 'Iubordinação da tropa, e respeito 
da mesma 68 A uthoridadea ConltÍtuidu; o qne 
serve a conveneer a Commissão que a erise se re
solverá favoravelmente, e que o aecego e a qnie
tação publica • restabelecerão com facilidlde e 
pnBptidão. 

Ainda qnando a Co.missão tivesse 'maia cir. 
custaneiadal informações, he de parecer que ao Go
ftl'no compete emprer.r todo. os meios que cabem 
em' lUas attribaiçóes, e lembrar a esta A8Iembléa 
ai medidu legialativu e estraordiDarias que julgar 
neeeaaariu; ao, que seguramenLe encontrará a lU. 
maiI franca e .meu _operação; para o 9ue be a 
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Comm~Il,üo ig\l"lm~lItc Jc parecer quP. A AI=.crr.hléa 
deve hcar tm "'''Rsao J)t"rmanente, atl! que cht'fl'uem 
aa infllrlnRçõc8 f~pt'dat'~ acima ingicadllll e a: pro
posiçiil~1I d" Governo. Paço dl\ A8~embl~a II de 
NO'vemhro de lH2'J, - Nicaltiu Pereira de ram
ro~ ':fr1!"eiro - Ftdil/berlo Caldeira Brtlllt __ 
J oaJ BOPllji,C'io ti' A"drnda e Si/t'a - Pedro cú 
JI"o'!jo Lima - Barão de SaIJeo Ama,ru. 

l~oi approvado. 
O ",c~mo Sr. Deputado 110 tAlnhtm o leguinte 

PARECER. 

A Commiasão Especial tomando em consid~ 
ração a Indicação do Sr. A"drada Machado, he 
de opinino: quanto ao 1.° Artigo, que A Assemhléa 
ronlinue em ses8iio permaanentf' até recebei' as i .. -
forllla~'ões que ora le pedem ao Governo de Sua 
Magelttade Imperial j e quanto ao S.eI rjO poderá 

'iDtt'rpor parecer de~ois do recebimento da respo .. 
&A que mandar o (.lo\'erno. Paço da ASlCmhl~ü 11 
.te Novembro de lts23. - FeU,betto C(/Ideira 
Brallt - J od Bonjlàcio d' Andrada e Silva -
IltJriio de .Yanto limara - Pedro à' .A raldo Lima 
- Nicoláo Perei,a de Campc» Yerguei,.o. 

Foi al'provado. 
Declarou· se por tanto que a Anembléa ficAva 

.m selSüo permanente, 8('ndo incumbido o Sr. Se
cretario de expedir o Oflicio ao Governo na forma 
do }'areccr; o que assim se praticou nos termos 
aeguintee : 

JII, e Ex. Sr. - Foi presente á Aalembléa 
Geral Constituinle e Lrgililativa deate Impelio o 
()mcio de V. Ex., datado de hoje, em '1ue de 
ardem de Sua Mllgestade o Imperador participa á 
mesma Assembléa que dirigindo-se bontem os Ofli
ciaea da Guarnição desta Corte á Augulta Pre
sença do Meimo Senhor, a fim de representarem 
os inlultol que tem sofrido no que di, respeito á 
lIua honra em p"rticular ,e mormente sobre a flllta 
do Alto Decnro devido á Sagrada PessOA de Sua 
Magehtade Imptrial, seaJo origem de tudo certos 
Redadores de Periodicos, e leo incendiario parti. 
do, nct;ulveo Sua Magestade, depois de admoe .. 
tar &08 predi.os Officiaes. lembrando-lhes que a tropa 
deve ser inte:rArntnte passh'a em ntgocios politicoa , 
de tira la para fora da Cidad" e aquartela-Ia no 
Campo de ~ão Christovão, par. e.ilar auim qual
quer desordem, que podea&e acontecer: Certi6cando 
ao me.mo tempo a Auembléa da subordinação da 
Jnetma wopa, do soo respeito ál Anthoridades 
Cunsütuidu, e da sua firme adbe8lio ao 'Ystema 
C"Rltitucional; e finalmente esperando que • A .. 
5ewbléa haja de tom"r em eonsideração este ohje
çto, • dar as providencias que tanto importio á 
tranquillidade puhliea. Com quanto seja dol01'OlO á 
Assembléa o acontedmeRto que deo lugar á in
quietação sentiria pelo povo desta Capital, ella to
U.1 via não pôde deixar de louvar o acerto das me
didas momentaneali tomadas pelo Geverno de Sua 
Magestade, f;asclIQu sair para fi,r. da Cidade a 
tropa, cujos movimentos prodWiinio aquella in .. uie
laçào. E não podendo a Asscmbléa tomar em sua 
eoll&ideração este negocio, por lhe nio ser possi
vel conceituar cabalmente os motivos venladeiros 
e especiaea que occasionarião Ilquelle extraordinario 
acontecimento, pela generalidade tom que vem enun
eiados , ignorando-se quantos forão 08 representantes. 
se tolÀuses OílicililC'S, ou parte deUet; quaes 08 

~\II~1t~ e lUA nl\tureZA; qUIca os Rcdactorf'R dei 
~ erloolCOS, e Folhas em 'lue se aelulo.... o. JDHIlIOI 

1Il1l1l};Oll; qual PC" fim o partido inct!ndiario., e "UI 

tilrç" e objflCtO: Tem a melmA AHe,,,bléa resolvi_ 
cIo que AO Go~erno de Sua l\fa~cs'ade competI" 
empregar na ~rl~ _lIctUal toóol os meiOR que cabem 
em .lua8 a~trJb.'Jlçc'es; e propor á A8Rembl~a as 
mechd ... Irglsls,hvA8 e eztraordinari&8 que julgAr ne. 
c~lillarI4l! certo cJél .que ellcontrarcÍ na ltepru;ellta
~'!l0 N aCIOnai a mais franca e eflicl7l couperação: 
Dec!~rundo (lellfllic~ p«.'rmanente até que o Governo 
de Sua Magelltadc! lhe tranlmlttl\ ai Informa( Õetl 

r.spt'ciae. acima i~dicadas, e 18 proposições que l;ouoo 
v~r de fazer-lhe. O que V. .:x. levará ao Conhe .. 
r.lInento de Sua Magt'8tade Imperial. - Deo8 fiuar_ 
de a V· Ex. Paço da A&&emb1éa em 11 de No. 
~t'mbro de 182:1. - M;grul Calmon du Pin e 
.Almeida. - Sr. Francillco ViJlda BadJ08f1. 

_A 'I leis horas da tarde pedio licença o Sr. 
Baruo de Santo Ama,.o par~ Ie retirar por in
commodado • 

A' uma bora da noite chegou a respoata de 
Sua Magestade do seguinte teor, a qual foi Ji~a 
pelo Sr. Secretario ''almon. 

UI. e Ex. Sr. - De ordem de ~ua Mages. 
tade o Imperador participo a V. Ex. que foi pre" 
.~n.te. ao Me8mo Senhor o Offido, que V. Ex. me 
dmglo em nome da ASlembléa Geral Cantúuinte 
e Legislati va do I mperio do fs I a.iJ, datado de hoje. 
e!D re8polb6 a outro meo da mesma data, parti
Cipando-me que a Assembléa faz sciente ae Gover
no quanto lhe he doloroao o &COnlecimt'nto que 
d~o .lugar á inquietação sentida .,elo pevo detita 
t.:aplul , ero que louva as acerladas medidas do 
m88IDO Govern~, e em que mostra que n.lo pc;de 
tomar em conSIderação este negocio, por não lhe 
ser p0511ivel conceituar cabalmente 08 motivos '''er
dadciros e e~peciac!1 que occasionárão aquel'e ex
naor(~~nario a~onteeimento pela generalidade em 
que lao enunciados, e em r.são de ignorar quan
tos forião os Representantes, se todol o. Officiaea, 
ou parte dellel, qUMS os inlulto8 e 8ua naturl'l!a, 
quaes os Ucdaetores dos Periodicol e Folha!! em 
que se achito OI mesmcs iusultos, qual o Partido 
incendiario sua força e o~jcoto; e finalmente que 
a mesma .Assembléa tem "'"olvido que ao Governo 
de Sua Magcstade Imperial compete empregar na 
crise actual todos OI meios que cabem em lua. 
allribuições, e propor á Assembléa a, medidas legi!!a
ti.as e extraordinari.. que julgar necessarias, 6er
to de que encontrará na Representação Nacional a 
mais frauca e cfficu cooperação; e declarando .... 
são permanente até que o Governo de Sua Ma
geatade Imperial lhe traRlmitta as informações el
peei.el acIma indicadas, e ai propo,içõc~que hou
ver de faler. Sua 'Mageatade o Imperador Manda 
responder que sente infinito que .,' A 8tembléa Ge
ral Constituinte e Legislativa del('Onh~<:a • pre
sente cride, em que ... e .cha ella Capital, cri.e 
que até se manifestou nesíe A ugllsto recinto a pon
to de suspender bÓII~~m a mesma Assembléa o. 1If"0S 

trabalhes e&tcmporaneamente; o qlle junto á Re
presentação dOI Offieiaes de t(ldos os Corpos da 
Guarnição desta Corte, por mdo de ama Deputa. 
'lão qne veio á Augusta Presença do l\'lesmo Se. 
nhor 9 deo molivo á prudenle medida que Sua Ma
ge&tade Imperial tomou defaser m81'cbar 8S tro
pas para o Campo de São Cbristovão, onde' se con
serva em toda a pai. Desejando porém o Mesmo 

G .. ..,. 
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IInhor .rilfaft em tudo á liUeral requisição ,1. m,... A'lIftnbléa: Manda d~c1arar que oa Perio
cliCOl, a que .. refere a reprl'sencação . mencionada, 
llÍo OI denomiud08 Senl;HetÚJ da Praia Grande, 
e o Tamoio, auribuindo... UI meema repreeenta
çfo aGI Ez. D..,.. ... doI ~llflrada MaeAado, Ri,. 
6ri,o l.4nárlliM, e Andrada e SilfJ(J a influell
eia aaqaelle, e a redacção neste; o que muito eu .. 
a. • crer a Sua Mãgeslade Imperial; sendo a con· 
lequencia de .a.. doutrinas produllir panidOl in
eeõdi.rioa, de que o Governo aio póde calcular a 
lurça que tem, e poderão adquirir. Quanto " 
medidu legi.lativlI, cuja propoaiçio a· AlIlembléa 
commeUe ao jui80 do GoVC1'DO, Sua Mapetade 
Imperial li julga mai. acertadas . provindo da sa
bedoria e IUIeI do Corpo Legiadabvo. Paço 11 de 
Noftmbro de 18.29. - FmncilCo "üle/II Ba,IJOIIJ. 
- 111. e Ex. Sr. J/igllel (a/fnon 11" Pin ,.A/mtidtJ. 

