O CLERO NO
PARLAMENTO BRASILEIRO
1º Volume - Assembléia Geral
Constituinte e Legislativa (1823)
Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados

1978

http://bd.camara.leg.br
“Dissemina os documentos digitais de interesse da atividade legislativa e da sociedade.”

BRASIL. CONGRESSO NACIONAL CÃMAllA DOS Dl'l'llTWOS
DOCUMENTOS PARLAMENTAllF.S 124

O CLERO

NO

PARLAMENTO BRASILEIRO
1.0 VOLUME
ASSEMBLÉIA GERAL CONSTITUINTE E LEGISLATIVA
(1823)

1

l(81)

~

CAM.AR:\ LX1S DEFFTAl'\.)$
FUNDAÇÃO C,\S.\ !'!' l\.l'\

l:\\l\.l'<.~~'. ·--~·U•:

e

JUADO em 1977, o Centro de Estudos Históricos da Fundação Qua de R.w
Barbosa tem por finalidade pn>lllOfCl' e
estimular a pesquisa histórica IObre te·
mas sociais, econômicos e polftic:ol da
Primeira República (1889-1950). abraD.•
gendo no entanto período maia amplo.
a partir de 1850, ano da suspemão do
tráfico de africanos, marco inicial du
grandes transfonnações que ae operam
na fase de. transição· da Monuquia pua
a República.
Uma das preocupações básicas do CH

é a de oferecer aos professores e alunos

das universidades instrumentos de traba·
lho indispensáveis ao bom rendimento do
ensino e da pesquisa em alto nível, tais
como bibliografias críticas, guias. manuais, dicionários bibliográficos e demais
obras de referência, geralmente descui·
dadas ou mesmo inexistentes em l103lla
historiognfia,
Ao mesmo lempo, o CH está vivamente
cmpen.hado em desenvolver o treinamen•
to e a fonnação técnica e profissional
de novos historiadores, com a convocação
de elltudantes universitários, como esta·
gíários, para a preparação. dessas obras,
sob o planejamento e orientação de professores e pesqui~dores experimentados.
O CH trabalha em três projetos:
1) Uma Bibliografia Crítica da Primeira República .. com ênfase nos aspectos
sociais e econômicos, contando para isso
com o apoio da FINEP. Reúne seis pes·
quisadores. entre mestres e doutores. e
vinte estagiários. O prazo previsto para
a 'Conclusão da tarefa: fins de 1979, iní·
cio de 1980.
2) O Governo Presidencial do Brasil
(1889-1930). patrocinado pelo DAC (De·
parlamento de Assuntos Culturais), com
dois monitores (mestres) e seis estagiá·
rios, dará uma visão linear da esuutura
polltico-administrativa do período, com
o elenco das leis que modificaram a estrutura de ministérios e repaniçõe1, bem
como a nominata du personagem- hist.6-
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NOTA PRELIMINAR
Publicado em convênio com a Câmara dos Deputados e a Fundação
· Casa d'! Rui Barbosa, este livro é o primeiro de uma série intitulada
O Clero no Parlamento Brasileiro, pesquisa do mais alto interesse histórir.o, realizada pelo Centro João XXIII do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento (!BRADES), sob a direção de Américo Jacobina Lacombe
e coordenação do Padre Fernando Bastos de Ávila. S. J. O primeiro volume compreende os debates da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa (1823), que teve entre deputados e senadores uma presença maciça
de eclesiásticos, ao contrário, por exemplo, do que ocorrerá mais tarde,
na Constituinte de 1890-1891, logo após a implanlaçi"ío do regime repub"licano, assembléia que se caracte?"izou pela total ausência de sacerdotes.
Seguem-se, em volumes posteriores, as Legislaturas do Império, de
1826 a 1889. A pesquisa termina, numa primeira f?tapa, com a última
sessão legislativa da Câmara dos Deputados. A parte relativa ao Senado,
igualmente importante, serd objeto de uma nova pesquisa, em estudos.
O organizador da coletânea, Padre Fernando Bastos de Ávila, S. ].,
justifica, na introdução que chamou "Sacerdócio e política", os motivos
que levaram o Centro joão XXII! a empreender a pesquisa, através
do !BRADES, como dupla e valiosa contribuição para o estudo da história do Parlamento Brasileiro e da Igreja no Brasil, sobretudo no perlodo em que o Catolicismo era a religião do Estado e em que, por isso
mesmo, os sacerdotes desempenhavam um papel da maior proeminência
na condução dos problemas políticos e legislativos, como se verá no correr
da coletânea.
·
O volume final da série conterá um índice de todos os assuntos versados pelos padres parlamentares, bem como um dicionário bio-bibliográfico, com o fim de facilitar a consulta de todos quantos se interessam pela
participação do clero na vida política, que longe de ser assunto esgotado ou perempto torna-se da maior atualidade, ligando assim passado
e presente com o fio invisível e inquebrantável da História.

A Fundação Casa de Rui Barbosa, através do Centro de Estudos
Históricos, encarregou-se da editoração de O Clero no Parlamento Brasileiro, com a ajuda inestimável do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. É portanto de inteira justiça encarecer
o decidido apoio que deu ao empreendimento o Presidente da Câmara,
Deputado Marco Maciel, determinando a incorporação da pesquisa à
série de Documentos Parlamentares do Congresso Nacional.
A foto do Seminário de Olinda, celula mater dos padres enciclopedistas, foi cedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Naci.onal, IPHAN, nímia gentileza de seu diretor, Dr. Renato Soeiro.
A vista de Olinda, fotografia de Sthal, 1859, junto ao frontispício, mostra à esquerda o antigo Seminári·o, ao lado da igreja do Carmo, e à
direita o Mosteiro de São Bento, onde se instalou o curso jurídico em
1827. A fotografia foi reproduzida em sépia, no Album de Pernambuco
e seus arrabaldes. Edição do Departamento de Documentação e Cultura,
Recife, 1952, organizada por GilbertO Ferrez. A reprodução da fotografia original foi feita diretamente do exemplar da coleção de Américo
Jacobina Lacombe, para a presente edição.
Brasília -

~io

de janeiro, novembro de 1978.

MÁRIO TELl'S DE OLIVEIRA

Centro de Documentação e Informação
Diretor
Assis BARBOSA
Centro de &tudos Históricos
Diretor
FRANCISCO .qE

SfNTESE HISTóRICA
Como é sabido, a imprensa foi introduzida tardiamente no Brasil.
Somente em 1808, em seguida ao estabelecimento do governo metropolitano no Rio de Janeiro, o Príncipe Regente D. João instalou a primeira tipografia, Impressão Régia, mais tarde Tipografia Nacional, hoje
Departamento da Imprensa Nacional. Dos seus prelos, nasceu a primeira
revista brasileira, O Patriota, graças ao desvelo de Silvestre Pinheiro
Ferreira. Durante o período colonial, que antecede ao evento da chegada da Família Real Portuguesa, o único meio de comunicação entre a
elite dirigente da sociedade e o povo era sem dúvida o púlpito, onde se
destacaram grandes pregadores, a começar pelos missionários jesuítas até
os padres enciclopedistas, formados em Coimbra ou nos poucos seminários existentes, na Bahia e cm Minas Gerais, no :Maranhão, cm São Paulo
e em Pernambuco, dos quais o mais famoso foi o Semim.'trio de Olinda,
pelo menos à época ela Independência. Daí a posição privilegiada da
Igreja, unida ao Estado, na formação cultural e polític1 da jovem nação
que pouco a pouco se ia desprendendo do jugo colonial.
Muitos dos padres enciclopedistas que se empenharam nas lutas pela
Independência utilizaram não só o púlpito como a imprensa, para a propagação das suas idéias. Alguns deles, como frei Caneca, Joaquim do
Amor Divino Caneca, distinguiram-se como dos maiores jornalistas ele seu
tempo. Quer em artigos do seu famoso jornal Typhis Pernambucano,
quer em panfletos avulsos, o carmelita deixaria afinal um testamento
político de rara beleza, pela sua dramaticidade, com a narrativa ele sua
perseguição pelo interior nordestino, que vai terminar com o sacrifício
de sua própria vida, ao ser condenado em processo sumário para ser
arcabuzado. Mas não foi ele o único herói entre tantos outros eclesiásticos que lutaram com armas nas mãos pela Independência do Brasil.
Figuram entre os mártires da liberdade, além de Caneca, o padre João
Ribeiro, o padre Mororó, o padre Miguelinho, o padre Roma, para enumerar uns poucos, não todos, os heróis de batina do conturbado período
do constitucionalismo, que se inicia na verdade com a gloriosa Revolução Pernambucana de 1817.
A participação da Igreja nas lutas políticas, a começar pela independência tem que ser analisada como um dos múltiplos aspectos sociais,
sobretudo dos aspectos ideológicos e culturais, do período que se estende
dos últimos trinta anos do século XVIII aos primeiros trint::t anos do
século XIX. Para ser completo, o panorama dessa época ele tão pro·
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fundas modificações políticas impõe ao historiador não um estudo isolado e sim urna série de painéis simultâneos, aparentemente distintos,
mas na verdade fortemente ligados entre si, para que se possa tentar,
ainda que imprecisamente, a visão global do movimento de ilustração,
não só no Brasil como em Portugal, movimento que antecede o advento
do_ pensamento liberal, com a primeira derrota do absolutismo, através
da implantação da monarquia constitucional.
O grupo social, não diremos a classe, mais numeroso e aguerrido
do que hoje se denomina inteligentzia, no Brasil de D. João VI até a
maioridade de D. Pedro II, ao final da terceira década da centúria, era
constituído pelos padres, adeptos do galicanismo uns, defensores do jansenismo outros, josefistas ou febronianos, mas todos tocados pelo enciclopedismo. Na independência, os padres enciclopedistas formaram uma
vanguarda intelectual, que tem muito de parecido, em seus objetivos,
com a vanguarda positivista dos militares que em 1889 se bateram pel~
república.
Num balanço estatístico, sem dúvida sujeito a retificações, como de
regra todos os balanços, dos oitenta deputados eleitos para as Cortes
Portuguesas (1821-1822), incluindo proprietários e suplentes, mesmo os
que delas não participariam, 23 eram bispos e clérigos 1 • Muitos, talvez
a maioria, vão-se distinguir mais tardf nos acontecimentos do Primeiro
Reinado e da Regência, como José M;irtiniano de Alencar e Diogo Antônio Feijó, o grande regente que se bateu pela reforma não só dos nossos
costumes políticos como do próprio clero, pugnou pela abolição do celibato dos padres, rompeu com a Santa Sé e pensou até em fundar uma
Igreja brasileira.
Na constituinte de 1823, em cem deputados, sobressaem 22 eclesiástic.os. Na primeira legislatura, a de 1826, repete-se a mesma proporção.
Em 1830, baixam para 15. Em 183'1, em plena Regência, são de novo
22. Daí por diante, ou melhor, a partir da revolução de 1842, da qual
Feijó foi um dos chefes, começa a diminuir no parlamento a presença
das batinas liberais, descendo para quatro no declínio da monarquia,
na derradeira legislatura de 1888-1889 2. A constituição de 182'1 (art. 91,
4. 0 ) excluía do direito de voto os "religiosos, e quaisquer que vivem em
comunidade claustral". Em compensação, os párocos exerciam papel
preponderante na organização das mesas eleitorais. Nas instruções de
1812, a influência do pároco aparece contrabalançada pela do juiz de
paz e do subdelegado de polícia. Já em 1846, na primeira lei eleitoral
do império elaborada pelo poder lc:gislativo, e em pleno apogeu do domínio conservador, os párocos são definitivamente excluídos. Em 1875,
depois da Questão Religiosa, os bispos se tornam inelegíveis nas suas
dioceses, bem corno os vigários capit4lares, os governadores de bispado,
os vigúrios gerais, provisores e vigários forâneos 3
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Mas ·esta é uma outra história, que se confunde com a substituição
hegemônica dos bacharéis, sobretudo dos bacharéis togados, durante o
Segundo Reinado, o que iria resultar na quase omissão dos sacerdotes no
movimento abolicionista e na propaganda republicana. Os padres não
mais aparecem, em coro, como na independência e na Regência, mas
numa ou noutra manifestação individual, quase sempre inconseqüente,
omissão não faz muito tempo ressaltada por D. Helder Câmara.
Não ousaríamos chegar tão perto, nem seria pertinente, de vez que
·o tema proposto se reporta à atuação da Igreja no Parlamento Imperial. Désde logo, para assinalar a preeminência dos sacerdotes entre os
intelectuais da independência e do Primeiro Reinado, vamos estabelecer
os marcos fundamentais do período que se estende do iluminismo mercantilista pombalino ao constitucionalismo monárquico brasileiro: a reforma da Universidade de Coimbra (1769) e a instauração dos cursos
jurídicos em São Paulo e Olinda (1827) 4. Bem antes disso, pode ser
dito, se lembrarmos o reformador da Universidade de Coimbra, o bispo
D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho (1735-1822)5, brasileiro nato. Conclusão: pertencem ao clero algumas das maiores expressões da cultura luso-brasileira do tempo.
Segue-se-lhe o autor ela Flora Fluminense e do Fazendeiro do Brasil,
frei José Mariano da Conceição Veloso (1724-1810), diretor da Casa Litenlria do Arco do Cego 6 , que reuniu em seu redor um grupo not;\.vel,
no qual se destacariam os nossos compatrícios Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada e seu irmão Martim Francisco, além de Hipólito José ela Costa e José Feliciano Fernandes Pinheiro, futuro visconde de São Leopoldo.
Um terceiro corifeu elo iluminismo, o bispo fundador e orientador de
estudos do Seminário Nossa Senhora das Graças, em Olinda, José Joaquim
da Cunha de Azeredo Coutinho (1743-1821), introduzirá na colônia sem
universidades verdadeira revolução nos métodos de ensino. Quase ao
mesmo tempo cm que se abria o seminário de Olinda - escola por onde
passaram os grandes padres rebeldes da revolução de 1817 e da Confederação do Equador - retornava a Pernambuco outro padre igualmente
renovador, diplomado cm Montpellier, o sábio Manuel de Arruda Câmara (1752-1810), naturalista e homem de ação, organizador do Areópago de Itambé, sociedade ou academia secreta onde se debatiam idéias
e princípios liberais 1
Er;im todos intelectuais do mais alto nível, que formam na linha
mais avançada do pensamento brasileiro na primeira metade elo século
XIX, ao lado de outros padres, como o poeta e ensaísta Antônio Pereira de Sousa Caldas (1762-1811); o poeta e oraclor sarro frei Francisco de São Carlos (1763-1829) ; o erudito e misterioso Francisco Agostinho Gomes ( 1769-1842) ; o pregador da independência no Rio de Janciro, frei Francisco ele Santa Tcrcza de Jesus Sampaio (1778-1830); o
diretor do Jardim Botfmico do Rio de .Janeiro, frei Leandro do Sacra-

13

república, no dizer de Tiradentes, representava as três pessoas da Santíssima Trindade, o que torna mais do que evidente a influência clerical.
Na conjuração dos alfaiates, na Bahia, figuram apenas dois carmelitas df!scalços, tradutores anônimos de obras de Rousseau, mas é oportuno considerar, com Luís Henrique Dias Tavares, que a devassa procurou inculpar deliberadamente apenas os réus mais humildes, como a
demonstrar que a insurreição tivesse partido de indivíduos de baixa
.extração social. Foram assim poupados, entre outros, o doutor em medicina Cipriano Barata e o padre fazendeiro Francisco Agostinho Gomes,
que se iniciaram na maçonaria cm 1797 na loja Cavaleiros da Luz,
fundada pelo francês Larcher, de passagem pela Bahia naquele ano 10.
Segundo documento extraído dos autos, os alfaiates não confiavam no
clero. "Isto de religião é peta, devemos ser humanos, iguais, livres de
submissão". E advertiam em aviso dirigido aos frades bentos, franciscanos, barbadinhos, teresas, clérigos e familiares do Santo Ofício que
seria "punido com pena vil para sempre todo aquele padre regular e
não regular que no púlpito, confessionário, exorta()'ío, conversação, por
qualquer forma, modo ou maneira, persuadisse aos ignorantes, fan;Ílicos
e hipócritas; dizendo que é inútil a liberdade popular".
Na conjuração fluminense de 179·1, acontece outro epis<'>dio curioso.
Não há nenhum frade ou padre envolvido na fantasiosa trama subversiva, denunciada ao vice-rei pelo custódio dos franciscanos, frei José Raimundo Penaforte da Anunciação, inimigo de pelo menos dois acusados
e que, segundo Américo Jacobina Lacomhe, nutria "uma antipatia genérica aos brasileiros". É o mesmo frei Pena forte que assistiu a Tiradentes e seus companheiros e escreveu a famosa memória dos últimos
momentos dos inconfidentes mineiros, qualificada por Afonso Arinos
de Melo Franco de "peça magistral de finura e hipocrisia", com "alusões
mais sutis e engenhosas que visavam despertar ao leitor simpatia pela
causa dos condenados, ódio e desprezo pela justiça régia e que, principalmente, procurava transmitir às gerações futuras uma impressão verdadeira do ambiente de desconsolação popular diante do fracasso do movimento e da punição dos seus autores".
A grande hora dos patlres rebeldes foi, contudo, em 1817. Dos 310
subversivos de Pernambuco, !í2 eram padres ou frades. todos ou quase
todos recolhidos à prisão. Alguns foram executados e dois preferiram o
suicídio à humilhação do dtrcere: o padre Antônio Jos<'.: Cavalcanti Lins
e o padre João Ribeiro Pessoa de Mello Montenegro. As c;1usas ela revolução pernambucana podem ser definidas como um protesto do norte
contra a supremacia do centro-sul, ou do sudeste. Esse mesmo protesto
se repetirá em 1821, com a Conkcleração do Eq 11ador; cm l 83!í com os
llarrapos, no Rio Grande do Sul, e com os Cabanos, no extremo norte,
no Grão-Pará.
/5

A hegemonia do centro-sul teve início no século anterior, quando
da transferência da capital do vice-reino da Bahia para o Rio de Janeiro
(1763), sede provisória da monarquia luso-brasileira desde a transferência da família real (1808). A mudança da capital do vice-reino para o
Rio de Janeiro, "sem ordem régia especial", conforme acentua Pedro
Calmon, atendera principalmente aos "negócios das Minas" e a "defesa
do Sul", deslocando-se a sede do governo da colônia para mais próximo
do teatro da guerra de fronteira para a manutenção da Colônia do Sacramento. Em 1808, chegando o príncipe regente primeiro à Bahia, antes
de fixar-se no Rio de Janeiro, foram vãos os protestos dos moradores
e até a promessa do corpo de comércio, através do Senado da Câmara
de construir um palácio condigno para o rei. Os baianos entendiam que
o Rio de Janeiro não tinha condições para o estabelecimento da Corte.
Por outro lado, Pernambuco não se acomodaria à condição de "colônia do Estado irmão mais moço", nas palavras de Handelmann, em
sua História do Brasil, remetendo obrigatoriamente para a manutenção
da Corte boa parte das suas rendas, o que aliás acontecia com todas
as demais capitanias. Os habitante do Recife - para citar apenas um
exemplo, no caso presente o que interessa - pagavam um imposto mensal destinado à iluminação pública elo Rio de Janeiro. Mas esse é um
dos aspectos do problema, por certo relevante, se atentarmos para a soma
enorme de benefícios que tornariar:µ a região fluminense a mais favorecida de todas, no período joanino, 1,=m detrimento elas mais distantes, no
conjunto inorgânico e fragmentário que era o Brasil daquele tempo.
A causa principal vinha da política colonial portuguesa, que não primava nem pela eficiência na administração, nem pelo respeito à justiça.
Dessas raízes brotaram as primeiras reações nativistas a partir do segundo século da colonização, quer no Maranhão, quer em Minas Gerais,
em Pernambuco e na Bahia, contra o monopólio lusitano e a opressão
metropolitana.
Em Pernambuco, capitania na qual se incorporavam as comarcas
das Alagoas e elo São Francisco (a segunda se estendia pela margem
esquerda do rio até o norte ele Minas Gerais), ressurgem as aspirações
de autonomia num período de retração econômica ocasionada pela baixa
do preço do açúcar, cm conseqüi\ncia ·dos acordos com a Grã-Bretanha (1810) n. As operações militares no rio da Prata (1817) impunham,
além do m;:iis, a cobrança ele novos tributos sobre as receitas alfandegárias, a fim de custear as despesas com o corpo expedicionário. A Pernambuco pouco se lhe dava que fosse ou não incorporado o território
da Banda Oriental ao império lqso-brasileiro. Daí a conspiração que
encontrou campo favorúvel nas antigas malquerenças entre reinóis e mazombos, 'pés de chumbo' e 'pés descalços', no sul, apelidados no norte
'mascates', ou 'marinheiro', 'filhos da terra' ou 'patriotas'. Destes se
destacavam os representantes ela aristocracia territorial, armadores e co-
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merciantes, os oficiais inferiores do exército, padres e bacharéis, todos
imbuídos das chamadas 'idéias francesas'. Grupo social mais culto e
mais atuante, os eclesiásticos se puseram à frente de todos, pois a revolução de 1817 foi sobretudo uma "revolução de padres", como a qualificou Oliveira Lima.
Sob orientação clerical, o movimento deveria ter início no domingo
da Páscoa (coincidente em 1817 com o mês de abril, ensina Amaro
Quintas), comemorando a ressurreição de Cristo com a da Pátria. No
·entanto, uma rixa de quartel, que culminou com o assassínio de dois
oficiais mperiores, ambos portugueses, antecipou a deflagração. Não foi
possível conter o povo, que saiu às ruas aos gritos de "Viva a pátria!
Mata marinheiro!" O governador e capitão-general Caetano Pinto de
Miranda Montenegro (depois marquês de Praia Gninde) não opt>s resistência. Preferiu capitular, para evitar maior derramamento de sangue,
negociando com os rebeldes a sua vinda para o Rio de Janeiro. A cidade ficou deserta de portugueses. E o governo revolucionário se instalou, com representantes do clero (padre João Ribeiro), ela comércio
(Domingos José Martins), da magistratura (José Luís ele Mendonça), da
agricultura (Manuel Correia ele Araújo) e das forças armadas (coronel
Domingos Teotônio Jorge). Como secretário foi escolhido o padre Miguelinho (Miguel Joaquim ele Almeida e Castro). Formou-se trimhém
um conselho de Estado, com a participação de Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada Machado e Silva (então ouvidor de Olinda), Antônio de
Morais Silva (o lexicógrafo), Manuel José Pereira Caldas, o deão Bernardo Luís Ferreira Portugal (vigário-geral do bispado) e Gervásio Pire~
Ferreira.
Não se cogitou, no primeiro momento, do estabelecimento de uma
república. O advogado José de Mendonça, um dos mais capazes dentre
os revolucionários, propôs uma solução moderada, fiel à monarquia, até
que se manifestasse o governo central 12 . A isso se opuseram os militares
exaltados, como o capitão Pedro da Silva Pedroso, além do arm:idor e
comerciante Manuel de Carvalho Pais ele Andrade, que deu o bra<lo:
'República, e só república, e morra para sempre a tirania real". Mendonça teve que redigir o documento conhecido por Preciso, mensagem
em que o governo se dirigiu ao povo, em termos veementes, no estilo das
proclamações da Revolução Francesa. Às referências de "um malentendido ciúme e rivalidade entre os filhos do Brasil e da Europa", ao "espírito de despotismo" e "demônio da perseguição" contra os patriotas,
havia a promessa formal da diminuiçiio de impostos - "sereis livres dos
pesados tributos que gravam sobre vós". E o toque nativista: "O povo
se tornou soldado, e protetor dos soldados, porque eram brasileiros como
ele".
Já não tiveram vez os moderados ou os simples aderentes, como
Morais, incluído a contragosto no conselho de Estado. O povo estava
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solto nas ruas, entre repiques de sino, foguetes e gritos: "Viva a pátria!
Viva Nossa Senhora! Viva a Santa Religião Católica! Morram os aristocratas!" A revolução tomara de repente um rumo inesperado, com o
apoio das classes mais modestas, inclusive dos escravos libertos, a plebe
µe cor, que defendia naturalmente a extensão da alforria aos antigos
companheiros de cativeiro. Numerosas cartas de libertação foram concedidas. O governo provisório declarara-se partidário da emancipação,
mas em termos, desejando-a "lenta, regular, legal". Era essa pelo menos
a posição do padre João Ribeiro, que se colocou sempre entre os moderados 13, procurando conter seus companheiros de governo e advogando soluções conciliatórias. Uma delas, por exemplo, dá bem a medida
de seu pensamento político, segundo o qual a localização da capital no
sul era em grande parte a matriz de todos os males 14 •
É verdade que tinha sido elaborada uma lei orgânica, cujo projeto
uns atribuem a Antônio Carlos e outros a frei Caneca, na linha de
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assegurando a liberdade de opinião, imprensa e religião, embora a religião católica continuasse oficializada pelo Estado.
Em suma, Pernambuco se tornava, com a rcvoluçfto de 1817, o centro
de uma república independente, com irradiação por todo o nordeste,
tendo já obtido a adesão das capitanias vizinhas, Paraíba e Rio Grande
do Norte. Já. se cuidava do reconhf.!cimento pelas potências estrangeiras.
seguindo emissários do governo revolucionário para a Grã-Bretanha (o
negociante inglês Kesner), os Estados Unidos da América (Antônio
Gonçalves da Cruz, o Cabugá) e Buenos Aires (Félix José Tavares de
Lima), com instruções de estabelecer, o último, se possível, conexão com
Artigas, que lutava contra as tropas reais, sob o comando do general
Lecor.
A república pernambucana não teria duração maior do que 75 dias.
Os Estados Unidos da América recusaram o apoio esperado. James
Monroe, então secretário de Estado, o mesmo que pouco mais tarde lançaria a doutrina - "A América para os americanos" - opinou pela
neutralidade, tomando o congresso norte-americano medidas rigorosas
para assegurá-la. Cabugá. retornaria da sua missão com quatro oficiais
bonapartistas, entre os quais o conde de Pontecoulant, e com o plano
de promoverem os revolucioná.rios republicanos a libertação de Napoleão
da ilha de Santa Helena. Esse p11ro delírio romântico prontamente se
dilui com os primeiros sinais da onda repressiva desencadeada pelo governador da Bahia e antigo vice-rei, Conde dos Arcos (D. Marcos de
Noronha e Brito); o padre Roma (José Jn{icio de Abreu e Lima), que
se havia transportado a Salvador numa jangada e nem tivera tempo
para iniciar a sua tarefa subversiva, foi preso e fuzilado. Também no
Ceará. a revolução fracassaria com a prisão do padre José Martiniano de
Alencar (pai do romancista), depois de tentar sublevar a zona do Cariri.
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ao Pará, pelos relevantes serviços à causa da independência, conforme
os termos do decreto imperial, cuja leitura hoje deixa um travo de
ironia. O cônego Batista Campos morreu em 1834, aos 52 anos de
idade, pouco antes da rebelião dos Cabanas, que ensangüentou a província do Grão-Pará por cinco anos.
A atitude moderada de D. Romualdo de Sousa Coelho, nos acontecimentos do Pará, sempre disposto à conciliação, não difere da de
9utros prelados que participaram das juntas provisórias de governo após
a eclosão do movimento constitucionalista. Os bispos, de um modo geral, sobretudo os bispos nascidos em Portugal, permaneceram com raras
exceções fiéis à metrópole, como por exemplo o do Maranhão, D. frei
Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que se recusou terminantemente
aos apelos de D. Pedro a aderir à causa do Brasil, retirando-se para
Lisboa, depois de aconselhar ao jovem príncipe que "enterrasse a imlependência". Vacante o posto de arcebispo metropolitano, o deão vigário
capitular e governador do arcebispado da Bahia, José Fernandes da Silva
Freire, decidiu igualmente retornar a Lisboa, depois do Dois de Julho,
por sentir ameaçada a 'inviolabilidade' de sua pessoa. Por ocasião do
reconhecimento da constituição outorgada, cm 1824, frei Caneca indignou-se com "farisaísmo político do cabido de Olinda" 19.
Por outro lado, as atitudes reformistas de Feijó, no Primeiro Reinado, escandalizaram os da alta hierarquia eclesiástica, não apenas com
referência à abolição do celibato dos padres, projeto do qual não tivera
a iniciativa, mas que defendeu com obstinada pertinácia, como pelo
projeto de 1827, este, sim, da sua autoria, propondo a criação de bispados em todas as províncias 20. O projeto contra o celibato, apresentado
pelo deputado Antônio Ferreira França, visava os concubinatos ostensivos; o dos bispados, uma maior e mais eficiente fiscalização das paróquias, onde os padres eram freqüentemente acusados de simonia e levavam muitas vezes vida licenciosa, nada compatível com a moral cristã.
Ainda em 1835, Feijó insistia no ponto de vista de que o bispo devia
investir-se de toda a autoridade, podendo até rejeitar atos e decisões do
Vaticano, se fossem "contrários às leis recebidas" 21.
Além das palavras, principalmente quando afirmava ser "católico
romano" mas "não ultramontano nem papista", Feijó deixaria estarrecidos os bem-pensantes, comparecendo ao parlamento e andando pelas
ruas sem batina, como qualquer cidadão 22. Em 1829, votou a favor da
alienação dos bens das ordens religiosas para fazer face a um empréstimo
do Banco do Brasil. O projeto de uma nova constituição eclesiástica,
defendendo as mesmas idéias que confirmará em 1835, com relação ao
bispado de São Paulo, encontraria por isso mesmo a mais firme repulsa
da parte do seu colega, o arcebispo da Bahia, futuro conde e marquês
de Santa Cruz, D. Romualdo Antônio de Seixas.
21

dência, até a investidura de José Bonifácio de Andrada e Silva na chefia
do partido brasileiro, firmada a aliança d0s proprietários rurais fluminenses e mineiros, unidos aos burocratas e comerciantes portugueses e
brasileiros, radicados no Rio de Janeiro.
Essa fórmula de compromisso das províncias do centro-sul, que marcou o Sete de Setembro, e a escolha do Rio de Janeiro como sede do
império, há de reacender os antigos ressentimentos do norte, sob a li.derança de Pernambuco, que repetiu, em 1824, com a Confederação do
Equador, o movimento de rebeldia de 1817. Os manifestos de Manuel
de Carvalho Pais de Andrade, ao formar o governo republicano, "de
um modo análogo às luzes do século em que vivemos", acusava os brasileiros do sul de pretenderem "descaradamente" escravizar os brasileiros
do norte, enquanto "o Imperador só cura do Pão de Açúcar". Como era
do seu feitio, frei Caneca invectivou os "tártaros do sul" 24. Eram as
mesmas queixas antigas, registradas por tantos historiadores e viajantes,
que Armitage sintetiza: a Pernambuco "tanto lhe valia ~er colônia de
Portugal como elo Rio de Janeiro".
Malograda a rebelião, dois religiosos figuram entre os 15 executados
pelo crime de lesa-majestade: frei Caneca e o padre Mororó. Desfez-se
assim a urdidura revolucionária da Confederação do E<juador, cuja bandeira tinha como lema: Religião, Independência, União e Liberdade,
inscrito em torno da cruz de Cristo, num escudo ladeado por um feixe
de cana e um ramo de algodão. A Confederação do Equador custou a
Pernambuco a perda de grande parte do seu território, a comarca do
Rio São Francisco, incorporada primeiro a Minas Gerais e depois
à Bahia, assim como já havia a comarca das Alagoas, transformada em
província autônoma depois do fracasso da revolução de 1817 2s.
Manter a unidade nacional foi sem dúvida o maior probkm;t da
independência. Jmé Bonifácio se alinha entre os primeiros a advertir
que o movimento iniciado em Portugal poderia degenerar no desmembramento e no retalhamento do Brasil "em províncias separadas". São numerosos os depoimentos pessimistas quanto às dificuldades que se opunham
para a preservação do colosso territorial, tais as imensas distâncias que separavam as regiões, desservidas de meios de comunicação. O Brasil não
passava de "uma multicliio ele pc<Jnenos Estados distintos", no retrato
de Saint Hilaire, que viveu entre nós nos anos decisivos de 1816 a 1822.
percorrendo quase todo o centro, o oeste e o sul do país, cm Jomho de
burro. Vencidas as rivalidades regionais, a liga que cimentou a unidade
nacional sofreu uma lenta e paciente sedimentação, que co1ric<;ou com
o governo brasileiro de D . .Joiio VI, e veio vencendo paulatinamente as
etapas da revolução de 1817, do Fico, da Confederação do Equador,
do Sete de Abril, das lutas da Regência até a maioridade de D. Pedro II.
A eleição do regente umco, cm 18:)5, constituiu um dos momentos
ntlminantes elo processo. Ao pleito concorreram quatro candidatos do
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sul e três do norte, polarizando a votação em dois nomes: o do paulista
Diogo Antônio Feijó e o do pernambucano Francisco de Paula Holanda
Cavalcanti, que seria mais tarde visconde de Albuquerque. Venceu o
primeiro com uma diferença de 595 votos num total de 12.000 sufrágios 26. O pernambucano era acusado de separatista. O paulista colocara na sua declaração para aceitar a regência uma cláusula, a oitava,
em que afirmava textualmente: "No caso da separação das províncias
do norte, assegurar as do sul e dispor os ânimos para aproveitarem
esse momento para as reformas que as necessidades de então reclamarem".
Malgrado a sombria advertência, o regente - que aspirava ser no
mais alto cargo do império "um pouco menos que o presidente dos Estados Unidos" e não um "rei constitucional" - bateu-se com bravura
para dissipar as rivalidades entre o sul e o norte, acabar com a guerra
civil que dilacerava o país. Quando lhe fraquejaram as energias, vencido pela doença, acossado pelas facções inconciliáveis, não vacilou em
passar o governo a um homem do norte, Pedro de Araújo Lima, futuro
marquês de Olinda, seu adversário político, presidente da câmara que
lhe era hostil, a quem Feijó nomearia para o senado e conduziria em
seguida ao posto de ministro do Império, como seu substituto constitucional 21. Sabia-o "mais hábil'', com uma capacidade de negociar que
faltava ao paulista indomável, cuja personalidade foi definida tantas
vezes como pouco apta a transigêqcias, ao contnírio de Araújo Lima,
maleável, polido, experiente e, sobre todas essas qualidades, dotado da
virtude da paciência, que o angustiado padre de Itu jamais cultivara.
Era o homem indicado para vencer a tormenta, superando as divergências entre as facções, os ressentimentos regionalistas, a intriga e o ódio.
De todos os padres rebeldes, Diogo Antônio Feijó foi o que conquistou maior proeminência, não sô pela sua longa atuação, desde as Cortes
Portuguesas até a revolução de 1812, como pelas posições que assumiu
no governo, quer como ministro ela Justiça, quer como regente. Durante vinte anos trocou de certo modo a missão de sacerdote pela militância na vida pública nem sempre possível de conciliar. Sem perder a
fé católica, o sacerdote passou para um segundo plano. Bem mais forte
era a sua vocação política. "Não soube, não quis servir ao mesmo tempo
à Igrep e à Pátria. Preferiu ser, antes de tudo, um cidadão" zs, conforme as palavras de um dos biógrafos, padre como ele, e nele reconhecendo e condenando as atitudes heterodoxas, do jansenismo ao mais impenitente regalismo. Se falhou umq_ ou outra vez como sacerdote, e até
como político, deixou contudo o exemplo de um grande cidadão, talvez
a personalidade mais controvertida de todos quantos, leigos ou religiosos,
participaram do processo da independência e da consolidação da unidade nacional.
Rio de Janeiro, julho, 1978
Francisco de Assis Barbosa
Diretor do Centro de Estudos Históricos
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ERRATA
Pg. 12 § 3.0

-

Substituir as cinco primeiras linhas, por estas:

Ao exame das listas conhecidas dos oitenta deputados eleitos para as Cortes Por·
tuguesas (1821-1822), incluindo proprietários e suplentes, mesmo os que delas não
participariam, eEcreveu um autor, sobressaem os padres em 303 do total, confrontados
com 303 de fazendeiros, advogados e médicos, 203 de magistrados, 103 de militares,
com a última parcela composta de funcionários e professores.I Dos 303 de sacerdotes,
bispos ou clérigos, muitos deles, talvez.
Notas (pg. 25)
I O cálculo é de Raimundo Faoro, no seu grande livro Os Donos do Poder, 1,
269, 2.ª edição. Porto Alegre, Globo; S. Paulo, Editora da Universidade de São Paulo,
1975, 2 v.

NOTAS
l

. livro -

O cálculo é de Raymundo Faoro, na nova versão ainda inédita do seu grande

Os Donos do pócler.