O Sr. Monle."mll: - Requeiro que se relDe&
ta , melma Commi_o Es~ial. 

O 8r. Andrada JU",hndo: - Devemo. conti
Duar li DOSII.S deliberaçóel, segundo requer a na
tu,.a do 8eo ol~ee&o; mal quanto a ir o Offldo 
'Commilllio acho desnecesaarlo, po~ue não sei o 
que el1a ha ele diser sobre uma IImelhante resposta. 

O Sr. Jtlnn'elf""a: - Continuemos como pria. 
cipiámOl, IlIIr. marc:armos com o cunho da maior 
circ'unspecçno ate negocio; e por tanto voto que 
VI .. tJommiuão. 

() Sr. Carne;r9 da C,lfIl.a : - Muito doloroso 
.,e be que o Governo de Sua Magestade respon-
4esse de semelhante fórma, tomRndo por pretexto 
dOi movimentoa dAS tropaa as publicaçõel de dous 
Periedicos! Como he po!;sivel que eeta seja a cau
M de te achar acampada • tropa? Por ventw-a 
nüo tem havido em todos os tempos Periodicos 
incendlariOl? Não lIe tem lido no Diario do Go
veno tanta doutrinas perturbadoras? E o Gover
no pedio então algumas providencial? Não ataca
• ão elNl doutr~nas • iOdo o momento o Corpo 
Le,i.'alivo? ~ão apparet:eu até um~ carta tolal
mente lobvrrsi,:. do sistema que a ~açiio jurou. 
e eujOl principiol li encaminha vão a produair a 
aDarqui.? E porque não tomou então o Governo 
a mesma energill que ora toma? Ab! Sr. Presi· 
d.na r AI doutrinas erão incendiarias, menOlCaba
• 10 o Cor,. Legllllativo e a dignidade delr. A .. 
_bléa; IDI. o GUYerQo não se embaraçou com 
i .. so; e "alllDd~ le aqui d. tão indignos e&Criptoa, 
NlPvnd ... e que COUlO blvia liberdade de impren
.. era livre a cada um opor • lua opinião, e 
lI'a ser rGntrariada peJOI que a não segui_lO. 
Sr. p,.idente: FallemOl por uma ves claro; estt 
Dio be e motivo dOI acontecimentOl de que IOmOl 
leI&emunh .. ; outro. ui"tem ~nmente. e eUa 
• pparecerão. O que he de todos abido be que &e
mOi oonservado com o Poder Executivo tOda • 
prudett. neeeHaria, dado exemplos de mooeração 
gue ...... se não eocon&rem em outras -4118e1ll. 
6Ié .. l. e moslrado ~r 8O~jll pl'O'9U a nOlll ad. 
b~o fl Pe .. soa do Imperaote. Por tanto to-:no a 
mser que não era de apera~ que do labio Gover. 
no de Sua Ml8"tade .abisse ama tal reIpoI'" 
ql1e deve .r a &01101 mui dolOJ'011; e desde já 
declaro ~ae .. nlo houverem d'aqui em diante ou
'',I' medlela peço a minha demiuão .•• (Não p6de, 
da .. u Sr. Arttlr_ Maclaath) e direi 101 meDI 
CoDs\ituin... que. Dlo ~ advogar a lUa ClU8L 

O Ir. lIunluwwlfll - Ea peço que • propo. 

nha IC deve ir , mesma Com miado , },/ta nro 
gastarmos inutilmente o tempo. 

O Sr. AndrtUla e Silva: - No caso que lIe 
decida que vá a Commissllo, desde jã requeiro 
que se nomeie outro Memhro para elll, vislo CJ.ue 
ell BOU designado COIDO pertencente ao partido In
cendiarió. 

O Sr Alencar: - Eu acho qlJeuma 'el que 
vã á Commisllão deve suspender:-Ie • ee88ão; por
que a Cummi~são nect'l88riamente leva mtdto tcm
po para dar o leo Parecer, e em 1al eMa me
lhor he voltarmos IÍmanhi, para acabarmo. com 
isco. 

O 8r. Rod,iglle, de .CorTullio: - O negocio 
he mui serlo; e já que estamos aqui desde ma
nhi, he preciso terminarmos iato elO que n08 acha
mos compromettidos; e por isso voto. que fique
mos até! que se dt'cida. 

O Sr. Ribeiro d' ~nd,ada: - }~u voto por am. 
bas as cousas; que vá o Officio á Commis!oRo, ~ 
que noe conservemos aqui até se restituir o socego 
á Capital, dadas as providencial adequadas. Em 
quantu ao modo porque rt!lpondeo o Governo, 
guardo-me )lara oce""iio opportuna, e entao farei 
as observações que me parecerem justas. vhito que 
IOU arguido de incendiario. 

O Sr. Alfdrada MtltllaM: - Se a Assembléa 
quer que o {)fficio v, • Commislüo, vil. il80 he 
par. mim i .. difFerente; mas cuido que vara dar o 
seo parecer era mister que o Coverno apontasse 
as mt'didas que juJgavlI necessarias; ora isso he 
o que o Governo não fel apezar de se lhe pedir; 
nem eu sei realmente o que quer dizer semelhan. 
te resposta. 

() Sr. Âlenca,.: - Sr. Presidente: Eu torno 
a representar que a demora da COlIlDlissão ha de 
ler mnde, e que a discussão do Pa recer tam
bem 'ha de ser larga; em t~1 caiO eu pergunto 
se deV",..OI aqui estar todo esse tempo; ou ante • 
se i880 não he incompativel com aI forças hum .. 
a... Parece-me que pôde dar-se st8Sào permanen. 
te, sem estarmos aqUI pregados até que se termi. 
ae um, negocio tão complicado. Nós necessariamen .. 
te bavemol dormir; fique pois embora a sessão 
permannte, mas. retirem~ol, porque o exige a 
nature .. , e vollemOl a terminar o negocio • 

O Sr. ~/ontuufll(l: - Eu cuido que a reeo
loção d. Aasembléa para a sessão permanente se 
entende até que a Capi.... H aoc:egue. e eU. não 
está tranquilla. Alem dl8to em crise tal cumpre 
mOltrar ao Povo que DÓI o acompanhamos. Sim, 
Sr. Presidente, a AllllelDbléa ba de conservai-sé 
em saaão; não demos aIO exem p)o tão pouco di. 
gno dOI Representantes d. Nação. Continuemo. 
ea lesão; se morrermOl, acabamOl deaempenb .... 
do os nOl8Ol deveres. 

O Sr. .4mlrado e Sil'DG: - Eu nlo lei o 
qae possa diser·. Commiuão "este i. o Of6cio, que 
be o mesmo que o 1.0 He para no&u que quan. 
do se trata de partidol incendiariOl, .• tàlle .. 
mente do Tllmoio e Sentinela tia Prm. Grande t 

e que nada • diga do Correio, nem do DilJf'iD 
do GO'Demo. Acuo pederá. o· Correio inaeadiar t 

e atacar como quiser? Qualquer de DÓI vê ,U8 
se falia só n'aquelles porque atae8rão o MinisterlO, 
e que he por iato que são incendiariOl; o que 
nio IlUceede a' relpeito doe outros. Mas aer6 ia. 
proprio d' um Governo .. bio, e 6car-lhe.ba bem 
dar ... felpo"" como tICa; em que até _ 6lca 



• ·e\.Uid.c1e·' DIt o GovtnO g.. o. Ot11dael ela 
lOua,nl~o J*lem .atiafaçlo. dOi iOIUholl que • 
-Ih ... tt'm f~1tO; mal COIDO h. que • faUa ,em ge. 
,,"I d'OfBciaOl da G oarniçlo, quaado .. eahe que 
.. penas clternAo a 60 homenl OI fi"" fonto" Aca
.., ,a OlBclllidad. do. Co!pOI dota Cid.de eom
poem-.e d. ,60 bom .... ' Deiebemo. porém Úlo. 
.. ~Ô. .diante. Di. mai. 'que o Tomtlio li. 
.. .gido 1"»" trn DeputadOl. eDtr. OI qUIII eu 
i nhu a hODra de'. Domeado. e por tanto re
"u'ldo IneeDdillfio.; mu decla'lDdo eu, em J.O 
lu., " que Da pequena parte flue me 'coube, t6 
'di... o que a miDha 'coDICi,áeia me dietoa, per
WUnto CUIDO I", que li fa uma accusação d.UI 
.. conhlCÍlDeDto de cau .. ' Na nrdade he .. Ce 
. um eallo .... e DeDham :RepruemlDte dA Nação. é 
ateS nenhum s!naplet Cidadio,. pode'" considerar 
com iDdifterenQR ••••••• Em fim o S'ov.mo a nada ..... 
~Ddeo du que te lhe perguntou, e por i'lo Dio 
.. i o que a Counniuio h. de dizer; m~1 'ri. , com 
tanto' que eu não vute, apelar .e ser um do. Melllbro. 
·della , como ji requeri t ,ilto que .ou arluido. bc~m 
que falsamenCe; e nremol como 'Dea,a elt8 obj.
elo, poi. o que eu vejn he a C.pital emdetlOr. 
.sem, IMlulltada i,' Allem1Jléa t .. prOlcripta • hOD-
1& dOi '10' Membro.: nôo .i mai. n&da. Quille
ta com tudo que o MiDilterio .te Sua Mllgeltade 
til. d.... a ruiu de ter feico · .. te. grande espa
Ibarato t que nlio v"jn preciso para cou.. ·alguma; 
e bom aen ~1Je .. reconheça Iqai por verd:ade 
'P" a AIie_bléa nno pnde dar proYidfnclu, &em 
que o Goyerno responda d' outra rórma, indi
CAndo .. que te julgão precisas, porqne he 
evidente que eUa não ha de asllguar de cruz. 
Ei. aqui o que 1enho • dizer sobre o Omeio ; 
agora quanto. " permanftJcia d. ._0 creio que 
Dio b. que dilêutir; devemo. 'eltar -.qui ,até que 
.-te nt'~odo se termine, ... acabem .ldeaeonfiaD
-çll, recuperando a CApital a lua ntiga leguran
ça; 118 não obrarmol GII.im lIerePlOS fra_col, in, .. ap&
sei de' ser D"puta,I. dalenerou Naçlt'O B.alllelr .. 

O Mr. Hen,ÍIJ'~" de Rt,mdt: - O que be .. 
.A_mblt~a P o que h .. o Impetador' Slo duuI 
Poder"l, am~1 eeeolbidol ~Ia Na\'lo, e ambos 
eaca,legados da &estur.nça publica " qae heo que 
eelualmente nio existe. O ImptTador r:etira li tro
JIU cta Capital como para acautelaralgvm perigo·; 
e qQlDdo Ene ... im te acau'~la. e tom. 'medi
dai ,denrio OI Membros da AllelDbMa ir do ... -
mir para .u. casa' P Qua .. do IllÍIII trabalba o Che
fe d. N ~õo deve a Anemblé. "tar eocegada' 
Creio que Dão he ,reei.. nenhuma. outra reDe.ao 
.. ,. DOI CODIe"armOl em eeniio permallente. 

-O Hr. Pruitln" ,rn,.,. 'á Aaemhlés: 
'.. Se devia ir o Olicio á CCllllmtllio: VeD

. CIO-ae que lim. 
i.- Se de •• 6car·. em · ... 0 permneote: Vea

. ..,... que lia 
Como era "eei.o' eompleta1' a CommissA'o, 

porque o Sr. Barão dto .flanlo .Amaro tiaba 8tido. 
• O Sr. AIId,."á,. • SiItNJ pedio dispeo .. por ter 
am .' do.arguidol, declaroa o Sr. Presidente.· que 
erlo IUbltituidOl ]!et". immedia_ em ·.otos t OI 

Sn.C4"."ro t e OImliro. que tiahio obâdo 18 
ada 11m. 

O .' Sr. SiTvo L;'" reânN-18 por Iaeoàa ... 
Wo, .i. da. uma hora. 

O 8r., Ye,~uei .. o, á. irei hÔtu .... quir-
._., ,,4IItoa 'MIa COID ............ da Com .. 

lDiaIo Elpecial, • eomo Relator I. o aegum:tt 

PARECER. 

A Commnão E.paciol vio o Oftieiodn M~ 
ni.tro .01 Negocio. do Jm~ft, datado fi' ontem, 
• recebido bojo pelá uma hora d. trianhl. ell) 
reiposla ao 9"t foi 4l1i,i'do an mesmo Miniotro 
pelo ~.r.JO da A.IDbtf. •. P,iDcipiao Mmís. 
Cro cIiJeodo que o GOVft'110 It'Dte mfinito "',e • 
Aaemblé. Geral Cou.â'uinte e Ltigi~lati". dellCOe 

nh~a !' presente ,mie em. que le acha a Capi
tal '. mil que IRe lU' maolfestou Del'" A"ZUlIO 
Recinto a paDto d. auspeDder ee ame· ontem a &ele 
Ilio, o que junto á RepreK'ntação doe Ofticillra 
de toei". OI Cor~ data Corte, por nleio d' uma 
Del)u&a~o a Sua Mageatade Imperial. 'deo 'motivo 
á prudeDle medida de .. farer mar,,"'.r a t,.,~a 
para o Campo de Salo (~hri.tf)"iio ... nde 18 con
serva elD toda • pt.. Depoi. disto declara n Mi
Distro que o. Periodieol a que se r~ele a Lpre
aenll8çio 1Ü0 a ~'e"linelllJ e o Tnmoio, atlJÍbuindo 
a influencia em UI", e a re,lsc\,;Ão d' olltm al'l 
I;rl. A"drlltÚl Macht:do, Ribeiro à' A"d,nda, e 
Â~rada • Silva, o que confe, .. o Honrno qu • 
mimo lhe CU8~ 8 cr"r; sendo a consequencil&. du 
8ua. doutrinu prutlulir p~rtid08 ineendia.iol, de 
que não póde calcular a fórça que tem, e p"dt:rlo 
adquirir. E collclue que a8 medida. legóslati ... 
serào mai. a .. ertadas provindo ela sabedoria do Cor. 
po l~giJl.tlvo. 

A ComlBÍ.alo .. lo póde comprehemJft' eomo 
o Governo &e penuadisae que a Alsembl a deP 
conhece a IICtual clÍee. quando esta em ltO Ofi
cio, . C'm resposta ao do Governo, reI IeDtir quaDtO 
lhe era dolOroso o acomecimento que dt'O ll.gar á 
inquietaçlo do povo della Cidad(, palto.lldo a de
clara,-.. em 8eslão permaneate ,ainda que não 
de ... importanei. á eommoçíio das Gal.rias, que 
CODlÍltio apeou em meroa apoiados. 

Quanto , Representação em qu. ora te sabe 
tiverão parte oi Officlat'. de lodos OI Corpos por 
meio d'uma Deputaçio, ecJmo o Governo Itlstl!ura 
ter ,ide feita com lubmiaão, e DnO consta que 
excedesse OI limitei de petiçio, Dada' tem a Com. 
miuão que propor. 

QHaato 80 .balo da liberdade da imr.ens. 
reeGDhece a Commilrio ter baTido e'ltellO DOS J~e
riodico. aponlado. pelo Ministro, e em alguns ou
trOl; o que de certo tem provindo de ,.tta cio 
legillação propria que •• contenha, o qne a A ... 
aembléa já reconhece0 preferindo. dillGlI,!Ili." da 
Lei IObre tael abulOl a out .... matenas';ea Co .. 
mia0 he' de parecer· ql1e lIe 8ulpenda a discúaão 
do, Prnjedo de CODl&Ítuição até se 'c"rrcluir a ~ 
ferida Lei; o que parece 1IerIÍ .uftici~nte para ,~ 
&abelecero IOce~, em vil ta da certeza aftirmadà 
pelo MiDistro, da lubordinaçio da '10pa, do ,,"a
peito da mesma ál Authoridudea Con.tituidas, • 
firme aclhe&ão ao si8tema CODstitul'ÍoDu. Eol .... taato 
te o Governo- julga que a preeente crise he de 
tal. magnitude que pc9llainu perigar • segu"'~ 
publica 00Ib· a' demora que lae illlUspe.navel na 
aiaeallio .ta Lei, deelanDcJo.o anim, paeeeA 
CommÍllão . que • fação algum.. ra~'cÇõee oa 
liberdade da Uapieuaa, at~ que .. poaha· ~1Il ... 
ec-uçlo a Lei que ele-e ~HIu. 

FillalmeDte , vida da aubMdinação da tterp.., 
aftlnDada pe" MmbtlO·, e ú qaiNÇã." lO .. , 

• •••• 



no qual .-l te oblfl'"ão .uto. e coD.ternaçio, ptll 
Itituele em que- te uhl I tropa. lIeDbuml outra 
n.t"dicla I~gi.la,iv. oec"orre , Commi88âo para prol,or 
6 conlldtraçfto da A.~mbléa. Paço da AssembU .. 12 
• Ie Novembro de 1825. -Nicoláo p,.,ei,a dr CtlfllpM 
Vergwi"D, - Ped'D cf Araltit' Li",n. - 'ilubn-to 
('arde;,." B, am. - MO'ltlft ""'eira da CafAll'G, 
- F,,"nciHO Carnn,o • CQmptJl. 