Cf. Otávio Tarqufnio de Sousa, n.O 32 da bibliogr.
3 Cf. Soares de Sousa, n.O 30 da bibliogr.
" "Essas duas escolas, nascidas à sombra de dois conventos [o de São Francisco,
em São Paulo, e o mosteiro de São Bento, em Olinda], irão substituir, por mais de
um século, uma instituição que reunirá e coordenará o saber, como é a universidade".
Cf. Cruz Costa, n. 0 10 da bibliogr.
s "A penetração desse espírito cm Portugal [o enciclopedismo] explica o fato de
entre 568 estudantes formados cm direito (maioria significativa no total de 866 bra·
sileiros formados em Coimbra, de 1772 a 1822), - 281, e, por comeguiute, a metade,
terem-se formado, simultaneamente, em leis e matemática, ou ciências naturais, acumu·
lando as duas ou três especialidades" ( ... ) "Com referência aos 1·estantcs 282, for.
mados exclusivamente cm humanidades, isto é, cm leis, teologia e artes, podemos opor
141, exatamente a metade, diplomados somente em ciências. Em dados globais, 1·cfc.
rentes às matrículas e aos curws seguidos e não individualmente aos estudantes, desdobrando portanto o nllmcro dos que acumularam vários diplomas, ternos que, cios 8li6
estudantes, - 800 formaram·se em pelo menos um ramo das ciências; dentre os quais
450 em matemática, 285 em íilosofia natural e 65 cm medicina. Mas a maioria dos
que deixaram obras escritas voltaram·se de preferência para as ciências naturais e a
medicina, predominando, pois, na literatura 'cicnLífica' desse período os estudos de
ciências naturais, cm detrimento de pesquisas nas ciências puras ou exatas". Cf. Maria
Odila ela Silva Dias, n.0 11 da bibliogr.
A Tipografia Chalcográfica, Tipophbtica e Liter:íria do Arco do Cego, pcrlencentc à Imprensa Régia, foi inovação aparecida na primeira gestão de D. Rodrigo de
Sousa Coutinho, futuro conde ele Unhares, no Ministério do Reino, na etapa inicial
da regência de D. João VI. Unhares foi um cli,dpulo de Pombal e até ce1to ponto
seu continuador. A tipografia, dirigida por frei Veloso, publicou uma série de obras
representativas, todas de divulgação das novas conquistas ela ciência, até então dcsco·
nhecidas em Portugal.
7 Arruda Câmara foi dos espíritos mais avan~ados do seu tempo. Antes de seguir
para Montpellier, onde se diplomou cm Medicina, professou no convento de Goiana,
Pernambuco, como frade leigo carmelita, sob o nome de frei Manuel do Coração de
Jesus, posteriormente canonizado por breve pontifício. CL D. Duarte Leopoldo e Silva,
n.0 15 da bibliogr, Oliveira Lima dá noticia da cal'ta-testamento de Arruda CfJ.mara,
que teria sido confiada ao seu discípulo e amigo, padre JorLO Ribeiro, datada de 2 de
outubro de 1810, com a citação cio trecho seguinte: "Acabem com o atrazo da gente
de cor; isto deve cessar para que logo que seja necess{ll'ÍO se chamar aos lugares pú·
blicos haver homens para isto, porque jamais pode progredir o llrasil sem eles intervirem coletivamente em seus negócios; não se importem com essa acanalhada e ab,urcla
aristocracia cabundá, que há de sempre apre~emar fúteis obstáculos. Com monarquia
ou sem ela deve a gente de cor ter ingresso na prosperidade cio Brasil". Acrescenta
Oliveira Lima: "Se esta carta é autêntica, Arruda Câmara foi um precursor do mais
veemente abolicionismo", Cf. Francisco Muniz Tavares, n.O 35 da bibliogr.
A pud Sílvio Romern, n. 0 24 da bibliogr.
9 Luís Vieira da Silva, cônego da Sé ele Mariana, Minas Gerais, lente de [1losoli;1
e orador sacro, que inspirnu a Eduardo Frieiro o belo ensaio O Diabo 1111 Livrari11 do

Cônego, n. 0 12 da bibliogr. As referências a Tiradentes: na primeira, afirma que
aconselhara ao governador e seus apaniguados "que des>em naquele maroto com um
chicote, porque era bêbedo"; na segunda, Tiradentes "andava por Vila Rica por várias
casas de meretrizes". . . a fazer propaganda de sua idéia. Cf. Francisco Antónío Lopes,
n. 0 16 da bibliogr.
10 Foi essa, senão a primeira, uma das primeiras lojas maçônicas abertas no Brasil.
Baseado cm Pereira da Costa (Arquivo maçônico, 1910), Oliveira Lima indica o ano de
1801 como a data da introdução da Maçonaria cm Pernambuco. Cf. Francisco Muniz
Tavares, n.º 35 da bibliogr. Antes das lojas Pernambuco do Oriente e Pernambuco do
Ocideme, fundadas respectivamente por Cabugá e Domingos Jox Martins, em 1814,
há referências da exhtêncía, no começo do século, das seguintes sociedades secretas:
Areópago do Itambé, Academia do Paraíso, Academia de Suassuna, Oficina de Iguaras~u
e Universidade Dcmocrúlica. Não eram propriamente lojas maçônicas, mas clubes de
vida dêmcra onde se cfücutiam idéias liberais. C[. Ulisses Brandão, n. 0 5 da bibliogr.
ll A respeito de imp°'tos, c>ereve Oliveira Lima: "Pernambuco, em rigor, não
devia pagar impostos, pois que a restauração alca11çada ;obre os holande,,es pela própria
iniciativa e principal esforço da capitania repre>cntava uma doação, ou antes uma
retrocessão ao Rei com exclusão perene de quaisquer contribuições em recompensa
do valor demonstrado. Assim pemaria a nobreza da terra, mas não a realeza porlu·
guesa. As pensões cobradas pelos donatários, em reconhecimento do seu domínio, e
aos tributos lançados pela cúmara de Olinda durante a luta e depois, e que pa~aram
cm 1727 para a Provedoria de Fazenda Real, juntaram-se outras contribuições, estabe·
lecidas sobretudo durante o ministério de Pombal, cuja a~enção incidiu bastante
sobre a colônia americana". E prossegue o anotador da História da revolução de Per·
nambuco em 1817: Com a trandcrência da Corte para o Brasil, mais se agravaram
ainda as taxas: direitos sobre exportação, direitos wbre produção, siza sobre compras
e vendas de bens de raiz, décima dos aluguéis, selos sobre papéis etc. são contribuições
novas ou aumentadas posteriormente a 1807, sobretudo nos anos de 1808 a 1809, e
foram lançadas no intemo de poder-se fazer face ils nova& despesas, numa época em
que Pormgal se achava sob o jugo estrnugciro". C[. Francioco Muniz Tavares, n.º 35
da bibliOb'f. Tollcnare dá uma lista de todos os impostos pagos por Pernambuco, às
vésperas da revolução de 1817. Cf. n.0 37 da bibliogr.
12 Em seu livro, nas notas relativas ao primeiro dia da revolução, registra Tollenare: "Não se vê nenhum entusiasmo, nenhum transporte elllre o povo, que parece
crer só ter sido a revolução dirigida contra o governador e não contra o príncipe;
os novos governantes só pronunciam a palavra república em voz baixa e só discorrem
sobre a doutrina dos direitos do homem com os iniciados". Cf. n. 0 37 da bib\iogr.
13 Sobre o padre João Ribeiro, as notas de To!lenare são por vezes contraditórias.
Reconhecendo no sacerdote a mais eminente figura da revolução, afirma que ele próprio
lhe dissera que evitara organizar um 'governo popular', pois este 'nada valeria'. Adiante,
classifica-o como 'exaltado desvairado'. Noutro passo, continua: "O padre João Ribdro,
sempre de vistas extremas - poder·sc-ia ter dele feito um iluminado - considerava
como um mal inevitável ler de atravessar a anarquia para voltar il ordem". Tollenarc
alarmou-se ainda com o ato do governo mandando libertar os escravos: "O ato mais
importante do governo que efemaram foi a libcnlade de um milheiro de eu:ravcis, os
quais armaram. Nada mais temeroso do que esta medida; deixa-se perceber que pode
ser generalizada". E a nota final: "O padre João Ribeiro suicidou-se a três léguas
daqui; passeiam a sua cabe~-a 'angrenta pelas ruas da cidade". CL n.0 37 da bibliogr.
14 Nos seus comentários à constitui1;ão de 1891, João Barbalho alude ao projeto
mudancista do padre João Ribeiro, que estabelecia, "como condição essencial, o levan·
Lamento de uma cidade central, que p~lo menos cli>-Le trinta a quarenta léguas da
costa do mar, para resicU~ncia do congrc~so e do governo". Como no caso ela Inconfi.
úência mineira, que propu11ha a mudan1;a da capital para São João d'El Rei, pode-se
dizer que se tratas'e de uma solução lqcal para um problema local da capitania de
Pernambuco. A revolução de 1817 queria fazer uma confederação e a nova capital se
localizaria provavelmente na Paraíba. O padre João Ribeiro, autor do projeto, con
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22 Dizia Feijó: "Não afeto religião, nem ponho minha glória em passear pelas ruas
da cidade de hábito talar. Não sou virtuoso, mas as virtudes que ambiciono são a
humildade e a cari<lade, em que se resume toda a moral cristã". Apud Otávio Tarquínio de Sousa, n. 0 31 da bibliogr. Muitos dos padres fazendeiros trocavam a batina
pelos trajes leigos. "Inventários de sacerdotes do tempo mostram a exist~ncia desse
costume, com a relação ao mesmo tempo de batinas, calções, sapatos de fivela, casacos
e calças de cor". Cf. cônego Luís Castanho de Almeida, n.0 l da bibliogr.
23 Segundo Oliveira Lima, ao tratar da revolução de 1817, "a república manteve-se
religiosa e até beata, para agradar à plebe e aos vigários". Cf. Ulisses Brandão, n.º 5
da bibliogr.
24 Apud Antônio Cândido, n. 0 8 da bibliogr.
25 Ensina Barbosa Lima Sobrinho: "A comarca do Rio São Francisco foi desligada da província de Pernambuco e anexada, provisoriamente, à província de Minas
Gerais. Três anos depois, era transferida, ainda 1)rovisoriamente, para a província da
Bahia, a 15 de outubro de 1827. Obedeciam esses dois atos a uma só intenção, que
era a de tornar mais difícil a irradiação dos ideais de liberdade e de república, agitados
e defendidos no movimento de 1821, por meio do qual se viera a criar a Confederação
do Equador. Considerava-se oportuna e conveniente a mutilação, para ddender os
centros pacíficos e ordeiros do país, preservando-os do contágio dos sentimentos de
rebeldia do nordeste brasileiro". Quanto à extensão dessa mutilação: "Sua área [a da
comarca do Rio São Francisco] alcançava a cerca de 140.000 km2, mais do que a
superfície total do [atual] Estado de Pernambuco, que não vai adiante de 97 .016 km2".
Cf. Barbosa Lima Sobrinho, n.O 4 da bibliogr. Em 1799, a capitania de Pernambuco
havia perdido o Ceará e a Paraíba. Por sua vez, o Rio Grande do Norte seria província autônoma, desligada da Paraíba, depois de 1817.
26 Conforme os dados retirados da obra fundamental de Otávio Tarqulnio de
Sousa, os resultados foram os seguintes, desprezando os menos votados:

Candidatos do sul
Diogo A. l'cijó
Costa Carvalho
Lima e Silva
Vasconcelos

2.826
847
629
595

Candidatos do norte
Holanda Cavalcanti
Araújo Lima
Pais de Andrade

2.251

760
605

Cf. n. 0 32 da bibliogr. Costa Carvalho era baiano, mas radicado em São Paulo, onde
se casara com a viúva do rico proprietário brigadeiro Luís Antônio de Sousa Queirós.
Apelidado 'baiano', sempre fez pol!lica em São Paulo. Lima e Silva é o pai do futuro
duque de Caxias.
21 Araújo Lima foi confirmado no posto mediante nova convocação do eleitorado.
A apuração do pleito terminou a 6 de oq~ubro de 1838, com o seguinte resultado:
Araújo Lima, 4.038 votos; Holanda Cavalcanti, 597; Antônio Carlos, 581; Costa Carvalho, 443; Lima e Silva, 432; arcebispo da Bahia, 414; Feijó, 298; Vasconcelos, 180;
Rafael Tobias de Aguiar, 164, além de ou~ros menos votados. Cf. Agenor de Roure,
n.0 25 da bibliogr. Derrotado pela segunc\a vez, Holanda Cavalcanti apresentou em
1852 projeto sobre a construção de uma r1ova capital no interior do pais, dispondo
que, '"entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins e as latitudes de 10 e 15ºS,
proceder-se-á ao reconhecimento de um terreno cuja salubricfadc seja notória e com·
provada por dados científicos". Na alusão à salubridade do terreno a escolher se vê
<JUC a epidemia de febre amarela do ano anterior (1851) - que fizera no Rio de Janeiro 4.000 vítimas - não era estranha à apre:;entação do projeto. Cf. 11.0 6 da bibliogr.
28 CE. cónego Luís Castanho de Almeida, n. 0 1 da bibliogr.
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SACERDóCIO E POLfTICA
O presente trabalho, elaborado pelo Departamento de História do
Imtituto Brasileiro de Desenvolvimento (!BRADES) , tem por objetivo
oferecer uma contribuição para os estudos relativos à História da Igreja
Católica no Brasil e à História Parlamentar Brasileira.
Trata-se evidentemente de uma contribuição modesta. Ela se limita
"- um aspecto do tema: à participação do sacerdócio na vida política do
Brasil, e mais especificamente na sua vida parlamentar, e, para este aspec·
to do tema, ela se limita ainda a uma fonte: os Anais do Parlamcnt.o
Brasileiro.
A limitação conscientemente imposta ao tema, obrigando o trabalho
:t focalizar as relações entre sacerdócio e política, deu-lhe entretanto uma
inesperada e surpreendente atualidade. Este ponto merece maior explicitação.
Hoje, a reflexão teológica atingiu uma consciência mais nítida ela
autonomia <los valores tcrn:nos, incluindo neles a política. Eles não são
mais concebidos como meros instrumentos de um desígnio sobrenatural.
Sem serem uns absolutos em si mesmos, não são também apenas meios
extrínsecos ao processo pelo q uai o desígnio pretende realizar-se. São
tins intermediários, intrínsecos ao processo, com sua consistência pró·
pria, valores em si, cuja consecução uma vez consumada remete para
fins superiores.
A política paralelamente não é mais um instrumento de um desígnio eclesial. Sem ser um fim absoluto, o que constituiria a cssi"ncia
!do maquiavelismo, ela não é também apenas um meio a serviço da
primauté du spirituel. É uma {trea autônoma de valores, não desvinculada de imperativos éticos, mas orientada para objetivos próprios, fins
intermediários de cuja realização depende em parte a consecução de
fins superiores: a promoção do homem e sua abertura para sem destinos transcendentes.
Encerraram-se as peregrinações à Canossa. Ao contrário, o que nossa
época viu, atônita e agradavelmente surpresa, foi Paulo VI, como outrora o Paulo tout court, encaminhar-se, como um peregrino da paz, ao
novo areópago das Nações Unidas para apresentar ali sua mensagem.
Neste novo contexto de idéias, em que aparecem mais claras as com·
petências e as jurisdições dos dois poderes, o espiritual e o t<'mporal, o
problema da presença e da participação do sacerdócio na política reveste uma particular acuidade. Ele aparece como uma intromiss:ío indé-
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bita, um anacronismo, a sobrevivência .de um passado obsoleto, que continua a obscurecer na prática a clareza que se vai definindo nas idéias.
Tudo seria mais claro, a prática seria mais coerente com as doutrinas,
se os padres ficassem nas suas sacristias e deixassem a política para os
homens do métier.
A pesquisa, entretanto, nos revela que a atuação do sacerdócio na
política não é uma novidade na história brasileira. O clero participou
intensamente de nossa história parlamentar, em ambas as câmaras, como
resulta claro do número dos parlamentares eclesiásticos, bem como da
freqüência de suas intervenções e da variedade dos problemas em que
se envolveram e em cuja solução colaboraram. Os mandatos confiados
a sacerdotes, nas vinte legislaturas do Império, apenas na Câmara atingem o total de duzentos.
Analisando a participação política do clero tem-se a impressão de
que ele demonstrava uma estranha tranqüilidade, no sentido de parecer
não encontrar nenhuma incompatibilidade entre sua investidura política e sua missão pastoral. Aliás, do mesmo sentimento compartilham
seus colegas leigos da Câmara como do Senado.
Aos poucos, no decorrer da pesquisa, se foi consolidando a hipótese que a explicação desta atitude reside no fato de que o clero parlamentar assumia o estatuto de servidores do regime. No desempenho
de sua função, se identificava coµi seu papel político, a serviço do po·
der temporal, a ponto de se envojver a fundo numa amplíssima gama de
problemas completamente alheios aos interesses da Igreja e, o que é
mais significativo, a ponto de, nos momentos de crise desta com o Governo, penderem sempre mais a favor do último que lhes garantia o
status e a subsistência.
Rf:ferindo-se à primeira legislatura da Assembléia Geral, observa
Cândido Mendes de Almeida:
A Câmara dos Deputados compunha-se de 48 bacharéi!
em Direito inclusive suplentes (todos produção de Coimbra),
22 eclesiásticos, 19 proprietários, agricultores, negociantes,
etc., 5 empregados públicos, 4 jornalistas e literatos, 10 militares, e 2 médicos.
Entre os eclesiásticos, os mais próximos das doutrinas
católicas eram o Arcediago Romualdo Antônio de Seixas (depois arcebispo da Bahia), e o Vigário Marcos Antônio de
Sousa (depois bispo cio Maranhão) . O bispo do Rio de .Janeiro D. José Caetano da Silva Coutinho, Monsenhor Vidigal e o Cônego Antônio Vieira da Soledade eram, como os
precedentes, galicanos moderados.
Primavam na coorte extrema: Diogo Antônio Feijó, Miguel José Reinau, Monsenhor Pizarro, Cônego Januário da

Cunha Barbosa, Antônio da Rocha Franco, José Custódio
Dias e José Bento Leite Ferreira de Melo. Eram todos membros de lojas maçônicas.
Foi a Câmara que contou em seu seio maior número de
clérigos, e a que causou maiores estragos à doutrina católica.
Entretanto eram uma plêiade de talentos, senão brilhantes, notáveis, e faziam, como ilustrações, honra ao nascente Império.
O elemento clerical não desempenhando mais sua missão
caiu em tal prostração, que bem raros são os que hoje alcançam uma cadeira nas câmaras; e os que as conseguem primam por outros títulos e merecimentos. Somente as virtudes
sacerdotais não os tirariam da obscuridade, e menos ainda
se estiverem mui próximos de Roma .1
É talvez no liberalismo difuso, que impregnava a mentalidade do
clérigo ilustrado, que se encontrará a explicação última da ambigüidade
consentida de seu comportamento político e religioso.
Um simples exame perfunctório dos tópicos das intervenções clericais no parlamento revela a impressionante variedade de temas para
os quais levaram sua contribuição: reforma constitucional e eleitoral,
serviço militar, colonização, reforma administrativa, desenvolvimento da
Marinha de Guerra, regime penitenciário, censura prévia, vencimentos
do funcionalismo, despesas públicas, contrabando, incentivo à indústria,
importação de máquinas a vapor, naturalização, descentralização, inflação, impostos, loterias, anistia, reflorestamento, e muitos outros.
Cabe hoje indagar, entretanto, se a tendência contemporânea de excluir o clero da política não se inspira numa concepção excessivamente
maxweberiana, segundo a qual a essência da política se resume na luta
pelo poder.
Sem entrar nos aspectos teóricos do problema, notaríamos que a
polltica de fato foi, na época que examinamos, uma luta surda ou ostensiva pelo poder e pelo prestígio. Daí o fato de julgarmos hoje estranha
a tranqüilidade com que participavam dela sacerdotes representantes de
um Cristo cuja vida se caracterizou por uma repulsa sistemática a todas
as formas de poder e de prestígio.
Contudo a política pode, e talvez deva, ser entendida num sentido
mais amplo do que aquele que lhe atribuiu o realismo de Max Weber.
Nesta acepç?ío mais ampla, ela incluiria todos os esforços de mobilização dos recursos da comunidade para o bem da coletividade nacional,
assumindo cada um suas respomabilidades diante dos destinos da mes1 ALMEIDA, CÂNDIDO MENDES DE. Direito Cívil Eclesidstico Brasileiro, t. 1.
Rio <lc Janeiro, 1866.
p. CCCXLII, nota.
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ma. A política, como arte de construir a pólis, voltaria a suas origem
aristotélicas; evadir-se-ia do contexto competitivo em que a situa Max
Weber, entraria na faixa ampla dos processos sociais de colaboração e
representaria uma das formas mais nobres e eficazes de dedicação e de
serviço.
É evidente que, entendida neste smtido, a política não exclui mas
solicita a presença e a participação do sacerdócio, de vez que seria, como
o nota Paulo VI, no sru documento Octogesima Adveniens, uma das
formas, não a única, de realizar o engajamento cristão.
Nossa pesquisa é um trabalho de primeira mão, neste sentido que
se exerceu sobre as fontes originais. Não tivemos como objetivo compilar o que se pensava então ou se pensa hoje da Igreja na época imperial. Procuramos surpreender diretamente esta Igreja atuando no campo
político e para isto aceitamos o trabalho modesto e obscuro de compul.;ar as fontes primeiras: os Anais do Parlamento. Fizemos o levantamento
de 176 volumes dos quais anotamos todas as intervenções do clero, classificando-as pelo seu conteúdo e pela sua incidência estatística.
Esperamos que nosso esforço seja de utilidade para todos os que
no futuro se ocuparem da história da Igreja no Brasil, bem como para
os interessados em nossa história parlamentar. Não cremos pretensiosa
1 idéia de que o trabalho possa ~crvir também à reflexão teológica, especificamente aquela voltada hoje para a temática de uma Teologia
política. Para o cristão, a história da Igreja não significa apenas a rewnstituição do passado de uma instituição qualquer, na sua seqüência
cronológica, na sua concatenação causal e na análise dos seus condicio·
namentos. Para o cristão, a história da Igreja é fundamentalmente o desenrolar-se no tempo de um desígµio de salvação. É na indagação atenta
de seu próprio passado que a Igreja acumula uma sabedoria divina e
forma o seu senso de discernimento profético. O mesmo, aliás, vale para
as igrejas locais. Talvez a Igreja do Brasil se sinta tão surpreendida
pelas crises em que é envolvida, por falta precisamente desta experiência acumulada na meditação do próprio passado.
Por fim, uma palavra de agradecimento.
Este trabalho, elaborado pela equipe de História do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento - !BRADES - muito deve a pessoas e instituições que, direta ou indiretamente, contribuíram para sua realização.
Não podemos deixar de mencionar nossos agradecimentos:
A Organização Adveniat que dá ao !BRADES a possibilidade de conceder bolsas de estudo às pessoas com nível universitário, interessadas
num trabalho de estudo e pesquisa, num país em desenvolvimento;
Ao Instituto de Pastoral, que na pessoa de seu ex-Diretor, Virgílio
Rosa, nos possibilitou o prosseguimento da pesquisa;
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A Direção da Fundação Casa de Rui Barbosa que nos abriu as por·
tas de sua biblioteca e, particularmente ao seu Presidente, Professor
Américo Jacobina Lacombe, o maior especialista em História Eclesiástica
brasileira. Sua extraordinária erudição no assunto e a riqueza de seus
arquivos e anotações reduzem o mérito de nosso trabalho a uma explicitação apenas do que ele ainda não escreveu.
Às estagiárias Maria Letícia Machado Pires, Helena da Mota Salles,
Maria de Lourdes Mansur Godói, Teresa Pimentel Mendes e Maria Luísa
Christóforo, que fizeram uma primeira coleta nas fontes dos Anais.
A Ângela Maria Arantes Figueiredo e Maria Deuzuita Ferreira Eugênio que colaboraram no trabalho de indexação.
A Edviges Bessa dos Santos, Nivalda Gueiros Leitão e Maria de Fátima Gama que se ocuparam do trabalho penoso de datilografia e revisão.
Rio de Janeiro, julho 1978.
Padre Fernando Bastos de Ávila, S. ].

(organizador)

ASSEMBLÉIA GERAL CONSTITUINTE
E LEGISLATIVA
(1823)
Resumo dos debates

A participação do clero católico no processo político do Brasil como
nação soberana se inicia com a própria Constituinte encarregada de
oreparar a primeira Constituição para a Pátria recém-nascida.
Ni;mericamcnte, foi uma participação das mais importantes: sobre
um total de 90 constituintes, 21 eram eclesiásticos, assim distribuídos·
deputados pelo Ceará: José Martiniano de Alencar, Manuel Pacheco Pimentel, José Joaquim Xavier Sobreira, Manuel Ribeiro Bessa de H0landa Cavalcante, Antônio Manuel de Sousa (não tomou assento); depu·
tadm pela Paraíba: Virgínio Rodrigues Campeio (não tomou assento) ,
José Ferreira Nobre; deputados por Pernambuco: Francisco Muniz Tavares, ln;lcio de Almeida Fortuna, Venâncio Henriques de Resende,
Francisco Ferreira Barreto, Luís ln;ício de Andrade Lima; deputado por
Alagoas: José Antônio Caldas; deputado pela Bahia: Francisco Agostinho Gomes. (Não tinha as ordens maiores e n5o tomou assento); deputado pelo Rio de Janeiro: Jn·sé Caetano da Silva Coutinho; deputado
oor Goiás: Silvestre Alvares da Silva; deputados por Minas Gerais: Belchior Pinheiro de Oliveira, José Custódio Dias, Manuel Rodrigues da
Costa, Antônio da Rocha Franco, Francisco Pereira de Santa Apolônia
(não tomou assento) .
Dentre os 19, apenas quatro tomaram parte ativa nos debates: Josc
Custódio Dias, Venâncio Henriques de Resende, Francisco Muniz Tavares e José Martiniano de Alencar.
Contudo, na vida efêmera da Constituinte, que durou somente de
maio a outubro de 1823, os quatro eclesiásticos tiveram oportunidade ck
exercer importante influência, através da apresentação de projetos, cmcn·
das de moções, relativos aos mais variados e graves problemas nacionais:
os governos provinciais, a anistia, o regime penitenciário, as sociedades
secretas, a preservação ele nossas riquezas naturais, especialmente elo paubrasil, a reforma administrativa, a corrupção burocrática, a política imigratória, a questão dos dízimos e sobre o próprio modelo político a ser
adotado pela jovem nação. Entretanto, sua atuação mais brilhante se
fez sentir nos debates em torno dos temas da liberdade religiosa e ela
anistia dos presos políticos. Qu<mto à primeira, defenderam uma posição de tolerância, que antecipa de muito as teses hoje aceitas pela pró·
pria Igreja católica, e isto num tempo em que o catolicismo não era
uma minoria no Brasil, mas a rcligi5o oficial do Estado. A longa discussão sobre a anistia constitui uma primeira demonstração, na história

do catolicismo social brasileiro, de que para a Igreja existe uma ética
social, que se recusa a deixar-se enquadrar dentro das conveniências
políticas dos regimes.
Os parlamentares sacerdotes representaram na Câmara a erupção
do ciclone do liberalismo que então soprava da velha Europa. Entraram
por vezes em choque com os resíduos do absolutismo de D. Pedro I.
monarca, aliás, sob muitos aspectos, bastante liberal. Por algumas referências ao "pacto social", por atitudes aparentemente formalistas, como
a relativa ao lugar do Imperador na Assembléia, percebe-se a tendência
democrática inspiradora da filosofia política desses sacerdotes, num tempo em que, entre nós, o próprio termo democracia possuía ainda conotações de demagogia e anarquismo. A idéia de uma monarquia de direito
divino já fora neles superada pela concepção democrática da origem do
poder. Foi este o ponto central dos debates e a explicação última de
sua posição, em face das pretensões da Coroa. As lutas sobre a competência e atribuições da Assembléia foram apenas episódios de uma tensão
bem mais profunda, que desde os inícios de nossa monarquia já a orientavam para os novos ideais democráticos.
Vale observar que a apresentação das intervenções em ordem cronológica, obedecem às seguintes normas: o número indica o ano e a
seriação das intervenções; seguem-se o nome do eclesiástico parlamentar
~ o texto ou resumo de sua intervenção; a data se refere à sessão em
que foi feita a intervenção, acom'panhada da indicação da fonte bibliográfica dos Anais do Parlamento Brasileiro. Acrescenta-se, quando é o
caso, um texto de Notas e Comentários (N. & C.), para facilitar ao leitor
a compreensão do sentido da intervenção.

23/1

JOSÉ CU8TóDIO DIAS

Propõe que se emende a fórmula do juramento, substituindo as
palavras "reformas indispensáveis e urgentes", pelo seguinte texto:
"Que os representantes da nação, que se vai constituir,
tendo por fito o melhoramento e maior bem da mesma, nenhum limite circunscrevam às suas funções, que aqueles que
ditados pela razão e justiça estiverem a seu alcance."
Dá, a seguir, as razões de sua emenda:
"Sendo a legislação obra de um Deus, de quem ora religiosa ora supersticiosamente se têm valido os mais hábeis
legisladores, serão por ventura tão ilimitados nossos conhecimentos, que seja necessário limitar nossas operações às meta~
das urgências e necessjdades variáveis a todo o instante, e a
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isso só fixarem nossos trabalhos quando devemos aspirar à
previdência e providência?"
30 de abril de 1823, t. l, p. 4.
N.&C.
O Deputado Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva
lembrara a necessidade de que os deputados prestassem um juramento
e propusera um texto para o mesmo: "Juro cumprir fiel e lealmente
as obrigações de deputado na Assembléia Geral Constituinte e Legislativa
Brasiliense, convocada para fazer a constituição política do Império do
Brasil, e as reformas indispensáveis e urgentes, mantida a religião católica, apostólica, romana, e a independência do Império, sem admitir
com alguma nação qualquer outro laço de união ou federação que se
oponha à dita independência, mantido outrossim o Império constitucional e a dinastia do Sr. D. Pedro, nosso primeiro Imperador, e sua
descendência".
É a esse texto que o Pc. Custódio Dias propõe sua emenda que
revela, aliás, a visão mais alta que tinha do sentido e valor de uma constituição. A emenda não foi aprovada (Anais, t, 1, p. 4).
FRANCISCO MUNIZ TAVARES

23/2

Manifesta-se contra o escrutínio secreto:
"Deus nos defenda que passasse semelhante método de
votação. O que dirão as nações cultas da Europa? O que
dirão os nossos inimigos? Ah! Eu já prevejo; diriam sem
dúvida que entre nós havia deputados que, contra a expectativa de seus constituintes, não se animavam a declarar com
franqueza o seu voto. Isto é indigno; e eu de nenhuma sorte
posso anuir."
30 de abril de 1823, t. 1, p. 4.
N.&C.
Refere-se às votações dos deputados no plenário.

23/3

JOSÉ CUSTóDIO DIAS
"Viu o Brasil com horror quantos males o cercavam na
crítica situação de seus negócios políticos; estabeleceu então,
em princípio, a salvação do seu estado social, exigiu a con-
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vocação de uma assembléia constituinte e legislativa, reassumiu seus direitos sociais, e reassumiu todos quantos são inauferíveis; é, portanto, a nação americana brasileira soberana,
independente; e como tal aclama e coroa seu primeiro Imperador constitucional, chefe do Poder Executivo, e seu moderador, cuja autoridade deve marcar a constituição que se
propõem a fazer os representantes da nação reunidos em
cortes. É na solene instalação destas que tem de comparecer
o digno representante do Poder Executivo, e como tenha de
respeitar a nação, legitimamente representada, da qual só
deriva toda a autoridade que pelo pacto social se lhe vai a
conferir por lei fundamental, sou de parecer que a posição
que se lhe deve designar seja sim distinta, mas no mesmÓ
plano onde estiver o Sr. Presidente, cabeça inseparável, naquele ato, do corpo moral que representa a nação, soberana
e independente."

30 de abril de 1823, t. I, p. 5.
N.&C.

As Cortes Gerais e Extraordinárias Constituintes da nação portuguesa estavam reunidas cm Lisb0a desde 1820, presentes os deputados
brasileiros, representantes das províncias do Brasil. Elaboravam a Constituição do Reino Unido, que só ficou pronta em 23 de setembro de
1822.
Essa Assembléia não atendeu às reclamações dos representantes brasileiros, que exigiam a manutenção, para o Brasil do status de reino.
Extinguiu o Governo central, os tribunais superiores instalados no
Brasil, avocando ao Governo de Lisboa as decisões relativas a uma série
de medidas administrativas. D. Pedro I as chamou de Cortes "anárquicas e facciosas" coactoras do Rei D. João VI.
José Bonifácio concebeu então a idéia de formar um Conselho de
Procuradores das províncias brasileiras, cm torno do Príncipe Regente.
Foi esse Conselho que, a 3 de junho de 1822, conseguiu de D. Pedro
convocação de uma Assembléia brasileira, para erigir a sua independência, em união com as "demais partes integrantes da grande família
portuguesa". Vê-se que o termo "independência" tinha até então o
i;entido de governo autônomo. Fo.j a cegueira das Cortes portuguesas,
que mandaram processar e prender os conselheiros do Príncipe, que levaram ao grito do Ipiranga, isto é, à desintegração da "grande família
portuguesa".
A Assembléia, já agora Constituinte brasileira, reuniu-se solenemente a 3 de maio de 1823, na Cadeia Velha, hoje Palácio Tiradentes.
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D. Pedro porém, na instalação, prometeu adotar a Constituição "se
fosse digna do Brasil e de mim". Com isso indicava que pretendia assu·
mir a função de censor. Até então ele governava com José Bonifácio
que o defendeu. Mas, com o correr do tempo, romperam. A oposição
cresceu. A Assembléia forçou D. Pedro a aceitar suas leis, mesmo as
ordinárias, sem exercer o veto. Ele cedeu. A Assembléia, que era ao
mesmo tempo constituinte e legislativa exacerbou a crise, até que a
12 de novembro de 1823, D. Pedro a dissolveu. Nomeou um Conselho de Estado, elaborou um novo projeto de Constituição, submeteu-o
às câmaras municipais, que não haviam cessado de funcionar. Todas
o aprovaram. Algumas pediram mesmo "pelo amor de Deus" que dispensasse nova e arriscada Assembléia e pusesse o projeto cm vigor.
A 25 de março de 1821, ele declarou que "havendo os povos do Brasil.
juntos em câmaras, aprovado o projeto'', passava ela a ser a Constituição do Império. Dentro <los dispositivos do texto, foram eleitos Senado
e Câmara, instalados em 3 de maio de 1826. É uma forma anômala de
outorga, porque o soberano atribui a aprovação à vontade popular, e
não ao seu próprio poder absoluto, como em casos europeus.
O Pe. José Custódio, liberal mineiro, estabelece as bases de sua
filosofia política, a que serà fiel. Para ele, é a vontade elo povo que
deu origem ao poder real. Interessante é que atribuía ao Imperador o
poder executivo e o "moderador", termo que, cerca ele um ano depois,
seria empregado pela carta ele 25 de março para designar as funçõc<;
específicas daquilo que o doutrinador do tempo, Benjamin Constant.
chamava o pouvior rO'yal. É a coerência com sua filosofia política que
o leva a atribuir ao Imperador um lugar distinto na Câmara, "mas no
mesmo plano onde estiver o Presidente" da mesma Câmara, cargo para
o qual acabara de ser eleito por aclamação D. José Caetano da Silva
Coutinho, tendo como secretário Manuel José de Sousa França. Foi apro.
vado o seguinte dispositivo: "No topo da sala das sessões estará o trono
imperial, e no primeiro degrau, à direita, estará a cadeira do presidente
da Assembléia quando o Imperador vier assistir."

23/4

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Interpela o secretário Manuel de Sousa França, para que explicite
as razões pelas quais afirmara que "circunstâncias imperiosas" podem
exigir por vezes o voto secreto.
Sobre o escrutínio secreto, que querem adotar na Câmara, vota
contra. É a "favor ela votação pública."

30 de abril de 1823, t. I, p. 7.

N.&C.
José Martiniano de Alencar, pai do célebre romancista José de Alencar, era liberal exaltado. Também a ele repugna o voto secreto dos
deputados. O secretário da Câmara dá suas explicações. Votou-se que
se suprimissem os artigos do regimento referentes à votação secreta
(Anais, t. I, p. 7).
23/5

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Reclama severa discussão para o discurso que acaba de ser pronunciado:
"Muitos dos termos de que se serviu (o orador) são iliberais, especialmente quando diz que esta Assembléia pode
ter motivos de queixar-se; esta Assembléia não se queixa,
decreta."
2 de maio de 1823, t. I, p. 11.
N.&C.
O orador fora Andrada MaFhado, nome parlamentar do primeiro
Antônio Carlos. Note-se que este apóia ainda o Imperador e sustenta o
poder legítimo deste, provindo da mesma fonte que a Constituinte: a
vontade nacional. As duas concepções vão se chocar até o fim da Assembléia. Andrada Machado ironiza o Pe. Dias: "Mostra ignorar absolutamente o que é liberal; parece mui novo nestas matérias; não sei por que
ele achou iliberal o falar em graças e em queixas."
O Pe. Dias pede que o oraclo,r interrompa o discurso até que cesse
"a bulha da música que passava na rua." Andrada Machado reassume
a palavra e defende sua posição.
f

23/6

JOSÉ CUSTÓDIO DIAS

Não ataca pessoas, mas proposições. É novo mas sua novidade não
deve ser imputada. Volta a defender sua tese relativa à soberania do
Legislativo, em face do poder imperial:
"Quem duvida que esta Assembléia é soberana, constituinte e legislativa como representante da nação, prerrogativas inauferíveis, e que se não podem comunicar pela sua original indivisibilidade? E se não conhece superior pela sua
independência, segue-se que não tem a quem se queixe. Reconhece o Imperador constitucional a quem prestou, e fará
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legalmente prestar, o devido respeito, em quanto é análogo
à causa a que a mesma Assembléia se propõe; o mais é servilismo. Esta Assembléia não há de omitir atribuições que deva
dar o Imperador, e também uma só não lhe dará que não
lhe compita, sendo fiel aos seus representados."
2 de maio de 1823, t. I, p. 11.

N.&C.
Com todo respeito à Coroa, o Pe. Dias será sempre intransigente
na defesa dos direitos do Legislativo.
23/7

JOSÉ CUSTóDIO DIAS
"Parece-me que é necessário discutir a fala que fez o
orador da deputação, pois não sei por que se chama primeira
sessão imperial quando ela é nacional. [ ... ] Eu creio que é
da competência da Assembléia discutir esta fala; e se lhe
compete, é a primeira coisa em que devemos cuidar. (A ordem!
A ordem!)"
2 de maio de 1823, t. 1, p. 12.

N.&C.

O secretário acabara de ler o texto da saudação que José Bonifácio
de Andrada e Silva lera ao Imperador, solicitand0-lhe marcar: "a hora
em que Vossa Magestade Imperial benignamente determina vir ao seio
da mesma Assembléia para abrir seus augustos trabalhos, e celebrar a
primeira sessão imperial". É este trecho que o Pe. Dias impugna, inspirado na sua filosofia relativa à origem do Poder Legislativo. A Assembléia era "nacional", porque eleita pela nação; não era "imperial", porque não fora nomeada pelo soberano. Posta a votos, a proposta do Pe.
Dias é rejeitada, por pressão de Andrada e Silva: "Como legítimo representante da Assembléia, sua fala não era objeto de discussão".

23/8

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Intercede, em nome de sua província, cm favor do Sr. Pedro José
da Costa Barros, eleito deputado pelo Cear:í, mas que no momento se
encontra preso, inocentemente, devido a falsas acusações de ter partici.
pado nas perturbações ocorridas no Rio de Janeiro, no dia 30 de outubro de 1822. Propõe ao Governo:
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"l.º Que se é só por precaução de segurança pública
que se acha preso Pedro José da Costa Barros, como nenhum
indício perturbador apareça contra ele, sucedendo estar eleito deputado pela província do Ceará, seja imediatamente
posto em liberdade, para poder vir tomar o seu competente
assento nesta augusta Assembléia.
2. 0 Que no caso de terem então jurado contra ele algumas testemunhas na devassa, que o fizessem pronunciar criminoso, seja o seu processo imediatamente mandado julgar
por ministros hábeis e imparciais, para, no caso de ser julgado inocente, vir quanto antes exercer as funções de deputado."

5 de maio de 1823, t. 1, p. 19.
N.&C.
Costa Barros fora eleito constituinte em Lisboa, mas preferira ficar
no Rio, trabalhando pela independência. Era cearense. Mais tarde será
presidente de sua província natal e reprimirá a revolução em que tomará
parte José Martiniano de Alencar, seu defensor na Constituinte.

23/9

LUíS INACIO DE ANDRADE LIMA

Fazendo menção à Fala dp Trono, diz que ela é, no espírito, favorável à Constituição, mas que o monarca usa de ambigüidade no que
diz respeito à elaboração da mesma. Assim, ele usa frases tais como:
"que seja digna do Brasil e cj.e Mim", dizendo que, dessa forma, a defenderá.
Não acha certo que Sua Majestade pretenda por si só julgar a bon·
dade da Constituição:
"Estou persua4ido que esta Assembléia se empenha em
fazer uma Constituição digna do Brasil e portanto digna de
seu monarca constitucional . "
Propõem que no voto de graças se declare:
"A Assembléia se persuade não poder deixar de fazer uma
Constituição digna do Imperante e do Brasil por assim con·
fiar nos seus sentimentos nobres e patrióticos."
6 de maio de 1823, t. l, p. 23.
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vez estas indiferenças; e seja uma só a voz da nação e a do
chefe do Poder Executivo, por mais arriscada que for a crise."
N.&C.

6 de maio de 1823, t. I, p. 23-24.

A declaração do Imperador, condicionando a Constituição à sua
aprovação, será tomada como um desafio.

23/12

FRANCISCO MUN IZ TAVARES

Volta a defender as palavras de Pedro I, contra os ataques dos deputados mineiros, Pe. Dias e José Antônio da Silva Maia, que contestavam
o direito do Imperador de não aceitar a Constituição que viesse a ser
elaborada pela Câmara:
"Fomos eleitos para fazer uma Constituição; e para a fazermos não se nos mandou pedir bases; uma proposição tal
não deve jamais consentir-se que passe entre nós. Se o monarca, por infelicidade nossa (o que não creio), julgar que a
Constituição, que ,com desvelo pretendemos fazer, não merece
a sua aprovação, ~~le seguirá o que a sua consciência lhe ditar; preferirá antc.~s deixar de reinar entre nós; fará o que
a prudência lhe aconselhar, entretanto que nós vamos também fazendo aqu\lo de que somos incumbidos. Tomo portanto a instar que acabemos com esta discussão. [ ... ] Creio
que a fazer-se alguma emenda, bastará dizer-se que havemos
de fazer uma Corstituição digna do Brasil; porque estando
os interesses de S1.p Majestade indentificados com os do povo,
fazendo-se uma Constituição digna do Brasil, necessariamente
há de ser tambéJ11l digna do Imperador. "
N.&:C.

6 de maio de 1823, t. I, p. 24 e 27.

A discussão se concentrava sobre o voto de graças, resposta à Fala
do Trono. Julgava a oposição que não deveria faltar um repúdio à
'\firmação do Imperador. Q võto ele graças fora 1ido pelo presidente
da Câmara, D. José Caetano da Silva Coutinho. Na mesma sessão, o
texto foi aprovado, com ligeira emenda: "A Assembléia confia que fará
uma Constituição digna da nação brasileira, digna de si mesma e do
Imperador" (Anais, t. 1, p. 27).
No dia 9, uma deputação foi nomeada para levar ao Imperador o
voto de graças da Assembléia. Na ocasião, Andrada Machado faz um
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discurso de saudação encomiástica ao Monarca, cujo texto lê no plenário, de volta da deputação (Anais, t. l, p. 38).
23/13

JOSÉ CUSTóDIO DIAS
"O povo brasileiro tem posto em nós a sua confiança, e
espera que façamos uma Constituição digna dele; mas eu
me considero e a todos nós em críticas circunstâncias, logo
que se suscita a questão se Sua l\fajestade imperial merece
mais amor do público, e tem mais influência na opinião geral do que a Assembléia; pois cm tal caso poderá ele dar
uma Constituição ou pelo meio da força descoberta, ou por
qualquer maneira injusta, entretamo o povo nos encomendou uma Constituição mui conforme aos seus sentimentos. [ ... ] Eu não quero a liberdade licenciosa, mas a liberdade bem entendida; e a favor dela sempre clamarei, como
órgão do povo, sem jamais me desviar deste caminho por
temor ou cobardia. É, pois, muito prudente prevenir-nos
para não perdermos o nosso trabalho, nem darmos armas
contra nós mesmos."
li de maio de 1823, t. l, p. 23-25.

N.&C.
Parece óbvio que a melhor maneira de prevenir qualquer arbitrariedade do jovem e impetuoso Imperador era começar logo a elaborar ;L
Constituição que o povo esperava da Assembléia. Entretanto, nad<t leva
a crer que os deputados estivessem empenhados nessa elaboração.
Um dos erros fundamentais do Governo no episódio da constitucionalização, observa Tobias Monteiro, foi não ter fornecido à Assembléia um anteprojeto, a fim de abreviar a elaboração da Carta. Talvez
tenha havido escrúpulo de parecer uma invasão das atribuições dos deputados, já que havia pouca experiência de assembléias no gênero. Hoje
em dia os anteprojetos são sempre elaborados previamente por comissões
técnicas. Naquele momento esta iniciativa poderia ser levada a mal.
O resultado foi que só em setembro apareceu o projeto de autoria
ele Antônio Carlos, que ele mesmo declarou ser uma simples compilação
para servir de base à discussão, aliás, em ritmo lento. Com a passagem
dos Andraclas para a oposição, e a efervescência jornalística, tudo se agravou. A Constituição que José Bonifácio desejara quando ministro, monitrquica, mas liberal, parecia ele difícil elaboração.
O alarma do Pe. Custódio Dias tem pois todo fundamento.
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23/16

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Sempre se oporá a que a Assembléia tome deliberações apressadas
sobre objetos importantes, como é o caso de se confirmar leis já existentes no país. Acha que isto não se pode fazer sem proceder a demorado exame.
7 de maio de 1823, t. 1, p. 34.
N."&C.
Estava em discussão o projeto de Pereira da Cunha, declarando em
vigor a legislação portuguesa anterior à Independência. Apesar da intervenção de Muniz Tavares, o projeto vai à impressão.

23/17

BELCHIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA

Respondendo a Silva Maia, crê que a Assembléia não tem autoridade para interromper· o processo contra os maçons.
7 de maio de 1823, t. I, p. 35.

N.&C.
Estava em discussão o projeto apresentado por João Antônio Rodrigues de Carvalho:
"l.º - Fica desde já cassado e revogado o Alvará de 30 de março
de 1818, pela barbaridade das penas impostas contra as sociedades secretas.
2.º - Todos os processos pendentes em virtude do mesmo Alvará
ficam de nenhum efeito, e se porão em perpétuo silêncio, como se não
tivessem existido, tendo para esse fim o presente decreto o efeito retroativo.
3.º - Não é contudo da intenção da Assembléia aprovar e confirmar pelo presente decreto as sociedades secretas, antes deixa para tempo competente a legislação sobre este objeto."
O Pe. Muniz Tavares intervém negando urgência ao projeto, o que
provoca as intervenções seguintes.
O Pe. Belchior era primo dos Andradas, interessados em combater
o grupo de Ledo, que dominava a maçonaria.
23/18

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

A propósito do projeto sobre as sociedades secretas, entende que
a Assembléia está
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"em estado organizante [sic], está revestida de todos os poderes, e que longe de ter lei a que se sujeite, é ela que as
dirige todas. "
7 de maio de 1823, t. 1, p. 35.
N.8cC.
O Pe. Custódio é um fiel seguidor da soberania absoluta da Assembléia.
23/19

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Vota urgência para o projeto do Sr. Deputado João Antônio Rodrigues de Carvalho, que cassa e revoga o Alvará de 30 de março de
1818, pela barbaridade das penas impostas contra as sociedades secretas:
"Talvez em virtude do citado Alvará estejam homens presos,
sofrendo penosos incômodos, cujos males se terminarão com
a revogação do mesmo Alvará."

N. 8c C.

7 de ma10 de 1823, t. I, p. 35.

Trata-se do Alvará de D. João VI mandando fechar todas as sociedades secretas, isto é, a maçom1ria, que estava se difundindo na própria
Corte: "Sou servido declarar por criminosas e proibidas todas e quaisquer sociedades secretas de qtialquer denominação que elas sejam, ou
com nomes e formas já conhecidas." Todas deverão ser consideradas de
agora cm diante como feitas "para conselho e confederação contra o rei
e contra o Estado" (Alvará de 30-03-1818) .
A lei da Constituinte de 20 de novembro de 1823, mandada publicar por D. Pedro 1, quebrou os dentes da repressão às sociedades
secretas:
"Art. 1.0 [Revoga o Alvará citado}.
Art. 2. 0 Todos os processos pendentes em virtude elo mesmo Al·
vará ficam de nenhum efeito e se porão em perpétuo silêncio, como se
nunca tivessem existido [isto é.. anistia] [ ... ].
Art. 3.° Ficam proibidas todas as sociedades secretas.
Art. 4.0 Serão consideradas sociedades secretas as que não participarem ao Governo a sua existência, os fins gerais da associação, com
protesto de que se não opõem à ordem social, ao sistema constitucional
estabelecido neste Império, à moral e à religião cristã, etc."
Seguem-se as disposições penais e processuais contra os que não se
submeterem à exigência do art. 4. 0 • Este artigo tornou praticamente
livre o funcionamento das lojas.
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23/20

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Queixa-se do mau funcionamento dos trabalhos da Câmara:
"Fala-se, fala-se, fala-se, e por fim, sem concluirmos nada,
achamo-nos fora da matéria, e da ordem, e com muito tempo
perdido. É preciso considerar, Senhores, que o povo, que por
ora nos escuta com gosto, se vir que se passam quatro e cinco
meses sem nada fazermos, talvez perca a confiança que tem
em nós, e então tudo irá mal."

7 de maio de 1823, t. I, p. 36.
23/21

JOSE MARTINIANO DE ALENCAR

Diz que sempre que se trata, .na Câmara, de medidas para socorrer
a humanidade oprimida, vota urgência, principalmente esta medida que
propõe anistia, o que aliviará o mal de muitos homens. Refere-se ao
Alvará de 30 de março de 1818.
Diz:
"Desde 30 de outubro do ano passado a marcha dos negocios
políticos do Brasil não é serena e regular. O Governo tem
tomado medidas violentas e anticonstitucionais: têm-se prendido homens sem culpa formada; têm-se deportado outros;
abrindo-se uma devassa não só na Corte mas pelas províncias,
que nada menos é que uma inquisição política; a liberdade
da imprensa está quase acabada, senão de direito, ao menos
de fato. [... ] Os escritores de maior nomeada estão deportados ou presos; os espíritos aterrados; muita gente timorata,
desconfiada e vacilante; teme-se, desconfia-se do despotismo,
e, o desgosto é geral. "
9 de maio de 1823, t. I, p. 42.
N. &:C.

Discutia-se um projeto de amstia apresentado pelo deputado pelo
Rio Grande do Sul, Antônio Martins Bastos:
"1. 0 Que se conceda plena, e completa anistia a todos aqueles que
direta ou indiretamente se tenham envolvido em objetos políticos, pelo
que respeita à sagrada causa da Independência, e ao sistema de governo
monárquico constitucional, que felizmente temos adotado; quer se achem
presos, ausentes ou expatriados.

;J

2. 0 Que a presente amst1a seja extensiva a todas as pessoas contra quem se tenham já começado processos ou pronunciado sentenças."
Alencar revela aqui urna louvável independência. O gabinete Audrada prendera, deportara e ainda processava, em vários pontos do país,
seus adversários, entre eles alguns próceres da Independência corno Ledo,
que tivera de fugir para o estrangeiro.
Alencar tem a coragem de dizer a verdade diante de um Governo
poderoso. Os Andradas combatem a anistia, que cai por 35 contra 17
votos. Mas notava-se uma certa indisposição contra o autoritarismo dos
Andradas. As queixas subiam de ponto e a 17 de julho os Andradas
se demitem. D . Pcêlro não só mandou suspender as devassas e soltar os
presos, como nomeou chefe de polícia um adversário dos Andradas, Estêvão de Resende.
23/22

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Defende a posição de Costa Barros, submetido a uma devassa. A sentença não pode ser dada por se aguardarem as defesas dos réus ausentes.
Como já se acha pronunciado, realmente não pode tomar parte nos trabalhos da Constituinte. Espera, assim, a solução do caso pela concessão
da anistia, já proposta. Retira a indicação anterior sobre o caso de
Costa Barros.
10 de maio de 1823, t. 1, p. 44.
23/23

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Defende a eleição do Pe. Venâncio Henriques de Resende, cujo diploma foi negado pela Câmara ele Olinda por ter ele defendido idéias
republicanas em jornais da província. Entende que se devem publicar os
artigos impugnados.
"O requerente deve ser logo e logo reintegrado em um lugar
do qual só a maledicência e a intriga o têm esbulhado; e essa
Câmara [de Olinda] que tão erradamente procedeu, usurpando jurisdições que nunca lhe competiram, deve ser com severidade repreendida."
14 de maio de 1823, t. I, p. 49.
N.&C.
A Assembléia rejeitou a proposta de repreensão it Câmara de Olinda, que fora proposta pela comissão designada para dar parecer sobre
o requerimento do Pe. Venâ11cio.
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23/24

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Lê e interpreta benevolamente os artigos considerados republicanos
de autoria do Pe. Venâncio Henriques de Resende, publicados em Recife nos periódicos Marimbondo e Pernambucana. Vota a favor do parecer, reconhecendo-o deputado.
16 de maio de 1823, t. I, p. 53-59.
N.&:C.

Trava-se longo debate em torno do parecer da comissão. Do debate
participam os padres deputados nas intervenções seguintes.
23/25

JOSÉ :MARTINIANO DE ALENCAR

A favor do reconhecimento do Pe. Venâncio Henriques de Resende.
Defende a doutrina dos artigos do Pe. Venâncio, entendendo que não são
de um republicano, mas de um perfeito constitucional.
16 de maio de 1823, t. I, p. 57.
23/26

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Defende novamente o Pe. Venâncio Henriques de Resende, acusado
de querer introduzir a república no país.
Aprova o parecer da comissão que pede a admissão do Pe. Venâncio
como deputado, que é de direito, na Assembléia.
N.8cC.

16 de maio de 1823, t. I, p. 57-58.

f

. ;J j

O Pe. Venâncio Henriques declarara-se de fato republicano anteriormente. Mas na Constituinte não foi extremado, antes várias vezes votou
com o centro.

23/27

BELCHIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA

Declara-se pela exclusão do Pe. Venâncio por se manifestar favorável às idéias da Revolução de 1817, francamente republicanas:
"Foi justamente excluído de deputado."
16 de maio de 1823,

t.

l, p. 58.
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N. &: C.

Ponto de vista evidentemente do gabinete Andrada.
28/28

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Não está convencido de que o Pe. Venâncio seja republicano. Vota
pelo seu reconhecimento.
16 de maio de 1828, t. 1, p. 59.
N.&:C.

Na mesma sessão, decidindo a Assembléia reconhecer o Pe. Venâncio,
requer Mons. Muniz Tavares que se solicite o seu diploma à Câmara de
Olinda, podendo ele entrar logo em exercício. O Pe. Venâncio toma
assento na Câmara na sessão do dia seguinte (Anais, t. I, p. 61).
23/29

FRAJ\'CISCO l\IUNIZ TAVARES

A favor que se revogue o Alvará de 30 de março de 1818.
"Custa a crer que qo séc. XIX aparecesse um tão extravagante Alvará. Custa mesmo a conceber que houvesse homens
tão degenerados que o aconselhassem! [ ... ] Impor penas e
penas atrocíssimas a homens só porque se reúnem em segredo, é até onde pode chegar o excesso da tirania!"
Explicita, porém, que assim não pretende elogiar as sociedades secretas:
"Não sou nem posso ser, tendo a ventura de viver presentemente em um país livre; eu falo somente contra a desproporção das penas impostas no precitado Alvará, falo contra
essa barbaridade qlle a legislação filosófica tanto condena,
e com razão."
17 de maio de 1823, t. I, p. 62.
28/80

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

A propósito de presos pronunciados em devassas, manifesta-se no
sentido de que
"à exceção de alguma injustiça notória, desejaria que não

tomássemos conhecimento de casos particulares",
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ficando a Comissão de Petições com a faculdade de resolver os casos.
Não nega o direito de petição; mas se trata de discriminação de poderes.
17 de maio de 1823,

t.

I, p. 69.

N.&C.
As devassas abertas em todo o pais haviam levado muitos às prisões,
inclusive deputados como Costa Barros. Ledo exilara-se. Naturalmente
muitos reconiam à Assembléia, que não poderia intervir em casos sub
judice.
23/31

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Contra o exame pela Assembléia de petições relativas a processos
sub judice. A Comissão de Petições deve decidi-las de plano, sem leválas a plenário; aliás, a Assembléia não exercerá suas funções. Qualquer
caso excepcional será levado ao conhecimento dos deputados.
"Nós somos do povo, vivemos com o povo, nossas casas são
doutros tantos particulares, não estão cercadas de guardas; sOmos, pois, de pronto e fácil acesso a qualquer indivíduo e,
portanto nunca as queixas de qualquer cidadão deixarão de
chegar ao conhecimento da Assembléia, quando ele peme
que a Comissão das Petições não julgou boa a matéria. [ ... )
Isto mesmo foi o que eu vi praticar nas Cones de Lisboa ...
17 de maio de 1823, t. I, p. 69-70.

N.&C.
Acabavam de ser lidos quatro pareceres da Comissão de Legislação,
sobre petições de assembléias provinciais, câmaras de vereadores e víLimas de devassas. É sobre eles que o Pe. Tavares enuncia sua tese: "não
estamos aqui para decidir questões particulares, mas para tratar do bem
geral" (Anais, t. I, p. 69).
23/32

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

A favor do pagamento de uma indenização a José Vieira de Matos,
que fora Procurador Geral da província <lo Espírito Santo no Conselho
de Procuradores das Províncias, órgão que precedeu a Assembléia e pediu a convocação desta, sem que tivesse qualquer indenização pelas suas
d<>spcsa~.

"Todos concordam que o cidadão que serve o público deve ser
pago pelo público; ora se isto é verdade reconhecida, e este
procurador não tem com que subsistir, como lhe havemos
negar alguma recompensa do seu serviço na moeda de que
ele precisa?· Embora não haja título; embora lhe falte esse
direito rigoroso que se funda em lei positiva, como sabemos
que trabalhou, e que não tem com que se. sustentar, tem direito suficiente a ser atendido. Nós também aqui estamos para
defender os direitos da humanidade."

21 de maio de 1823, t. I, p. 80.

N.&C.

A Assembléia decidiu que não era devida nenhuma indenização de
direito, mas mandou pagar por eqüidade.
JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

23/33

A favor de se anistiarem todos os presos políticos do Brasil, pois,
em sua opinião, os castigos dos crimes de opiniões não salvam os governos, antes, adiantam a sua ruína, uma vez que estes castigos só servem para exasperar os punidos; porque se supõem inocentes:
'"Julgo preferível trazÇ-Ios ao nosso seio por meios brandos que,
quando os não convençam dos seus e1Tos, excitarão ao menos a sua gratidão para com o Governo paternal que se compraz de fazer graças aos mesmos de que se julga ofendido.[ ... ]
Por outro lado, Sr. Presidente, eu não vejo em que esta anistia possa prejudicar o país. À exceção das duas províncias
do Norte, que não tê~m aderido à nossa causa pela influência
européia, em toda a parte se tem gritado 'Independência e
Império', todos estão conforme neste grande princípio; se há
divergência é em opiniões secundárias, é nos meios que cada
um julga dever aplicar para se conseguir o mesmo fim. [ ... ]
Não se tema que a anistia traga para entre nós inimigos da
nossa causa; há de trazer-nos muitos cidadãos amantes dela,
e que talvez só padecem pelo muito que a amam.
Acrescenta:
"O único meio de prevenir as revoluções acha-se na marcha
justa e legal do governo; quando este assim obra, ou as não
há, ou não medram. "
21 de maio de 1823, t. I, p. 84-85.
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N.&C.
Alencar volta a sustentar a boa doutrina da paz política pela tolerância, em favor de muitos presos e deportados por simples suspeitas de
não terem aderido à causa da Independência.
23/34

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Combate o projeto que pretende anistiar todos os presos políticos
do Brasil pois acha que só trará incômodos para o país. Será mais honroso para os presos, saírem por uma sentença.
"Franquearemos os portos aos nossos inimigos? Não o
posso crer; eu faço, Senhores, um alto conceito de vossas virtudes patrióticas; e por conseqüência não posso esperar que
procedais de semelhante maneira. Eu bem que desejaria salvar a todos, se todos conhecessem, depois do seu erro, os seus
deveres; mas quando é isto difícil, a experiência me tem mostrado. [ ... ]
Causa-me horror só o ouvir falar em revolução; exprimo-me francamente como um célebre político dos nossos tempos - Les révolutions me sont odieuses parce que la liberté
m'est chere. Odeio cordialmente as revoluções, e odeio-as porque amo em extremo a liberdade; o fruto ordinário das revoluções é sempre, ou uma devastadora anarquia, ou um
despotismo militar crudelíssimo; a revolução sempre é um
mal, e só a desesperação faz lançar mão dela, quando os ma·
les são extremos."
N.&C.

21 de maio de 1823, t. 1, p. 90.

O velho revolucionário Mons. Muniz Tavares votou contra a anistia. Teme a mudança de governo.

23/35

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Propõe projeto beneficiando com a cidadania brasileira portugueses
residentes no país e adeptos à causa brasileira, mas expulsando os de
conduta suspeita.
Propõe também que a partir da publicação do presente decreto,
nenhum estrangeiro seja mais admitido em qualquer lugar de honra, de
confiança ou interesse, sem que preceda a carta de naturalização conce-
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dida pelo Governo, para o que haverá o mais rigoroso escrúpulo, marcando-se desde já, enquanto não se conclui a Constituição, sete anos de
residência não interrompidos e possessão de propriedade territorial.
22 de maio de 1823, t. I, p. 91.

N.&C.
A expulsão dos portugueses suspeitos, projeto jacobino, desaprovado por José Bonifácio, teve o apoio até hoje misterioso de Antônio
Carlos. Através desta discussão muitas farpas foram atiradas ao próprio
Imperador. Otávio Tarquínio de Sousa e Tobias Monteiro examinam
detidamente este episódio, talvez o que mais tenha separado o Imperador
da Assembléia. (1) Há quem sugira que o projeto serviu somente de
sondagem de opiniões. Muniz Tavares representava Pernambuco, onde
o antilusitanismo era inbenso, agravado com a repressão em 1817. Ainda
em 1848 os portugueses serão de fato expulsos. O pai de Oliveira Lima
teve de fugir para não morrer.
Foi esse sentimento que provavelmente dominou Muniz Tavares,
menos exaltado em outros setores.
O projeto, cuja integra consta, dos Anais, foi rejeitado, mas acirrou
muito os ânimos contraproducente1nente.
23/36

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Contra a anistia:
"Muito mau professor de saúde pública é, Sr. Presidente,
aquele que, cedendo às emoções de uma humanidade ímpia,
não ousa, não se anima, para preservar o corpo do Estado, a
separar dele, pela amputação, membros que o ameaçam e
contagiam."
Reconhece a existência de casos dolorosos, como o Cônego Januário
da Cunha Barbosa.
"O mais seguro, porém, é atender pela tranqüilidade pública."
22 de maio de 1823, t. I, p. 93.
(1) SOUSA, OTÁVIO TARQU1NIO DE. História dos Pensadores do Império.
Rio de Janeiro, Ed. Jo>.é Olympio, 2.ª c:d. 1957.
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N.&C.
O Pe. Januário lutara bravamente pela Independência, e se associara a Joaquim Gonçalves Ledo para criar uma imprensa no Rio de
Janeiro. Viajara para Minas Gerais a fim de apressar a aclamação de
Pedro 1. Sua amizade com Ledo mereceu-lhe as iras de José Bonifácio.
"Quando voltava à Corte, foi preso a 7 de setembro de 1822, recolhido à fortaleza de Santa Cruz e deportado para a Europa [ ... ] por
influência de José Bonifácio, então Primeiro-Ministro, sem ter havido
processo, sem se lhe abonar subsídio algum para manter-se em país estranho. Em 1823, considerado inocente, voltava do exílio, dando-se a
coincidência de encontrar no mar o mesmo ministro, seu perseguidor,
que por sua vez ia deportado para a Europa." (2)
D. Pedro procurou reparar-lhe o;; agravos fazendo-o cônego da capela imperial.
23/37

JOSÉ CUSTÓDIO DIAS

Critica seus colegas que vêm discutindo se se deve ou não amsttar
os presos políticos. Acha que antes de se discutir isto, precisa de ser
outra coisa decidida: se a Assembléia tem ou não poder de conceder
anistia.
Se se resolver que a Assembléia tem esta faculdade, então procurarão
ver se é conveniente concedê-la nas atuais circunstâncias do país.
22 de maio de 1823, t. I, p. 93.
N.&C.
O Pe. José Custódio procede com o maior bom senso. A amst1a é
medida polítirn por excelência. Caberia a uma Assembléia Constituinte
e Legislativa resolver o assunto?
Era óbvio que, ou o Governo -estaria de acordo e caber-lhe-ia a iniciativa, ou em desacordo e o voto seria praticamente um voto parlamentar
de desconfiança. O Gabinete Andrada venceu, mas foi autêntica vitória
de Pirro. Os perseguidos recorreram, como é natural, a Olltros meios.
Martim Francisco em 1832 acusou a Marquesa de Santos de ter intervindo no assunto por interesse monetário. Mas a questão era muito
ampla e as correntes bastante poderosas para o caso ter explicações unicamente através da petite histoire.
(2)

BLAKE, SACRAMENTO. Dicio111írio Bibliogrtifico Bra1ileirn. Vol. III, p. 1!94.
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23/38

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Replica ao Pe. José Custódio Dias.
"A ordem do dia é se deve conceder-se ou não a anistia."
Tratemos desta questão. Depois, com reflexão, do que propõe o
Pe. Custódio.
22 de maio de 1823, t. 1, p. 93.
N. &:C.

O Pe. Muniz Tavares prende-se à ordem do dia, talvez para evitar
a questão mais fundamental levantada pelo Pe. Custódio Dias.
23/39

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Defende a posição de Custódio Dias:
"Como discutir o projeto de anistia, sem decidir a questão se
a Assembléia pode ou não concedê-la? Eu, portanto, tratarei
ambas as questões: 1.0 , se a Assembléia pode conceder anistia; 2.º se ela tem lu{01'."
Reconhece que a questão é espinhosa:
"Se se concede a anistia, um partido se exaspera; se se nega,
outro se indispõe contra a Assembléia; tudo é comprometimento; mas é preciso coragem. Os legisladores não vêm para
aqui vingar nenhum partido: a razão e a justiça devem ser
o seu farol."
O coração o inclinaria para o lado da anistia:
"Basta que duas vezes eu tenha sido vítima das maiores desgraças, para que meu coração se interesse pelo infeliz."
Mas a razão o leva a votar contra a anistia por agora. Não, porém,
pelas razões alegadas.
"Eu ouvi na discussão de ontem um ilustre deputado sustentar que só o Imperador ou a nação em massa podia perdoar e conceder anistias. Em verdade só a nação em massa
tinha esse poder; mas isso era quando só a nação em massa
tinha o direito de fazer a lei, porque então só ela podia dis-
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pensar na lei de que só ela era autora; mas hoje no adotado
sistema de governos representativos, em que a nação nomeia
os seus representantes e lhes delega o poder de fazer as leis,
delega-lhes por igual razão o poder de as derrogar, anular,
interpretar, ampliar, suspender e dispensar; por isso claro
fica que esta Assembléia tem o poder de conceder anistias."
Dizer que só a nação tem o poder de anistiar é
"recorrer a princípios puramente democráticos, quando se é
abertamente inimigo de democracias."
No fundo se pretende com esta manobra,
"fazer cair exclusivamente nas mãos do Imperador o direito
de conceder anistias .
É verdade, que a Assembléia não deve descer a casos particulares, como seria um perdão; mas também o Imperador
não se deve estender a casos geras que precisam legislação,
como é uma anistia. Tenha embora o Imperador esse direito, mas com a exclusão da Asse.mbléia, nunca. Engana-se o
ilustre deputado quando pensa que só o Imperador tem esse
direito; tem-no por concessão; tem-no pelas conveniências e
não por essência. Não o tem por essência, porque nem sempre os monarcas gozam deste direito."
Discorda da outra razão alegada para negar à Assembléia o direito
de anistiar, baseado no fato de que pela aclamação do Imperador, o
Brasil já está constituído como nação. Donde se segue que
"esta Assembléia não é constituinte. [ ... ] Uma nação só se
constitui quando organiza o seu pacto social, no qual marca
as condições debaixo das quais os homens cedem dos seus
originários direitos, e pelas quais se conhece as vantagens
que eles tiram dessa sessão. Eu não toco na monarquia; isto
está decidido e feito pelos povos. O que digo é que quando
os povos aclamaram o Imperador, não foi para que ele governasse em absoluto; os brasileiros não querem ser escravos.
Aclamaram o Imperador na implícita e mesmo explícita condição de governar debaixo de uma Constituição: mas quem
há-de fazer essa constituição? [ ... ]
A Assembléia brasiliense é quem deve fazer esta Constituição. Isto é o que queria dizer, jurar Sua Majestade Imperial a Constituição que fizer a Assembléia do Brasil.
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Concorra ele para essa obra com o seu voto como cidadão, e cidadão qualificado, que com a experiência dos negócios pode ter uma razão poderosa contra tal ou tal disposição; e então a Assembléia, que certamente se não leva
por caprichos, atenderá a essas razões; mas não ser a Assembléia constituinte ... ter o Imperador o 'veto' sobre a Constituição! jamais. A Assembléia é pois constituinte; e mesmo
não o sendo, compete-lhe o poder de conceder anistia."
As razões pelas quais se opõe agora à anistia provêm da situação
conturbada em que se encontra a nação:

"A anistia é de absoluta necessidade quando, depois de
uma grande luta, em que grandes partidos se chocaram e
foram-se às mãos, estando tudo já tranqüilo, é preciso opor
uma carreira à geral perseguição de uma parte do povo contra a outra.
A nossa luta continua ainda; a Bahia está como se sabe;
o Piauí em briga; o Pará e Maranhão não têm ainda aderido; [ ... ] e nosso inimigos ainda com proporções para perturbar-nos. Deixerpos segurar a nossa causa; quando estivermos tranqüilos, e nossos inimigos fora do estado de nos poder perturbar, e11tão a anistia é indispensável, porque o
Brasil não pode perder um só homem, e muito menos fazer
uma proscrição geral, porque muita gente, sem dúvida, há de
ficar envolvida nq partido oposto.
Eis aqui os princípios em que me fundo para votar por
ora contra o pro~eto, porque acho inconveniente uma anistia agora, outra ô.aqui a pouco. Se com tudo esta se faz
extensiva ao futuro, eu sou dócil, e votarei por ela, apesar
da sua impropriedade."
22 de maio de 1823, t. 1, p. 93-95.
N.&C.
O Pe. Venâncio inaugura sua atuação na Câmara com uma posição
paradoxal. Opõe-se à anistia, ele que tanto dela precisara como antigo
revolucionário de 1817. Mas, por outro lado, defende a soberania do
Legislativo com desassombro, sem esconder aliás as raízes rousseaunianas
de seu liberalismo.
Note-se que a expressãp "democracia" ainda não é aceita mesmo
por elementos avançados, co~no o orador. José Bonifácio chegara a dizer

que repudiava "os princípios metafísicos, causa dos horrores da França.
Queremos uma Constituição que nos dê aquela liberdade de que somos
capazes. Não haverei de concorrer para a formação de uma Constituição
demagógica, mas sim monárquica." (3)
O projeto de anistia implicava na libertação imediata dos processados em São Paulo, pelo movimento antiandradista de 1822. Era pois um
voto contra José Bonifácio. O Pe. Venâncio apóia então o Patriarca.
Desde a outorga da Constituição, D. Pedro ficara suspeito de antidemocrático. Contribuiu para reforçar a suspeita a repressão que exerceu contra o movimento separatista de Pernambuco. O fato tornou-o
antipático aos nortistas. Especialmente os padres do Norte, dentre os
quais uns 50 tinham tomado parte na Revolução de 1817, ficaram profundamente ressentidos.
Curiosa atitude do Pe. Venâncio. Confunde o direito de veto, inerente a qualquer poder executivo, especialmente em assunto político,
com poder absoluto. Mas, na espécie, vota com o Governo, por temor
das agitações.
23/40

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Esclarece sua posição contra a anistia.
"Os princípios democráticos [ ... ] hoje não têm lugar. São
como antigas moedas achadas debaixo de velhas ruínas, que
já não correm e apenas servem para museu; são princípios
que se encontram nos livros, mas pelos quais nos não devemos reger."
22 de maio de 1823, t. I, p. 99.
N.&C.
Que idéia teria o Pe. Venâncio dos "princípios democráticos", para
supô-los anocrônicos e superados, exatamente na fase histórica, na qual
no Ocidente ia começar a grande experiência política das democracias
representativas! O Pe. Venâncio respondia ao discurso de Andrada Machado que entendera mal suas posições relativas à anistia e à natureza
constituinte da Assembléia, a propósito da qual se referira a "princípios
democráticos". Andrada Machado parecia sentir nas palavras do Pe.
Venâncio um travo republicano.
(3)

SOUSA, OTAVIO TARQUtNIO DE. Op. cit. Vol. III. p. 19.
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23/41

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Reafirma seu voto pela anistia ampla. Mesmo que não passe o projeto resta-lhe o consolo de ter procurado remediar os males da humanidade e
"muito principalmente os de uma porção não pequena de
brasileiros que gemem oprimidos sem utilidade, antes em
grande prejuízo da causa pública."
N.&C.

22 de maio de 1823, t. I, p. 100.

O Pe. Alencar procura repor o debate nos seus devidos termos. Na

l.ª discussão do projeto de anistia, trata-se apenas de discutir a conve-

niência ou não da mesma. Só na 2.ª discussão será o caso de propor
emendas ao projeto de anistia. Vota assim para que se passe à 2.ª
discussão.

23/42

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Acha que a Assembléia 1deve ter a faculdade de poder anistiar, uma
vez que é constituída pelos representantes da nação.
Falando sobre as atribuições do monarca constitucional, acha que
deverão ser marcadas pelos representantes da nação, que não serão mesquinhos. Mas, se o monarca por ora exerce de fato poderes que os representantes não marcaram
"por não poderem obrar em antecesso à sua representação,
contudo ainda por direito e título legal, não se sabe que atribuições terá, e por isso não entendo os preopinantes que
parecem dizer já estar feita pela aclamação uma espécie de
meia Constituição; o que para mim são heresias em política.
Nós e só nós é que havemos de a fazer toda e nem o Imperador é capaz de deixar de aceitar, pois que há de ser conforme à razão, eqüidade e justiça, dando-se-lhe aquelas atribuições que sábia e judicialmente lhe competirem."

N. &C.

22 de maio de 1823, t. l, p. 100.