O Sr, ~"dtRdG Mnchado: - Sr. Preaidente: 
Em "erdade nõo compete á Assemblé& conhecer 
te h.uve ou nio- IlIuao nean Periodieoa que .e 
lpofl&óio; he negocio inteiramente do Poder Judi. 
C1lrio, . I quem loca declarar te leOI autholel 
lio ou não culpados.' O que he nl nrdad. cele
bre he que o Governo accule IÓ aquellee doul 
Periodicoe, quando hl oull"OI ainda peiorel; mu 
fOlI'IO nelles te fallava do Mini.terio, dengradárõo; 
eu não pOSlO delcobrir outro motivo. A Com mil. 
,"o teve I delicadeza de detprelllr, como dnia, 
insinuaçõel eRcandalusal, e OOio1l8S, e seUl funda
mento algum; porém he do mt'o devtr d,·clarar 
que o l\Imi.terio avançou uma fa!sidacle I nlai. 
Yergonh08l p8ssiwl. Eu Dunl~a tive inSuenda em 
.. mel".II'" papeis, referi,'ol no adido do Minis
tro; por coDlequencia o Miaistcrio mentio, quando 
tom<!u eemelhlnlc pretext.o para faler accusaç,io tão 
falRA e .ão indigna. 8e R/aso ha abuso de ;;~rda· 
de de imprenaa '''l'SCS P")J' ia, taç'l O Governo a 
IUI obrigado, chame a J uradol os a""lores dei· 
lell. 'fodavia semple agradeço ao Governa o esco
lhn·me para alvo de &eUS tiros (honra que eu não 
aperAva , como f(~1 a oulros meol collega., igll"es 
I mim em .enlim('ntoll de liberdade', poia em todOl 
consulcro a aVertiilO devida á escravidão. Se' que 
PO';IO desagr .. dllr, que me eomprometto, que dão 
tenho legurança apesar do litulo de Deputl.lo, 
mal! em minha conllcieocia devo fallar com impar. 
ri./idaJu; e ent.io rli~o: QI.e liberdade temos n:',s? 
Que somo. nós aqui? Quanto ao caracter de De· 
putado di,·se que bOU perturhador, apontio.me co. 
mo aSilas sino , e aulhor de Beruarda., e pede-ee a 
minha cabeça, e a de outros DeputlldOl! ~ po.que 
181110 OI nolSOl lIomCl escolhidOl? He porque ae 
de.eja qUI nio tenhamo. assento aqui, purque so. 
mOi contra ~bOSOl, e contra a escravidão ........ . 
••..•..•..•.•...•..•.•..............•..••.••....•............•.•.• 
Julgo ~ia, Sr. Presidente, o Parecer m.oco; e 
como Dfoputado desta Auemblél digo francamente 
que nio temo. Jeguf8nÇ8, que a A "eembléa eetá 
~acta, e que não podemos ddiberar uaim, porque 
nuncI .e delibera debaizo de punlaaea de a"8&8Sin08; 
por conaequen~ia quero que se acreec:t'nte e 18 di. 
g. ao Governo que não havendo motivo que jU8ti
fique 08 movimeutol da tropa, ezponha o filu ver
dadeiro dcUee, I que proponha qUAel aio as me. 
didu que quer poataa em pratica; e que digl I 
ruão porque apona.ou que se desejava . qae a As
Hmblél eJpulllallc do aeo aeio 08 ditol Deputa
elol; e .0 motivo porque OI designou. MoItre-1e
lhe ~ue linda que IOmOl obrilfadOl a morrer pe
lo Povo DI aeilelro. iato te entende qUlndo eua 
IDOrte for uli!, quando .. ",ir para Iniquilar a ... 
cravidiio; e qUI ... ndo I Assembléa neata Cor'e 
rodeadl d. força armadl e.'i coacta, e não p"de 
continuar a deliherar .. Faça-.. em fim aaber ao Go-· 
'Vemo que não ha li nio li baioneta. qUI pertur
bem o lOeegO publico; que apoillllol de povo nun
ca li podem coa.liderar COIDO prov.. de inqoieta
ÇÕII; e qUi '" he ridículo.', ÍDdua a crer que 

o Gonrno alo 5CIII a que le lpegar. o querer 
penuadir que A inquietação de toda I (;a.,it.1 ,,,0-
eede de apo;udof das galerial, e 'I'" . elite dellaa. 
ROef!go ex ige naedidu extraordiJlarias. A Commi .. 
aio lembra·se d. re&&rieçõea , libert'teide de impreo • 11. mas he neceuario não elquecer que. uma Lei 
aobre e.te objt'cto hl de faler .• e como oulra qual. 
quer; nem as 'l.ue ha aio mlncal a rea.,eito d. 
eicriptoa i Dcendianos. Em uma p.lavra 18 hn abu-
80, a. Goterno pertence tomar medhlll eontra el
le, fazendo chamar a J uradOl OI infractorea; o 
Governo tem na lua mão tudo que he neces8Irio; 
nào se p~i .. o nov.. reltricçõts, • ni~o me 
opponho inteiramente ao Parecer di Comlnilsüo. O 
que eu c1eet:java· Ia, 'Iue ena (a,lIas .. com moia cl .. 
reu; que diceaae que o que noa faltava na Cal~_ 
tal era o socego, e nada mai.. E como o have" 
vfndo-H tolla a t,O),_ reunida ao Chefe di )lação. 
se... ae aaber pAra que fam r o Governo pai. h, 
que pode evita, este desauocego; o remedio flti 
nlt 8ua mio; mande para longe e888 tropa que com 
tanta ene"gia chama subordinada. Não se crimina 
o Povo BrRsileiro ),elo que acooteceo anle-ontem; 
eUe he muito m.nso; ninguem ezecula melhor o 
Evangelho do CJ!le eUe. Não admitto poia restrieçÓII 
, Libeldade d' Impl'C'nll; o que quero Ite que .8 
diga ao Gonrno que I faha de tranquillidadl pro
cedf! da 'rol,a e não do povo; e que a Alsemblél 
não so acba em plena litierdade como be indispea. 
.avel pa,a drliberar; o que IÓ poderá ('onle
~uir-se removendo-se a tropa pari maior elistaa
cia. Eu mando á Mesa uma 

EMENDA. 

Que se di,~ "'OI Governo que I Auembléa nlo 
fem conhedmenlo de inquieta~io. na Capital, que 
não seja o 6UStO causado })ela reunilio repentina ele 
tr"pls: Que os apowdol do JIO"O que deriio caUIa 
a levln'a, se a 8e8~ão, não podem pt'la Alllembléa 
eer conllideraclos como prova de perturbaçõe. nl 
Capital: Que u I .. eis ordinaria. são lufficieAta 
para repri,dr OI escri"tOI chamadoa inceodiarios, 
e que quando haja falhas au dita. Leia, a que 
te f:stá disculindo li. luprirA: Que .. tropal '1Utlle 
affirma serem aubordmadu parecem ao conl rano .. 
dicioqe á visla dOi atOs actOl: Que a Alsemb!~ •• 
na pfClleDça de unaa força armada,. mal reprimida 
pelo Governo, e indisposta contrl Membrol MOI. 

se não acltl em perfeita liberdade para poder de
li~rar, e e5pera que o Governo tJê o precilO re. 
medio, removt'ndo li tropas para maior diltaDcia.
Jlndrada ~/(I(:hado. 

A 1.· e 2.· parte aão 18 propoHrão peno com
preendidll no Paftcer.,. DO qui se mudou I palavra 
cotrl1NlfQO para ",mor; I 3.., 4.· e 15.· forlo .poiad ... 

O Sr. Yergutito: - A. Commiuão entende0 
que lhe, nRO era iocompetente propor I preciaio de 
rlStricçÕe8 'libt-rdade d' imprensa, olhando o cue 
politicamellle. 8 .. m .. ube que os abusoa lio pu
nido. pel .. Autboridadea eDcarregada. de OI Jul
gar, nem a Commiaão quer que I Auemblél I' 
erija em J u.. elOl abulOl praticadOl' m.. propoua 
DO CIIO ac'ual, C:J~o remtdio aos .. alei exil&entea , 
algum.. oova. restricçéiet, porque reconhece • ne
ee&sidade de restringir elSa liberllade; e o mesmo 
Dobre Deputado. 18 quiser eoof...... a ftrdade • 
ha de collvir que Dão só nOl P.lriodicot apobtadol 
pelo GOYerno, d\u cm outr. .. tem. publicado 
araiaoa, priacifllmeme de corretpoudcncill, utrclaa-
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,nente .busivM, e cujoa authorel merecem hem lI"r 
punidol. A C;OfJII~i&~lio tambem reconhece qu" e ... 
la clDIIse de PCf'lodlCOS corroborQ fiem (h: vide os 
'Partidot t e que iato rrcci.a providencii; e por 
isso le persuade que não ex cedr.o os eeos li.nites 
aprcseatllndo o PRrecer assim eencebido; mus co
lpO tall1bem nio tem • }Jreliumpção de se julgar 
infalli"el, e ama a liberdade, estimará que o fim 
. ., conliga, ~j. qual for o m.io que .18 empregue. 
O mail It"guro em .emelhante caso pareCt"o·lhe es
• e , principalmente por dizer o Governe que eSI" 
abulOs tcm perturbado. IraoquiUidade d~ C!\pital; 
• por il80 até propol a IUlpenlio dOi debata do 
proje<.10 ela Constituição até se concluir a Lei da 
Liberdade d' Im prenu, hem' que a~uelle Projeete 
.ej. o d. lII.il .lta importand., lO p.r. Ie ata
lhar o pr.ogreuo dei'. cri... A' yim poil do que 
digo .... reee que • Commiuã" não eommetteo erro 
em prepor .1 relltricçóea, tem com tudo designar 
qUI'·' ell.s devio ler; • julgou.u lufficientn 
rara restabelecer atr.nquillidade publica, porque 
o Minister40 a(fiança •• u~dioaçiio da trop., e 
pede provideflcial contr. OI exceslOs d' aqueU. 
Hberdade, a que .uribue o deaauocego; nem aei 
como o .obre Preopinante indica por nOfa DIl lua 
-emenda (que .D&es he uma Indicação) a decla
ração de nito lei' o puvo, mas • tropa, quem tem 
clesulOce~ado • capital, fiai vo se nã" Buendeo 
para o 6nll do Parecer, onde i8lO espreall&mente 
.e menciona. Quanto á medida da remoçlte das 
tropa!!, que propoem o nobre Deputado, eu eltou 
&io longe de • conliderar util, que antes a enca
ro como um nove mal, etalvel d. consequenci .. 
bem funestas; porque remoftcla a tropa, facilitava
te • influencia dos partidOtl, e OI relluhados .erião 
mui tliltel. A troPI IU8tenta o vigor do Gover
no e • aegur.n~a publica, lima vei que eUa se 
ach., como aflrm. Sua Magestlide, na maior lU
b"rdinaçüo, e a_8ua_aueenc:a pC)deria (;IU88r males 
extraordinarios, por &e facilitarem aOl partid08 os 
m .. iol dê se desenvolverem. V Dto por tanto contr •• 
Indicação como in4dmiuivel 110 presente Ca1O. 