O Pe. José Custódio reitera seus princípios: os direitos do Imperador
vão derivar da Constituição. No momento ele só tem um poder de fato,
empírico. A Constituinte é que vai justificar e legalizar a existência da
Coroa.
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Vürios deputados protestam contra o fato de que a discussão estava fora da ordem. O Pe. Muniz Tavares pede o encerramento da discussão. Posto a votos o projeto, a anistia foi rejeitada em primeira
discussão. Votaram a favor os P.e•: José Custódio Dias, Luís Inácio
de Andrade Lima, José Ferreira Nobre e José Martiniano de Alencar.
Votaram contra os P.e• Belchior Pinheiro de Oliveira, Antônio da Rocha
lt'ranco, Manuel Rodrigues da Costa, José Antônio Caldas, Venâncio
Henriques de Resende, Francisco Muniz Tavares e Francisco Ferreira
Barreto.
23/43

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Denuncia o Didrio do Governo do dia 23 de maio de 1823, n.0 114,
porque as idéias nele expendidas não são
"as mais conducentes à harmonia e união do grande todo
brasiliense."
Afirma não ser pessoalmente contra a liberdade de imprensa, mas,
acrescenta, o que se publicou naquele Diário não deve ficar sem resposta. Com efeito, ali são acusados de desorganizadores os deputados
que defenderam a anistia e é sustentada a tese de que o Imperador deve
continuar com poderes ditatoriais até que a Constituição esteja terminada. Ora,
"isto é injurioso ao Brasil",
de vez que, reunida a Assembléia, só a ela compete dar a lei. Sugere-se
mesmo no artigo que o Imperador tem direito de dar uma Constituição,
"isto é, ir temerariamente contra os princípios recebidos, contra a opinião púbica, contra as idéias e luzes do século; é
querer fazer uma revolução geral em todo o Brasil que não
quer receber de ninguém a sua Constituição, pois quer fazêla como lhe pertence por um direito que exclusivamente lhe
toca."
24 de maio de 1823, t. 1, p. 104-105.
N.&C.

O que tanto revoltava o Pe. Venâncio foi o que de fato acabou
acontecendo: o Imperador outorgou uma Constituição.
O Diário do Governo representava ainda o pensamento do Gabinete
Andrada, que temia a total liberdade de imprensa.
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Além desse diário, publicava a Imprensa Nacional um Diário da
Assembléia Geral Constituinte e Legislativa, redigido por uma comissão
especial, que contava com a colaboração de um alto funcionário, Teodoro José Biancardi. Foi esse Diário da Assembléia, com as retificações
que trazia em apenso, a fonte para a publicação dos Anais do Parlamento Brasileiro, que começam a aparecer em 1874, por iniciativa de outro
excelente funcionário, Antônio Pereira Pinto. O Diário da Assembléia
Geral Constituinte e Legislati<m do Império do Brasil foi reeditado fac-similarmente em 1973, Brasília, Senado Federal, 3 vols.

23/44

JOSÉ :MARTINIANO DE ALENCAR
"Há lei de liberdade de imprensa; mas a questão não
é essa; a questão é que de fato não há liberdade de imprensa
no Rio de Janeiro de certo tempo a esta parte. ( ... ] Escreve
um partido em sentido contr{trio e outro partido, que poderia escrever em oposição, não escreve; e o motivo parece
ser porque aquele tem alta e poderosa proteção, ao mesmo
tempo que este é espezinhado e perseguido por frívolos pretextos. Parece-me, ver aqui o que já vi em Lisboa. Havia liberdade de imprensa, porém o partido ministerial podia escrever tudo sem i;ncômodo e o partido contrário, muitas vezes
debaixo de certq.s máscaras, era perseguido. (... ] aqui escreve-se contra um ministro, avançam-se doutrinas contra o
sistema que o Diário do Governo protege, eis o miserável
reputado anarquista, desorganizador, democrata etc., e como
tal perseguido e não talerado. Vemos, pois, que não há liberdade de escrever, é necessário remediar este mal; e sobre
isto devemos aplicar toda a nossa atenção. Sem a imprensa,
Senhores, perdidq. está a liberdade da pátria. [ ... ]
Declaremos que todos podem escrever sem susto e exprimir suas idéias da maneira que lhe parecer bem, ficando
só responsáveis pelo abuso segundo a lei."
24 de maio de 1823, t. I, p. 107.

23/45

JOSÉ ANTONIO CALDAS

Discussão dos ataques a deputados pelo Diário do Governo, impresso na Imprensa Nacional, mas pelo qual o ministério não se responsabiliza. Tendo o secretário Sousa França proposto a nomeação de um
procurador da Câmara, Teixeira de Gouveia lembrou que a lei de im-
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prensa designa o procurador da Coroa como órgão elo .Ministério Público para acionar os criminosos de imprensa. Diz então o Pe. Caldas:
"Se esse procurador da soberania nacional desempenhasse
bem os seus deveres, não estaria agora a Assembléia tomando
em consideração este negócio, e por isso entendo que deverá
ser advertido que lhe cumpre satisfazer melhor as suas obrigações sobre os papéis que se publicam."
N.&C.

24 de maio de 1823,

t.

1, p. 108.

Esta c1uestão foi das mais debatidas na Assembléia. José Bonifácio
afirmou lisamente que vigorava plena liberdade de imprensa no Império.
Se alguns .jornalistas haviam suspendido suas folhas fora por terem ficado endividados. "Cada um escreve o que bem lhe parece, e os que
não escrevem é porque não querem. [ ... J Diz uma falsidade quem assevera que não há liberdade." Responde Carneiro da Cunha: "Não existe
liberdade de fato, embora exista de direito, porque os escritores liberais
que escreviam no Rio de Janeiro calaram-se, desapareceram; e todos sabem que uns foram deportados, outros presos, e que clnúncias, devassas
inquisitoriais, perseguições e terrores agrilhoam o pensamento de quem
intenta escrever livremente."
José Bonifácio treplica: "O discurso do nobre preopinante é um
tecido ele falsidades, é uma miséria."
O Diário do Governo não era órgão oficial, por estranho que pareça. Era dirigido por funcionários do Ministério do Império, cujo oficialmor, Luís Moutinho, era homem da confiança de José Bonifácio (4).
:23/16

JOSÉ CUSTóDIO DIAS
"Como não aparecem escritores que manifestem a verdadeira opinião pública, por isto se diz que de fato está suprimida a liberdade de imprensa. Sua Majestade, quando
ainda príncipe regente, desaprovando o escrito intitulado
Compilador, disse ao seu autor em minha presença que escrevesse contudo o que quisesse, mas que se lhe dessem pan ·
caclas não lhas tiraria do corpo; e cu sobre isto lhe manifestei que a liberalicbde e não o terror lhe conciliaria o crédito

(4) LIMA SOBRINHO, ALEXANDRE JOSÉ BARBOSA. "Ação da Imprensa cm
Torno da Co11slilui1llc"'. Anais do ll Congresso de História Nacio11al. Rio tlc Janeiro,
rnl. I, p. 3;)7.
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que havia perdido na província de Minas, por se haver abandonado ao partido da tropa européia, sendo certo que a liberdade da imprensa por ele concedida lhe havia granjeado o
público louvor."
24 de maio de 1823, t. 1, p. 109.
N.&C.
O Compilador Constitucional Político e Literário Fluminense apareceu a 5 de janeiro de 1822. Era redigido por um pasquineiro famoso:
João Batista de Queirós.
Foi resolvido em 24 de maio que se oficiasse ao Governo para que
ordenasse ao Procurador da Coroa e Soberania Nacional que promovesse
acusação no juízo dos jurados contra os autores de semelhantes impressos,
e principalmente contra os autores do n. 107 do Diário do Governo, por
induzir suspeitas contra a boa fé e adesão da Assembléia à forma de
governo constitucional, recomendando o mesmo procurador que, como
ex-officio lhe incumbia, fizesse estas acusações em casos semelhantes. Os
crimes de imprensa eram julgados por um júri especial.
A propósito dos artigos publicados no Diário, permite-se historiar
a sua recusa, como a de seus companheiros de Minas, de participar nas
Cortes de Lisboa, e continua:
"Depois se apresenta no Rio de Janeiro um partido que quer dar ~
lei ao Brasil; mas desengane-se este partido de áulicos e cortesãos corrompidos, que o Brasil outra lei não recebe senão aquela que der esta
Assembléia; trabalhe embora o Regulador e todos esses servis e desprezíveis escritores para iludir o espírito popular; o público não se ilude."
Carneiro de Campos prqtesta contra a divagação do orador. O Pe.
Dias continua:
"Direi que esta Assembléia deliberante e constituinte tem o exercício
de direitos soberanos, e nas mãos as rédeas de toda a felicidade brasileira.
Infelizes de nós se ela não deliberar com a independência e liberdade
que lhe compete, fazendo instruir o público que esses escritores abjetos
e ilusores o escravizam quando pretendem deprimir a força moral da
Assembléia, mostrando esta que o espírito daqueles é a fraude e o artifício."
Explica a falsa opinião ~e que não há liberdade de imprensa: "não
aparecem escritores que manifestem a verdadeira opinião pública."
23/47

JOSÉ ANTôNIO CALDAS

Apresenta projeto proibindo a entrada de noviços nas ordens reli·
g-iosas. Na exposição de motivos, afirma:
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"Um império nascente, tal como o que há pouco acaba.
mos de criar entre nós, jamais poderá prosperar rapidamente,
sem que prospere a agricultura e a população. Estes dous
objetos tão essenciais à felicidade de qualquer estado, achamse nimiamente diminutos e atrasados.
Cidadãos que podiam prestar maiores serviços à sua pá·
tria cultivando um campo, ou dando súditos à nação, pelos
estreitos e encantadores laços do matrimônio, são coactos, por
um funesto prejuízo nascido de acanhada educação, à entrada no estado clerical e no claustro muitas vezes contra a
sua vocação. É pois preciso tratar de remover os obstáculos
que se opõem ao progresso dos dous referidos objetos."
24 de maio de 1823, t. 1, p. 109-110.
N.&C.
O texto do projeto era o seguinte:

"1.° Fica proibido provisoriamente da data do presente decreto em
diante até que a Assembléia delibere o contrário, a admissão de qualquer pessoa à entrada para noviciado em todos os conventos de um e
outro sexo, podendo somente ser admitidos à profissão os que, estando
já no noviciado, quiserem professar.
2. 0 Qualquer regular do sexo masculino, que quiser, poderá sair
do convento, precedendo licença pontifícia, que será requerida e protegida pelo Governo, ficando os egressos hábeis para ocupar os ofícios civis ou eclesiásticos, como outro qualquer cidadão."
23/48

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

A propósito da distribuição do Diário da Assembléia, propõe que
as câmaras municipais que tiverem rendimento o assinem. Às demais,
será enviado de graça.
24 de maio de 1823, t. I, p. lll.

23/19

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

A propósito de uma carta do jornalista João Soares Lisboa, redator
do Correio do Rio de janeiro, preso e processado por crime de imprensa,
discorda de Antônio Carlos, quando entende que não se eleve levar em
conta o apelo do signatário.

7l

"Vejamos se o escrito é bom para decidirmos da maneira
de o receber, mas sem preceder discussão para não entrarmos
em controvérsias desagradáveis."
N.&C.

26 de maio de 1823, t. l, p. 113.

Alencar não fonna positivamente com os Andradas.
Lisboa, português de nascimento, foi preso e, da prisão, continuou
a escrever o Correio do Rio de janeiro. Recomeçou a publicação a l.º
de agosto de 1823. Em 1824, livre das imputações, fundou novo jornal,
:>Espectador Brasileiro. Novamente perseguido fugiu para Pernambuco,
:1.deriu à Revolução de 1824 e morreu em combate. Soares Lisboa fora
condenado a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal de Justiça. Mas
pediu e obteve indulto do Imperador.
Os métodos policiais do governo Andrada são julgados com serenidade pelos historiadores atuais. "Muitos cidadãos viram-se encipoados
na 'bonifácia' ." Pronunciados, acabaram absolvidos, exceto Soares Lisboa, condenado e depois anistiado. José Bonifácio aplicou nos trâmites
desse cerebrino processo a mentalidade e o linguajar de Pina Manique.
Acolhia delações, mexericos,, inclusive de negros moleques e "mulheres
da vizinhança". Fazia espionar os cidadãos da sua antipatia. Determinando a captura das vítimas possivelmente homiziadas no Sul, qualificava-as de "monstros perversos". Na circular de 11 de novembro, chamava ao partido liberal "facção tenebrosa de furiosos demagogos e anarquistas". (5)
João Soares Lisboa enfrentou em especial, e isto o comprometeu definitivamente, O Tamoio, órgão andradista. A Assembléia é acusada de
ter-se omitido no caso de Soares Lisboa, quando decidiu que ele deveri::i
dirigir-se às autoridades judiciárias. Mas, em face dos precedentes e dos
escrúpulos jurídicos, não caberia outra solução. A não ser que a Assembléia entrasse imediatament~ no caminho da oposição ao Gabinete Andrada. Além disso, todos os requerimentos semelhantes tiveram a mesma
solução.
23/50

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Propõe que se aguarde a chegada dos deputados pela Bahia par;i.
discutir o plano geral para os governos de todas as províncias:
(5)

nci~o,

72

RIZZINI, CARLOS. O Livro, o jornal e a Tipog1·afia no Bmsil. Rio de JaEd. Kosmos, 1945, p. 381, (nota).

"É uma contemplação que eu julgo necessária, não só
por ser aquela província, como já disse, da primeira ordem,
mas porque a causa da demora dos seus deputados provém
da luta em que se acha empenhada com o partido europeu,
sofrendo calamidades que são bem conhecidas de todos."

26 de maio de 1823, t. I, p. 114.
N.&C.

As eleições na Bahia foram retardadas em face da Guerra da Independência, encerrada a 2 de julho de 1823.
23/51

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Discussão da lei sobre a administração provincial.
Desde os tempos das Cortes portuguesas tem-se visto que as leis
provisórias não funcionam, pois elas marcam uma vacila~·ão de princípios, ou pouca segurança da coisa sobre o que se legisla:
"As leis devem ter estabilidade para inculcarem respeito
e conseguirem o seu fim."
Mas, apesar de pensar assim, vê a situa~:ão das províncias deste Império em tal estado, que se julga na dura necessidade de festejar o que
tanto o aborrece, isto é, de pedir que o quanto antes se tome uma medida legislativa, provisória, que já vá aliviando os males que se têm
abatido pelas províncias.
Ao contrário do que pensa o Sr. Deputado José Martiniano de
Alencar que acha que se deve esperar que todos os i·eprescntantcs da
Bahia cheguem para se votarem as leis sobre o governo das províncias,
por ser a Bahia uma província de primeira ordem, o Sr. Deputado Muniz
Tavares acha que isto não é necessário, por ter a Bahia homens sensatos, que na certa hão de compreender os problemas elas demais províncias.
26 de maio de 1823, t. I, p. 11'1.
N.&:C.
Muniz Tavares sente a premência do problema da administração
provincial, ponto fraco do sistema joanino, que dera lugar à Revolução
Pernambucana de 1817. A Constituinte realmente votou a Lei de 20
de outubro de 1823 (ainda não eram numeradas as leis), dando nova
forma de governo às províncias e criando, em cada uma delas, um prc-
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sidente e um conselho. Foi uma das leis que D. Pedro I assentiu em
promulgar sem sancionar.
23/52

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Não entende o que é se tomar uma decisão definitiva e não definitiva na Câmara:

"Se por não definitiva se entende a provisória e não
constitucional, convenho; porque a Constituição é que deve
marcar a forma fixa e estável dos governos provinciais; mas
se por não definitiva se entende que não se delibere, ou que
a deliberação não tenha o seu devido efeito enquanto não
chegarem os deputados da Bahia, não posso convir, apesar da
contemplação que nos merecem."
N.&C.

26 de maio de 1823, t. I, p. 115..

A crise das juntas provinciais levantava o problema da forma a ser
adotada para os governos prqvinciais. A intervenção do Pe. Venâncio
visa a prevenir o risco de uma grande variedade de soluções locais.
A Guerra da Independência na Bahia terminou em 2 de julho de
1823. Só então os deputados baianos, cuja atuação foi tão importante,
viriam para a Assembléia. O espírito altamente conciliador dos baianos,
:orno Calmon, por exemplo, talvez tivesse evitado alguns choques.
23/53

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Volta a intervir na discussão. Está informado de que de diferentes
províncias chegam reclamações e denúncias de abusos. Propõe assim

N.&C.

"que se pedissem ao Governo aquelas representações, porque
à vista do que se expusesse nelas se poderia deliberar com
mais acerto."
26 de maio de 1823, t. I, p. 116.

Sobre a lei da administração provincial, haviam sido apresentados
três projetos: um ele Sousa Melo, outro ele Andrada Machado e um terceiro de Antônio Gonçalves Gomide. Decide-se aceitar a proposta do
Pe. Alencar e começar a discussão pelo projeto ele Andrada Machado.
enquanto se aguarelam as iri.formaçõcs solicitadas ao Governo.
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23/54

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Ainda sobre o governo provincial .
Trata-se de revogar o Decreto de 29 de setembro de 1821, promulgado pelas Cortes de Lisboa, criando as juntas provisórias provinciais.
Muniz Tavares apóia o projeto, pois neste decreto só vê um perigo,
"o ponto fatal da discórdia, lançado por mãos iníquas só para
nos dilacerarmos; a multiplicada divisão dos poderes e a sua
recíproca independência eram elementos destinados à fermentação da anarquia; todos os brasileiros patriotas assim sempre pensaram e hoje não podem pensar de outra maneira.
[... ] Outro princípio nele estabelecido [ ... ] é a instituição
das juntas administrativas e eletivas. O povo sempre desejoso do bem e quase sempre infelizmente iludido, quando se
lhe confia a escolha de seus governantes, de ordinário escOlhe homens ou ignorantes ou nimiamente ambiciosos. [... ]
O povo ressentido trabalha por indenizar-se; mal aconselhado persuade-se que, assim como pode eleger, pode também depor; outros aspirantes ao poder estimulam este procedimento; as comoções surgem, as perseguições formigam, a
segurança perde-se, a liberdade desaparece, a ordem social
aniquila-se; tal tem acontecido à mor parte das províncias
deste Império. Acresce demais a mais a irresponsabilidade
em que de ordinário ficam os motores das desordens."
Insiste em que se passe à 2.ª discussão de qualquer um dos três projetos, porque todos suprimem as eleições e confiam ao Poder Executivo
a escolha dos governos provinciais:
"se esta escolha é má, o ministro, que a fez de propósito ou
consente que continue, torna-se responsável, e este ministro,
por salvar-se, forceja mesmo por punir os crimes do seu
eleito. Que diferença! [ ... ]
A utilidade deste princípio é inquestion;ível e o contrário é evidentemente detrimentoso e nocivo."
N.&C.

26 de maio de 1823, t. J, p. 118

As Cortes Gerais de 1820 - nome tradicional das assembléias portuguesas, supressas pelo absolutismo no final do séc. XVII, substituíram
por juntas provinciais os antigos governadores das províncias do Brasil,
::iue se haviam tornado odiosos. Tais juntas, via de regra, foram presi-
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didas pelos antigos governadores. Os vice-presidentes das mesmas passaram a ser os mais importantes elementos nativos, como José Bonifácio,
em São Paulo, e Teixeira da Fonseca Vasconcelos, em Minas Gerais. As
juntas se enfraqueceram muito com as dissenções internas.
23/55

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Sobre a revogação do Decreto de 29 de setembro de 1821, vota pelo
projeto da nova lei sobre a organização dos governos provisórios, apre·
sentada por Andrada Machado, apesar de saber que não são as juntas
provisórias, nem seus membros,
"a origem de todos os males qué padecem os povos, suposto
o tenham sido em parte."
O decreto veio apenas confirmar por lei o que já existia, uma vez
que as juntas já se haviam constituído no país.
"Os males procederam do transtorno das leis, do desprezo
de todos os princípios, nascido desta grande e espantosa revolução da ordem moral, que a prudência humana não pode
calcular, nem prevenir, nem embaraçar, bem como não está
nas mãos do homem impedir as revoluções da ordem física
da natureza."
Cita exemplos da desorganização nas províncias, e dá a razão por
que defende o projeto:
"num império tão vasto como o Brasil, o movimento do
Poder Executivo deve ser rápido e vigoroso, e para isto a
sua organização no atual sistema deve ser simples. Além
de que os governos devem ser homogêneos com o da capital;
o nosso sistema é monárquico: um é o chefe do Poder Executivo, um deve ser o chefe do governo <las províncias."
26 de maio de 1823, t. l, p. 118-119.

N.&C.
Trata-se de organizar o governo das províncias.
O Pe. Venâncio, acusado de extremista, revela-se homem de bom
senso, recusando-se a atribuir 'f uma causa única todos os males da administração.
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23/56

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Vota a favor do projeto de organização dos governos provinc1a1s,
posto que os malefícios das juntas estejam em parte desvanecidos pela
instalação da Assembléia:
"A Assembléia está instalada, e os povos confiam nela e
no Imperador.
Não lhes neguemos o que eles pedem com urgência. Os
motivos alegados são em parte verdadeiros, mas não tão ponderosos que por eles se deixe de fazer a reforma dos governos
que a necessidade insta que se faça."
N.&C.

26 de maio de 1823, t. 1, p. 123.

Responde a Nogueira da Gama que acabou de fazer um discurso
alarmado com as crises nas províncias, onde crescem as desconfiança!'de certas intenções despóticas do Imperador. Insiste em que se remetam
os projetos para a Comissão de Constituição, a fim de liberar a Câmara
para apressar a preparação da nova Constituição.
Só assim se dissiparão as desconfianças. Na sessão seguinte, o Pe.
Venâncio explicita melhor sua posição.

23/57

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Admira-se por haver oposição ft reforma dos governos provinciais:.
"Esta deve partir da extinção das juntas que não se compadecem com o estado atual dos negócios."
Em Pernambuco era preciso toda a energia, e só aparecia frouxidão
e moleza.
"As pessoas mais versadas na grande ciência da administração tornar-se-ão quase ineptas quando, para obrar, necessi·
tarem do concurso de vontades alheias que raras vezes se combinam. [... ] Empreguem-se brasileiros, e só eles; porém, se
for possível, em províncias diversas será mais proveitoso."
!'1. & e.

27 de maio de 1823, t. 1, p. 125-126.

Mons. Tavares aponta os defeitos do governo colegiado que causava tremendos problemas em sua província e ainda ia causar o con·
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flito de 1824. Recomenda ainda a indicação de governadores estranhos
à politica local, prática largamente utilizada no Império.
23/58

JOSÉ ANTôNIO CALDAS

Diz que o maior inimigo de sua província, Alagoas, é a Junta Provisória.
"Julgo, portanto, que não devemos frustrar-lhe as esperanças, nem fazer pouco caso das suas representações, e que
é do nosso dever pôr termo, quanto antes, às desordens qu~
agitam e infelicitam os povos, pois se estamos aqui é para
curar suas desgraças. "
Vota a favor do projeto revogando o Decreto de 29 de setembro de
1821, promulgado pelas Cortes de Lisboa.
27 de maio de 1823, t. l, p. 128.
23/59

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Opõe-se ao projeto da noya organização do governo provincial, e
julga-se no dever de expor suas razões. Reconhece o princípio em que
se baseou o autor do projeto: o deliberar é obra de muitos, mas o executar deve ser de um só. Reconhece também que são defeituosas as
bases do decreto que criou as juntas provisórias, que agora se pretende reformar. Reconhece, enfim,
"a necessidade em que estão as províncias de que nós lhe
apliquemos algum remédio aos males, que sofrem pela má
organização de seus governos; mas duvido que seja conveniente dar-lhes no tempo presente um remédio geral e decisivo."
~e

Desenvolve, a seguir, longamente essas idéias. Os princípios em que
inspira o projeto de reforma são inquestionáveis.
"Mas é também uma verdade inegável, que esses princípios são susceptíveis de alguma modificação; as teorias nem
sempre são praticáveis; é necessário às vezes modificá-las; e
esta modificação depende sempre da índole, localidades, e
mais circunstâncias dos povos; isto é o que eu penso, que
faremos; mas quando? quando tratarmos da Constituição, pois
tudo isto são matérias puramente constitucionais, e de que
aqui só, por incidente, tratamos agora."
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Não se discute, pois, a veracidade dos princípios, mas a oportunidade
de aplicá-los agora. Está convencido que o remédio deduzido daqueles
princípios é
"extemporâneo e como tal perigoso, mais capaz de agravar
do que de curar o mal."
O grande problema agora é conquistar a confiança dos povos. E como
adquirir essa confiança? Não será fazendo às pressas uma lei para as
províncias, mas
"apresentando e discutindo primeiro do que tudo o projeto
da Constituição; esta nossa grande obra orientará a opinião
pública pró ou contra nós; ela será o termômetro pelo qual
se medirá a confiança dos povos a nosso respeito. Se nela
acharem os povos, que não obstante se concederem bastantes
atribuições ao chefe da nação, todas aquelas que são necessárias para pôr em andamento, harmonia e ordem todas as
molas da gTande máquina política deste vasto e rico Império,
contudo ficam fortemente garantidos todos os imprescritíveis
direitos dos cidadãos, então ficarão eles todos persuadidos
que nós somos seus dignos representantes, que aplicamos os
verdaderos remédios a seus males, e nunca desconfiarão de
nossas medidas."
Cresce enquanto isso a desconfiança de que os deputados aderem
â idéia de uma Constituição amoldada ao despotismo. E o projeto atual
só virá a incentivar essas desconfianças:
"Não considerariam os povos na unidade deste presidente um
antigo capitão-general com o nome mudado? Não veriam na
independência do governador-das-armas o odioso decreto da~
Cortes de Lisboa? Não acreditariam que estes dois grandes
empregados, unidos ao secret<irio, indo do Rio de .Janeiro e
nomeados pelo Governo, eram outros tantos emiss{trios, man
dados daqui para preparar o caminho, adquirir partido e força nas províncias, para fazerem aceitar qualquer Constituição
que porventura se lhes mande? Não saltará tudo isto ao~
olhos do povo, no meio de suas desconfianças?"
O decreto que criara as juntas provisórias firmava-se em três bases:
corpo coletivo, eleição popular e independência de autoridades. As duas
primeiras agradam muito ao povo, que rejeita porém a terceira, reunindo sempre a dependência do governador-das-armas e mais autoridades
da província. Ora, o projeto de reforma destrói as bases que agradam o
povo e consern aquela que lhe é odiosa, isto é. a independência do go-

vernador-das-armas. Sabe que existem crises nas províncias. Mas não
são devidas à organização vigente. Todos os períodos de transição geram crises e perturbações. Adotem-se medidas para superá-las, mas que
a atenção da Câmara se volte primeiro para a preparação da Constituição.
27 de maio de 1823, t. I, p. 131-132.
N.&C.
Julgada a matéria suficientemente discutida, é submetida à votação
nominal, por solicitação de Andrada Machado. Por 36 votos contra 19
o projeto é aprovado em l.ª discussão. Entre os que votaram contra,
figuram os nomes dos P. 0 • Custódio Dias, Andrada Lima, Almeida Fortuna, José Ferreira Nobre e Martiniano de Alencar.
23/60

JOSÉ CUSTODIO DIAS

Propõe que se proíbam todas as sociedades seo-etas, que só são úteis

na oposição ao poder absoluto. Quando este não mais existe, elas se

tornam perniciosas.

"A liberdade do pensamento é o primeiro elemento dos
governos constitucionais e a sua publicidade o seu primeiro
efeito."
Quanto ao Alvará de 30 de março de 1818, a barbaridade das penas
é um abuso do legislador:
"minorem-se suas penas segundo a maior ou menor gravidade dos delitos, e atendemos à salvação pública".
N.&C.

30 de maio de 1823, t. 1, p. 140.

Voltava-se a discutir o projeto de revogação do Alvará de 30 de
março de 1818, que impunha penas severas às sociedades sea-etas.
As sociedades secretas, surgidas no Brasil a partir do final do séc.
XVIII, têm sua existência conhecida, o mais das vezes, através de sua
ação política. De todas as que '1qui foram criadas, a que adquiriu lugar
decisivo cm nossa história foi a Maçonaria. Atuou com caráter eminentemente libertador, de acordo com a ideologia liberal individualista dentro da qual se organizara. As lojas brasileiras sofreram, principalmente.
influência francesa. Se na Europa a Maçonaria se desenvolveu e se difundiu graças à ascensão da burguesia, no Brasil ela vai atingir os filhos da "aristocracia de terra", que estudaram n:i Europa e se impreg-
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naram do espírito do iluminismo. A ação das lojas consistiu l'"cncialmente em mostrar aos jovens colonos a necessidade de libertação de sua p;ítria, através da tomada de consciência da realidade sociopolítica e da
alienação em que viviam. D. João VI suprimira e fechara as socieda.
eles. D. Pedro, pelo contrário, entrou para a Maçonaria aliciado por
Gonçalves Ledo e José Bonifácio, e levou a sério a sua participação·
assumiu-lhe o Grão-Mestrado. Serviu-se da Maçonaria para a conspi
ração contra as tropas portuguesas que ele teve de afastar. Depois rom·
peu com ela e prestigiou uma entidade paramaçônica. "O Apostolado",
que acabou fechando também. Em ambas havia elementos do clero: padres, frades e até um bispo.

2~l/GI

JOSÉ ANTôNIO CALDAS

Discutindo-se a organização da secretaria da Assembléia, é fayor{1Yel
a um pequeno número de funcionários. A demora no expediente não tem
nada que ver com o número de oficiais. O trabalho atrasa porque os
funcionários fazem o que mais convém para a utilidade particular.
30 de maio de 1823, t. 1, p. 1'12.

23/62

JOSÉ CUSTODIO DIAS

Pensa que os empregados devem ser escolhidos com a capacidade
necessária para a boa satisfação das suas obrigações; e como julga q uc
o serviço ela Assembléia é o mais importante da nação, para desempenhá-lo dever-se-ia escolher o mais hábil, sem se importar que pertenç<t
a uma ou outra repartição.
30 de março de 1823, t. I, p. H 3.

N.&C.

Problema da organização da secretaria da Assembléia. Foi fixado
o número de quatro oficiais ordinários e quatro supramunedrios.

23/63

LUfS INACIO DE ANDRADE LIMA

Apresenta emenda ao art. 2.0 do projeto revogando o Alvar;i rela·
tivo às sociedades secretas.
31 de maio de 1823, t. 1. p. 111.
SI

N.&C.
O art. 2.0 dizia:
"Todos os processos pendentes em virtude do mesmo Alvará ficam
de nenhum efeito, e se porão em perpétuo silêncio, como se não tives<;em existido, tendo para esse fim o presente decreto o efeito retroativo."
O artigo foi aprovado com a emenda (Anais, t. I, p. 147). Entretanto, na sessão de 2 de junho, Andrada Machado envia à mesa declaração explicitando que se opusera à aprovação apesar da emenda. Assinam
a declaração, entre vários outros deputados, os P.•s Belchior Pinheiro de
Oliveira, Antônio da Rocha Franco e Francisco Muniz Tavares.
23/64

ANTONIO DA ROCHA FRANCO

Discussão do projeto sobre as sociedades secretas. Apresenta uma
emenda:
"Art. 3. 0 - Não é contudo da intenção da Assembléia
que pelo presente decreto se entendam permitidas as sociedades secretas, an~es as reprova, e de novo proíbe debaixCl
da pena de degreflo para fora da comarca pelo tempo de
seis meses. "
2 de .iunho de 1823, t. II, p. 2.
23/65

BELCHIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA

Proposta de aditamento ao projeto.
"Art. 3.º - Fi~am proibidas todas as sociedades secretas.

Art. 4. 0 - São secretas todas as sociedades que não participarem ao Governo a sua existência, os seus fins gerais, os
lugares e tempos de suas reuniões, e os nomes das pessoas
que formarem o seu governo.
Art. 5.0 - A simples reunião em sociedade secreta sem
outra qualificação será punida pela primeira vez com a pena de degredo por seis meses para fora da comarca; pela
segunda, com dois anos para fora da província; e pela terceira, com a de dez anos para fora do Império.
ArL 6.0 - A reunião, porém, em qualquer sociedade cujos
fins se provar que são subversivos da ordem social, opostos
ao Governo constitucional e it religião do Império, será pu
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nida pelas leis impostas aos conspiradores contra o Estado,
uma vez que tenha havido promessa solene e persistência nela.
Art. 7.º - O processo começará por denúncias contra
pessoas certas e determinadas.
31 de maio de 1823."
N.&C.

2 de junho de 1823, t. II, p. 2.

Aditamento ao projeto cujo art. 2. 0 consta de 23 /63.
A discussão é adiada. O projeto era assinado também por Andrada
Machado (Anais, t. II, p. 12), e entra em discussão, artigo por artigo,
na sessão de 5 de junho.

Z3/66

JOSÉ CUSTODIO DIAS

Propõe que se nomeie uma comissão eclesiástica,
"não só para tratar dos objetos de seu privativo conhecimento,
mas até para procurar, por meios adequados, des.viar todo o
motivo de desunião entre o povo e o clero, pois da sua harmonia depende muito a boa ordem do Estado."
A comissão é aceita e muito apoiada.

N.&C.

3 de junho de 1823, t. II, p. 'L

Esta Comissão de Negócios Eclesiásticos vai ser a expressão autcn·
tica do pensamento regalista da maior parte do clero. As comissões em
funcionamento eram as de Colonização, de Comércio, de Constituição e
várias outras comissões especiais, como: de Estatística e Diplomacia, de
Guerra e Marinha, Instrução Pública, de Minas e Bosques, de Petições,
de Política Interna, de Redação do Diário, de Redação das Leis, do
Regimento, de Saúde Pública.
A Eclesiástica ficou composta do bispo do Rio de Janeiro e do;;
P.•·• Antônio da Rocha Franco e Belchior Pinheiro de Oliveira (Anais, t.
II, p. II).
Antes de fazer essa proposta, o P. 0 Dias fizera indicação para apre
sentar a S. M. D. Pedro l "os nossos sinceros sentimentos pelos sem
atuais incômodos"". O Imperador devia receber a 3 de junho uma dcputação ela Câmara, mas foi obrigado a desmarcar a reunião, por "ter-se
ferido um pé". (Anais, t. l, p. 3).
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23/67

JOSÉ CUSTODIO DIAS

Faz declaração de voto. No projeto sobre sociedades secretas propusera que se dissesse - Religião "católica" e não "cristã".
N.&C.

4 de junho de 1823, t. II, p. 9.

A proposta foi rejeitada por não estar o termo em discussão.
23/68

BELCHIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA

Por parte da Comissão de Instrução Pública, leu uma proposta em
que se indicavam
"os meios de estimular os gênios brasileiros a formar um
tratado completo de educação."
N.&C.

4 de junho de 1823, t. II, p. l 1.

Tratado de educação.
Antônio Carias requereu 'urgência. Mandou-se a proposta à Comissão de Instrução Pública. Quinze dias depois esta apresentou um substitutivo: o art. I.0 concedia a ordem do Cruzeiro ao autor do melhor
tratado de educação física, moral e intelectual para a mocidade. O julgamento seria procedido por µma comissão de sete membros escolhidm
pela Assembléia.
Em 27 de junho fala o Pe. José M. de Alencar. Falaram sobre ele
dezenas de oradores. Após lonpa tramitação foi de novo à comissão, para
-er de novo redigido, a 11 de agosto. Não mais voltou ao plenário. (6)
Poucos projetos documentam de modo tão eloqüente a falta de
~enso prático da Assembléia. Diante da "sangria desatada" da falta de
um texto constitucional perd<:m-se sessões inteiras falando quase todos
os deputados sobre o prêmio a ser dado a um livro.
23/6!1

JOSÉ ÇUSTúDIO DIAS

Favorável à indenização em dinheiro aos procuradores gerais das
províncias, no projeto que extingue o conselho de que faziam parte.
Vários endividaram-se para exercerem suas funções.
(6) l\IOACYR, PRJ:\IITJVO. A /11str11ç1io " u l111p<'rio. 1823-1853. l.U Vol. São
Paulo, Companhia Erlitora ]';acional, l!l3fi. Coleção Brasiliana, vol. 66, p. 79.
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"Ainda que nenhum deles veio obrigado, contudo não
poderia sem desdouro escusar-se."
Fiquem para depois as recompensas honoríficas.

7 de junho de 1823, t. 11, p. 14.

23/70

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

l'az declaração de voto contrário à emenda n. 0 5 aprescnla<la por
Andra<la Machado e o Pe. Pinheiro de Oliveira ao projeto sobre as sociedades secretas.
7 de junho de 1823, t. li, p. 15.
N.&C.
O art. 5.0 da emenda Antônio Carlos rezava:
"As sociedades que tiverem fins subversivos da ordem social e do regime constitucional deste Império serão consideradas como convcnlículm
de conspiradores, ou não tenham feito ao governo participações, ou as
tenham feito falsas."
Foi aprovada e figura na lei de 20 de outubro.

23/71

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

A respeito das emendas propostas sobre a denúncia das sociedade>
secretas observa:
"eu entendo que, como nós não acabamos com esta> sociedades, as autoridade>, que as conhecem e entram 11clas. qu::
as vigiem.
.
Embora no reinado do despotismo exislam de11u11cíante,,
porque há precisão deles; mas não fiquemos nús sujeitos, pur
fatal desdita, a aleivosas denúncias de espiões <1uc sc jactam
de ter provisões para esse fim, homens sempre pés,imus c perigosíssimos; pois ainda que algum se escolha para este fim,
apenas exerce este odio.so ministério é indigno tk nülito.
e portanto órgão suspeito para a denúncia de ta i, (ri nKs.
O cidadão é o guarda do outro; e n~o cle\'c :1 su:1 sorte
depender da improbich1de ck um delator de proli-<10, quc
pode, por servil ou ve11al, s;icrificar o i11oce11ll-. i1nptll:1n<lu
lhe o crime ck membro ele uma destas sociedades ...
7 de junho de 1823, t. 11. p. 20.

N.&C.

Estava em discussão o art. 8. 0 do projeto sobre sociedades secretas,
que, com diversas emendas, ficou aprovado nos seguintes termos:
"O processo começará por denúncia tão-somente contra certas e determinadas pessoas no caso das sociedades simplesmente secretas; e por
denúncia ou devassa nos casos dos arts. 5. 0 , 6.0 e 7. 0 ."
Sobre esses artigos ver 23/65. É sobre esse texto que intervém o Pe.
Dias, aliás, com extraordinária lucidez.
23/72

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Observa que o projeto não prevê nenhuma pena para o falso denunciante. Sabe que a legislação prevê nesse caso a condenação em perdas e danos; mas, tratando-se de fazer uma lei particular sobre sociedades secretas, julga que se devem estabelecer também penas particulares.
Propõe assim o aditamento:
"O denunciante falso sofrerá a mesma pena que sofreria
o denunciado se a denúncia fosse verdadeira; exceto na pena
última, em cujo caso sqfrerá a imediata."
N.&C.