O Sr. Carneiro da Cunha: - Fallarei RÓ 
8Gb... o que he rel.ti~o á parte da resposta ~o 
Minilterio em que aponta o lev.ntamenlo d'i t;elaao 
;"Omo um dOI efleltos d. crise actual, em que o 
povo 11 at'ha desassocegado; e ouservarei que e~
&io Dão havia inquietação alguma no Pov .. , poli 
OI apoiad08, qu~ deo •. não forão mlis ilue .filhos do 
eD&busiumo. e IDSUfliclentes .té para se levantar • 
.-io. OI motiv08 de lieO deslSSocego são outros. 
e eão OI que impoasibilitão a A8I~mbléa de deli
"rar ,e he com magoa que eu v'"Jo .tacar o 00-
'ftI'IIO oom & .... pretextos a ABBe.blé. n88 pessoas 
'tIe alguM doa aeot DepuladOf. Se • tropa eltá 
IUbordiaMa, porque não I'e@tabelece o Governo o 
.oceso pubioo? Afiançar •. s~bordinação d. tropa 
e Dão natabelecer a tranquiltdacte, vale ~ mesmo 
que diaer, aãu o faço porque nio quero t pois he 
iódubitavel -que o movimento da tropa he que tem 
causado o desaueecgo da Capi~l. O que eu veja 
msle 1ae o Governo. a querer dar-nos a Lei; e 
entàe vale mais largarmo. • nOlll& tarela, um. 
vu que _ per4ende abater • dignidade ela AS8e.m
.blél, e a d' um povo generoso que .tantol II&cn~
áoe &.em feito para p,~~clam .. r a lU. uuleJK:ndell~a. 
E ~e qlle aenirá contlnua\"? Quanto a mim veJo
.. ec.ao Dem já p~ falt.r como _o t e 
-.o •• lu: ...apro falII-,l... a bem de __ cODsti. 

tuintel. Sei bem que lej. o qne ror, o Brasil lIe 
muit<» "alto, e que não ba de aofrer outra v. o 
jugo da t>8cravidão; nio, não sofrem j:imai. c:.,e 
jugo vergonhose; porém não he menos ct>rlo que 
n.io ROmOI J',"lIpeitadoa, e que sem liberd:ade niio 
podemo. delilJerar. Por tante, Sr. Presidente, niin 
detlmilltamoa a confiança que em n6a pOI • l\a. 
çlio i'lteira; IbUIOS sempre houvcr.io .1-6 BOS pailet 
clanicoI da libcrdad". e I Lei OI castiga; e ae 
nús V!!moa com restricçõea novas a'grmar aque.l • 
lilJerdade, não p"derem08 s"ber a opinião publica 
para noa regularmol lubrf" o trabAlho da Constilui
~'fio. que queremos ordenar sabia t moderada, e 
.Dalaga ás nOIS,al circunstancial. N6. já e~tamos 
tratando do Pro.jecto de Lei di Lib;'Tdade d' Im
prenu, apelar de se discutir o d. Conlltituiçüo; 
que quer pois o Governo que façamo!t ~ E quem 
o autLori .. parA nos dar Lt-is? Que quer dizer 
chamarem-.. a um lugar todas as tropas afé li 
Milicias, e serem chamadu por aquelle qu~ mere
ce0 o voto unlnime da Nação para seo Chefe P 
Isto indica at,tuma per"'nsiio t e poom em descor· 
fiança OI cidadãos pacificOl. Sendo eltlll as circuol
tancias ve-se. claramente que • respolta do Mini .. 
terio lIio lIe sincera; e por &:loto diga se·lbe que, 
se quer que contiDuC'mos &ln08Sal SC8sÕes, tranqui!
li" a Capital, e que be falta de prudencia atacar 
assim • Assembléa naa pelsoal de leOI Deputados 9 

quando ella tem sempre marcado as luas delibera
çõel com o cunho da moderação ... (O orador con
tinuou, mas o 1.'achigr.,fo declara qUl~ do resto do 
di~cllrso só elcrnera a8 leguintes ultimas palanas ) 
Por tanto pa a .. lvaç~o do Elltatlo he necetlsarie 
que se remova, não n tropa, mas a Aasemblé. 
para fóra do Rio de Janeiro; e por i810 voto que 
aSlim 8e propollha ao GoverDo, cllmo faço ver na 
lesuiDle eweuda que mando á Mesa. 

EMESDA. 

('.orno additamento ao Parecer da Commissão: 
Que sendo sem fundamento os motivol apontados 
DO Officio do Minilltro d' Eltado, e estHd41 a tro
pa em perfeita suhordinaç.io, l'stá em IU&l mãol es
tabelecer o socego. sem o que a Assemltléa se jul· 
ga incapaz de deliberar: e que lIa!'a a satvação do 
Estado julga de .bsoluta necesllidade remover a 
ASlembléa para outro ponto do Imperio, promet
tendo 8Ó occupar·8e da C0II5tiluição, e das Lei, 
Re~ulamentara que forem Decepari&l. (Salva a 
melhor redução.) Paço d. Anemblé. li de No. 
yembro de 1823. - Carneiro 4a C.,nIuJ. 

Foi apoiadlt. 
O Sr. Ribeiro ti' .And,.ada: - (~iio escre

Tl'rão os Tachigrafos O soo dillcun.o.) Mandou • 
l\'leaa uma emenda nOI .eguinte8 termol; 

EMENDA. 

Como additamento ao Parecer dR Comllriseão 
.quero que e acrelcente: Que Sua Magestade .f~a 
retirar seil l~oas para fóra os Corpos que prm«:t
piarão a desordem, não só para obter a tranquit .. 
lidade da Corte, se não para obviar pe~ores males 
de reacção nal Provincias; e qlle em quanto se 
não obrem elite 8ocego a Assembléa ·suspende .. 
lua. sessõe., e até se removerá para oalr. Pro
vincia no caso de se nãu CODseguir este ham. -
Ribti,.o tI' A nd,.ada. 

Foi .poiada. 
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o Sr. Monlu"",IJ; - (Nio elONverlo OI 
T .. c •• i .... 'OI o NO dilCUno.) )landou tambem GU-

tra ..... do teor quiua 

EMENDA. 

t.. Requeiro que, , emenda do Sr. JI"rl;m F,.... 
~;,co IObre a remoção dOi Corpoa . que priaeipal. 
mente intervierlo no )'reRnte acontecimento, • acre.. 
eeute que etteI COrpol yoltaráõ quando tiverem ob
tido • confiança publica. 

1.. Proponho que IC retiNIII para mai. de 10 I .. 
pu 10118" da Capital. 

8.· ProJN!nho que ao tomar... a delibençiio da 
trasladação da Anembléa para outro ponto ao 1111-
perio, lendo eondicioaal t se marque o termo em 
que devem entender... terminada .. leIIÕeI aqui t 

para que fique. obrigadna OI Sn. DeputadOl , 
reunirem·. 110 ponto marcado pela Lei, polCJue 
do outra maneira .ri. illulOria a praticabilidade. -
O IH-.putado MonlUtlfllll. 

Foi apoiada em &odas as tres parta. 
O Sr. Be"';9ue, de R,.,nad,: - A, lIIateria t 

Sr. Preaideate, he da maior imllOrtancia, e por 
lno requeiro que se chamem todOl OI Srs. Depu
tados com que se· começou a I_O, para se votar 
eobre este negocio que merece toda a lloaaa conai. 
dnaçlo. 

O Sr. Pr~"denu propoa o .requerido: Foi re. 
,eitado. 

O Sr. Vngu"ir" recUo a palavra. e mandou 
, Meea o NgUiDte n-qucrimento: 

" Requeiro que lleja cbamado o Ministro do 
Iml"rio para inComar circunstanciadamente sobre 
ê objeeto dos IeoS Omeios d!ontelD.- Y"peiro. 

Foi apoiado. 
O Sr. P't,ident~, pot' nio haTer quem eom· 

1)lteP8e o rec,uerimento. o propo' á yotaçio: Foi 
unanimemente avprondo. 

Ordenou· se .,ar tllnto a expediçlo do ftipeCu. 
.. o Omcio. e que neUe se declaru&e que a AI. 
.... bMa ficava em eenão permanence á Bua eepera. 

Expedio-.. o Oflicio 1101 termoa lfIUiatea: 
111. e Ex. Sr. - A Auembléa Geral Coam. 

Cuiete e Legillativa do ImJte!io do Bnail., 'tendo 
de deliberar IObre o Olieio' de V. Ex. datado de 
olltem t e careceado para iIIo de inlormaçõel cir. 
eunstaDciad... que, para ... itu .. delollga. da 
correapondt'llcia oflieia(. cumpre que tejão dada 
por V. Ex. dentro do recinto da mesma Aliem
bléa: Acaba de IeIOlyer qlJeV. E:r. Ie apreeente 
's 10 bora' da lIIanbã do dia ,r'oje 110 Paço d .. 
lU.. 1tIIÕee, eoja perDIaneneia collunú.. O que 
V. E:r. Ina" 10 Cõnbecimeato de Sua Mageatade 
Imperial. ,Deoe Guarde a V. E:r. Paço da Anem
bléa em ) 1& de Novemb..., de 1828. - Mipel Cal
fIIOfI du PifI e ~/flUidll. - 8r. FrllllMo Yilúlll 
.. ,6010. 

li 'tI .... h~ da mudsl anuneiou.. que 
era ~epIo o. Mlailtro ,r El&ado dOi Negociol do 
IlDpertO, e llirão a nee~lo OI Sn. SecretariOl 
Suppleatel FerrttnItle, Pi"Miro.e CoIIII C.lJnHlIAo, 
por • não achare. Da Sala OI Sn. 1Apu G ... 
tIICI. • Galuio. 