7 de junho de 1823, t. II, p. 20-21.

Refere-se ao mesmo tema da intervenção anterior.
23/73

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Opõe-se a que o projeto seja retirado pelo autor. Na sua opinião,
trata-se com efeito de assunto urgente:
"Que coisa mais urgente que livrar da sorte desgraçada de
presos a um grande número de infelizes?
Não será isto uma medida que mereça a nossa consideração, principalmente se nos lembrarmos que muitos estarão
padecendo inocentes?"
N.&C.

7 de junho de 1823, t. II, p. 21.

Na sessão de 5 de maio, o Deputado Manuel Pinto. Ribeiro Pereira
de Sampaio apresentara projeto de anistia, nos seguintes termos:
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"A Assembléia Geral Constituinte e Legislativa <lo Brasil, desejando marcar o solene e plausível dia da sua instalação com o selo de clemência para com os desgraçados cidadãos processados criminalmente,
decreta o seguinte:
I.0 Serão perdoados e imediatamente soltos todos os que ao tempo
da publicação deste decreto estiverem seguros, afiançados, e presos em
qualquer das cadeias do Império por crimes não excetuados nos perdões
que em ocasião de aplausos se costumam conceder; e se tiverem parte,
além da justiça, se livrarão como seguros.
2. 0 Gozarão deste mesmo indulto todos os que pelos ditos crimes
estiverem ausentes do Império ou homiziados, logo que se recolham e
se apresentem ao juiz da culpa dentro de oito meses contados da publicação do presente decreto."
O autor do projeto propõe-se agora retirá-.lo porque o propusera
"sem me lembrar que, segundo o nosso juramento, só devemos tratar,
além ela Constituição, de reformas urgentes."
Não julgando tratar-se de matéria urgente, pede a retirada do projeto. É contra esse pedido que intervém o Pe. Alencar, aliás apoiando
a Andrada Machado.
Era tradição uma concessão de amplos perdões gerais a crimes menos graves, especialmente de natureza política por ocasião da aclamação
de novo rei ou uma grande vitória militar. Foi isso que terá ocorrido
ao generoso deputado. A medida ia de encontro às medidas ele repressão
adotadas pelo Gabinete Andrada. Daí o recuo do autor no decorrer ele
um mês. O projeto foi rejeitado.
23/74

BELCHIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA

Ao chegar a notícia da prisão de Madeira na Bahia (aliás não confirmada) , a Assembléia e o público rompem em entusiásticos aplausos,
mas o Pe. Belchior exclama:
"Não sei por que razão nos deixamos arrebatar com tanto
entusiasmo! Com a prisão de Madeira nada se salva; pode ser
uma facção dos seus que o prendesse; é preciso saber a razão.
e quem o prendeu!"
Ao que aparteia o Pe. Venâncio Henriques de Resende:
"Seja o que for, mostra a desordem que há emre eles; é
um bom começo."
9 de junho de 1823, t. II, p. 22.
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N.&C.

Madeira, general português que resistia à Independência, retirou·
se da Bahia com todas as suas tropas e os brasileiros ali entraram só
.i 2 de julho de 1823.
23/75

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Protesta contra uma publicação absolutista aparecida no jornal chamado Diário do Governo. Apóia a indicação de ser processado o responsável.
"É desgraça que um homem que não derramaria semelhantes doutrinas no seu país natal, viesse ao Brasil publicai
princípios contra a geral opinião e só próprios a desunir-nos
e enfraquecer-nos para alguém nos subjugar; é assim que agasalhamos em nosso seio inimigos que procuram arruinar-nos."

N.&C.

9 de junho de 1823, t. II, p. 24.

Estas queixas repercutiam no, Gabinete Andrada, cujo homem de
confiança, Luís Moutinho de Limq Alvares e Silva, (carioca), era o responsável pelo dito Diário.
A indicação, propondo que se oficiasse ao Governo para processar
o autor da publicação, era do Dep4tado João Antônio Rodrigues de Carvalho. A indicação foi aprovada (Anais, t. II, p. 25).

23/76

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Contra as emendas à lei sobre as sociedades secretas. Está-se perdendo muito tempo nesta discussão.
N.&C.

9 de junho de 1923, t. II, p. 27.

As emendas em discussão eram: uma proposta pelo Deputado Sous:1
Melo e a outra proposta pelo Pe. Alencar. Ambas foram rejeitadas.

23/77

JOSÉ J\IARTINL\NO DE ALENCAR

A lavor do art. 3.0 do decreto extinguindo o Conselho dos Procuradores Gerais das ProYíncias:

S8

"J~ ncccssano que ro11,idcremos p:1r;1 que pu\'(J L''L•i1Li.
legislando. Todos sabem e 11:!0 é neccss:'trio csnirccc-lu q 11::
o nosso povo inda não tem bastantes conhecimentos dos nc·
gócios políticos; é muito noyo nesta carreira; portanto que
mal faz que se lhe <liga uma verdade constitucional. bto t',
que o únicos procuradores que ele tem, e deve [ter] daqui
em diante, são os seus representantes no Congresso? [... ]
Este Conselho era obra popular, e se nós a desmanchamm é
porque outra obra popular e mais perfeita, como é o Con
gresso Geral, torna inútil aquele Conselho. [ ... ] Abolimos
um Conselho que era <la sua escolha, pois mostramos por
este artigo que se assim procedemos, é unicamente porque os
povos, em um sistema representativo, não devem ter mais pro·
curadores que seus depulados."

lros.

É

bom que permaneça o princípio da responsabilidade dos
lO de junho de 1823,

N.&C.

l.

mini~,_

11, p. fJO

O art. 3. 0 dizia:
~m

"As províncias não têm outros procuradores senão os seus deputados,
o número que segundo a Constituição lhes couber" (Anais, t. 11,

p. 81).

O Pc. Muniz Tavares intervém em segundo, discordando radical
mente do Pe. Alencar e concluindo: "dizendo-se mui claramente, fica
revogado o decreto que mandou criar o Conselho de Procuradores de
Províncias, como é de esperar que o povo passe a elegê-los? Se elegerem
sem lei que os autorize, então acham-se em um estado an;írquico, e para
um estado tal são outros os remédios."
23/78

ANTôNIO DA ROCHA l'RANCO

Dcien<le a manutenção do art. 1.0 , da mesma lei, mas propõe uo\'a
redação, para evitar o equívoco entre conselheiros privados do Impc
rador e conselheiros do Estado. Assim, apresenta emenda:
"Enquanto a Constituição não decretar a fornia e cxis·
tência de um Conselho de Estado, suprirão provisoriamcn11·
este Conselho os ministros de Estado, os quais scrf:o n:spons{1veis pelos conselhos que derem ao Imperador."
10 de junho de

182~1,

t. IJ. p. :! 1

.'\. & e.

O art. 4. 0 dizia:
"Enquanto a Constituição não decretar a existência e determinar a
organização de um conselho privado do Imperador, serão tão-somente
conselheiros de Estado os ministros e secretários de Estado, os quais serão
responsáveis pelos conselhos que derem."
A idéia do Conselho de Estado estava no ar. Foram os ministros,
acrescidos de poucos nomes, que compuseram o Conselho elaborador
da Constituição aprovada em 25 de março de 1824.
FRANCISCO MUNIZ TAVARES

23/79

Acha que não devem mais eleger procuradores para o Conselho
das Províncias, uma vez que eles só podiam existir enquanto não existisse a Assembléia.

N.&C.

"Quando o povo nos elegeu, foi porventura com outro
fim que não fosse o de advogarmos os seus interesses e provermos não só o bem geral da nação como o particular
de cada uma das províncias? [ ... ] Se este é, pois, o fim para
que nos ajuntamos aqui', e se este fim, pelo ato mesmo da
eleição, o povo deu a conhecer, como se pode jamais presu·
mir que eles passem ainda a eleger procuradores para o Conselho?"
10 de junho de 1823, t. II, p. 31.

O Conselho de Procuradores de Província, órgão que precedeu a
Constituinte, foi por ela muito logicamente extinto. (Ver Lei de 20-10-1823).
23/80

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Vota contra o art. 3.º do decreto que suprime o Conselho de Procuradores de Províncias, baseado nas razões que acabava de apresentar
o Pe. Muniz Tavares, mas observa:
"Se este artigo se entende dos procuradores que se nomeiam para fins particulares, como são os procuradores das
câmaras que requerem na Corte o que lhe diz respeito, isto
é impraticável, porque jamais se lhes poderá negar este direito."
E logo abaixo, reforça as razões de seu voto:
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o nosso juramenlo liga-nos a faLer a Conslituição e as reformas urgentes, e não nos obriga a tratarmos com o Executivo e com o Ministério em coisas de execução e administração, fazendo de agentes particulares."
10 de junho de 1823,

N.&C.

t.

II, p. 32.

Ver intervenções anteriores.
~3/81

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Vota contra a cláusula do art. 4. 0 do mesmo decreto, que dizia
serem os ministros "responsáveis pelos conselhos que derem". D;\ suas
razões:
"Os povos não querem que façamos cousas ociosas, ou
que nos ocupemos com brincos de crianças. [ ... ] Os conselheiros, por este art. 4.0, são interinamente os mesmos ministros de Estado, os quais já são responsáveis nas matérias de
execução, e para isso nenhuma ordem ou decreto do Imperador é exeqüível, não sendo referendado pelo ministro competente. O Conselho no presente caso é o Ministério mesmo; não são duas cousas distintas; o Ministério aconselha nas
conferências ministeriais; o que aparecem são execuções, e
não os conselhos; e por isso não se pode formar corpo de
delito, nem base sobre que se possa exigir responsabilidade.
Como pode o Ministério responder a dous diversos respeitos
por um mesmo objeto?"
N.&C.

10 de junho de 1823, t. II, p. 32-33

Tratava-se ainda do art. 4. 0 da lei extinguindo os Conselhos de
Procuradores de Províncias. A cláusula combatida pelo Pe. Resende
aparece também na emenda apresentada pelo Pe. Rocha Franco (v.
23/78). A lei será promulgada pelo Imperador a 20 de outubro de 1823.

23/82

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Justifica emenda ao projeto de regimento:
"Os dois secretários mais antigos 1rao receber Sua Majestade Imperial quando vier à Assembléia, e os mais modernos o Príncipe Regente e a Regência e as mais pessoas."
10 de junho de 1823, t. II, p. 33

9L

N.&C.

A razão em que se fundava era: "Tenho muitas vezes ouvido repetir

primus inter pares, e é por isso que o primeiro secretário ocupa a ca

deira de presidente quando este falta e o vice-presidente. Uma vez que
a Câmara faz essa pequena diferença, "acho bom que a haja no rece·
bimento do Imperador."
23/83

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Pede urgência nos pareceres da Comissão de Fazenda, especialmente
no caso do requerimento de Antônio Machado de Carvalho, que alega
serviços mui relevantes, está desgraçado e é pretendente há mais de sete
anos.
11 de junho de 1823, t. II, p. 35.
N.&C.
Martim Francisco defende a comissão que não se tem descuidado.
Logo que possível dará o parecer.
23/84

JOSÉ CUSTODIO DIAS
1

Discute-se o art. 19 <lo Regimento da Câmara: "Das Formalidades
da Assembléia", que diz:
"No topo da sala das sessões estará o trono imperial, e no
primeiro degrau à direita, estará a cadeira do presidente cb
Assembléia, quando o Imperador vier assistir. "
O Sr. Dias acha que a caqeira do Sr. Presidente deve estar no mesmo plano em que estiver a do Imperador.

N.&C.

"Por ora que se está tratando do pacto social, quando o
Presidente fala neste lugar ao Imperador, parece-me que nada
mais é do que um homem falando a outro homem. Será
diverso o meu parecer quando o Imperador tiver aceitado
a Constituição: ent:lo cumpre tratá-lo como imperante e chefe
reconhecido da nação. "
11 de junho de 1823, t. 11, p. 3{i

Sob a aparência de uma questão de pura etiqueta, o Pe. José CusL('idio Dias revela af1ui sua concepção do p;ipcl de Imperador. Para ck,

l'ctlro só será um legítimo chefe do Estado, quando tiver aceito e•
paclo oferecido pela Assembléia. A expressão "pacto social" panxe n.:velar em J .J. Rousseau uma das fontes em que o Pe. Dias ia buscar
sua concepção política.
J).

23/85

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Sobre o mesmo art. 19, "Das Formalidades da Assembléia", o Sr.
Resende o apóia.
"O Presidente é só primus inter pares, e não pode só por
si figurar pela Assembléia inteira. Acho, portanto, mui bem
designado o lugar que lhe marca o regimento."

N.&C.

ll de junho de 1823, t. 11, p. 36.

A mesma questão de formalismo encobrindo uma séria divergência
na concepção do equilíbrio dos poderes.
Pelo regimento, o presidente da Câmara mudava cada mês. Em
junho, o presidente era José Bonifácio, mas exatamente no dia l l do
mesmo mês, exerceu a presidência o vice-presidente, o Intendente Cftmara, José Ferreira da Câmara Bittencourt. Está em discussão o regimento da Assembléia. O artigo trata da posição do presidente em face
do Imperador. O Pe. Custódio Dias queria que, enquanto a Assembléia funcionasse como Constituinte, a cadeira do presidente estivesse
no "mesmo plano em que estiver a do Imperador'', como "um homem
falando a outro". Quando tiver aceito a Constituição, será o imperante,
o chefe reconhecido da nação e então terá um lugar de destaque. Antônio Carlos protesta: "O Imperador é um ente metafísico", é uma
autoridade que precedeu a Assembléia e a convocou. É então que intervém o Pe. Venâncio: não se trata de saber se o Imperador e Assembléia
são iguais; não é a posição da Assembléia que está em jogo, mas a do
s·eu presidente. Aí entra a frase citada e conclui de acordo com o projeto de regimento: "No topo da sala de sessões, estará o trono imperial
e no primeiro degrau, à direita, a cadeira do Presidenle da Assembléia.
quando o Imperador estiver presente."

23/86

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Defende a posição que sustentara na sua intervenção anterior:
"A causa do Brasil é a minha causa: como repre>enta1\ll'.
da nação hei de sustentar-lhe a dignidade; se ela for infeliz,

eu serei infeliz com ela, enquanto a minha cooperação me
parecer conseqüente.
Se, porém, a Constituição que vamos a fazer não me
agradar, por me não convencer da sua bondade, não a aceito
nem assino, e despedir-me-ei da minha pátria."
Justifica a tese que defendera:
"Vindo o Imperador a esta Assembléia no ato da sua
instalação, não é superior à nação que se constitui e se acha
representada, é, quando muito, um homem que fala a outro
homem. Sim, nós seríamos infelizes se a nação inteira o não
tivesse escolhido com preferência para seu chefe constitucional, e é felicidade não haver outro em iguais circunstâncias que com ele rivalize. Praza a Deus que o não iludam ou
adulem; e eu seria de voto que aquele que tivesse a ousadia
de o adular fosse exterminado. . . (À ordem, à ordem.) Estol!
na ordem: sim, aquele que o adular será indi1:irno de ser brasileiro; e justo seria que a exemplo do estatuário romano,
que prometeu fazer do Monte Aventino uma estátua ao Imperador, fosse com ele exterminado; cessaria assim de nos
causar desconfiança$ e escândalos.
O Imperador constitucional não o é se não aceitar a
Constituição (o que Deus não permita), logo não é Imperador de fato e de direito e nós, pelo contrário, somos de
fato e de direito representantes da nação, sem poder haver
contingência.
É portanto necessário recebê-lo com aquela distinção que
nem menoscabe a alta preeminência a que está destinado com
preferência a qualquer outro cidadão, nem também despoje
a Assembléia da soperania e independência de que está revestida; zelando-se assim com primazia seus primitivos direitos.
Fui por isso de voto que a cadeira do Sr. Presidente ficasse em paralelo com a que se destinava ao Imperador, para
que constasse ao mundo inteiro que o Brasil não é servil,
e que sabendo sustentar seus direitos também há de cumprir
indubitavelmente com os seus deveres para com os mais, dentro dos limites da justiça.
Sim, Senhores, o Brasil há de i<lentificar-se de unânime
acordo com o Imperador e procurar com ele os meios da
prosperidade geral; há de ser com ele justo, sempre coerente
com os fins que se tem proposto, e superior às tramas e aos
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N.&C.

ardis dos demagogos que aspiram a dominar-nos, dividindonos; e a nossa união será constante como base infalível da
nossa atual e futura prosperidade."
II de junho de 1823, t. II, p. 36-37.

O Pe. Custódio Dias defende-se especialmente de um ataque violento que lhe acabara de fazer Andrada Machado, dizendo: "O Imperador,
como D. Pedro de Alcântara, é homem, mas como Imperador é um ente
metafísico, é uma autoridade reconhecida, ainda antes de nós sermos
reconhecidos representantes da nação; se ele o não fosse não tinha po·
der de nos convocar; isto é destruir-nos a nós mesmos. "
Parece clara na intervenção do Pe. Custódio Dias uma insinuação
de demagogia na atitude dos Andradas, procurando adular o Imperador,
para manter uma certa tutela sobre ele. É assim com energia inusitada
que o Pe. Custódio Dias replica a Andrada Machado, e confirma sua
posição: "Não aceito o perdão que me prodigaliza o ilustre preopinante;
perdão pressupõe crime ou dívida; ora, nem uma nem outra coisa me
oprime; sou portanto muito superior a este e outros insultos.
Sustentando a dignidade da nação que represento, nenhum sacrifício me é penoso; só a razão tem sobre mim a superioridade que gratuitamente se arroga o ilustre preopinante, em quem não reconheço precedência e só prepotência, que desprezo. Seria melhor emudecer, se não
julgasse do meu dever contestar o que se opõe ;\ minha razão.
Só leis regulam ações humanas e como nenhuma lei anterior havia
regulado aquelas de que tratamos, pertence à razão livre marcar a extensão da liberdade de que fazemos uso.
Representantes como somos de uma nação livre, que se constitui,
não podemos, enquanto nos constituímos, tratar o Imperador como superior à mesma nação, mas sim como secundàrio à sua soberania.
Não o façamos tão metafísico que não o vejamos delegado dela,
exercendo o Poder Executivo, cujas metas ainda não marcamos; competindo-lhe por ora mais deveres que direitos, pois que não é constituído
Imperador senão para a nação que o constitui sujeito, e nunca superior
às leis nem aos legisladores, enquanto exercem o poder soberano indivisível e inauferível à mesma nação, cujos sentimentos me persuado expressar quando profiro esta minha opinião. Se a Assembléia resolver o
contrário, seguir-se-á então que me enganei, ou fui vencido."
2~l /87

FRANCISCO MUNIZ TAVARES
"Há matérias de que não se deve tratar nesta Assembléia.
Devemos lembrar-nos que o povo tem os olhos fitos em nós,
que as nossas opiniões serão lidas e as nossas palavras pesadas; cumpre que sejamos circunspectos; se aparecerem no
IJ'i

Diário da Asse111bldia opm1ocs dcsorga11izado1as, potk!ll pro·
duzir males de grandes conseqüências."
N.&C.

11 de junho de 1823, t. II, p. 38.

Alusão clara à polêmica que se deflagrava entre o Pe. Custódio Dias
e os Andradas.

23/88

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Propõe que se suprima, por desnecessário, o artigo que declara que
os deputados se coloquem em mesa ele forma circular, ele modo que
todos vejam o presidente.
11 ele junho ele 1823, t. II, p. 39.
N.&C.
Continua em discussão o regimento ela Câmara.
A disposição dos deputados em semicírculo é a solução francesa.
O parlamento inglês segue sistema oposto: bancadas paralelas com a oposição em face da maioria governamental. Churchill manifestou-se, certa
vez, em defesa do sistema ingl~s: o deputado para mudar de atitude em
face do Governo terá de atravessar a sala e colocar-se nitidamente em
sua nova posição.

23/89

VENÂNCIO Hf.NRIQUES DE RESENDE

Contrário à concessão de um assento ao mordomo-mor. Como criado
do Imperador não pode ter assento na sala da Assembléia:

N.&C.

"Não vejo nenhuma comparação entre as ;intigas Cortes de
Portugal e esta Assembléia. Antigamente as Cortes compunham-se dos três estados do reino, clero, nobreza e povo, o
que não creio que se admita aqui.
Naquele tempo tinha o mordomo-mor assento, porque
sendo nobre e talvez grande elo reino, tinha lugar no corpo
legislativo na classe da nobreza; mas hoje entrando como
criado do Imperador, não pode ter assento na sala da Assembléia."
11 de junho de 182:1, t. II. p. 39.

Continua a mesma discussão.
Decidiu-se que os ministros teriam assento raso e todos os oficiais
da Corte ficariam de pé, inclusive o mordomo-mor.

23/90

ANTõNIO DA ROCHA FRANCO

Ainda sobre o regimento, a propósito do uso da coroa pelo Imperador dentro da Assembléia. Sabendo-se que não se trata de uma cobertura, mas do símbolo da realeza, parece-lhe que o Imperador deve entrar no recinto com ela à cabeça.
12 de junho de 1823, t. II, p. •13.
N.&C.
Em abono de seu parecer, aduz as tradições da Corte portuguesa,
remontando até D. Afonso Henriques.
23/91

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Também entende que o Imperador deve entrar no recinto da As.
sembléia com a coroa, já que é o chefe da nação. Os de Portugal não
o fazem em respeito ao suposto direito de D. Sebastião, o que nada tem
que ver com o caso brasileiro. Além do mais não há tempo a perder com
coisas secundárias.
12 de junho de 1823, t. II, p. 13.
N:&C.

O desaparecimento de D. Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir
em 1578 e a recusa dos portugueses em reconhecerem como autêntico o
cadáver devolvido pelos mouros, deram origem ao "sebastianismo'",· i. é,
a esperança na volta do rei salvador. Foi este um traço que marcou funt!amente a psicologia do povo português. Aludindo ao número consi·
derável de j u<lcus no país, disse um inglês que em Portugal uma parte
da população esperava o Messias, e outra parte o rei D. Sebastião. O
sentimento transformou-se em psicose. Ainda no Brasil, no séc. XIX,
Saint Hilaire encontrou velhos que falavam seriamente na volta de D.
Sebastião, conservado numa ilha e servido por anjos. O termo "sebastianismo" passou a designar "passadismo", "saudosismo" e foi empregado no princípio da República em relação aos monárquicos. (7)
Liberar o Brasil da psicose sebastianista nos mínimos detalhes, parece ser a intenção do Pe. Alencar.

1947.

(7)

AZEVEDO,

J. l.úCJO DE.

A Evo/11çiío cio Selu11lia11ismo. Lisboa, Teixeira,
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FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Muniz Tavares acha que não deve passar como está.
"Devemos nos lembrar sempre, que da harmonia entre o
Poder Legislativo e Executivo, pende o acertado andamento
da máquina social, e por conseqüência toda a prosperidade
do Estado. Esta harmonia de nenhum modo se poderá con·
servar, se este artigo for aprovado sem emenda, porque vejo
que nele manifesta-se não pequeno desprezo aos agentes do
Poder Executivo, desprezo que cm verdade não merecem,
antes pelo contrário são dignos de toda a consideração, conservando-se em seus justos limites. [... ] Voto portanto que
se risque a palavra 'rasa' e se substitua 'de encosto'. E assim
redigido, julgo que pode passar o artigo."
12 de junho de 1823, t. II, p. 44-45.

N.&C.

"Quando vierem [Secretários de Estado] em seu nome, ou forem
chamados pela Assembléia, serão recebidos, ficando todos assentados, e
terão assento em uma cadeira rasa, à esquerda do secretário que fica do
lado esquerdo da mesa."
Em discussão o art. 33 que dizia: "Quando, porém, vierem cm seu
nome, ou forem chamados pel<j. Assembléia, serão recebidos, ficando todos
assentados, e terão assento em uma cadeira rasa, à esquerda do secretário que fica do lado esquerdo da mesa." Quando os Secretários de
Estado vinham à Câmara em nome do Imperador, eram recehi<los com
honras especiais (art. 32) , de que não deviam gozar quando vinham
em seu próprio nome (art. 33) . Discussão estranhamente bizantina para
deputados que deviam tratar da Constituição e de assuntos urgentes
O artigo foi aprovado com pequenas emendas.
O grande mestre do Direito Público da época era Benjamin Constant, o suíço-francês, citado freqüentemente na Constituinte e pelo próprio D. Pedro I em seus escritos, aliás não poucos, publicados soh
pseudônimo, em jornais da época.(ª) Especialmente a obra de Benjamin
Constant Modelo de uma Constituição Para um Reino Liberal influiu
decisivamente na Constituição de 1824. A idéia de um Poder Moderador.
acima do Legislativo e do Executivo, é integralmente incorporada ao
Direito Público do Império. Benjamin Constam admitia a existência
de vários poderes além dos três clássicos analisados por Montesquieu, e
ao Poder Moderador dava explicitamente o nome de Pouvoir Ro·yal. H:í
(8)

1967.

98

VIANA, HÉLIO.

D. Pe(lro !, jonwlis//1. São Paulo, Ed. Melhoramentos.

artigos da Constituição de 18:!4 literalmente traduzidos do modelo de
Benjamin Constant.
Mons. Muniz Tavares não parece o antigo republicano extremista
de 1817. Mostra-se, em todas as oportunidades, respeitador das fórmulas constitucionais monárquicas.
23/IJ:l

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Propõe emenda à forma da concessão da palavra quando vários
deputados a pedirem ao mesmo tempo.
N.&C.

H de junho de 1823, t. li, p. 48-4!:1.

Em discussão o art. 42 do regimento: "Quando muitos se levantam
a um mesmo tempo para falar, o presidente dará a precedência a quem
lhe parecer, ficando porém a sua decisão sujeita à da Assembléia, no
caso de se requerer que a Assembléia o decida." O Pe. Alencar quer
que em vez de "para falar", se diga "para pedir a palavra". A emenda
foi aceita.
VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
Votará em favor do artigo, pois julga que deve "ser simples o movimento do Governo, para poder ser rápido e vigoroso; e que sendo o
nosso Governo monárquico, suas emanações deviam ser análogas."
Reconhece que existem no povo desconfianças, mas não crê que elas
se dissiparão pela manutenção das juntas provisórias:
"As desconfianças nascem de outros princípios; e eny_uan
to eles existirem não são juntas provisórias que hão de des·
vanecer essas desconfianças. [ ... ] Façamos uma constituição
liberal; haja regularidade na nossa conduta e nos nossos atos.
e os povos terão confiança em nós. "
16 de junho de 1823, t. Jl, p. 55.

N.&C.
Entrava em 2.ª discussão o projeto sobre as juntas provisórias da~
províncias, cujo art. 1.º dizia:
"Ficam abolidas as juntas provisórias do governo, estabelecidas nas
províncias do Império do Brasil, por decreto das Cortes de Lisboa de
setembro de 1821."

99

l l l'c. Rc,cmlt- ddcndc a manuLciHJio do artigo, ou seja, a aboliçã(>

d.1, ,iu111.1s.
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princípios" origem das desconfianças, parecem

aludir a tendências absolutistas que se opunham a uma Constituição
liberal.
JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR
Ê contra o art. 1.0 em 2.ª discussão, porque acha que as .iuntas provill6rias devem ser mantidas. Encontra-se porém em situação difícil: julga-se no dever de defender sua tese, mas se sente inibido pelos ataques
que lhe faz um deputado:

"Ataques [ ... J proferidos pela boca de um deputado, que
além de ter força oratória, reúne, demais, íntima relação de
parentesco com vários membros do Poder Executivo, e que
pelo conseguinte tem a força moral, e física da sua parte:
estes ataques (digo) parece-me de propósito arranjados para
aterrar, e fazer sucumbir esses mesmos poucos deputados, que
na minoridade, se opõem às suas opiniões."
Não podem porém omitir-se, nem que seja em
"desagravo da honra de meus colegas, injuriados e insultados
da maneira dita."
1

Defendendo a manutenção das juntas, reconhece a existência de desordens no governo das províncias e reconhece que as .iuntas provisórias
pl>ssam ser causa parcial dessa~ desordens, porque
"o que é deliberar exige madureza, morosidade e concurrên·
eia de muitos juíz.es, para se poder acertar; mas o que é
obrar, requer celeridade e unidade de ação; e isto é obra de
um só."
Entretanto, julga que não é este o tempo de fazer reforma geral no
governo das províncias, e que o remédio às desordens não está na abolição das juntas. Concorda em que existem desconfianças, afirmação
que irritou profundamente um dos preopinantes. Mas a verdade é esta:
"Tem-se dito, e desconfiado nas províncias e aqui mesmo, que o ministério procura entronizar o despotismo; que
essa imensidade de empregados do Rio de .Janeiro suspiram
pelo tempo em que eles eram respeitados e grandes, à custa
do sangue e suor dos cidadãos; tem-se dito mesmo que o
maior motivo dos sucessos que deram princípio à Indepen-
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dência foi o desagrado que sentiram os empregados com l '
decreto da abolição dos tribunais do Rio de Janeiro; tem-se
dito que tudo aqui se prepara para se formar uma Constituição a jeito e a molde do despotismo disfarçado; tem-se
mesmo dito que os deputados, chegando aqui, seriam compra~os .~ trairiam seus constituintes por empregos, medalhas
e fitas.
Mas não serão dissipadas as desconfianças, antes exacerbadas, abolindo as juntas das províncias e
"mandando-lhes, no princípio de nossos trabalhos, esses mesmos escândalos de sua antiga dor e ódio, um governador
só com o nome mudado pelo de presidente, um governador-de-armas independente, um secretário que é o mesmíssimo
dos antigos generais, e todos enviados do Rio de Janeiro,
onde se presume o foco do despotismo? Escapará ao povo a
idéia que facilmente salta à vista de suas desconfianças, que
estes são os agentes do Ministério que vão preparar e aterrar
as províncias para depois docilmente receberem a Constituição que se lhes quiser dar? Não verão eles nestes homens,
enviados da Corte, os primeiros fabricadores das douradas
algemas que suas suspeitas lhe dizem que se lhes preparam?
Só a nova Constituição poderá dissipar as desconfianças:
"A Constituição, essa obra do nosso assíduo trabalho, da
nossa boa fé, e do profundo conhecimento que nós temos do
espírito e idéias do povo e das circunstâncias do nosso pais;
essa obra, digo, que sairá (como eu espero) adaptada e
amoldada aos nossos constituintes, é a primeira que lhe devemos mandar, e é a única que desviará suas desconfianças.
É com ela que lhes mostraremos a firmeza do nosso caráter
e o desvelo que temos por não enganarmos a confiança que
de nós fizeram a princípio; é finalmente só ela que fará a
estabilidade de todas as coisas brasileiras, e firmará as opiniões de todos."
Sugere por fim que enquanto não se conclui a constituição:
"Conservemos essas mesmas juntas que são obras do povo.
e damos-lhe provisoriamente um regimento que lhes marque
suas atribuições; que prive mas arbitrariedades e que se contenham nos limites justos do seu poder; digamos aos povos
que não lhes fica mais o direito livre de derribar essas juntas
que tão-somente lhes compete o direito de petição e repre-
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pelo <[Uai podem requerer contra elas, e que sofrerão por mais um pouco o estado em que se acham até que
lhes chegue a santa Constituição, em que nós estamos trabalhando, a qual os livrará de todos os males, e os levará a
uma constante felicidade, como cordialmente desejo e espero."
~cntaçâo,

:'\.&c.

16 de junho de 1823 -

t.

II, p. 55-57.

Forà Andrada Machado que com acrimônia acabava de investir contra Xavier de Carvalho, o qual defendia a manutenção das juntas provisórias. O Pe. Alencar explicita a idéia insinuada pelo Pe. Resende, de
que a desconfiança do povo nascia de seus receios das pretensões absolutistas do ministério. O Ministro do Império, José Bonifácio de Andrada e Silva era irmão do Deputado Anclrada Machado, fato a que fa'l
alusão o Pe. Alencar. Curioso que este, partindo dos mesmos pressupostos que o Pe. Resende, chega a conclusão diametralmente oposta.
Aliás o Pe. Resende obtém de novo a palavra, para uma questão de
ordem, propondo ao presidente da Câmara: todas as vezes que qualque1
dos ilustres deputados disser uma invectiva ou sair do objeto principal,
V.Exa. o chame imediatamente à ordem, pürque a título de uma
explicaçãozinha, de dar uma resposta, começa-se em dize tu, direi eu;
leva-se uma hora em questões estranhas ao objeto; perde-se o tempo, e
nada de 'leis; ora, eu não venho para aqui ouvir personalidades e invectivas."
O art. l.º é aprovado em 2.ª discussão (Anais, t. II, p. 59).
23/96

BELCHIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA

Como relator da Comissão de
te projeto:

Instru~·ão

Pública, apresenta o seguin-

"l.O Será reputado benemérito da pátria e como tal
condecorado com a Ordem Imperial do Cruzeiro ou nela
adiantado, se já a tiver aquele cidadão, que até o fim do
corrente ano apreseµtar à Assembléia o melhor tratado de
educação física, moral e intelectual para a mocidade brasileira.
2. 0 Uma comissão composta de sete cidadãos de conhecida literatura e patriotismo, nomeados pela Assembléia, decidirá qual dos tratqdos oferecidos merece a preferência.
3.0 Não havendo concurrência e aparecendo um só tratado, ainda assim verificar-se-á o prêmio determinado pelo
§ I.0 , se a comissão o julgar digno de imprensa."
17 de junho de 1823, t. II, p. 61.
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N.&C.

A idéia já fora objeto de debates em sessões anteriores. Assinam
também o projeto os demais membros da Comissão.

23/97

LutS INACIO DE ANDRADE LIMA

Discorda do artigo em discussão e apresenta emenda substitutiva,
depois de justificá-la.
"Nem sempre a melhor instituição considerada em abstrato, é a melhor na prática. Uma lei que fizesse a felicidade
de um povo dado, faria igualmente a desgraça daquele cujo
estado mental e prevenções recebidas estivessem em manifesta
oposição com o espírito e disposição da dita lei.
Embora se diga que é atribuição essencial do Poder Executivo o nomear todos os empregados que devem dar cumprimento às leis, eu não posso convir cm que o presidente da
província seja da nomeação do Imperador. Sim, cu digo
com o grande Loke que não conheço a essência de coisa nenhuma: e muito menos conheço a essência de um Imperador
constitucional, e partes integrantes dessa gabada essência."
Insiste a seguir na idéia de que o povo está cheio de prevenções
contra o despotismo do Gabinete e verá no atual dispositivo mais um
instrumento de opressão:
"Suponhamos, Sr. Presidente, que os povos desobedeciam
a essa lei, nós em vez da paz lhes levaríamos à guerra, e gucrn.
civil. E então, Sr. Presidente, não será mais prudente e político, enquanto não há responsabilidade, em um momento
de tanta crise, renunciar a essa atribuição deduzida de uma
pretendida essência? Não ser<'t mais prudente e político dar
aos povos ao menos um presidente de província de sua eleição e confiança, enquanto não se estabelece a responsabilidade ministerial, essa única salvaguarda dos direitos de cidadão? Ser-nos-á lícito, a nós procuradores da nação, impor à
mesma nação uma lei contrária ao seu sentimento e vontade
soberana?"
Sua emenda visa conciliar a nomeação popular e a soberania do
Imperador constitucional:

"l.º O presidente será o executor e administrador geral
da província.
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2.0 Será eleilo pelos mesmos colégios eleitorais que elegerão os deputados.
3.0 A sua nomeação será confirmada pelo Imperador.
4. 0 Não poderá ser removido sem crime ou malversação.
5.0 Só podem ser elegíveis aquelas pessoas que, dentro
de um mês contado da recepção do presente decreto, derem
o seu nome para candidato na câmara da capital.
6. 0 A câmara da capital participará aos colégios os candidatos que se tiverem oferecido.
7. 0 Se em alguma província não aparecerem candidatos
para presidente fica livre ao Imperador nomear <1ucm lhe
parecer."
17 de junho de 1823, t. 11, p. 6.'l.
N.&C.
fütava em discussão o art. 3. 0 do projeto sobre os governos provisórios que rezava: "O presidente será o executor e administrador geral
da província; será da nomeação do Imperador, e amovível ad nutum".
É contra esse artigo que o Pe. Andrade Lima se insurge com surpreendente coragem, e para o que apresenta emenda. A emenda porém não
foi sequer apoiada. A eleição do, presidente da província seria o princípio da federação. Nem mesmo na reforma constitucional de 1834 se
aceitaria esta medida, apesar de sµa tendência descentralizadora. Só na
República, após a Constituição de 1891, ela seria posta em prática.

23/98

VENÂNCIO HENF,IQUES DE RESENDE

Referindo-se ao mesmo artigo citado, propõe um aditamento:
"O governador será da nomeação do Imperador, mas tirado dentre as pessoas da mesma província."
O Pe. Resende continua:
"Dir-se-á que é urp_ direito do Imperador a escolha, eu
já convim nisso; poréQ1 muitas vezes fazemos o que nos parece menos regular, em razão do império das circunstâncias;
e o Imperador deve por agora limitar esse direito, principalmente quando não há nenhuma razão para que ele e a nação
~ejam melhor servidos por pessoas antes desta do que daquela
província. Dirão, talvez, que os povos não costumam respei·
tar muito pessoas que eles viram ir com cartapúcio para a
escola. Fraca razão. Esses abusos é que ncís devemos reformar: é necess;írio acostumar os povos a ver nas autoridades
públicas a lei, e não os homens."

10-1

Sustenta que todas as províncias têm pessoas capazes de go\'crn<1r.
Al(·m disso o projeto é provisório.
N.&C.

17 de junho de 1823,

l.

11, p. G3-fr1

Ainda a discussão da lei sobre as presidências das províncias. O
Pe. Venâncio concorda em que a nomeação deve caber ao poder central; mas propõe uma restrição: "as pessoas da mesma província", cláusula difícil de definir. Quando se pensa no número de pessoas de províncias estranhas que chefiaram estados em pleno regime eletivo republicano, Albuquerque Lins, alagoano, Bernardino de Campos, mineiro,
Washington Luís, fluminense, Jânio Quadros, mato-grossense, só para
ficar em São Paulo, vê-se como era estreito o critério do Pe. Venâncio.
23/99

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Não aprovaria o artigo em discussão, se não tivesse a certeza de que
a Constituição firmaria o princípio da responsabilidade dos ministros:
"Monarquia constitucional sem responsabilidade dos ministros é um monstro, que só pode existir nas desmioladas
cabeças dos amantes do absolutismo."
Disserta sobre a importância da responsabilidade dos munstros, louvando-se na autoridade de Machiavel e Delolme. Aplicando o princípio
da responsabilidade ministerial ao tema em discussão, observa:
"E que faria o ministro se fosse obrigado a escolher de
três pessoas propostas uma, e esta ao depois passasse a abusar ou se reconhecesse perversa? Trataria porventura de a remover imediatamente? Que dificuldades não encontraria, se
tal pretendesse? Era preciso esperar por novas eleições para
novamente escolher outra pessoa; quanto custam as eleições
em nosso país, todos nós sabemos. Entretanto que se efetuasse esta nova eleição, o povo iria gemendo."
Se a escolha dos governadores das províncias não depender de 1istas de candidatos escolhidos pelo povo, mas for da exclusiva responsabilidade do ministro,
"e a pessoa eleita abusar ou for reconhecidame11te incapaz,
cada um de nós tratará de increpar uma tal eleição, teremos
mais justos motivos para advogar a causa do povo oprimido,
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O Sr. Dias a apóia,
"porque é justo que se atenda a vontade do povo, e assim
vai de acordo com ela a nomeação. "
Discorda também do princípio da ;imovibilidade ad nut11111:

N.&C.

"O chefe da nação não faz senão o que a lei lhe marca, não
pratica atos só pelo seu arbítrio; e por isso seja amovível o
presidente, mas quando se mostrar que cometeu erro que o
mereça; o contrário seria um ataque à liberdade dos povos;
e a nação não delega os seus poderes senão para se conseguir
o bem geral e não para o chefe do Executivo fazer o que
lhe der na vontade."
17 de junho de 1823, t. II, p. 66-67.

Curioso que a fórmula de Carneiro ele Campos apoiada pelo Pe.
José Custódio (escolha em lista tríplice tal como a dos senadores) seja
a mesma do projeto aprovado em 1889, no Congresso de Partido Liberal
e que não chegou a ter execução.
<!3/ 101

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Sobre a cláusula amovível ad nutum já citada, acha-a essencial,
"porque distingo os lugares desses presidentes daqueles lugares que fazem o modo de viela de um cidadão; nesses não
pode admitir-se semelhante cláusula, porque não é sem malversação provada competentemente por via de processo, quP
um cidadão eleve ser privado do emprego de que tira os
meios de viver. Mas os presidentes das províncias não estão
nesse caso; o seu lugar não é um modo de vida; é um lugar
de feitorização; é um lugar que o Imperador devia encher
pessoalmente; como, porém, isto não é impraticàvcl nomeia
seus agentes para, em seu nome, governarem as províncias.
Já se disse que o movimento do Poder Executivo deve
ser rápido e vigoroso; se o Imperador não pudesse ad nuturn
remover um homem, que não é senão seu feitor, quando
visse que era mal servido, o andamento do Poder Executivo
ficaria paralisado; enquanto se verificava, se com efeito tal
presidente tinha crimes, ou praticado malvcrsa~:ões, tinha o
Imperador as mãos atadas, era mal servido, os povos padeciam, e nós aprenderíamos pela experiência os males de uma
tal medida."
17 de junho de 182~. t. li, p. 67.
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N.&C.

O Pe. Venâncio reconhece as vantagens da nomeação de presidente
pelo Imperador. O problema vai ter um aspecto dramático no caso da
nomeação do presidente de Pernambuco em 1824. Curioso é que Pe.
Venâncio tomou parte na revolução que teve como ponto de partida
exatamente a nomeação do presidente que a Junta Pernambucana queria
impor a D. Pedro 1. Pe. Venâncio, após esta revolução, expatriou-se
até 1829 quamlo, anistiado, voltou à Câmara, foi dela presidente, fez
oposição ao Imperador, e propugnou o Ato Adicional em 1834. Termi·
nou membro do Partido Conservador e diretor do Imtituto Público em
Pernambuco. Era extremamente caridoso e tão pobre que não deixou
dinheiro para os funerais. (9)
LUíS INÁCIO DE ANDRADE LIMA

23/102

Apresenta emenda ao artigo da lei sobre o governo das províncias,
criando um lugar de secretário,
"que será também o do, Conselho [provincial], mas sem voto,
o qual será da nomeaçlio do Imperador e só amovível por
crime ou malversação,
e mais outro
"secretário pàra os assuntos militares."
N. &:C.

para

17 de junho de 1823, t. II, p. 68.

A primeira parte foi apoiada. A segunda referente ao secretário
a~suntos militares, retirada pelo autor.

23/103

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

A favor do parecer da Comissão de Marinha e Guerra
pelo não cabimento do pedido de perdão geral dos presos
Dada a rejeição da anistia, só ao Imperador cabe o indulto
::aso.
17 de junho de 1823, t.
(9)

li, p. 69.

LIMA, MANUEL DE OLJ\'El!lA. Notas ria História da llcvolt1ç<iu 1/ce Pcniam-

/Juco cm 1817 /Jor Mo11.11·11/wr l\Jrrniz Tm•11n's. Rcdfe, l!JG!l, p. 386.
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opinando
militares.
para cada

:--:.

~e.

Trinta soldados dos corpos <le l.ª linha presos na ilha das Cobras,
5em declarar os crimes pelos quais estão processados, nem o andamento
do processo, "pedem soltura, cm atenção ao fausto motivo ela instalação
da Assembléia." O requerimento é lido na íntegra. Data de 14 de maio
tlc 1823.

23/ HH

JOSÉ CUST6Dl0 DIAS

A propc'isito do mesmo pedido de perdão:

N.&C.

"Não permita Deus que, nem dos tribunais nem de outra
qualquer autoridade, venham a este CongTesso queixas de
injustiça; mas a respeito destes homens acho que não devem
ser absolutamente desprezados e que se lhes diga que, esgotados todos os meios ordinários, acharão nesta Assembléia,
no caso de injustiça, o remédio a qualquer abuso de que
sejam vítimas."
17 ele junho de 1823, t. li, p. 69.

O parecer foi adiado. Aprovado em 19 de junho.
23/105

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Sobre o requerimento de três oficiais portugueses presos na Cisplatina por não aderirem à Independência. Acha
"melhor que se mandem ir embora, inda mesmo que sejam
reputados prisioneiros de guerra. [... ] Não consta que eles
cometessem delito algum. Não sei, pois, de que sirva retê-los
em prisão. Voto, pois, que sejam soltos, [ ... ) que esses miseráveis se vão embora."
Foi o que fizeram os portugueses com o Brigadeiro Manuel Pedro
de Freitas e outros brasileiros presos em Portugal.
N.&C.

18 de junho de 1823,

t.

Il, p. 70.

O Brasil ainda se considera em estado de guerra com Portugal.

Oo requerimento constam o nome e a situação dos militares portugue-

presos. Decidiu-se pedir informações para ver se se tratavam de espias, pois neste caso, estariam sujeitos às penas tla lei.
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VENÂNCIO HE.l'\RIQUES DE RESENDE

Apresenta emenda ao art. 7. 0 da lei sobre os governos provinciais,
acrescentando a cláusula:
"Cabendo pelo menos um a cada comarca. ··
18 de junho de 1823, t. II, p. 71.

N.&C.

O art. 7.º dizia: "O Conselho nas províncias maiores c<>nstará de
seis membros, nas menores de quatro." A emenda foi rejeitada.
23/107

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Envia à Câmara a emenda:
"Os membros eleitos para o Conselho deverão ter as mesmas
qualidades que se requerem para deputado à Assembléia, só
com a diferença de terem 40 anos de idade . "
Justifica-a, dizendo ser atendível que os membros do Conselho tivessem já a experiência que dão os a;nos,

N.&C.

"para que os povos não sofressem alguns maus resultados das
verduras da idade, ou falta do conhecimento preciso dos
negócios."
18 de junho de 1823, t. II, p. 72.

Discussão do projeto de lei (promulgada a 20 de outubro de 1823)
dando formá aos governos das províncias e criando para cada uma delas
um presidente e um conselho.
23/108

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

A propósito de uma emenda de Pereira da Cunha mandando reuni.Tsc o Conselho Provincial todos os sábados, protesta:
"O Conselho de nenhum modo deve ser permanente, porque o presidente da província nada podendo obrar contra as
resoluções do Conselho, quando ele tem voto deliberativo,
sendo permanente tínhamos de fato esses governos policé-

JJO

falos <1ue procuramos evitar pelos males que deles resultam.

e nada teríamos ganhado ua abolição <las juntas provisórias;
e sendo os presidentes da nomeação do Imperador, o governo ficava de nomeação popular, e jamais se poderia fazer
efetiva a responsabili<lale do presidente, porque nada poderia
ele obrar em contradição às deliberações do Conselho."
N.&C.

18 de junho de 1823, t. II, p. 72.

O Pe. Resende, coerente defensor do governo centralizado, funda
sua rejeição da emenda no fato de que o Conselho teria competência
:leliberativa, e não apenas consultiva.

23/109

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Ainda a propósito dos conselhos provinciais apresenta uma emenda
aditiva:

N.&C.

"E logo no princípio das sessões extraordinárias o Conselho
com o presidente decidirão se a matéria é daquelas em qu{
o Conselho tenha voto deliberativo para sua responsablidade."
18 de junho de 1823, t. II, p. 73.

Em discussão o art. 10 da mesma lei:
"Além das reuniões ordenadas por esta lei, poderá o presidente convocar para consultar o que lhe aprouver, ou todo o Conselho, ou parte,
advertindo que sejam principalmente aqueles dentre eles a quem menos incomode o comparecimento." O Pe. Resende justifica sua emenda
limitando a competência deliberativa dos conselhos só para "matérias
graves quando o presidente não tem regras claras no seu regimento ou
nas leis." Em todos os outros casos, e competência deverá ser apenas
consultiva. A emenda foi rejeitada.

23/110

ANTONIO DA ROCHA FRANCO

Propõe que os conselheiros provinciais tenham de ordenado a terça
parte do que por lei se assinar ao presidente da respectiva província.
19 de junho de 1823, t. II, p. 75..
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>i.&C.

Em discussão o art. 11 da mesma lei:
"O Conselho não tení ordenado algum fixo; nas reumoes, porém,
determinadas por esta lei, onde é de necessidade a sua cooperação, terão
os conselheiros eletivos somente uma gratificação diària designada pelo
Governo, e paga pela Fazenda Pública da respectiva província."
23/111

LUfS INACIO DE ANDRADE LIMA

Apresenta emenda do projeto de organização dos conselhos provinciais.
"As leis devem ser adaptadas às circunstâncias; [ ... ] quanto mais dizem respeito a objetos em detalhe, mais variam e
mais são sujeitas a conhecimentos locais que só podem ser
adquiridos por aqueles que têm estado ao fato e inspecção
desses objetos.
O Império do Brasil, Sr. Presidente, abrangendo um
território imenso, debaixo de diferentes climas, oferece uma
variedade infinita de qbjetos que demandam diferentes providências, diferentes instituições, diferentes Jeis peculiares, só
próprias às diferenças qcidentais de cada província deste vasto continente.
Uma legislação peculiar its margens do Prata não pode
convir em tudo ao país do Amazonas.
Nesta augusta Assembléia, Sr. Presidente, ainda que
assentados muitos ilustres e sábios deputados, contudo não
podem conhecer a fun4o os ob_jetos que sc'i se divisam pela
vista e inspecção deles.
Legislar, portanto, sobre eles, seria proceder sem conhecimento de causa, o qu~ não se compadece com a luminosa
política, pois que a mor parte dos senhores deputados não
tem viajado, visto e examinado as particularidades de cada
província; nem nunca isso se verificará.
Assim, tendo em vista as exigências e maior bem de
cada província, com a integridade e prosperidade do Império, ofereço esta pequepa emenda:
Art. 12. Em lugar de 'terá este, voto deliberativo, e o
presidente o de qualidade' substitua-se: 'Terú este [Conselho]
autoridade legislativa, não contravindo às leis e decretos da
presente Assembléia; nem impondo taxas, diretas ou indiretas'."
19 de junho de 1823, t. II, p. 76-77.
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&c.

Em discussão o arl. 12 da mesma lei: "nas sessões ordenadas por
esta lei, nas matérias da competência necessária do Conselho, terá este
voto deliberativo, e o presidente, em caso de empate, o de qualidade.
Nas convocações, porém, que ficam ao arbítrio do presidente, terão os
conselheiros tão-somente voto consultivo."
Na verdade o Pe. Andrade Lima defendeu abertamente o federalismo, que só, em parte, seria admitido em 1834, pelo Ato Adicional.
Por isso o presidente José Bonifácio declarou: ',Eu deveria talvez chamar à ordem o ilustre deputado, pois considero na emenda doutrina
mbversiva. Todavia consultarei a Assembléia para ver se é apoiada."
Foi n;:i.turalmente rejeitada.
23/l12

da:

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Sobre a responsabilidade dos conselheiros provinciais propõe emen-

N.&C.

"Serão responsáveis pelas deliberações do Conselho aqueles
a quem pelo seu voto se atribuir o prejuízo de alguma resolução."
19 de junho de 1823, t. II, p. 77.

O Pe. Resende pretende atenuar a responsabilidade do presidente
de províncias: "seria duro que ele fosse responsável por atos que era
obrigado a praticar, uma vez que o Conselho nessas ses~ões tem voto
deliberativo." Trata-se de emenda aditiva ao mesmo art. 12. Foi apoiada.
23/113

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Justifica o seu projeto sobre a naturalização dos portugueses apresentado em 22 de maio.
"Ninguém ousará afirmar que nós não fazemos uma nação
soberana, livre e independente; e nesta qualidade, Portugal
se puder conservar também a sua independência (o que duvido, pelo estado misérrimo a que se acha reduzido), fica
sem dúvida ao nível ele outra qualquer nação; outra qual·
quer nação é para ncís estrangeira, como deixará Portugal
de o ser?"
Os laços antigos foram quebrados e a linguagem
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que ainda hoje tristemente nos confunde, sú marca a dolorosa lembrança <lc que os nossos antepassados foram colonos,
e colonos sempre acabrunhados pela vara de ferro e odioso
sistema de opressão. "
Não chega ao ponto do americano que quis suprimir a língua inglesa. Responde com generosidade ao
"desprezível deputado que há pouco, nas desgraçadas Cortes
de Lisboa, com um tom arrogante, impudentemente se ani·
mava a dizer que não achava um só brasileiro capaz de ser
Conselheiro de Estado, reputando a todos, indistintamente
vis traidores. "
Quer, pelo contrário, portugueses em conselhos e tribunais brasileiros, mas que tenham dado provas não equívocas de adesão à Independência. Mas quer a expulsão dos ingratos aos favores recebidos, que
semeiam a intriga e a discórdia. Quer também que os que vierem
"desenganem-se que o morgado já se acabou, e que muito
favor lhes fazemos cm consenti-los em nosso território para
arrotearem a terra e ~:xercerem alguma indústria útil."
.1 ''·

\Àpós sete anos serão naturalizados e então ocuparão empregos.
N.&C.

19 de junho de 1823,

t.

II, p. 77-78.

Sobre o projeto que entrava cm discussão, ver 23/31.
Em Pernambuco, do qual eq. representante Muniz Tavares, o rancor aos portugueses era mais aciqado. Deriva da Revolução de 1817 e
de sua violenta repressão. Na Revolução de 1848, houve atentados contra portugueses e, ainda no tempo da questão religiosa, 1873-1874, registrou-se violento movimento antiluso. Na Assembléia pernambucana, sucediam-se os pedidos de nacionalização do comércio, uma vez que os
portugueses detinham praticamente o monópolio das mercearias.
23/ 114

VENÂNCIO HENJUQUES DE RESENDE

Começa por uma declaração de amizade ao autor do projeto sobre
dos portugueses. Mais acima da amizade ao autor está
o amor da verdade: Arnicus Plqto, sal magis amica vci·itas. Sente-se
assim no dever de impugnar a doutrina do pro_jeto:

naturaliza~·ão
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"Ou é constitucional ou provisório: como constitucional é
intempestivo, porque a Constituição é quem deve regular esta
matéria; se é provisório não é bom."
Para provar suas afirmações, passa a examinar os artigos do projeto.
Conforme o art. 1. 0 :
"Aqueles portugueses residentes no Brasil, que tiverem dado
provas não equívocas de adesão à nossa sagrada causa e à
pessoa de Sua Majestade, são cidadãos brasileiros."
Argumenta contra o artigo, mostrando, com exemplos, a dificuldade
de avaliar na prática "as provas não equívocas". Essas dependem de
circunstâncias fortuitas, que em geral não se apresentam. Enquanto
que, por outro lado,
"há homens, Sr. Presidente, muito pacatos e pacíficos, a quem
o gênio, o temperamento, obriga ao recolhimento, e fogem
dos barulhos, e mesmo da vida pública; praticam ações comuns; concorrem com o que podem, mas sem se fazerem no·
tá veis. E será justo que estes sejam excluídos de ser cidadãos
brasileiros?"
O art. 2. 0 propõe:
"Aqueles, porém, cuja conduta for suspeita, o Governo fica
autorizado, por espaço de três meses, contados do dia da publicação do presente Decreto, a fazer retirar imediatamente
para o seu país."
O artigo daria ensejo a que aumentassem ainda mais as arbitrarie:lades baseadas em simples suspeitas. Bastaria que uma pessoa não desse
'provas inequívocas de adesão", para se tornar objeto de suspeitas:
"Lancemos os olhos ou apliquemos os ouvidos aos clamores
que vão pelas províncias; que calamidades! Se o nobre autor
elo projeto tivesse estado, como eu, na sua província, talvez
se opusesse, como cu me opus, a essas perseguições, a essas
prisões arbitrárias, e expulsões de europeus, só porque meia
dúzia de rapazes diziam que eram suspeitos. Por toda a parte
fervem as desgraças; não vamos autorizá-las mais por esta lei;
o Governo está autorizado para curar da pública segurança;
não se precisa mais."
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O art. 3. 0 proíbe admitir a qualquer lugar de honra, confiança e
interesse, qualquer estrangeiro não naturalizado, e para a naturalização
exige sete anos de residência e propriedade territorial.
"Neste caso, Sr. Presidente, é necessário naturalizar o
Lord Cochrane e outros oficiais que servem em nossa esquadra, mas se eles não quiserem?"
É assunto que deverá ser regulado pela Constituição e não por um
decreto:

"Por agora o Governo que distribui os empregos não é
tão estúpido que meta nos lugares os vindos de novo, principalmente portugueses, quando dos que já cá estão e mesmo
dos brasileiros ele tem exigido, e com razão, essas qualidades
que requer o projeto. Embora com os que agora vierem o
Governo ponha em prática essas naturalizações; mas com os
que já cá estão, é meter o desassossego em toda a parte. Voto
portanto que não passe o projeto à 2.ª discussão."
1~ de junho de 1823, t. II, p. 78-79.

N.&C.
O Pe. Resende aplica ao Pe. Muniz Tavares, autor do projeto, o
dito atribuído a Aristóteles com relação a Platão, seu mestre. Sobre a
íntegra do projeto, ver 23/31. A Constituição, que seria outorgada por
D. Pedro I, regularia de fato a questão relativa aos portugueses, no
n. 0 IV do art. 6:
"São cidadãos brasileiros [ ... J todos os nascidos em Portugal e suas
possessões, que sendo já residentes no Brasil na época, em que se proclamou a Independência nas províncias, onde habitavam, aderiram a
esta, expressa ou tacitamente, pela continuação da sua residência."
Quanto à definição das condiçôes de naturalização para os estrangeiros, a Constituição, no n. 0 V do mesmo artigo, remete o assunto para a
legislação ordinária .
23/ll5

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Pensa diametralmente cm oposição a Muniz. Tavares. O p~·ojeto
contém três partes: l.ª - naturalizar os que aderiram; 2.ª - autonzar o
Governo a expulsar os suspeitos; ~I.ª - conceder naturalização com certas condições.
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"A l.ª é dcsneccss;\ria, antipolítica e perigosa; a 2.ª é
injusta e cruel; a 3.ª é impratidvel. [... ] Todos éramos membros da mesma família, todos gozávamos dos direitos de cidadão português. [... ] Nós, sentindo-nos maduros e agravados pelas Cortes, separamo-nos. Mas quem fez isto? l~oram
somente os habitantes do Brasil, nele nascidos? Não, de certo; foram também os habitantes do Brasil nascidos em Portugal; logo todos eles ficaram sendo cidadãos brasileiros.[ ... ]
Todos finalmente são membros desta nova família, [ ... ] porque todos, de comum acordo, fizeram o novo pacto e separaram-se de Portugal; nem um instante estiveram desligados
dos laços sociais uns para com os outros. [... ] Logo desnecessário é declarar-se por uma lei que são cidadãos brasileiros
alguns dos membros da família brasileira e outros não; quando todos eles o são de direito."
Não quer se referir aos que se opuseram e ainda se opõem. Estes
são inimigos e não podem ser naturalizados.
"É desnecessário dizer-se que são cidadãos brasileiros os
habitantes do Brasil nascidos em Portugal; é antipolítico fazer-se esta declaração, porque daríamos a entender a esses
cidadãos que nós temos em menos conta os seus direitos;
que supomos aos nascidos no Brasil com mais direitos e que
eles para serem cidadãos necessitam de um favor nosso."
É

perigosa porque
"quem será o juiz dessas mostras de adesão? [ ... ] O público:
logo segue-se a confusão e a desordem."

Os portugueses, ou aderiram, e então são brasileiros, ou se opuseram, e são inimigos. O erro está em supor que só os nascidos no Brasil
fizeram a Independência, e os nascidos em Portugal foram espectadores.
O próprio autor do projeto representa cidadãos nascidos em Portugal
que terão votado nele.
A 2.ª parte é injusta. Será uma desgraça então para o cidadão brasileiro ter nascido em Portugal? Qual é a pátria de um cidadão brasileiro, mesmo nascido em Portugal, senão o Brasil? E será arrancado por
suspeitas da sociedade que adotou? Isto seria a maior das crueldades!
Quanto à 3.ª parte é impraticável. Antes dos sete anos teremos a Constituição. Esta é que regerá o assunto.
O nosso dever é mitigar a rivalidade acaso existente e não exacerbá-la.
19 de junho de 1823, t. II, p. 79.
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23/116

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Propõe-se a responder defendendo cada artigo, de vez que os preopinantes combateram o projeto por partes, contra o que prescreve o
regimento para a l.ª discussão.
Quanto ao art. I.0 , começa por responder às objeções do Pe. Resende:
"Não se lembrou, porém, o nobre deputado que em toda~
as nações o foro de cidadão sempre é concedido com demasiado escrúpulo, por isso que é a mais alta honra a que pode
aspirar um estrangeiro. Não se lembrou igualmente que a
maior parte dos portugueses, que se deixaram ficar, não foi
senão por seu interesse peculiar, e que talvez no fundo de
seu coração suspirem todos os dias por voltar ao lugar de
seu nascimento, para onde os convidam todas as afeições do
espírito, se se lembrasse de certo não quereria uma tal prodigalidade; quanto mais que concedendo-se sem reserva o
foro de cidadão a todos os portugueses ora residentes no
Brasil, fazia-se uma injustiça aos bons, por isso que os nivelávamos com os maus; ficavam sendo desta maneira igualmente cidadãos brasileiros os malvados portugueses, que se
acham na cidade da Ba,hia, no Maranhão, e Pará."
Reporta-se a seguir às objeções levantadas pelo Pe. Alencar segundo
o qual todos os portugueses que ficaram no Brasil depois da Independência já eram cidadãos brasileiros:
"Em defesa desta sua celebérrima opinião rompeu em exclamações a meu ver muito pouco discretas: - quereremos declarar cidadão brasileiro ao venerável prelado que tem assento neste augusto recinto, e a outros portugueses também
respeitáveis? - Ao que respondo, sim, Sr. Eu não considero
a português nenhum, diepois que nos constituímos em nação
separando-nos de Portugal, senão como estrangeiro pertencente a uma nação com quem estamos hoje em guerra aberta."
Quanto ao art. 2.º, considera os receios dos preopinantes
''escrúpulos frívolos só próprios daqueles que adormecem no
meio dos perigos."
Expulsar os portugueses suspeitos é medida de justiça, que até mitiga o que permite o direito das gentes entre nações em guerra, que
seria simplesmente expulsar a todos os súditos da nação inimiga.
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"lgnoram porventura os ilustres preopinantes, que entre
nós existem víboras peçonhentas, que astutas espreitam oca~ião favorável para morder-nos? Ignoram que os perversos de
Portugal têm mandado assassinos desalmados para nos roubarem as pessoas que nos são mais caras? Não saberão os
Srs. Deputados, que eles pretendem dividir-nos com as suas
doutrinas insidiosas, procurando divergir os ânimos dos incautos brasileiros, fomentando idéias lisonjeiras de república
só para dilacerar-nos?"
Caberá ao Governo aplicar as medidas propostas no artigo. O ministério não será
"tão estúpido ou tão mal intencionado",
que aplicará as medidas à base de suspeitas infundadas. Se não confiamos no Governo, porém, acabemos com tal Governo, mas não nos
declaremos contra o artigo.
Espanta-se das impugnações feitas ao art. 3.0 que fixa condições
para o acesso a empregos e à naturalização:
"Parecia-me que todos nós cansados de suportarmos preterições dos portugueses, não quereríamos que os que daqui
em diante viessem achassem a porta franca para um pleno
ingresso; julgava indispensável a medida proposta para que
o Governo tivesse uma norma segura para se poder regular [... ]; consideremos, senhores, que pelo estado em que se
acha Portugal, nós nos havemos de ver cercados de portugueses solicitando empregos; eles ainda não se desenganaram
de que já perderam o que por tantos anos desfrutaram; todas
as precauções a este respeito não são demasiadas."
Conclui observando que quando for elaborada a Constituição poderá eventualmente inspirar-se nas idéias propostas nos artigos. Vota
pois para que o projeto passe à 2.ª discussão.
N. &: C.

19 de junho de 1823, t. II, p. 81-82.

O "venerável prelado que toma assento nesse augusto recinto" era
D. josé Caetano da Silva Coutinho, português, bispo do Rio de Janeiro e primeiro presidente da Assembléia Constituinte. A insinuação
ele "idl-ías foonjeiras de república" parece uma farpa maliciosa atirada
cr>ntra o Pe. Resende, que se envolvera na revolução republicana de 1817
em Pernambuco. A futura Constituição não levará em conta as sugeslües lmúfobas do Pe. Muniz Tavares (v. 23/113).
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O Pc. Resende volu1 a obter a palavra para afirmar sua perfeita
consciência dos perigos apontados pelo Pc. Muniz Tavares. Para enfrentá-los, entretanto, não é necessário o decreto, porque o Governo tem
meios para "curar de segurança pública." E conclui: "E se a nós vierem
pessoas a espionar e a maquinar contra a nossa Independência e sistema
constitucional, existem leis claras e vigorosas, quanto basta, para que o
Governo possa punir aos que vierem, e aos que existirem j<i entre nós."
A discussão é adiada pela hora.

23/117

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Volta a defender seu projeto contra novas objeções levantadas.
O simples decreto do Imperador declarando poderem ficar no Brasil
os portugueses que quiserem, não conferiu-lhes a cidadania brasileira.
"Nem se diga que os que ficaram trazendo o laço nacional, ficaram reconhecidos cidadãos; o laço só servia, e serve, para que eles possam viver sem inquietação em nosso
país, e não sejam considerados no número dos nossos inimigos, seus compatriotas; mas nunca reputados cidadãos porque
para isto era necess;írio , uma lei mui clara e explícita."
Repele a afirmação de que cor!]- seu decreto pretende a suspensão do
habeas-corpus.

N.&C.

"A suspensão do habeas-corpus nunca se estende a uma
classe de pessoas, estende-se em geral a uma província ou um
reino; ora pela simples leitura do projeto vê-se que eu não
falo uma só palavra dos brasileiros, nem nunca podia ser
esta a minha intenção, falo sú dos estrangeiros portugueses,
e entre estes não todos, "
19 de junho de 1823, t. II, p. 85.

Os deputados que combatiam agora o projeto eram Rodrigues de
Carvalho e Carneiro da Cunha.
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ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Apresenta emenda à lei do governo das províncias autorizando o
presidente a
"suspender os magistraqos e, do comando da tropa, o chefe
militar, quando inste a causa pública."
20 de junho de 1823,
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t.

II, p. 89.

N.&C.
Era uma emenda aditiva ao art. 13 da lei dos governos provinciais.
A emenda foi apoiada.
23/119

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Não apóia o artigo que estabelece a independência do comando militar com relação ao presidente da província. Se a Constituição já estivesse promulgada e a situação tranqüila, talvez votasse pelo artigo. Mas
nas circunstâncias atuais,
"ainda está muito fresco na memória de todos um dos principais agravos de que nos quexávamos das Cortes portuguesas: a independência dos governadores-das-armas."
Em tempo de guerra estrangeira, admitiria essa independência do
comando militar face ao poder civil. Mas em tempo de paz, não compreende que possa haver dúvida
"em que o comandante militar seja subordinado ao presidente, que é uma emanação do chefe supremo do Poder Executivo, em nome do qual ele administra o governo das províncias, visto que o Imperador não pode estar pessoalmente
presente a toda a parte."
Mostra os inconvenientes dessa independência:
"Sendo o comandante da força armada independente, se for
caprichoso, como quase todos são, andará todos os dias inquietando os proprietários, os negociantes, e lavradores com
marchas, acampamentos, e outras coisas que eles sabem, tudo
em prejuízo do bem público."
Se os militares são orgulhosos e não querem su1e1tar-se à autoridade
de um paisano, então a nação não os deve sustentar:
"A força armada é essencíalmente obediente; é um corpo passivo a quem só toca obedecer e cumprir as ordens das autoridades encarregadas da execução das leis; a força armada
é essencialmente obediente desde o último soldado até o seu
mais graduado chefe."
Formula, enfim, sua posição: independência nas questões de disciplina interna da força armada,
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"mas no emprego dela cm os outros casos, como movimento
de Lropas, <leslacamcntos extraordinários, estabelecimento de
pontos militares, distribuição do santo, planos gerais de fortificações, e outros casos transcendentais, sou de opinião, torno a dizer, que o chefe da Força Armada seja sujeito ao
presidente em conselho."
20 de junho de 1823, t. II, p. 91-92.

N.&C.

Estava em 2.ª discussão o projeto de lei sobre os governos provin.
ciais, cujo art. 16 dizia: "O Governo ela força armada da província de
l.ª e 2.ª linha compete ao comandante militar e é independente do presidente e conselho." O Pe. Resende defende uma posição civilista. A
expressão "dar o santo", segundo o Dicionário de Morais significava,
em milícia, "fornecer o sinal nas guardas em segredo e que deve quem
deve render dá-lo às sentinelas, para mostrar que é o competente, [ ... ]
que é dos nossos, e não inimigo." O rei, ao recolher-se, dava o "santo e
senha" para o guarda real no dia seguinte.
23/120

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Defende mais uma vez, com exaJtação, seu projeto relativo à naturalização de portugueses, afirmando ser
"tempo de mostrar que o Brasil não era mais seu patrimônio,
e de procurar que eles pão ocupassem os melhores empregos com injusta exclusão dos brasileiros, como era antiga e
detestável prática",
terminando com as palavras:
"De Portugal, nada, nada, nada."

N.&C.

20 de junho de 1823, t. II, p. 95.

As palavras finais são evidentemente inspirativas pelas declarações
de D. Pedro I no Ipiranga.
Quando respondia a uma intervenção de Carneiro da Cunha, dizem
os Anais, "começou o sussurro do povo nas galerias". Ao que protestou
o orador: "O povo das galerias tem ousado perturbar com seus gritos
os nossos discursos; isto é contra o regimento; eu peço a sua observância."
O Presidente José Bonifácio ameaça prender os perturbadores.
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23/121

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR
"Eu creio que é bem claro que não houve da parte do
povo nenhuma má intenção; ordenou-se-lhe que se calasse,
e ele obedeceu. O povo do Rio de Janeiro sempre aqui tem
estado com muita atenção; e se um ou outro indivíduo, por
mais inconsiderado, soltou alguma palavra, dissimulemos isso,
e vamos continuando os nossos trabalhos."
20 de junho de 1823, t. II, p. 95.

N.&C.

A intervenção das galerias vai crescer daqui por diante, a ponto de
criar um clima propício ao malogro final da Assembléia.

23/122

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Faz questão de consignar uma declaração de voto:
"Na sessão de ontem fui de voto que não se recebesse com
especial agrado a felicitação do governador militar das vilas
da Ilha Grande e Parati."

N.&C.

21 de junho de 1823, t. II, p. 96.

Tratava-se de uma felicitação à Assembléia, enviada por Manuel
Joaquim Pereira da Silva, governador militar das vilas da Ilha Grande
e Parati em seu nome e de seus camaradas de l.ª, e 2.ª e 3.ª linha. A
Câmara declarou receber a felicitação "com especial agrado por ser a
primeira das corporações militares em dirigir suas felicitações à Assembléia". É possível que o Pe. Muniz Tavares tenha considerado indisdplina a manifestação de corporações militares.

23/123

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

lnsisle na idéia da necessidade do sílêncio e tranqüilidade para as
deliberações da Assembléia. Desaprova o tumullo que se tem feito nas
galerias, quando o povo vem assistir às sessões da Câmara, e também
o tunrnl10 que fazem os próprios deputados, quando ouvem algo q ne lhes
:1grada:
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de posse das armas é quem tudo suplanta, sendo em último
resultado o miserável povo vítima desgraçada."
Entende que a solução estará em ficar o comandante militar dependente do Conselho Provincial exceto no que respeita à economia e à
disciplina militar.
21 de junho de 1823, t. II, p. 97.
N.&C.
Continuava a discussão do art. 16 da lei dos governos provinc1a1s.
A lembrança dos antigos capitães-generais, que enfeixavam todos os poderes administrativos, judiciários e militares, era nefasta. A lei n. 0 44
dücriminava os poderes de presidente de província e de comandante
militar. Este era o chefe das forças de l.ª linha (tropa paga) e de 2.ª
linha (milícias) . As ordenanças (3.ª linha) , força de caráter mais policial, permaneciam sujeitas ao presidente (arts. 27, 29, 30, 31). A administração da justiça era independente (art. 33). Não havia referência
expres~a à acumulação das funções civis e militares. Mas na realidade
poucas vezes isso ocorreu, como por exemplo, quando Caxias debelou
a guerra civil no Rio Grande do Sul.
23/125

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Propõe emenda ao artigo relativo ao comando das armas:

N.&C.

"É independente do presidente. Em conselho, porém, poderá este suspender aquele do comando quando inste a segurança pública, dando imediatamente parte pela Secretaria
da Guerra."
21 de junho de 1823, t. II, p. 100.

Continua a discussão do mesmo artigo. A emenda foi apoiada.
23/126

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

A propósito da reclamação dos presos da Ilha das Cobras.
"Eu creio que por ora não compete a esta Assembléia tomar
conhecimento de semelhante negócio; deixemos que os juízes
façam o seu ofício, e se houver infração de lei, eu serei o
primeiro a bradar contra eles neste augusto recinto."
23 de junho de 1823, t. II, p. 106.
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N.&C.

Tratava-se de uma indicação do Deputado Xavier de Carvalho, propondo que o caso fosse investigado e que a Câmara fosse informada
cem urgência do resultado da investigação.

23/127

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR
"Diz-se, por toda a parte, que estes homens estão presos.
sem culpa alguma; se assim é, já [que] os ministros têm
transgredido as leis, zombado de todos os princípios constitucionais, devemos clamar contra eles e mostrar-lhes que temos força suficiente para conter o despotismo que parece.
com mágoa o digo, caminhar com passo de gigante. [ ... ] Voto
por isso que se peçam informações ao Governo."

23 de junho de 1823, t. II, p. 106.
N.&C.

O pedido de informações foi r;ejeitado, mas a discussão revelou
haver uma considerável oposição à política Andradina.

23/128

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Sobre a lei do governo provincial justifica uma proposta no sentido
de que se declare, logo no princípio das sessões, se a matéria é grave
ou não, para o Conselho ter ou não ter voto deliberativo e ficar, em
conseqüência, responsável com o presidente.
23 de junho de l 823, t. II, p. l07 _
N.&C.

A intervenção vem a propósito da discussão do art. 17 da lei dos
governos provinciais: "A administrqção da justiça é independente do
presidente e Conselho. Pode poréqi o presidente em conselho, e de
acordo com o chanceler, onde houver relação, suspender o magistrado,
depois de ouvido; isto tão-somente no caso em que de continuar em
exercício o magistrado se possa seguir motins e revolta na província, e
se não possa esperar resolução do lmperador. Feita a suspensão, dará
imediatamente parte pela Secretaria da Justiça, e remetení os autos comprobatórios ela urgência e necessidade da suspensão ao tribunal competente, para proceder-se como for de direito."
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Argumenta o Pe. Resende que, não se definindo antes da sessão
se a matéria é grave ou não o Conselho terá, no caso de suspensão de
magistrados, voto meramente consultivo, deixando toda a responsabilidade da decisão ao presidente da província. Volta assim a insistir no
aditamento que propusera ao art. 12, da mesma lei.