Ao eDtrar o dito MiDiltl'O obeenou·I8 que de
'teria dachar ... a lU eapeda. 

O Sr. Min;,'ro dD lfJI~: - Eu ~ 
.. pua .... r a minha Patria t e Dão pua ... 

rellder OI Membro. desta Augusta Auembl~a; por 
talllo pOIlO entrar cum ella. 

Entrou entio na .ala o Ministro cl' Esfado 
e tomou o leO auento t na conformidade do B,",,! 
lIIento, li r.squerda do ultimo ·Secretario. 

O Sr. Pre,idenl,: - Creio que V. Ex. .. ... 
a que be ehamado. A Auembléa tendo de deU_ 
rar eobre o catldo ~m flue nos achllDOI e ••• 
Capital t quer de V. Ex. eIClareeimentos IObre o. 
queaicos que me ordena proponha a \I. Ex. 

O Sr. Mi"i",o do Imptrio prilleipiou • rallar 
UleDtadO. ma lelDbraDdo.lbe o Sr. PreeidGnte ,_ 
deYia ralhar de pé, ergueo.ae. 

O Sr. Minillro do I",perlo: - Permitta ....... 
que eu chame a attençlo da .Astembl~a para aa. 
'lima circunltanci.. que julgo neenurio referir 
lutei de mponder ao que me ror perguntado. No. 
mrado ante· ontem para Ministro e Secretario d, 
Eatado do. NegociOl do Imperio t he evidente que 
e!ll tio curt~ espaço ,de tempo Dão me seria ,... 
slvel prevenir acontecJmenCOl que caUtIIS snterio,. 
e de mais tempo havião preparado, porqae eU .. 
1160 aão eventuan...... (.416''''$ Sr,. /)'p,IIae. 
~i,,!, file !alltl", mai, alio.) .lleaGlyi.~e pois • 
Ir pedir a Sua Magettade a IDlnha demlllÔo; e 
eom efFeito fui lop. Eu tinha obae"ado a mar. 
el.a doa negocios depois que r.heguti de Portu ... 1 , 
e havia achado . bàttante semelhança neUes com OI 
que produlirio OI ultimnt aCOllteeilDentOl d' aquell. 
Reino, para bem prever logo o .tado d. detlOr. 
dem a que .. co..... chegarião. 'e cOllhecer que 
llerião iauteis em til oceuiio todOl OI meOl taCo,. 
ÇOI. A ntel de chegar & 8. Cbriatovio eDcolltrei • 
SUl Mageatade no ('.aminho a apeei. IDe • e ezpu. 
as minba. ralÕel para llfio poder encarregar·me ele 
tio .difticuhOll tarefa. Sua Maseatade inltOU que 
acce1ta8se a Puta, lembrando.me que na cri.1e aef"" 
OI meos aervis.- erão llecessAriol , minha Patria J 

(alauns Srs. Deputados que aqui 8e achio ulJe. 
be~ quanto el!il pode em meu coração.) Acceitei; 
e dl ... ·me entao SUl Magestade CJue OI Oficia • 
da tropa tinhão ido 80 Seo Paço 'f&aer-lhe u.a .... 
presen~o, e que .Elle hia já mandar reuni. la 110 
Campo de 8. Chriacovio para evitar alguma d .. 
eonlen.. No dia eeguiote CjulDdo fui a Sua M .. 
ptade eoube entio.o motavo da dita n:p~ ... t .. 
ção. Queiuvio.ee OI Of6ciae1 doa insultol que _ 
Ib.. fUião em a~lI' PeriodiClOl, atacanclcMle Da 
lua hODn e p'~ldade; e lIIuico parCicularmen&e 
da injuria di,iaidu ecmtra Sua Mlgeatade. • .. 
falta de decoro e respeito para C!OID Sua Aapata 
Peaoa, .ndo -" ameaçada ma ai_neia li.ea 
e poIicica 110 Periodico iautulado - O 7' ... -
Algum.. medid.. .. eziaião t que Dâo •. declará
rão no l~· Ofticio que tive I hoara de maett. a 
esta Augusta Aaambléa (m .. 'Iue relataarei • • 
i.., for obrigado) ~ae se julgou IUlicieate e 
mesmo preciso .; indica· I .. , não ~o a .,;,.. 
picacia • ..becloria da ~aembléa deichar de pe
Detrar e eoabeeer o DegocIO em toda .ua uteallo, 
pan dar li provideaciaa de que _ Deceaitava. Pe
dirio.ae po. miudas esplicaçÕ81 10 Governo. e 
este .. tiafes com o 2.· Ofticio t como ju1ru que 
devia, eniendendo não lhe 58r decorolO IIf'm p.e
cilO deaeer a partícularicladee para dellaa lO tirarem 
medidas gerlCl. Com efFeito espenva alguma me
dida conciliadora ... qual en pelo metlOI uma Lei 
que. cohibi_ o abúao da liberdade da 'I~preua • 
priDCipal "ft :d9l1luelJa BepNlllltaçio. Ma'" 
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auceedeo ulira; e rui cllalDldo para d.r aind. ne
vai explicaçõe,'i lot're OI mesmOl OllciuI. Enlre 
unto o que pOMO a.'Ürmar he que Sua Magn.ad. 
nalo &em celsado de ~mpregar todOl OI leOI de .. e-
101, • bu.cado todOl OI meiol de manter • ordem 
• • harmonia que AD"O convem. 

O Sr. Monl,."mG: - Eu e.timari. quo V. 
Ex. q.iletH nlwr .r.... cou... que li elÍ81ão 
d. A~mblé., e que V. Elo m.. que reronr'l, 
M qUlllellem. 

O Sr. ftli"inro do I"lperio: - nuu cou ... li 
exigiiio; 1.- Que li COblb'8M immedi.tamen.e • li. 
bt'rClade da imprenaa: la (já que m. obrigio • re
ferir DOmei de pe .... u que Ili", prélO) que foaem 
.x~iaot d. Auemblél OI Sra. A"ã,adat, como 
BtidlCtorn do Ttlmo;o. e coll.boradortl d. Senti
flelltl. AI ruõel do Governo pura não ter decl .. 
rado isto nOI OfBeiOl que dirigio , Aasemblé. fo. 
rio: quaDto li 1.., o evitar que li dic .... qu. ten
do lido fUltigado pel. imprenll o M illisterio pu. 
.. do, procurava jí, o pretellce por,lh. mord.ça pa
ra não .. censur.rem .U.. acçõet: qUinto • 1.- o 
nio· querer merecI'r I j"lta acccullçio de frACO e d. 
ignorante, lev.ndo á Presenr,1 d. Allemblé. um. 
penenllio tiu iIlconl.itllcioDal. 

O Sr. ~"d,tJdG Machado: - Sr. Presidente: 
Delejár. !\ue V. Ex. convid... o Ex. Minil'ro I 
41'" no. dlC8I81 18 s.be qUln forão OI Corpo~ que 
primeiro pesárlÍo .m arm.s, e qU&eI o. OfReian 
flue filf~u • RepreeeDwçio" isto he, te .caso 
líio d. tOeI .. OI COrpol. 011 10 do Corpo da Ar. 
tilharia MODtad., e du I. o Batalhão de Caçadore.. 

O Sr. Mi""'ro do Imperio: - Eu já diue 
que hon&em pel. 1.- ... ea:". com Sua M:ageata. 
de na qualida,le d. Mini,,~ro d' Eslado; I eue 
tempo tatav. feita I Repreae1uaçiio, e não ~ que 
Of&ciaea I fi lerão. A r .. peito de Corpos que pri. 
meiro pegariio em arm.. ..mbem Dada pouo. diler. 

O _Sr. AmJ_'. _MtI(''-lo_=-~Eu njo I AI
ICmbléa um pouco vacillante .. bre o partido que 
deve tomar para .. lv.r •• desta craele tormenta. 
Julgo ler . melhor seguir o inlerrogatorio que atá feito 
IObre OI pODtot que te I,recieiio explk.dOl, e es
creverem·te li respectivas retpnlfu, para á vista de 
tudo poder depoil I Auembléa deliberar. 

AlIetltoa-ee que .. im te 6 ...... 
O Sr. PrwideflU: - Queir. V. Ex. diser 

.. OI OdIciIa fiurio • Representação de rivI 

... 00 por eecripto P 
··0 Sr. M.,.i .• lro do 11ft".,*, : - Sua Magesta

.. di. IDe que tnr. ele viva voa. 
O Sr. p,t"U/ntu: - Qual fOi •• ateril dI 

Repl'lll~;o' E alt'm da queixI dOi ultraja 
pedi.. o extermínio d' .I~un. eicLtdiOl? 

O Sr. MiftUl,o do I.perio: - ~do ou
.ã • s.. Mageatade, furio .. ocivOl da RepraeD. 
tIÇão OI iDlulcOl feicoa 101 Oftici .. eI em Ilguu 
Periodil'Ol, e elpr.eialmente , Sua A uplCa Pes
I0Il. chegando .té I lei' ame.çada I lua wsteD. 
ci. fitica 'e. policica DO Ta __ ; e pedil." que 
tendo ltedaceone deate os illuatrel Deputados OI 

8n. .4f1dl'Glla. Couem uJ"ll- dI Aaemblél; o 
fi- boa 1\1.-tade declaruu logo iDadllliSli ve1. 