23/129

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Ainda sobre os poderes dos presidentes de província:
"Metafísicas não regem o mundo; a época presente é verdadeiramente revolucionária, e nas revoluções os princípios
são todos atropelados; o Governo no estado presente é obrigado a ir levando a barca como quer o ímpeto da corrente,
apenas dirigindo o leme em ordem a se não quebrar cm
algum cachopo. É necessário que o rigor dos princípios ceda
às circunstâncias; é o que já temos feito e é o que somos
obrigados a ir fazendo ainda."
Em Pernambuco a Junta recusou prender um ouvidor e aumentar
o soldo da tropa. Foi forçada a conceder ambas as coisas após uma
bernarda.

N.&C.

"A época é crítica: é preciso ceder um pouco do rigor
dos princípios [ ... ] para que o Governo faça e não o povo;
e para que o Governo faça por lei e não por arbítrio. [ ... ]
Isto porque a Constituição, que tudo deve regular, não está
ainda feita."
23 de junho de 1823, t. li, p. lOH.

Ainda em discussão o art. 17 da mesma lei. O orador ressalta a
irregularidade das leis de circunstâncias, feitas antes de se estabelecerem
os princípios constitucionais. A Assembléia, aberta havia mês e meio,
ainda não dispunha sequer de um anteprojeto de Constituição. O Pe.
Resende acaba apoiando o artigo.

23/130

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Declara ter votado contra a passagem para 3.ª discussão, do projeto sobre o Governo das províncias.

25 de junho de 1823, t. II, p. 111.
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N.&C.

Ficara votado na sessão do dia 23, quando se terminara a discussão
de todos os artigos da lei, que o projeto voltasse à Comissão de Legislação. Esta deveria rever o texto, levando em conta as emendas apoiadas,
e prepará-lo para ser apresentado em 3.ª discussão. É contra isso que
declara seu voto o Pe. Alencar.
23/131

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Justifica suas emendas impedindo que os deputados interrompam os
colegas com reclamações de "ordem". As mais das vezes, estas reclamações resultam em tumulto mais inconveniente que a eventual digressão
do orador.
"Se não houvesse esta faculdade não haveria outro dia
o barulho que aqui houve; um Sr. deputado requeria que se
prendesse o povo das galerias, eu pedia que o desculpássemos;
ouvia-se de toda a parte gritar, ordem, ordem, e tudo era
fora da ordem, até mesmo o clamar por ela. Serei, pois,
sempre de voto que só 0 Sr. Presidente possa chamar à ordem, e ninguém mais."
1

N. &C.

25 de junho de 1823, t. II, p. 113.

Ver a respeito 23/111. Fora José Bonifácio, na presidência da Assembléia que, na sessão de 20 de jµnho, ameaçara mandar prender os
manife~tantes nas galerias.
23/132

JOSÉ CUSTóDIO DIAS
"Todas as sociedades têm reconhecido que a tolerância
é uma virtude preciosa e indispensável, e até a tolerância religiosa se estabelece hoje por lei nas nações civilizadas.
Eu julgo também muito precisa nesta Assembléia a tolerância. Do deputado que erra e do que acerta, se tira
proveito; nem posso condenar o que erra, porque o seu intento é dizer a verdade; e quando dela se desvia não é por
sua vontade. Se algum se aparta da questão é porque julga
a digressão conveniente ao que tem de provar."
25 de junho de 1823, t. II, p. 114.
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N.&C.
Em discussão a indicação apresentada pelo Pe. Alencar na sessão de
21 de junho. A indicação foi rejeitada.
23/133

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Defende seu projeto sobre a naturalização dos portugueses. Protesta contra se querer envolver na questão o imperante,

N.&C.

"que não sei como possa ser envolvido. Bastaria ler as cartas que o mesmo augusto senhor tem dirigido a seu respeitável pai ... "
25 de junho de 1823, t. II, p. 115.

O Deputado Cruz Gouveia acabava de pronunciar-se contra o projeto, reprovando o ódio com que eram tratados os portugueses, entre
os quais inclui-se o "nosso Washington da América meridional, o imortal D. Pedro l, [... ] nosso defensor perpétuo." É contra essa insinuação
que protesta o Pe. Muniz Tavares.
A discussão encerrou-se nesses dias. Antônio Carlos apresentou
emendas, algumas substanciais, para salvar o projeto. Decidiu-se, porém,
que o projeto passaria à 2.ª discussão, o que importava em rejeição.
Curioso é que Antônio Carlos divergiu dos irmãos, apoiando um projeto que afetou fortemente o gabinete de que faziam parte os dois
Andradas.
23/134

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Declara que, na sessão anterior, votara para que o projeto sobre

a naturalização dos portugueses passasse à 2.ª discussão.

N.&C.

25 de junho de 1823, t. II, p. 125.

Assinam também a mesma declaração os Deputados Costa Aguiar,
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva e Martim Francisco Ribeiro de Andrada.
2:\ / 1:!5

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Propõe a revogação do Decreto de 18 de março de 1801, que criou
a Junta da Administração Geral para a Arrecadação das Rendas da
Província de Minas. Historia a arrecadação em Minas e chama a aten-
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ção para os abusos r1ue resultaram desse Decreto. A principal injustiça
deste, residia no fato de que destinava prêmios aos fiscais, membros da
tJunta, prêmios esses não à custa da Fazenda Púhlíca, como era antes,
"mas sim dos executados, a quem se haviam de tirar quatro,
seis e oito por cento, à proporção dos anos decorridos depois
da época do vencimento de seus contratos; e não é nada, no
espaço de dezenove anos e meio, haviam rendido os tais
por cento para cima de cinqüenta e cinco contos de réis. Tanto tinham pago os miseráveis executados de mais das suas
obrigações, afora diligências de meirinhos e custas de escrivães rapaces, para que não ficasse sem aplicação o provérbio: do pão do meu compadre bom bocado ao meu afilhado."
Termina apresentando um projeto de lei.
"A Assembléia Geral Constituinte e Legislativa deste
Império decreta:
l.º - Fica sem vigor o Decreto de 18 de março de 1801,
que mandou criar na Província de Minas Gerais a Junta
denominada da Adiministracão Geral.
2. 0 - A Junta da Fi1zen'da da mesma Província fica encarregada de quanto fazia o objeto da extinta Junta de Administração Geral, como parte que fica sendo das suas atribuições.
3.º - O solicitador da Fazenda continuará a servir no
que lhe incumbia pelo sobredito Decreto, sem outro ordenado mais que aquele que lhe competia de antes.
4.º - A Junta da Fazenda conservará o número de
amanuenses e contador que julgar necessários, para o expediente do que lhe acresçe em cargo pelo presente Decreto.
5.º - Os amanuenses e contador vencerão o mesmo ordenado que até aqui, pago, porém, pela Fazenda Nacional e
Tesouro da Província."

N. '&: C.

26

d~

junho de 1823, t. 11, p. 125-126.

O projeto do Pe. Rocha Franco não foi considerado de urgência
substancial. Mas a lei de organização das presidências referida só menciona uma Junta da Fazenda nas províncias, uniformizando a administração. A carta-régia de 18 de março de 1801 determinava medidas especiais para a cobrança do subsídio (literário) , imposto especial destinado à manutenção das aulas régias, que substituíram os colégios e
escolas jesuíticas.

130

23/l3fi

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Apóia integralmenle o art. 3.0 do projeto da Comissão de Constituição, que eximia da sanção imperial os textos legais preparados pela
Assembléia Constituinte:
"Em lodos os publicistas que tenho lido, apesar de haver
lido pouco, tenho visto que os decretos das Assembléias Constituintes não dependem da sanção real, nem é possível que
dependam, Sr. Presidente, porque ela é que deve marcar os
limites dos poderes constiLUcionais e a parte que o chefe da
nação deve ter na falura das leis; enquanto isto se não faz,
tudo está em suas mãos, salva a monarquia constitucional."
Não admite o caráter de essencialidade que se pretendia atribuir à
sanção imperial, e mostra os absurdos a que levaria tal pretensão:
"Se feita a Constituição o Imperador não a sancionar,
visto querer-se-lhe dar a sanção?
A resposta de um nobre deputado é: não teremos Constituição. Se feita uma reforma, que por ser indispensável, é
de nossa obrigação fazer, o Imperador não quisesse sancionála, que se seguiria? A mesma resposta: não termos a reforma."
A conseqüência da exigência da sanção seria iludir os povos e fazernos trabalhar debalde. Refuta a seguir uma objeção levantada contra
o artigo:
"Dizem, a Assembléia não é infalível e é sujeita às pa1xoes,
e o Imperador é um anjo, não tem paixões? O Imperador é
mais sujeito a essas paixões, porque tem para elas mais incentivos: comanda a força, dá os empregos, as honras, e é quem
executa as leis e por isso tem mais interesse em que elas
sejam a jeito; nós nada disso temos e somos temporários, e
tornamos para o que de antes éramos. A Assembléia não é
infalível; e o Imperador é? Nego. É tanto homem como
nós; e demais tem maiores entraves para ver a verdade, mais
incentivo de paixões."
Os deputados foram eleitos com plenos poderes para preparar a
Constituição e fazer as reformas indispensáveis_ Não podem estar sujeitos à sanção imperial. Vota pelo artigo.

26 de junho de I 82~. t. II, p. l ~O.
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N.&C.
O art. 3.º dizia: "Os decretos da presente Assembléia serão promulgados sem preceder sanção." O Pe. Resende argumentava contra Andra·
da Machado que impugnava o artigo baseado na tese de que a sanção
imperial era essencial. O mesmo Andratla Machado aproveita logo para
censurar ao Pe. Resende o fato de ter atacado a pessoa do Imperador
envolvendo o seu nome na questão. O Imperador é um ente metafísico,
e seu nome não deve ser invocado senão em caso de extrema necessidade.
O Pe. Resende replica de imediato. Refere-se ao Imperador, como chefe
do Poder Executivo, e conclui: "Quanto a ser o Imperador um ente metafísico, nós também o somos, porque igualmente estamos aqui como
poder e não como homens; por isso não julgo essa razão de muito peso,
ainda quando essas metafísicas tivessem algum lugar."
A tese do Pe. Venâncio foi vencedora e constitui o grande desafio
da Assembléia ao Imperador. Em virtude de ser Constituinte e Legislativa a Assemhléia proclamou que "mesmo suas leis ordinárias", independiam de sanção imperial, negando ao Chefe de Estado o direito de veto.
O mesmo haviam feito os portugueses nas Cortes de Lisboa. D. Pedro
cedeu a contragosto e promulgou todas as leis a 20 de outubro.
23/137

BELCHIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA

Sustentou a supressão do art. 3.0 <lo projeto de lei sobre promulgações que dispensava a participação do Imperador. Apontou o grande
risco de romper a harmonia entre a Assembléia e o Executivo. A doutrina do artigo era desnecessária e extemporânea:
"Desnecessária por não haver razão de pensar que o chefe
do Poder Executivo negasse a sua aprovação a leis de reformas urgentes, pois bem ~inha manifestado seus sentimentos
por muitos atos, e até no discurso que tinha proferido no dia
da instalação da Assembléia; extemporânea por ser a questão da sanção toda constjtucional; questão assaz complicada
e sobre a qual se dividem os escritores."
27 de junho de 1823, t. II, p. 133-134.

N.&C.
O Pe. Belchior era primo dos Andradas e testemunha do Grito
do Ipiranga. Tinha tendência a apoiar o Governo até então chefiado
pelos parentes. Sentia que a exclusão do soberano no processo legislativo, negando-se-lhe o direito de sanção ou de veto, criaria um impasse.

l!J2

23/138

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Das mesmas premissas observa que se tiram conclusões divergentes:
niío há receio de que o Poder Executivo rege a sanção; daí se conclui
que o artigo é desnecessário, quando se deveria concluir que ele não
cria perigo de desarmonia entre os poderes:
"Porque a Assembléia e o Poder Executivo trabalham de mãos
dadas para o mesmo fim e por isso mesmo que não há necessidade de alterar os princípios geralmente reconhecidos;
é por isso mesmo que este art. 3.0 deve estar essencialmente
neste decreto."
Chama a atenção para a necessidade de não se confundir a Assembléia Constituinte com as legislativas ordinárias. Nestas, a sanção será
marcada, e sua forma definida. Mas na Assembléia Constituinte, não
há lugar para sanção, porque ela enfeixa poderes plenos e extraordinários, com duas ressalvas apenas: a monarquia constitucional e a religião católica como religião do Estado.
Acontece que a esta Assembléia não inrnmbe apenas a tarefa de
fazer :i. Constituição, mas ainda a de fazer as reformas urgentes. Não
havendo ainda Constituição, não está previsto o modo de promulgação
dessas reformas. Daí a oportunidade do presente artigo que fixa o modo
dessa promulgação. Longe de ser extemporâneo, ele vem muito em
tempo.
"É mesmo necessário que estes princípios sejam aqui declarados em todo o seu rigor, porque eu tenho já ouvido gritar - Valha-nos a sanção imperial."
N.&C.

27 de junho de 1823, t. II, p. 134.

Curioso que a tese do Pe. Resende, sustentando a completa soberania da Assembléia, tenha sido defendida também por espíritos conservadores, como Araújo Lima. O mais equilibrado pronunciamento foi
o do General e Bacharel Arouche Rendon, Diretor do Curso Jurídico
de São Paulo, insistindo na necessidade de dar precedência absoluta à
elaboração da Constituição.

23/139

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Protesta contra a proposta de Arouche Rendon. Ela pode dar ao
mundo a idéia de que a Assembléia excedeu os seus deveres. Ao contrário, ela tem procedido em regra e tem dever de fazer as reformas
indispensáveis.
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"Não passe sorrateiramente a idéia de que não caminhamos compctcntemcnte."
N.&C.

27 de junho de 1823, t. II, p. 13.5.

O Deputado José de Arouche Toledo Rendon propusera que a
Assembléia suspendesse os trabalhos por 15 ou 20 dias até se ultimar
o projeto de Constituição. "O contrário é principiar por onde devíamos
ar.abar". A aprovação da Constituição, diz o deputado paulista, deve
logicamente preceder à elaboração das leis. "Estamos estabelecendo corolários sem termos axiomas."
No fundo, o Deputado Rendon está atingindo um ponto melindroso
na ação da Assembléia: o exercício simultâneo do poder constituinte e o
legiferante. Mas isto derivava da própria convocação, do momento em
q:ie se aceitou o princípio de que o Governo· não podia mais expedir
leis, diante de uma Assembléia eleita pelo povo. Havendo assuntos requerendo decisões imediatas, a Assembléia era convocada a atuar.
23/140

FRANCISCO MU,NIZ TAVARES

Propõe que no art. 4. 0 do mes1110 projeto da Comissão de Constituição, se explicite o título completo do Imperador:

N.&C.

"Dom Pedro por graça de Deus, e unânime aclamação dos
povos, Imperador constitucional e defensor perpétuo do
Brasil."
27 de junho de 1823, t. II, p. 136.

O art. 4.0 previa a fórmula da promulgação das leis.
23/141

JOSÉ ANTôNIO CALDAS

Entra na ordem do dia o projeto que apresentara na sessão de 24
de maio. Explica as razões por que julga urgente a matéria do projeto,
sem o que não poderia ser tratada pela Assembléia:
"Entendi que, tratando-se de promover a agricultura como
um dos primeiros elementos da prosperidade e futura grandeza do Brasil, e não podendo aquela adiantar-se sem braços, deveríamos tomar alguma medida que obstasse à diminuição destes, de que tein bastante falta este país; e como
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muitos indivíduos, por diversos motivos que os determinam,
vão encerrar-se nos claustros, com grave prej uíw da população, julguei ser urgente proibir-lhes por uma lei a entrada
nos conventos, e facilitar-lhes a saída deles, até que a Assembléia tivesse por conveniente legislar sobre este objeto. São
estes os princípios que me resolveram a fazer a proposta; a
Assembléia decidirá se tem lugar."
27 de junho de 1823, t. li, p. 136.
N.&C.
Fechamento dos noviciados e, por fim, cessação de conventos. É a
tese de grande número de brasileiros do tempo. Eco da campanha européia e reação diante do espetáculo pouco edificante das ordens religiosas do Brasil. Em 1855, por uma simples circular elo Ministro ela Justiça, o Império vai alcançar esse objetivo.
No tempo colonial a região das minas fora fechada ao clero regular.
"A religião em Minas se viu privada assim elo seu inclispens;ív::l fundamento monástico. O motivo real de todas essas medidas, hipocritamente
mascaradas de moralização do,s costumes clericais, era que os padres se
colocavam ao lado do povo e denunciavam até do púlpito, as tiranias
dos gove~nadores e da metrópole". (1º) Só D. João VI vai quebrar essa
proibição entregando a ermida do Caraça aos lazaristas. Também os
franciscanos obtiveram licença para abrir, cm algumas cidades, pequenos hospícios para colher esmolas para a Terra Santa.
O que há de chocante na proposta do Pe. Caldas, é que os conventos, longe de sofrerem de excessn de frades, sofriam exatamente do controle governamental sobre o noviciado. Em sua história dos franciscanos
do Rio, Frei Basílio Rower, tratando da época da Independência, trata
exatamente "do depauperamento dpi<lo do organismo mon:ístico cm
todas as suas manifestações. [ ... ] A província franciscana (como também
outras ordens religiosas) já estava agonizando quando soou o Grito do
Ipiranga. Os religiosos franciscanos aderiram com entusiasmo à nova
ordem de coisas. Se o fizeram como bons brasileiros, é de supor que o
fizessem também na esperança de, com a independência política, cair o
cerceamento das entradas na Ordem. Enganaram-se." (11) O mesmo fenômeno se passava com os beneditinos: "Em conseqüência das leis de
proibição de se receberem noviços, as quais vinham sendo decretadas
com intermitências desde o tempo de Pompa!, os claustros do Brasil se
(1º)

PIRES, HELIODORO PY. Temas de História Eclesiástica do Brasil. São Paulo,

i<Jf'.'., p. 428.

(ll) RüWER, HASILIO. O Cmwento de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Pctró·
yolis, ErL \'<ize". !l.'' ~d,, p. EJ!J, 2~7.

despovoavam, diminuindo o número dos seus monges. [ ... ] Tanto assim
que já no capítulo geral houve dificuldade para preencher todos os
cargos, por carência de pessoal." (11)
É nesse momento que o Pe. Caldas vem queixar-se do entrave ao
progresso representado pelo excesso de frades.
O projeto do Pe. Caldas foi rejeitado, não sem que antes se tenham
pronunciado sobre ele alguns constituintes com as mais estranhas afirmações. Assim o General Arouche: "já foi moda ser frade; hoje felizmente não o é. [ ... ] Os pais de família obrigavam freqüentemente as
filhas a serem freiras; agora é rara a profissão de uma freira. Todos os
conventos têm pouca gente.[ ... ] Nem vale a pena falar nesta matéria." O Barão de Santo Amaro lembrou que a profissão depende de
licença do Governo. Portanto é desnecessário o projeto. Pereira da
Cunha protestou: a lei "é diametralmente oposta aos princípios da liberd;ide civil [... ], é pouco útil à religião que professamos." Defende a
instituição do claustro: é "moda do tempo [ ... ] clamar contra o monarquismo, e afetar alto desprezo contra os que se dedicam à vida da
oração." Há poucos conventos e estes se acham despovoados. "Deixemos [... ] estas disposições peculiares, e o tempo nos guiará para o melhoramento de nossas instituições religiosas, políticas e civis." Carneiro
de Campos é a favor do projeto: "Trµ.ta-se de remover um dos grandes
embaraços de progressivo aumento de povoação em um país." Carneiro
da Cunha é também pelo projeto: "Tem por fim diminuir o número
de indivíduos que, recolhidos no claustro, além de serem muitas vezes
infelizes, são sempre inúteis para a sociedade, que precisa deles na cultura das terras e nas armas." Além disso "o celibato é reconhecido por
todos os políticos como origem de grandes males do Estado." Costa
Aguiar vota contra o projeto porque o claustro não está na moda. Sousa
França vota pelo projeto que é "intimamente conexo com a população
do país."
23/142

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Defende seu projeto de lei lido a 27 de maio:
"l.º Os testamenteiros de testadores que falecessem nos
meses da alternativa eclesiástica, não são responsáveis de alguma conta no juízo dos resíduos secular.
2. 0 Toda a conta do:> testamentos dos falidos [sic] nos
(12) LUNA, D. JOAQUIM G. DE, OSB. Os Monges Beneditinos no Brasil. Rio de
Janeiro, Lumen Christi, 1947, p. 26.
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meses da alternativa da Igreja toca indistintamente a este
juízo, enquanto esta Assembléia outra coisa não legislar; dedarado assim o alvará de 3 de novembro de 1622."
Ficou para 2.ª leitura.
27 de junho de 1823, t. II, p. 139.

N.&C.
O registro e execução dos testamentos pertenciam privativamente ao
juízo eclesiástico, dado o aspecto predominantemente religioso que apresentavam tais documentos. Por uma lei de 3 de novembro de 1622 estabeleceu-se uma alternativa. Os testamentos dos que faleciam no mês
de janeiro pertenciam ao juízo eclesiástico. Os dos falecidos em fevereiro ao secular, e assim alternativamente nos outros meses. A execução
era sempre secular. Daí nasciam vários problemas como os que este
projeto pretendia solucionar. Mais tarde a solução será radical. A Lei
de 27 de agosto de 1830 extinguiu a alternativa, e declarou que todas
as contas de todos os testamentos, bem como a decisão de todas as questões a eles relativas, pertenceriam aos juízos seculares. Mais um passo
1mport'tnte na laicização social.

23/143

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Não há urgência no projeto do Pe. Rocha Franco sobre os testamentos e as alternativas.
"É necessário distinguir entre todos os males os maiores,
para acudir a estes de preferência."

O Jurisconsulto e Deputado Inácio Acioli de Vasconcelos mostrou
que já existem medidas legislativas para evitar os abusos denunciados
pelo autor do projeto.
N.&C.

27 de junho de 1823, t. II, p. 140-141.

O projeto lido na sessão de 27 de maio entrava em discussão.
O projeto foi rejeitado, mas não antes de Pereira da Cunha e Rodrigues de Carvalho terem pronunciado dois extensos discursos de caráter extremamente regalista sobre a origem da lei das alternativas nos
testamentos.
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JOSÉ MARTINIANO DE ALET\CAR
Referindo-se ao projeto apresentado a 16 de junho de 1823, da
Comissão de Instrução Pública, que promete honrarias a quem apresentar o melhor tratado de Educação Física, Moral e Intelectual para a
mocidade, o Sr. Alencar diz:
"Não pode duvidar-se que é grande o atrasamento em que
nos achamos a respeito de educação, e que é preciso aplic.:ar
meios de a promover; agora, se estes meios serão os prêmios
designados no projeto para quem apresentar o melhor plano,
isto é questão diversa. O que considero indispensável é tratar-se de educar a nossa mocidade."
27 de junho de 1823, t. II, p. 141.
N.&C.

O projeto foi a imprimir-se para entrar em discussão. \Ver N. & C.
ela intervenção 23/60).

23/145

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Propõe que se eleve a 650$000 a pensão proposta para Antônio Machado de Carvalho, pelos grandes benefícios prestados durante a Guerra
da Cisplatina. A quantia proposta é:
"Mui pequena, principalmente considerando que há de re.
partir-se, por morte dele, pelas cinco filhas, pois com o que
toca a cada uma é impossível viver. Cumpre portanto olhar
com mais interesse para a sorte de um homem infeliz por
ter despendido a maior parte dos seus bens em benefício de
seus concidadãos."
27 de junho de 1823, t. II, p. 143.
N.&C.

A Comissão de Fazenda propusera 400$000 por ano. Alencar acha
pouco já que os deputados acham pouco os 200$000 mensais que recebiam.
Apesar da proposta de Alencar, o projeto é aprovado.
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23/116

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Sobre a revogação do Decreto de 18 de março de 1801, diz:
"Se somos em tempos liberais, como me afiguro, é necessário que desde já vá desaparecendo dentre nós tudo quanto tem ressaibo do despotismo, tudo quanto parece ditado
pela arbitrariedade.
Tal considero o Decreto de 18 de março ele 1801, pelo
que respeita aos por cento. Sim, eu o considero nesta parte
uma lei iníqua, opressiva dos cidadãos e arbitrária. [ ... ] Se
eu pago o que contratei, se em pena de alguma mora, que
nisso houver, a lei me faz passar debaixo do jugo de um
rigoroso executivo, e sou alfim condenado nas custas, e imensas custas; se os encarregados deste ramo de administração
pública são assalariados pela nação, e muito bem ass<ilariados, por que título hei de ainda sofrer a extorsão dos por
cento? Ou com que fundamento dispõe o decreto desta parte
de meus bens?
Não lhe descubro outro que não seja o arbítrio; isto
é que se diz: mando porque quero; isto é que é despotismo,
como o é toda lei que não tem por elementos a razão e a
eqüidade: Stat pro ratione voluntas."
N.&C.

28 de junho de 1823, t. II, p. 144.

Ver a respeito 23/123. O Pe. Custódio Dias defende a revogação
do projeto, dando como argumento os abusos que ele permite na província de Minas Gerais.
23/147

VENÃNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Vota pela supressão do art. 83 do regimento da Câmara sobre a
reapresentação de propostas rejeitadas:
"Os tempos mudam-se e nós e as circunstâncias com eles;
seríamos uns loucos, Sr. Presidente, se tivéssemos a presunção de querer legislar expressamente para toda a eternidade;
por mais que queiramos dar às nossas instituições o ar de
duradouras, elas hão de caducar, e à posteridade compete fazer nelas as alterações que as circunstâncias exigirem.
A nossa Constituição há de sofrer alterações de tempos
a tempos pela forma que nela mesmo se há de estipular; e
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se isto tem de acontecer em leis, que são fundamentais, como
é possível por o cunho de eternas às do nosso regulamento
interno? É um direito que compete às gerações futuras o
fazer as derrogações, mudanças e interpretações necessárias
em as leis que lhes transmitirmos."
Se nós mudamos leis anteriores, por que pretender negar esse direito às gerações vindouras? Seria isso injurioso para eles, como se não
pudessem vir a legislar sem a nossa licença:
"Nós legislamos para as gerações presentes e para as
futuras, se acharem que lhe convêm; ora uma proposta é
má nesta legislatura, e continua a ser por três, quatro, cinco
e mais; todavia chega um tempo em que as coisas mudam,
e eis aí os <lesse tempo julgando não só boa mas até necessária uma proposta, aliás, julgada má nas anteriores legislaturas; privar deste direito aos vindouros seria usurpação.''
Rejeita também as emendas propostas.
2~

de junho de 1823, t. II, p. 147.

N. &:C.

O art. 83 dizia: "Se uma proposta sobre objeto pertencente a Assembléia for rejeitada, não tomará a tratar-se dela nas sessões daquele ano;
e se for apresentada mais duas vezes em anos sucessivos ou interpolados, nunca mais entrará em discussão." Decidiu-se que a rejeição se
aplicava às legislaturas e não às sessões ânuas.

23/148

FRANCISCO lVJUNIZ TAVARES

Acha excessivo o número de iempregados da Câmara:
"Os dois arrumadores das galerias eu os julgo desnecessários; apenas em algum dia de enchente pode ser precisa
alguma pessoa para acomodar melhor o povo; mas nesse caso
nada obsta a que dois ajudantes do porteiro façam este serviço. Os quatro contínuos também me parecem muitos; creio
que bastam dois para o trabalho que lhes pertence fazer."
30 de junho de 1823. t. II, p. 150.
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23/149

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Bastam quatro contínuos para o serviço da Assembléia:
"Em Portugal onde a Assembléia era mais numerosa, eu a
vi servida por dois contínuos e dois porteiros, e nada faltava; o serviço era perfeitamente desempenhado. Parece-me,
portanto, que tendo nós os mesmos quatro homens, não haverá falta de gente para o trabalho."

N. &:C.

30 de junho de 1823, t. II, p. 150.

Ficou aprovado que se criassem os seguintes cargos: um porteiro-mor,
um ajudante do mesmo, dois contínuos e um encarregado da limpeza
de todo edifício. Que edificante austeridade! Na sessão de 8 de julho,
o Pe. Custódio Dias, como membro da Comissão de Polícia, assina a
proposta de nomeação dos funcionários (Anais t. III, p. 38).

23/150

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Em relação ao Decreto do Rei de Portugal mandando tratar militarmente as povoações do Reino Unido que se opuserem ao "sistema
constitucional", o Imperador do Brasil solicita à Assembléia uma lei declarando que todas as povoações do Brasil, que aderirem à causa de
Portug~l. sej:tm tratadas militarmente, e dando outras providências,
Mons. Tavares diz que
"este negócio não sofre a menor dilação; os nossos inimigos
procuram todos os meios de destruir-nos e aniquilar-nos. [ ... ]
Eu creio que à vista disto já se conhecerá quanto era suave
o art. 2. 0 do meu projeto."

N.&:C.

30 de junho de 1823, t. II, p. 152.

Pela Lei n. 0 297, decretada em Lisboa a 21 de março, o rei de Portugal adotara medidas militares contra as províncias rebeldes:
"D. João, por graça de Deus, e pela Constituição da monarquia,
Rei do Reino-Unido de Portugal, Brasil e Argarves, faço saber a todos
os meus súditos que as Cortes decretaram, e eu sancionei a lei seguinte:
As Cortes, atendendo à necessidade de sufocar cm seu princípio a
rebelião declarada em Trás-os-Montes, e considerando que em tal ocur-
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rência convém somente consultar a seguran(;a pública, e prevenir a nação dos horrores da guerra civil, decretam provisoriamente o seguinte:
I.0 As povoações, que sem serem coactas por força militar, se levantarem contra o sistema constitucional, ficam fora da proteção da
lei, serão tratadas militarmente.
2. 0 Poderá o Governo autorizar os comandantes de tropas constitucionais para que, mediando sentença proferida em Conselho de Guerra,
cuja execução dependa somente ele aprovação deles, castiguem até pena
de morte, inclusivamente, os indivíduos de qualquer classe, que pegarem em armas contra o sistema constitucional.
3. 0 Poderá também o Governo autorizar os referidos comandantes
para concederem quaisquer anistias, excluindo sempre delas os cabeças
da rebelião.
1. 0 A despesa do exército de operações contra aos rebeldes será
paga por seus próprios bens. A liquidação desta despesa, e a designação
dos indivíduos a que devem pagar, ser;í. cometida a uma comissão mi1itar."

No Brasil, D. Pedro l reagira a essa decisão portuguesa, enviando
à Assembléia alguns artigos, visto ,ter ainda o Brasil algumas províncias
ocupadas por tropas portuguesas:
"I.° Convirá declarar que todas as povoações do Brasil, que, sem
serem coactas por força militar, aderirem à causa de Portugal, serão
tratadas militarmente.
2.0 Possa o Governo autorizar os comandantes das forças brasileiras, para que, mediando sentença proferida em Conselho de Guerra,
cuja execução dependa somente de aprovação deles, castiguem, até [com
a] pena de morte inclusivamente, os indivíduos brasileiros ou portugueses estabelecidos no Brasil, que forem achados com armas na mão
contra o Império.
3.º Possa o Governo autorizar os referidos comandantes, para concederem anistia, no caso do art. 2. 0 , excluindo sempre dela os cabeças
de facção ou traição.
4.° Faça-se efetivo o seqüestro de todas as propriedades portuguesas em todo o Império, aplicando-se imediatamente o seu produto às
despesas da guerra contra Portugal.
5.0 Seja declarada irrita toda a transação feita de bens, que, pela
aplicação da lei de 21 de março das Cortes de Lisboa, ofender os interesses dos súditos de Sua Majestade Imperial cujos bens reverterão em
todo o tempo à posse de seus legítimos possuidores."
É
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a este projeto de lei que o Pe. Muniz Tavares dá pleno apoio.

2:1/151

JOSF. CUSTúDIO DIAS

Não vê que os artigos enviados por S. M. criem qualquer complicação:
"Nós adotaremos deles o que nos parecer bom. Se nós aceitamos a proposta de qualquer honrado cidadão, quanto mais
de S. M. I., sobre objeto de tanta consideração. Portanto vá
a uma comissão ou a duas e decidamos isto."
N.&C.

30 de junho de 1923, t. II, p.

152.

Foi nomeada uma comissão para apresentar os artigos sugeridos pelo Imperador, sob a forma de um projeto de lei. A proposta fora feita
pelo Pc. Alencar.
As determinações sobre a guerra para a incorporação das províncias
vão ficar, porém, sem aplicação com a entrada das forças brasileiras na
Bahia, em 2 de julho de 1823. A retirada das forças portuguesas da Cisplatina ocorreu em 18 de novembro de 1823. No Maranhão, as forças
brasileiras den;otaram as portuguesas no interior. Ao chegar a São Luís
a esquadra bi·asileira comandada por Cochrane, a Junta Provisória, a
'?..7 de julho de 1823, reconheceu o Governo de D. Pedro. O Pará aderiu
a 12 de outubro.
23/152

ANTONIO DA ROCHA FRANCO

Propõe emenda a um artigo adicional do regimento da Câmara. A
emenda exclui a requisição de documentos aos secretários das comissões
da Assembléia.
30 de junho de 1823, t. II, p. 153.
N.&C.
O artigo, oferecido pela Comissão de 1\farinha e Guerra, autorizava
que se pedissem aos secretários "noções e documentos" necessários ao
desempenho de seu trabalho. O artigo é aprovado com um acréscimo:
"documentos que não forem objeto de sessão secreta."
23/153

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Opõe-se às três discussões das propostas no projeto de regimento.
Acha suficiente duas.
l.º de julho de 1823, t. III, p. l.
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N.&C.
O artigo é aprovado estabelecendo três discussões.

23/154

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

A propósito do artigo do anteprojeto de regimento que mandava
votar-se a passagem ele uma proposta à 2.ª discussão, entende que isso
é contraditório com os objetivos da Constituinte. Uma vez considerado
urgente um assunto, não poderá ser negada a 2.ª discussão.
1.0 de julho de 1823, t. III, p. 2.

N.&C.

O orador é contraditado por Alencar. A l.ª discussão pode mudar
o conceito do deputado. O artigo passa como fora proposto.

23/155

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Apóia o art. 100 do projeto do regimento da Câmara, sobre a leitura em plenário pelo secretário, das propostas apresentadas pelos
deputados.
1.0 de julho de 1823, t. III, p. 3.
N.&C.
O art. 100 dizia: "O secretário da Assembléia, a quem tocar, lerá
sempre as propostas na l.ª discussão pelo registo, e nas outras pela distribuição diária dos trabalhos, lendo na 2.ª e 3.ª discussões, depois de
cada artigo, as alterações que lhe forem relativas."
Andrada Machado julgava inútil a leitura pelo registro, de vez que
as propostas não entravam cm discussão sem que estivessem impressas.
O Pe. Resende concorda com o texto do artigo, porque "na impressão
cometem-se erros, e é por isso rpais exato que o Sr. secretário leia a
proposta tal qual o seu autor a ofereceu."
23/156

JOSÉ

MARTIN~ANO

DE ALENCAR

Referindo-se aos oficiais remetidos pelo Barão da Laguna e presos
na Ilha das Cobras, diz que não pode
"considerar estes homens nem como prisioneiros de guerra
nem como espiões; eu os considero unicamente como indivíduos que não quiseram aderir à causa do Brasil.
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Estes homens foram presos em 2 de outubro; nessa tpoca dávamos nús os primeiros pas~os para a nossa ln<lependência, mas ela não estava ainda absolutamente proclamada;
reconhecíamos o mesmo chefe, e formávamos com Portugal
uma só nação.
É verdade que no Decreto de 18 de setembro de algum
modo se indicava a Independência; mas essa mesma indireta
declaração seguramente não tinha chegado à Colônia do Sacramento. [ ... ] Logo são aqueles homens que não quiseram
aderir à causa do Brasil; e de nenhum modo podem ser considerados inimigos, nem julgados em Conselho de Guerra."
Pensa que todos devem ser enviados de volta ao seu país.

N. &:C.

2 de julho de 1823, t. III, p. 5-G.

O Pe. Alencar pede que os deputados figurassem "na fantasia a
desgraça de se achar metido em uma fortaleza de Lisboa, e dependente
o seu destino da compaixão ou crueldade, da justiça ou injustiça da
nação portuguesa; para apreciarmos bem os males dos outros, o melhor
meio é supormo-nos no seu estado."
Curioso é que a data de 7 de setembro não era ainda considerada
a mais significativa mas sim as de 12 de outubro de 1822 (Aclamação)
e l.º de dezembro (Coroação) . Sousa França reitera: "Foram presos
em 2 de outubro, isto é, dez dias antes da Proclamação da nossa Independência." O Pe. Resende pede que se vote previamente a competência da Assembléia em assunto que estava entregue ao Judiciário. Portugal aliás tinha remetido para o Brasil alguns brasileiros detidos em
Lisboa. Alencar não quer que sejamos tidos por menos generosos. 0fer
a respeito 23/94). Os presos da Ilha das Cobras eram em número de 30.
23/157

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Sobre a questão dos prisioneiros do Barão da Laguna na Ilha das
Cobras, diz:
"Não entro na questão se eles são desobedientes ou espiões
[ ... ]; só direi que a desobediência e a espionagem têm seus
caracteres próprios."
Narra o precedente português como testemunha:
"As Cortes [portuguesas] procederam nisso com mais
circunspccção; quando foram para lá remetidos quarenta e
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dois (brasileiros), a cujo número eu pertenci, o que elas
fizeram foi mandar que o poder judiciário decidisse logo este
negócio, segundo os papéis existentes. Estava a Relação em
férias; abriu-se logo e fomos soltos por sentença. [ ... ]
Isso diferente é do caso em que estamos: estes presos estão metidos em Conselho; é o meu parecer que se diga ao
Governo que os mande sentenciar [ ... ] sem mais delongas."
2 de julho de 1823, t. III, p. 7.