O - Sr. Praidmle: - Estando Su. M~e 
......., da IUbordiDaçiio da eropa e da IUI firme 
adIIaio ao Systeml Cou,ti,uclont!, c:omo pl'lde 
ter obripdo. para evitar alguma alllOldem, • re
tirar..., com I mama tropa para e CampcP de 
São Chrillovlo, 

o Sr. Mi"illro do /mperio: - Sa. M,~ 
de ~ .lIbendo I ca~.. do moti.. que no dia 10 
ob"g"a a A.emblea I levantar a &eSlÀo extl'm
poraDeamenle , retirou a nopa para tf. {'hri"toviG 
pura • da.iar da occasi~o d' alguma d"lOretem , 
e ficar I Assembléa elO liberdade. 

O Sr. Pr.tlidenle: - Como se combina o 
que Ie di. DOI dOUI Officiua I re:.pt>ico d. Re
prel'en&IÇilo, referindo.le no I.· que OI Odieia" 
reproaenlánio, e no I. o que fJrl ama O"ptlt.çâo' 

O Sr. ,Uin;,',o do Imperio: - A primcira 
ves que taUei • Sua Magettade ouvi lhe di ler em 
geral que lhe represenlarão OI Ofliciaee, e por i'RO no 
1.0 Ofticio me ex.,reasei com ~uell. ltf'ncralidade; 
ma pergunt.ndo depoil se cinMu idu lodol rep .... 
Hlltar.lhe, e r~polldendo.me Sua Magel'tctde que 
• Repretfn.ação lbe (or. dirigida por uma Ue
put.çüo, lálim o .. rticipc:i no i." Ofticio. 

O Sr. P,e,ideriú: - Se a trupa elltá perfei
tamenle lubordiD.da porque ., c:6nltervl acampadl 
e lem communicaçiio? 

O Sr. Mi,,;nro flo lmperio: - enio que nlÍo 
póde haver maior pro"a de lubordinação do que o 
faeto de IU!h.r-te reunida e acampada; e quaRto á 
ruão de atim .. Ui comerv.r lIe. ji rupol.di. 

O Sr. Pruúlenle: - Qual lIe o motivo de le
rem lido chamadu. segundo consta, tanto U Mi. 
liei.. da Corte como li de fora? 

O Sr. Min;8tro do ImperiQ: - Nadl posso 
informar lobre iato; m •• con8t .. me qlle Ie lem 
reunido maia tropas; e que vão indo .!f,im uma 
atraz das outr ... 

O Sr. Pre,;fknte: - Sabe V. Ex. 18 eRt' 
reunido o Batalhão dOI Liberlol; e le algunl! Of. 
fidaes tem vindo buscar armamento lO Arsenal 
par. levar a São Christovão, e com que ordem l' 

O Sr MinÍ8t,.o do lmpel io: - Não lei. 
O Sr. Pruwnte: - Que medidas ordiDari .. 

temo -Governo tomado para reltabelecer I &r.O
quillidade, e terminar descon6anÇa& P 

O Sr. Mifti,tro • Imperio: - A 1.- foi ex
pedir... ordem pela Repartição da J uaciç. parI 
dev.... e pUDição doa culpadOl; e 8 !.. a n:t.ra. 
da da tropa. Esta porém não li dto por eon.elho 
do MiDuterio; já .. &av. dade antes deUe reunIdo. 
O que p8IIO aflirmar lIe que Saa Mageatade aIli u 
CODIIe". em per6:ita lubordinação. 

O Sr. Pruide.U: - Foi o Miniaterio .be
dor da reunião da tropll que mlrcharão depo. 
que o m88IDo M iDi.terio foi Domado P 

O Sr. Mini",.o do lmpe";o: - Hã. (oi li
bed.or; atu IDedid .. são da Reparlição da Guer
ra. e IÓ o respectivo MiDiatro poderá informar ao
bre este objecto. 

O Sr. P,e,i(knte: - Porque ndo .,sundo. 
Cidade em toeego .. COBterV& I &ruptl muuid.c:ta 
de polyorl e batI? 

O Sr. MinNIro do Imperio: - Nõo me con .. 
ta que o esteja, a excepção de .l~umas patrulhas q'" 
roudão , como lIe preciso e prudente na cri.e .duaL 

O Sr. ~ndrada ft[flchado: - Eu desejara que 
o Ex. Ministro decllrasse positivamente, não 
quanto áa patrulhas que rondão, mas qUAnto á cro
p. que está ~m São Christovão, se está muniei.lll. 
come se di. em toda a Cidade. e se á ArtilbU'ia 
Montad. se tem dado novo cartUDme. 

O Sr. Ministro do Implrio: - Nada po8IO 
inform.r; tenbo visto li tropu 1'tUDpH. , ... 
aio sei «,mo eslão. 
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o Sr. Ribri,." de Alldrnd,,: - Quilera quo 
V. EL' cnnvidane o F.x. l\1inilltro "a'A declarar, 
RD CaIO de o saber, se aI patrulb,s tt'm ordem 
de prender ot Redactores d' a~"nll PeriodàOOl, por .. 
que cou'a que o Franoes Milli~ fora hongm agar. 
rado por uma patru'hamiliciana por le julgar que 
era o Redaecor do Tamoio. 

O Sr. ~Vm;,'ro do Jfllper;O: - Pela Parte 
.a Polida que recebi nada me constA t nem sei 
que hnja ordem .. ara i8lO. • 

O Sr. Pr~lidellle: - Porque nio tem pedi" 
do o Mini'lerio , Aaaemblh u medida legi.lati .. na, de que j~Jg. preei .... para remediar o mal? 

O Sr. Mi,.Nlm • lmpmo: - O Governo 
julgou ler informado a ÂMmbléa quanto bat.v. 
par. e.ta occorrer com .. prondenei.. legi.I.'ivat 
que entende_ necesuria. p'lra evitar delOrdenl, 
que t.h·e. já 11 terião manlfustado,." Sua M.· 
I!eatade, par. prevenir algum.. dilcordancia entre. 
tropl , • não tivesse lellftido debailo das lua. vittu. 

O Sr. Ca"",ra: - (Jueira V. Elr. perguntar 
_ Ele. Ministro como se concilia • lubofdinaçio t 
em que di_ que as tropall eatavio, com lisa di .. 
eordancia de· que falia agora. lato preei. alguma 
explicação. 

O Sr. A!inidro do Imptr;o: - Quando t'allei 
na subordinação da tropa referi-me á generalidade 
della; mas e(lmo podia lIaver alguns indivitiuOl in
lubordinad08, ou mal aconselhados, foi por certo 
rrudenle a medida que Sua Mag~tàde Tomeu. Nio 
obstant! -, isto rogo á Assembléa queira. tambem d. 
lua parte corresponder com providenr.l&1 de mode. 
raçlo e pnidcncia, pois receio que baja o meamo 
que houve em Porlugal, visto que os acoDtcci
mentol actuaell e as causa. que 08 prepararão li 
parectm muito com os daquelle Ueino. 

O Sr. Mo"lnllma: - O Ex. Ministro dili.e 
que OI .cluaca acontecimento. se ~ião com o. 
lle Por.ugal; e eu quiaera sobre lsfo alJum·C1icla. 
reeimente, porque a Assemhléa deve nnar de me
didu legudo... circonstancias; bom será por tan. 
to q"e DOI diga -o que suppoem dei'. situação. 

O Sr. Mi,.;",-o do Iftlptrio: - Eu não .i 
adivinhar- foturus. Vejo n A88t'mbléa amotinada 
leftlDtR txtempo ..... eamcmte a sesaio; OI Militaret 
.. aeiurem.te • Sua Mageatade; .. tropa marcha· 
rem para São Chriltorio; e • ~\lIIeIDblú todo o 
di. e noite .. &ellllio permanente; ora COWII8 8e

melJWltell a ettal·."Ii en em Portugal; com tu· 
do não poao di ... ar qual terá o fiou resultado. 

O t;r. .M.rtte",fIIlJ: - Como se .mrm. que 
lia Mliplfade .aolem em perfeita lubordin.ção 
... • ropal • que desej6 CODte"ar a Repreaenta~ão 
Nacional, não vejo onde es"- a leJIlelh.... EKi .. 
.Ui •. que o E-x. MiDiitro me aatia6seue 10'" isto 
,PCJniae o ponto he importante. 

O Sr. Minrilm do'Imperio: - A semeihauça 
eo.i8te . no 4ue· já: tenho F~nderado e em outras 
........ ei .. que me não be flCil. agora referir. 
a ..... o bem conbecidas par. se preverem ·aI co .... 
-.peneiu. Todavia nada posa0 afirmar O politi. 
CID o maia que fu: bcmmparar OI factol presebce. 
'ali os ...... doe, para ajuiaar· do fulun. com maiol" 
.,.. aaa. gnío de probabilidade: mal Dão para. -, .... _0 o que IÓ lie pl'OYuel. Hedifticil en. 
JDinar' ~m todas·.. circUDItanciu d. pane a·· pa1'
te 1'" aIh' Itr, que., ulo CODIidere, pode f..- fa
J-. ~;~ .. __ m.dad.conjeetu .... 

O 8r. Mo'lIuunkl: - .Eu ato. c,rto ~. 

não he dado' ao PoUtieo ~i't.ft ftcontf.cimentOl fU. 
c.rol; com tudo. por compa ... ~'ÕeI M"'pre IC pó. 
de fa .. r algum juilo apruxima'Jo. Por gn&o, fitou 
bem perluaôide que. "ão podl:~~1 .ti.er que ba do 
&COR tecer sem f.lta lltO ou sqtullo; ma. como n 
EI. Mini,tro eltlÍ frequentemeute .0 lado de Sua 
Magestad •• tem visto tudo. e entrado 110 "piri .. 
to da l.'repA, ainda que. Inio pol" dil8r nacta. 
mente o que virá • accóntecer. sempre t.m tido 
mail OC'ca.iõel de observar, e pbde por i8lO upli·. 
car mlti. alguma cou .. t e dller 10 meDo. par. 
que lado parece tender o negocio. 

O Sr. Mini",.,) do I"'P'r;o: - Nada ..,110 
diler. O lempo que tenbo estado ao lodo de Sua 
Magestade li. muito poueo par. adquirir CII8 c0-
nhecimento, que me luppoem; e o que Hi do ele 
,irito da tropo já· o dilH nOl meol Offieioe. 

O Sr. ~nr/r(JdtJ Muhado: - Eu ,tambem qui ... 
sera !{ne V. EI. convida_ o EI. MinÍltro par. 
nOl dller li tem ugunl dadol para julgar que 
acontecer" .qui o mesmo que em Portugal; por. 
que semelhança nlio a acho. Só .e o negocio • 
encaminha aOI meamOl finl por meio. difl'enn&ea. 

O Sr. Min;8'ro do lmperio: - Não tenho 
outros dadOl mais que a aemelhan~. dOI .UCcaaol f 
que tal".. Irjlio essencialmente difrerentel, 111.. na 
exterioridlide . que apmentio aio mui parecido .. Se 
o iIIustre Deputado não not.· o . metmo, depelld. 
illO do modo, com que cada um encara 011 obJeclOl. 

O Sr. Ca,.neiro dIJ eu,,1aG: - Eu concordo 
com o Sr. JfraloHio C",loJ, .cho muita diapuiü. 
de, porqlle em Portugal .•.•.•.•...•. 

O Sr. Mi,.i"ro do Imperio: - Sr. Praliden
te: Eu peço que chame V. EL o iIlUltre Depu. 
tado li ordem. Eu teaho talv.. dico mail do qoe 
devera. Vim squi para respontHr unicamente sobr. 
OI Odieio. do G'Iverno, e dar .. explicaçõet que 
IOUbeese t e Dio par. entrar em diaCllaãO com OI 
Sn. Deputado .. 

O Sr. ('ome;ro da C'flrla: - Fallo IÓmeDle 
para etclaredmeato d. materia. Tenh. o Ex. Mi
niatro mail um bocadinho de pacieaci., que el1 
hão me demoro. Que te fel em Portugal? Chamou 
olDfante ai bopaa para depor u CO".; • ...ui 
o Chefe da Nação u chama para AI _ maater na 
boa ordem, e com eft'eito .tão IUbordinadu ••••••• 

O Sr. Andrnda MM1uMlo: - Por bem da 
ordem, iato não ... lugar; um MinilUo 6 F.tado 
quando nm • um. Aaemblq, he para .NIpD1ICI •• 
• não para discutir. 

O Sr. P,uiM".: .- A ~bW. .''" 
tiafe.. e pócle V. Ea. retirar-•• 

Bei.iro .... eolio o MiRi.tro coa ........ 
fonaalidada co.. que tinh. lido reeebido. 

O Sr. A"clT_-Mtleluulo: - Come ueaSn. Se
cretario. escreverão .. nlpOI&u do Miaiatro, a.o. 
eeri ler OI IlOl .poatuDentoa par_ • oom1liaarem. 
.ficar a A ... bIéa hem ia.teirada tio qutt • ...-. • 

F ..... leitura. 
O Sr. NOIIIeIv .. : p-. Noto 16 ama a..-alidlo ; 

eu cliIae em ..... du.oecuiãea .. qUe! fali., 41-,0 Miai8" poderia, por "'i1'" ao lado • 1JdI\ U .. 
geatade, _beeer .melhor: _ upi,riIo,.·',oJIII' ti, -
dOe Snw.Sec:nluiOlreecttlveo ~lp.irW • SII. MtI/lUfD
til, quudo.aáo diIIe.·cal,.porq..e dar.io "v •. eu-

O· ~ .4~. M~':. -~Io ba "w., 
... bn O ... d.o .' .dIIae Ioi .'1118 ....... 
• .. -, aIDI'II o .. riJo da · ... PIo 

Jtmeadou~ae o respeetivo .pon ........ 



Diário da Assembléia Geral Constituinte 
e Legislativa do Império do Brasil- 1823 

(edição fac-similar), com introdução de Pedro Calmon, 
foi impresso em papel vergê areia 85g/m2, nas oficinas 

da SEEP (Secretaria Especial de Editoração e Publicações), 
do Senado Federal, em Brasília. Acabou-se de imprimir 

em setembro de 2003, de acordo com o programa 
editorial e projeto gráfico do Conselho Editorial 

do Senado Federal. 



EDIÇÕES DO SENADO FEDERAL 

Volume 1 - O Rio de Janeiro do meu tempo, de Luís Edmundo 

Volume 2 - Canudos e Outros Temas, de Euclides da Cunha 

Volume 3 - Memórias do meu tempo, de J. M. Pereira da Silva 

Volume 4 - O Ensino Público, de Antônio de Almeida Oliveira 

Volume 5 - A Campanha de Canudos, de Aristides Augusto Milton 

Volume 6 - Diário da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do 
Império do Brasil-1823, Edição Fac-similar (3 volumes) 

Volume 7 - O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco 

Volume 8 - Missão Rondon [Apontamentos sobre os trabalhos realizados pela 
Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao 
Amazonas, sob a direção do Coronel de Engenharia Cândido 
Mariano da Silva Rondon, de 1907 a 1915] 

Volume 9 - Ensaios e Estudos, de J. Capistrano de Abreu 

Volume 10 - Luiz Carlos Prestes; o Constituinte, o Senador, 
organização de Sérgio Soares Braga 

Volume 11 - A Ilusão Americana, de Eduardo Prado 

Volume 12 - Os Deputados Brasileiros nas Cortes Gerais de 1821, de Gomes de Carvalho 

Volume 13 - Dois Anos no Brasil, de Auguste François Biard 

Volume 14 - Balmaceda, de Joaquim Nabuco 

Volume 15 - Conselhos aos Governantes [Textos básicos do pensamento político de 
Isócrates, Platão, Kautilia, Maquiavel, Erasmo de Roterdã, 
Miguel de Cervantes, Mazarino, Maurício de Nassau, Sabastião 
César de Meneses, D. Luís da Cunha, Marquês de Pombal, 
Frederico da Prússia e D. Pedro lI] 

Volume 16 - Narrativa de Serviços no Libertar-se o Brasil da Dominação Portuguesa, de 
Thomas John Cochrane 

Volume 17 - Viagens pelo Amazonas e Rio Negro, de Alfred Russel Wallace 

Volume 18 - A Independência e o Império do Brasil, de A. J. de Melo Morais 

Volume 19 - História do Império, de Tobias Monteiro 

Volume 20 - História da Independência do Brasil, de Francisco Adolfo Varnhagen 

Volume 21 - A Intervenção Estrangeira Durante a Revolta de 1893, de Joaquim Nabuco 


	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197
	00000198
	00000199
	00000200
	00000201
	00000202
	00000203
	00000204
	00000205
	00000206
	00000207
	00000208
	00000209
	00000210
	00000211
	00000212
	00000213
	00000214
	00000215
	00000216
	00000217
	00000218
	00000219
	00000220
	00000221
	00000222
	00000223
	00000224
	00000225
	00000226
	00000227
	00000228
	00000229
	00000230
	00000231
	00000232
	00000233
	00000234
	00000235
	00000236
	00000237
	00000238
	00000239
	00000240
	00000241
	00000242
	00000243
	00000244
	00000245
	00000246
	00000247
	00000248
	00000249
	00000250
	00000251
	00000252
	00000253
	00000254
	00000255
	00000256
	00000257
	00000258
	00000259
	00000260
	00000261
	00000262
	00000263
	00000264
	00000265
	00000266
	00000267
	00000268
	00000269
	00000270
	00000271
	00000272
	00000273
	00000274
	00000275
	00000276
	00000277
	00000278
	00000279
	00000280
	00000281
	00000282
	00000283
	00000284
	00000285
	00000286
	00000287
	00000288
	00000289
	00000290
	00000291
	00000292
	00000293
	00000294
	00000295
	00000296
	00000297
	00000298
	00000299
	00000300
	00000301
	00000302
	00000303
	00000304
	00000305
	00000306
	00000307
	00000308
	00000309
	00000310
	00000311
	00000312
	00000313
	00000314
	00000315
	00000316
	00000317
	00000318
	00000319
	00000320
	00000321
	00000322
	00000323
	00000324
	00000325
	00000326
	00000327
	00000328
	00000329
	00000330
	00000331
	00000332
	00000333
	00000334
	00000335
	00000336
	00000337
	00000338
	00000339
	00000340
	00000341
	00000342
	00000343
	00000344
	00000345
	00000346
	00000347
	00000348
	00000349
	00000350
	00000351
	00000352
	00000353
	00000354
	00000355
	00000356
	00000357
	00000358
	00000359
	00000360
	00000361
	00000362
	00000363
	00000364
	00000365
	00000366
	00000367
	00000368
	00000369
	00000370
	00000371
	00000372
	00000373
	00000374
	00000375
	00000376
	00000377
	00000378
	00000379
	00000380
	00000381
	00000382
	00000383
	00000384
	00000385
	00000386
	00000387
	00000388
	00000389
	00000390
	00000391
	00000392
	00000393
	00000394
	00000395
	00000396
	00000397
	00000398
	00000399
	00000400
	00000401
	00000402
	00000403
	00000404
	00000405
	00000406
	00000407
	00000408
	00000409
	00000410
	00000411
	00000412
	00000413
	00000414
	00000415
	00000416