N.&C.
Debatia-se uma propos1çao de Carneiro da Cunha: "Proponho que
se diga ao Governo que faça expedir a sentença dos presos da Ilha das
Cobras, com a brevidade que as leis lanto recomendam aos juízes de
guardar nos processos." Antônio Carlos é contra, visto estar o caso
entregue ao Judiciário. Alencar os acha inocentes: "A devassa [ ... ] é
filha do despotismo [ ... ] velemos pela liberdade dos cidadãos. [ ... ] A
inocência desses homens, toda esta cidade apregoa." Araújo Lima também intervém: "Exija-se que os magistrados cumpram os seus deveres."
José Bonifácio, que mandara premlrr os homens, justifica-se: foram presos por denúncias dos procuradores das províncias. Vergueiro pede informações ao Governo. O Pe. Venfmcio acha que a proposição de Carneiro da Cunha não tem cabimento. Votará por uma medida geral que
estenda a todos os presos que existam nas cadeias. Posição• aliás rigorosamente certa; a Assembléia nãq devia legislar em espécie, mas em
gênero. Na sessão de 17 de junho, a Comissão de Marinha de Guerra
apresentara parecer negando o pedjdo de soltura feito pelos presos "em
atenção ao fausto motivo da instalação da Assembléia" (Anais, t. II,
p. 69). O parecer da Comissão foi aprovado, marcando uma vitória política de José Bonifácio. Aprovou-se também que os presos fossem logo
julgados pelo direito de guerra (Anais, t. Ili, p. 8).
23/158

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Ainda a propósito dos dois oficiais portugueses remetidos da Cisplatina.
"Não está nas mãos do Governo a brevidade da decisão do
negócio, porque se espera pelo sumário que há de remeter 0
Barão da Laguna."
2 de julho de 1823, t. III, p. 7.
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N.&C.
Ficaria aprovado que os oficiais fossem logo julgados, sem se esperar pelo sumMio (Anais, t. III, p. 8) .
23/159

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

A favor do julgamento imediato dos oficiais portugueses.
"Devemos procurar vencer os nossos inimigos até no coração, mostrando-lhes que não temos em vista senão a separação, e nunca o sangue dos que foram nossos irmãos e o
podem vir a ser. "
A um protesto de Antônio Carlos, responde:
"Ainda me não desdigo. São meus irmãos, nem por serem
meus inimigos deixavam de o ser. [ ... ] A Independência não
exige que seja imoral nem falto de caridade."
N.&C.

2 de julho de 1823, t. III, p. 8.

Decidiu-se nessa mesma data, conforme o parecer, que a decisão caberia ao Judiciário, mas que o Governo deveria mandar proceder ao
julgamento pelos papéis existentes, sem esperar pelos papéis pedidos
ao Barão da Laguna.
23/160

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

A propósito da indicação de Carneiro da Cunha instando pela rápida sentença dos presos na Ilha das Cobras.
"Eu ouço falar geralmente destes presos como de homens inocentes, e creio que a maior parte dos ilustres membros desta Assembléia são da mesma opinião. [ ... ] O que
me parece é que eles são vítimas de ódios e vinganças particulares e por isso devemos procurar que se ultimem seu,s
processos, para que não sofram por mais tempo a desgraça
da prisão sem culpa alguma e, o que mais é, em tempos
constitucionais."
3 de julho de 1823, t. III, p. 10.
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N. &:C.
Carneiro da Cunha defendera os presos, exigindo que fosse logo
pronunciada a sentença. O Pe. Alencar o apóia.

23/161

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
"Seria afetação fingirmos ignorar que existem nas cadeias presos eternos; nós estamos ao fato de que nas prisões
os há de 10 e 12 anos, porque não têm partes, e eles não
podem continuar os termos do processo."

Pede que se tomem providências com relação aos presos. Há muitos
deles que, já sentenciados e com degredo, ficam retidos muitos anos trabalhando em obras públicas, à espera de comutação de pena que, quan·
do chega, os degreda .
"Acabemos pois com tantos abusos diga-se ao Governo
que faça sentenciar esses infelizes, para não estarem morrendo
nas prisões, como os tenho visto."
1

N. &:C.

3 de julho de 1823, t. III, p. 11.

Compreende-se, sem se justificar, a prática abusiva. O Brasil atravessava uma série de crises políticas, o poder central não estava ainda
devidamente consolidado, os costu1nes eram rudes e não existia uma legislação penitenciária. É notável que, mesmo nestas circunstâncias, se
levante a voz de homens da Igreja para protestar contra uma situação
de iniqüidade. Apesar de todo o seu envolvimento com o regime e de
sua compreensão da situação, esses homens não esqueciam o compromisso sagrado da Igreja com todos os oprimidos.
José Bonifácio declarou estar certo de que os magistrados iam ultimar quanto antes os processos. "Vejo nisto só uma medida precipitada,
e as desta natureza não fazem honra à Assembléia."
A indicação de Carneiro da Cunha foi re.jeitada (Anais, t. III, p.
11), o que marcou outra vitória política de José Bonifítcio.

23/162

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Não duvida da necessidade da reforma, porém da sua oportunidade.
Preferia
"que se ordenasse agora algum regulamento interino, em que
se marcassem as atribuições dos governos, e se guardasse o
projeto para depois d<i constituição."
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Deve-se considerar esta reforma provisória. A lei definitiva só poderá ser feita após a aprovação da Constituição.
"Não atender às queixas elos povos [ ... ] seria desanimálos; [ ... ] mas não julgo acertada já a mudança absoluta de
forma de governo. "
N.&C.

3 de julho de 1823, t. III, p. 12.

Estava em 3.ª discussão a Lei sobre o Governo das Províncias, no
seu art. 1. 0 que abolia as juntas provisórias. Ver 23/45 e segs.
23/163

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Propõe que se espere que cessem as guerras na Bahia, para poder
instaurar ali o Governo provisório.
"A Bahia está com o inimigo nos braços; as linhas estão à
vista uma da outra; este estado de coisas envolve planos e
circunstâncias, que talvez exijam a continuação daquele Go·
verno. [ ... ]
Quisera eu pois que no momento este decreto se não
cumprisse ali, que se já amanhã. cessasse ali a guerra, ao mesmo instante fosse executado; mas de outra forma deixemos
acabar a guerra; por hora este decreto não tenha cumprimento no Bahia, onde talvez a mudança de governo trans·
tornaria os planos.
3 de julho de 1823, t. III, p. 12.
N.&C.
O art. 1.0 foi aprovado. A Junta da Bahia, organizada ad instar
das demais, fora praticamente absorvida pelo comando militar chefiado
pelo General Madeira. Os membros brasileiros da Junta retiraram-se
de Salvador, organizaram uma nova Junta com representantes das vilas
do Recôncavo, convocaram as milícias e ordenanças, tropas de 2.ª e 3.ª
linha compostas de paisanos, e, com auxílio de um reforço do Exército
enviado do Rio e de Pernambuco, puseram cerco à Capital. Essa é a
guena a que se refere Venâncio Henriques, chamada guerra de Independência, com as batalhas de Pirajá, Cabrito, Itaparica e outras, que
terminaram com a entrada vitoriosa na cidade a 2 de julho de 1823.
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23/161

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESEI\DE

Discussão do art. 2. 0 da Lei sobre Governo das Províncias.
Acha que a idéia de se ter um presidente nas vilas e que as câmaras lhe sirvam de conselho é impraticável,

N.&C.

"porque as câmaras são uma grande autoridade legal, e seria
degradá-las, fazê-Ias conselheiras desses presidentes, que são
uma muito pequena autoridade. É melhor que por hora as
coisas vão indo corno vão; principalmente, sendo [ ... ] o presidente das câmaras já uma autoridade municipal encarregada de certos ramos da administração."
3 de julho de 1823, t. III, p. 13.

O art. 2. 0 dizia: "o governo da província será confiado provisoriamente a um presidente e conselho." O Pe. Resende julga o artigo mui
bem redigido e o apóia rejeitando todas as emendas apresentadas especialmente a que exige um presidente nas vilas e que as câmaras lhe sirvam de Conselho. A emenda é impraticável. A discussão é adiada.

23/165

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Continuando apoiando o art. 2. 0 e rejeitando as emendas:
"Se este projeto é urgente, então ponhamos it parte cousas
que exigem mil considerações, mil exames e mil informações,
que só podem ter lugar, quando feita a Constituição, se estabelecer a forma fixa desses governos; então se fará recenseamento, nova divisão de território, novo cálculo de estatística [ ... ]; agora, se este projeto não é necessário, então seja
rejeitado, e escusamos gastar tempo com ele e com emendas,
que, a meu ver, agora siío impraticáveis."
Admite o risco de que, por esse artigo apenas,
"os capitães-mores, pelo costume do antigo sistema de governos militares, reputar-se ainda oficiais militares; é preciso
que se declare o grau em que eles são considerados, e sua51
atribuições civis; mas creio que bastará fazer-se isto, quando
chegarmos ao artigo",
em que se regula essa matéria.
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4 de julho de 1823, t. III, p. 18.

N.&C.
Confirma a discussão do art. 2. 0 da Lei dos Governos das Províncias.
23/166

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Pronuncia-se contra a idéia de se restabelecer o cargo dos CapitãesGenerais:
"O ódio que consagro a estas hidras por seus infames procedimentos, que fizeram a desgraça do meu país, me fará estremecer sempre que ouvir o seu detestável nome."
Acha que seria bom se os presidentes provinciais tivessem um regimento que marcasse especificadamente as suas atribuições, mas acrescenta:
"Confesso que não é possível fazer já uma reforma tão miúda. [... ] Reformar a administração em todas as suas ramificações levaria largo tempo."
N.&C.

4 de julho de 1823, t. III, p. 18.

Continua a discussão do mesmo artigo.
Capitão-General era o título que tinham os governadores das províncias, em geral militares. Eram o ponto vulnerável do regime colonial,
na sua fase final. Desentendiam-se freqüentemente com as câmaras mumcipais. D. João VI não deu uma nova organização às províncias. Daí
a Revolução de Pernambuco de 1817, precisamente quando um governador fraco pôs a nu as deficiências do sistema. Muniz Tavares era de
Pernambuco e participara ativamente da revolução. A sua reação de
6dio, que tão mal condiz com os sentimentos de um sacerdote, parece
oferecer um testemunho da incompatibilidade do envolvimento político
com o exercício do ministério sacro. Na sessão de 2 de julho o Pe. Muniz Tavares foi eleito terceiro secret<írio da Cftmara (Anais t. III, p. 5).
23/167

BELCHIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA
"Eu não me levanto para provar a necessidade de reformar os governos provinciais, porque isto já está decidido; do
que se trata agora é de dar quanto antes o remédio, porque
os males são urgentes."
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1\cha qw: º' Srs. deputados devem parar de propor emendas que
só estão complicando a questão, pois o que elas exigem requer um tempo incalcul;\vel, e portanto não são admissíveis quando o mal precisa
de prontíssimo remédio.
'1 <le julho de 1823, t. III, p. 19.
N.&C.

Continua a discussão do art. 2.0 cio projeto de lei sobre o governo
elas províncias, lei que foi promulgada a 20 de outubro de 1823. Criavase um conselho eletivo junto a cada presidente de província. Estabelecia-se que cada vila teria um presidente e a Câmara Municipal lhe serviria de Conselho. O Pe. Venâncio protesta contra a degradação das
câmaras municipais tradicionalmente representativas do povo local, em
órgão consultivo de presidentes municipais, "que são uma muito pequena autoridade". Foi afinal supresso do projeto o capítulo sobre os municípios. O Pe. Venâncio ganhou.
A reforma <los municípios só se <leu pela Lei de I. 0 de outubro de
1828, reduzindo as câmaras a meras corporações administrativas. A figura do órgão executivo, distinto ela câmara, só vai surgir com a República.
O Pe. Belchior é primo dos An9-radas. Está apoiando seus primos
no Governo, aliás com razão.
23/168

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Concorda com a necessidade de se reformarem os governos provinciais, porém acha que não convém mµdar já a forma dos mesmos governos. Acha que se <leve apoiar a emenda que exige um regimento para
os presidentes.

N.&C.

"Eu aprovarei sempre toda a medida que contrariar os
despotismos; fechemos todas as portas aos abusos do poder;
marquem-se bem claramente as atribuições do novo Governo, para que os povos tenl1am direito de se queixarem quando o seu presidente sair cj.os limites da sua autoridade, e os
vexar e oprimir."
4 de julho de 1823, t. III, p. 19.

Continua a discussão do mesmo art. 2. 0 .
Pela intervenção se percebe que não fora só Pernambuco a vítimà
das arbitrariedades cios governos locais. Minas Gerais também, que José
Custódio Dias representava na Assembléia, experimentara "os procedi-
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mentos infames'', odiados por Francisco Muniz Tavares. Mas o tom da
intervenção revela bem quanto o vento do liberalismo já empolgava os
político da nação recém-nascida. O artigo foi aprovado e rejeitadas as
emendas (A nais, t. III, p. 19) .
23/169

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
"Os princípios que se estabeleceram para combater o meu
aditamento, foram os mesmos que eu tenho propalado; sei que
é um direito do chefe do Poder Executivo a nomeação destes
presidentes das províncias; mas também eu sei que o rigor
dos princípios cede muitas vezes às circunstâncias. Talvez
que os meus desejos fossem que esses presidentes se elegessem
pela forma que propôs o Sr. Carneiro de Campos [elegessem
homens da mesma província], até mesmo porque me parece
que essa é a conduta da Inglaterra com os governos das suas
colônias; mas eu que não tenho a mania de gostar de tudo
que é estrangeiro, não quis circunscrever os direitos do Poder Executivo em tão estreitos limites; eu lhes quis dar um
círculo maior; e eis aqui porque eu digo que seja nomeado
um presidente de entre as pessoas da mesma província, porque é mais amplo tirar do número de cem mil habitantes,
por exemplo, do que entre três apresentados, que podem ser
bons ou maus."
4 de julho de 1823, t. Ili, p. 19.

N.&C.
Estava em discussão o art. 3. 0 da Lei dos Governos Provinciais. O
Pe. Resende repete os argumentos com que defendera seu aditamento na
sessão de 17 de junho quando o projeto estava em 2.ª discussão (v. 23/
87) . O aditamento do Pe. Resende propunha que os presidentes fossem
escolhidos dentre cidadãos da mesma província. A presidência das províncias constituía o ponto nevrálgico do conflito entre o projeto constitucional em debate na Constituinte e a concepção de D. Pedro 1 que
se atribuía, como Imperador, a função de mantenedor da unidade nacional. Fora essa aliás a justificativa de sua atitude contra as Cortes
que desarticulavam o governo central. O projeto de Constituição que
Antônio Carlos elaborava e ia ser votado, extinguia o governo provincial. As unidades locais passavam a ser as comarcas cm que se dividiam
as províncias. Cada comarca teria um governador e um conselho. O projeto era evidentemente influenciado pela Constituinte francesa de 1791
que extinguiu as províncias e criou os departamentos. A Constituição
de 1824 manteve as províncias, governadas por um presidente, ele no-
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meação do governo celllral. No momento, a medida pareceu imprescindível para manter a unidade e impedir a ação das oligarquias locais.
O dispositivo constitucional foi aceito por todas as províncias, salvo a
de Pernambuco, que quis impor para presidente, o Presidente da Junta,
Manuel de Carvalho Pais de Andrade, conhecido como Carvalho. Se
ele fosse escolhido, Pernambuco juraria a Constituição e elegeria depu·
ta dos e senadores para a Câmara e o Senado. D. Pedro I escolheu Pais
Barreto, ex-revolucionário de 1817. Em face da repulsa gerada pela nomeação, escolheu Mayrink, secret{trio da Junta. Esse é vetado por Car·
valho. Daí a Revolução de 1824, quando o poder, com o comando militar passou a Lima e Silva, pai de Caxias. Carvalho fugiu. Mais tarde,
porém, voltou anistiado, foi senador e chegou até a assumir a presidência de Pernambuco em nome do governo central. Os sinceros, como
Frei Caneca, foram sacrificados. Essa violenta repressão gerou sério res·
sentimento contra D. Pedro 1, por parte dos pernambucanos.
O Art. 3. 0 foi aprovado e rejeitado o aditamento do Pe. Resende
(Anais, t. III, p. 25).
23/170

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Não concorda que os secret:írios dos governos provinciais possam
ser removidos ad nutum pelo Poder Executivo, embora aceite que seja
este o nomeador dos ditos funcionários.
"Discordo, e muito, em que ele [o Poder Executivo] os
possa remover todos ad nutum; para isso distingo emprego
público, que taz o ofício ou benefício de grande número de
cidadãos (não me explico bem) , que fazem o modo de vida,
o seu meio de subsistêr~cia, e empregos públicos de mera
feitorização, para os quais o Governo manda pessoas, que
façam suas vezes, visto ~ue ele não pode estar presente em
toda parte. Nestes, eu creio que o Poder Executivo pode pôr
e tirar ad libitum, uma vez que ele vê que não é bem servido. [ ... ] Os presidentes das províncias são meros agentes,
que fazem as vezes de cqefe da nação, e que cumpre os seus
mandatos; servindo mal, devem ser mudados, porque esses
lugares não fazem o seu modo de vida. Os outros, porém,
a que eu chamei ofícios, fazem o meio de subsistência de
muitos cidadãos; tirá-los arbitrariamente seria privá-los de
sua subsistência, seria atacar a liberdade dos povos."
A dependência do governo ce:iitral leva o empregado a lisonjear
aquele de cuja vontade ele sabe qqe depende a conservação dos meios
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de sua subsistência. O empregado só deve depender de seu próprio met·ecimento e das leis. Rejeita o exemplo da Inglaterra, não aplicável
ao Brasil
"onde nunca houve sistema feudal."
5 de julho de 1823, t. III, p. 26-27.

N.&C.

Sempre o problema do governo provincial, regulado afinal por
uma das leis de 20 de outubro de 1823. Pelo art. 4. 0 , o secretário seria
também nomeado pelo Imperador, amovível e demissível ad nutum. O
Pe. Resende acrescenta algumas razões aos argumentos com que já combatera esse artigo, por ocasião da 2.ª discussão. (V. 23/87). O artigo
foi aprovado na íntegra (Anais, t. III, p. 27).
23/171

JOSÉ CUSTODIO DIAS
"Esta soberana Assembléia julgou necessário que se criasse
uma comissão destinada à comunicação dos negócios ministeriais; eu, como representante da nação, tomo todo o empenho em que se cuide da nossa defesa interna e externa; e
porque não acho escrita esta comissão na lista delas, propo·
nho que seja ali compreendida para se preencher o fim a que
se destinou. "

Propõe uma indicação:
"Proponho que se descreva na lista das com1ssoes, a comissão destinada para se manifestarem os segredos ministeriais
a fim de surtir o seu efeito."
Dá como razão de sua proposta:
"No estado em que nos achamos devemos acautelar-nos, e
cuidar da nossa segurança; e creio que isto se alcançará melhor trabalhando-se de acordo com a comissão."
N.&C.

9 de julho de 1823, t.

m,

p. 40.

Idéia um tanto confusa do Pe. José Custódio Dias, pouco conhecedor da técnica parlamentar. A indicação parece vir a propósito da mensagem de S. M. Imperial, reagindo à lei portuguesa n. 297, e contendo
artigos que deveriam ser transformados numa lei marcial (v. 23/138).
A indicação do Pe. Dias foi rejeitada.
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VEN ÃNCIO HENRIQUES DE RESENDE

23/172

Em resposta ao requerimento de Pedro da Silva Pedroso, ex-Gover·
nador-das-Armas de Pernambuco, que se queixa de estar preso incomunicável na Fortaleza de Laje, o Pe. Resende, que conhece bem as péssimas condições desta prisão, acha que se deve procurar um melhor lugar
para o réu. Descreve os horrores que presenciou nas prisões da Bahia
e do Rio.

N.&C.

"A prisão deve ser só para segurança e não para tormento
do preso. Portanto, se pode estar seguro na Ilha das Cobras,
na Conceição ou em qualquer outra prisão, e ter ali mais
algum cômodo, deve ser removido. O homem que ainda não
está sentenciado deve só sofrer o que é indispensável que
sofra."
9 de julho de 1823, t. III, p. 46.

O assunto é de evidente competência do Judiciário e não de uma
Constituinte. Pediram-se informações ao Governo e a mudança da prisão. Presente à sessão, declarou José Bonifácio que "a prisão [não] é
tão má como dizem; mas sei que o~ réus militares são mandados para
lá; e se vão para ali, é porque os çárceres se reputam melhores que a
infame cadeia. Portanto, se está ali, é por humanidade, é para gozar de
mais algum cômodo."
Em 12 de novembro, quem er<lf encarcerado nessa mesma fortaleza
era o próprio José Bonifácio. A prisão, no juízo de seu maior biógrafo,
era "um subterrâneo, lugar imundq, úmido, com as paredes porejando
água. Nessa primeira noite, lhe s~rviu de cama um simples pedaço
de tapete velho, por extrema bonda,p_e de um oficial." Teria ele se lembrado de suas palavras de poucos meses antes? (1 3) Sobre Pedro da Silva
Pedroso (v. 23/175). O Pe. Muniz Tavares intervém no assunto, aceitando a proposta do Pe. Resende, mas com uma condição: que se verifique antes a insalubridade da pris~o. Mas deixa ao próprio Governo a
verificação! (Anais, t. III, p. 46).
23/173

VENÂNCIO HENRiQUES DE RESENDE

Pensa que o Conselho provincial deve ser permanente. Com o Conselho reunido uma só vez no ano, ficam iludidos os seus fins, uma vez
que, não estando reunido, o presidente proverá em todos os casos, dando
depois conta.
(13) SOUSA, OTAVIO TARQUiNIO DE. Op. cit. Vol. 1, "josé Bonifácio'',

p. 243.
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"E como as coisas uma vez feitas tarde ou nunca se desfazem, o conselho por força há de aprová-las."
Reconhecendo porém as dificuldades do Conselho permanente, apóia
a emenda ele Pereira da Cunha, que propunha reunião diária do Presidente com dois conselheiros por turno (Anais, t. II, p. 72).
N.&C.

10 de julho de 1823, t. III, p. 49.

Em 3.ª discussão o projeto de lei sobre governos provinciais, no seu
art. 9. 0 que dizia: "Este Conselho se reunirá duas vezes em cada ano,
uma em 1 de janeiro e outra em 1 de julho; cada uma destas sessões
não durãrá mais de 15 dias, salvo se por afluência de negócios importantes unanimemente apontar o mesmo Conselho que se deve prorrogar
por mais algum tempo, o qual porém nunca poderá passar de 10 dias
em cada sessão." Não foi aprovada a idéia do conselho permanente,
nem a emenda ele Pereira da Cunha (Anais, t. III, p. 49).
23/174

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Propõe que se divida o projeto de lei em duas partes: a primeira
constando dos arts. 1 a 8, e a segunda constando dos restantes, e que
se proceda à discussão em separado. Na sua opinião,
"a primeira parte é inadmissível e que não devemos tratar
dela; mas não penso do mesmo modo da segunda; as suas
providências podem ser discutidas e têm fins de utilidade
geral."
Seria injustíssimo seguir no Brasil o exemplo de Portugal, cujas
Cortes
"menoscabando nossos direitos e nossa proclamada Independência caíram no delírio de aplicar a este país uma lei sanguinária."
Justifica a seguir sua tese: não deseja que a Independência do Brasil
seja firmada no sangue, mas por meios pacíficos. A lei terá gravíssimas
conseqüências:
"Daremos a entender as províncias que desconfiamos delas,
e ao mundo que não é da vontade geral do Brasil a nossa
separação; não me parecem bons meios estes de adiantar a
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nossa causa, antes os julgo próprios para a atrasar. Se alguma província se desligar do Brasil por astúcias de Portugal,
ela se arrependerít e desunirá logo que tiver os olhos abertos ...
Por que razão estabeleceremos medidas de prevenção
contra males que eu creio que nunca sucederam entre nós?
As províncias têm aderido à causa <la independência e da
liberdade, e assim se conservam; pois para que havemos de
supor nelas os desígnios de separar-se, ou a fragilidade de
se deixarem iludir pelos nossos inimigos, para fazermos uma
lei que ataca diretamente os direitos civis e que irá produzir males terríveis nas províncias? Nós viemos para aqui para
fazermos o nosso pacto social e as reformas urgentes; deixemo-nos pois de prevenir com tais medidas contrárias à liberdade coisas que nunca sucederam."
N.&C.

IO de julho de 1823,

t.

Ili, p. 49-50.

Os artigos enviados pelo Imperador à Câmara, em represália à lei
portuguesa n. 297 (v. 23/138), tinhaj:n sido encaminhados a uma Comissão especial, que os transformou no texto de uma lei marcial, constante de 18 artigos (A nais, t. III, p. 3) , lidos na Câmara na sessão de
1.0 de julho, por Rodrigues de Carvalho, relator da Comissão. Os primeiros oito artigos, que o Pe. Alencar repudia, continham a matéria de
repressão militar. Os restantes continqam medidas de caráter mais administrativo. Faziam parte da Comissão, entre outros, Andrada Machado,
Carneiro de Campos, Araújo Lima, Martim Francisco.
23/175

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Lastima com veemência o fato de ver o Brasil induzido a tomar
represálias. A razão da Comissão apresentando o projeto de lei marcial
parece ser a apreensão de que:
"O terror daquela medi<l;~ <lo Governo português poderia induzir alguma povoação ;~ separar-se de nós; é pois preciso
pôr no outro prato da balança um peso igual para cautela!"
Desenvolve pateticamente sua tese confessando que o projeto lhe
suscita idéias sombrias e melancólicas:
"Até quando os homens tratarão só de destruir-se mutuamente! Até quando o capricho e a corrupção dos homens e
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dos governos farão sempre renascer a necessidade de leis estragadoras e canibais!
Dir-se-ia mais feliz, Sr. Presidente, o homem natural,
isolado e disperso pela superfície do globo, do que reunido
em sociedade, debaixo da imagirníria proteção de leis vãs e
impotentes.
Ali os homens viviam expostos aos combates parciais do
homem a homem, em que um só morria; aqui nas sociedades
estão eles expostos a combates gerais do povo a povo, e a
morrer por centenas de milhares pelo capricho, pela intriga
e pela teima particular dos governos.
Ali em verdade não tinham eles garantia dos frutos e
caça que haviam colhido nos bosques, nem da sua vida contra o mais forte; aqui nas sociedades para nada encontram
segurança, porque um seqüestro lhes arranca os bens, e uma
sentença muitas vezes caprichosa e irrefletida arranca em um
momento a vida a um homem que pelo menos custou vinte
cinco anos a criar. Que tem pois ele ganhado na sociedade?
Quanto é triste e lament<ivel a sorte do gênero humano!"
Lastima que a Assembléia, de quem os povos esperam tantos bens
e felicidades, só tenha se ocupado de leis criminais. Entretanto não vê
outra solução senão apoiar o projeto, como meio de destruir de vez as
pretensões portuguesas de nos escravizar de novo. Todavia, "para esgotar os últimos recursos'', propõe uma emenda atenuando o rigor do
art. 5. 0 :
"As sentenças porém de pena última não se darão à execução
sem serem confirmadas no competente tribunal de justiça
ordinária . "
10 de julho de 1823, t. III, p. 50.
N.&C.
O trecho patético do Pe. Resende, calcado, aliás, na sua forma
no quousque tandem, de Cícero, revela, no seu conteúdo, as influências
do pensamento de Rousseau e Hobbes. O art. 5. 0 , que o Pe. Resende
emenda, deixava todas as sentenças a cargo de uma junta militar, assessorada por dois juízes letrados, sem excluir as sentenças de morte, para
as quais o Pe. Resende propõe confirmação da justiça ordinária (Anais,
t. III, p. 4).

23/176

D. JOSt CAETANO DA SILVA COUTINHO (23)

Fez declaração de voto no sentido de que o Conselho dos governos
provinciais fosse permanente.
II de julho de 1823, t. III, p. 54.
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N.&C.

Continua a 3.ª discussão da Lei dos Governos das Províncias.
A mesma declaração fizeram os P.•• Alencar e Resende. Declarou
também ter votado contra uma só reunião do Conselho o Pe. Luís Inácio de Andrade Lima.
23/177

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Contra a decisão tomada de reunir-se o Conselho nas províncias
apenas uma vez no ano.
"Bem sei que desta forma ele [o Presidente] faria tudo,
e como as coisas uma vez feitas tarde ou nunca se desfazem,
a reunião anual do Conselho seria ilusória, tanto mais qli-e
de ordinário o Conselho aprovaria o que de uma vez tivesse
feito o Presidente_ Mas, estas razões mostram que o Conselho devera ser permanente, vistas as dificuldades das freqüentes reuniões, e de nenhum modo provam que o Presidente possa convocá-lo quando julgue necessário."
N. 8cC.

11 de julho de 1823, t. III, p. 55.

Continua a discussão da mesma lei: O Pe. Resende explica sua
declaração de voto. As razões ale~~adas para as reuniões freqüentes eram
as distâncias e o péssimo estado <los caminhos. Os artigos finalmente
aprovados rezavam:
Art. 13: "O Conselho não é permanente. Reunir-se-á em sessão
ordinária uma vez cada ano, no tempo que aprouver ao mesmo Conselho, à vista das circunstâncias Io1=ais. Todavia a primeira reunião será
imediata à eleição dos conselheiros."
Art. 15: "Além da reunião ordenada por esta lei, poderá o presidente convocar extraordinariamente parte do Conselho para consultar
o que lhe parecer, preferindo nesta convocação aqueles dentre os conselheiros a quem menos incomode o comparecimento."
23/178

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Contrário à admissão de dois escriturários que se ofereceram para
trabalhar de graça na secretaria da Assembléia:
"Se a secretaria tem precisão de gente admitam-se, mas não
de graça. A nação r:ião precisa destes favores; quer pagar a
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N. &C.

quem a servir; portanto entrem se são necessários, mas pagando-lhes. "
12 de julho de 1823, t. III, p. 58.

A indicação do Pe. Resende não foi aceita e os dois foram admitidos.
23/179

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Propõe emendas corretivas às emendas aditivas feitas ao art. 13 da
Lei dos Governos das Províncias: em vez de dizer: cabe ao Conselho pro·
vincial "cuidar" que se estabeleçam câmaras, diga-se: "propor" que ... ;
e em vez de atribuir ao "Imperador" a aprovação das despesas extraordinárias dos conselhos provinciais, atribuí-lo à "Assembléia Geral",
"porque isto seria deixar uma porta aberta para o Poder
Executivo meter a seu arbítrio a mão nos cofres da nação,
o que é contnlrio aos princípios constitucionais."
N.&C.

11 de julho ele 1823, t. III, p. 6'1.

O art. 13 da Lei dos Governos das Províncias definia as matérias
que só podiam ser tratadas pelo presidente provincial em Conselho.
A emenda atribuindo ao Imperador a aprovação das despesas extraordinárias acabara de ser proposta por José Bonifalcio. A primeira emenda do Pe. Resende foi aprovada, mas quanto à segunda, prevaleceu a
indicação ele José Bonifácio (Anais, t. III p. 65) . Logo a seguir foi
aprovada também uma emenda aditiva do Pe. Andrade Lima determinando que o Conselho tenha à sua disposição, para o desempenho de
suas funções a oitava parte do rendimento total da província (Anais,
t. III, p. 64) . ~ também aprovada a emenda do Pe. Rocha Franco
sobre a suspensão, pelo Conselho provincial, do comandante militar
quando inste a causa pública.
23/180

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Volta a insistir nas razões que o levaram a aprovar o projeto de lei
marcial e refuta os argumentos dos que o têm combatido, baseados na
diferença entre a situação de Portugal e elo Brasil.
"Os portugueses decreLaram sobre fatos reais e existentes, e nós imos decretar sobre hipótese.
l ()[

Para com os portugueses há com efeito povos revoltados
porque assim nos julgam; para nós não os há e nem é provável que haja, porque brasileiros, uma vez separados de
Portugal, jamais se lhe tornarão a unir.
É porém, certo que os portugueses legislaram contra povos que se têm unido a nós; nós legislaremos contra povos
que se têm unido a eles: eis aqui, quanto a meu ver, a verdadeira represália."
Cita o exemplo dos americanos do norte, na Guerra da Independência.
Prevê que a aprovação do projeto, como está, irá causar grandes
sustos; mesmo assim julga a represália necessária,
"porque tanto pecaremos por excesso de severidade como
por excesso de filantropia. Eu não gosto de ser filantropo a
torto e a direito; mas também não quero ir de encontro à
opinião geral . "
Sabendo que as comissões militares são odiosas e estão em execração, propõe emenda para contornar ~ssa odiosidade do projeto.
"Art. I. 0 Todas as cidades ou povoações fazendo causa
comum com Portugal, que forem tomadas à força de armas
pelas tropas brasileiras, serão tratadas pela mesma forma por
que o forem pelos portugueses, em cumprimento da Lei de
21 de março do corrente ano das Cortes de Lisboa, as que
têm aderido à sagrada causa da nossa Independência.
Art. 2.º Sendo nccess{trio, haverá uma comissão militar,
etc.
Art. 3.0 Todos os portugueses em qualquer parte nascidos, que forem apanhados com armas na mão, ou de qualquer outra forma pratic;mdo atos contra a nossa Independência para sujeitar-nos a Portugal, serão executados pela
mesma forma por que o forem os nossos por eles apanhados.
Suprimam-se todos os mais artigos desde o 5.0 inclusive
até o 8. 0 também inclusive, ficando os outros em seu vigor
para serem discutidos."
E defende sua emenda:
"Ora dir-se-á: pois havemos de assim tratar a cidadãos
que não são nossos, e contra o direito das gentes?
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E cu direi: pois as,im hflo de nossos inimigos tratar a
cidadãos que lhes não pertencem, e contra o direito das gen·
tes, pois que nós nos temos solenemente declarado nação à
parte?
Deixar-nos-emos massacrar impunemente à roda dos al·
tares como os macabeus, só porque lhes era proibido combater no sábado?
Veremos ele sangue frio talhar nossos campos, queimar
nossas povoações, e arruinar tudo que é nosso?
Veremos, como sucedeu aos pobres peruvianos, mandar
de mimo ao general inimigo cestos cheios de orelhas brasileiras, dando com isso aso aos inimigos de um lado e aos
nossos concidadãos justos motivos de queixas e reclamações?
Sr. Presidente, é mui belo ver cm pintura um monstro
enfurecido perseguir, para massacrar, a razão e a inocência,
e ela, pacífica e moderada, fugir, defendendo apenas a pró·
pria vida; mas na pr:'ttica não é nem pode ser assim. É preciso exigir de nossos inimigos, como dizem, dente111 pro
dente. Eles nos reputam selvagens e dizem q uc a paixão dominante dos selvagens é a vingaJH;:t; façamo-los, pois, tremer
da nossa justa vingança e elo nosso ressentimento."
N.&C.

15 de julho ele 1823, t. lll, p. 67-68.

As modificações, introduzidas pelo Pe. Resende nos arts. l.º e 3.º, consistem em não definir penas contra os portugueses, mas cm aplicar-lhes
as mesmas penas que decretarem contra os brasileiros. (V. o texto original da lei em Anais, t. Ill, p. 3). Os pernambucanos conservavam
amargas lembranças das repressões portuguesas em 1817; mas as palavras
cloJ>e. Resende, que sofreu essas repressões, soam mal na boca ele um
sacerdote!
23/181

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Protesta contra o fato de, a propósito da discussão da lei marcial,
ter José Bonifácio dividido a nação em partidos, fazendo entrar,
"naquele que lhe pareceu, a mim e aos outros que têm combatido o projeto. Eu requeiro que a Assembléia declare se
é permitido neste lugar enunciar semelhantes idéias."
15 de julho de 1823, t. III, p. 69.

16!J

N.&C.

.José Bonifácio dividira as correntes políticas no Brasil em "Nãoscparatistas" e "Separatistas". Os primeiros "são os inimigos da Independência, [ ... ] chamados vulgarmente "pés de chumbo". Os segundos
são os sectários da Independência. Os separatistas se subdividem em
quatro classes: "l.ª - os que querem a separação mas não a liberdade,
pois preferem o ;mtigo Governo, e são chamados corcundas; 2.ª - os
republicanos a que chamarei prognósticos [ ... ]; este partido é hoje abandonado por todo homem sensato; 3.ª - os monárquico-constitucionais
( ... que] não querem democracias nem despotismo; querem a liberdade,
mas liberdade bem entendida e com estabilidade; este partido forma
a maioria da nação; 4.ª - os federalistas ou bispos sem papa [ ... J;
estes, que não querem ser monárquico-constitucionais, que não podem ser
corcundas e que não querem ser republicanos de uma só república, querem um governo monstruoso, um centro de poder nominal, e cada província uma pequena república, para serem nelas chefes absolutos, corcundas despóticos."
Naturalmente Alencar enfiou a carapuça da última categoria.
JOSÉ CUST,óDIO DIAS

23/182

Para motivar a aprovação do projeto de lei marcial, se tem insistido na idéia do risco do Brasil retrogradar na marcha da Independência, atcmori~aclo pela lei repressiva clecretada em Portugal. .Julga a idéia
absurda:
"O Brasil é firme, e se a Constituição for organizada pelos
princípios que a nação tem inculcado, não é possível que os
povos atropelem os seus direitos, e renunciem à sua liberdade para se unirem ao velho Portugal; é loucura supor que
eles se desviarão da carreira que têm tomado; ninguém é
capaz de o conseguir."
leis

Os infames que quiserem atraiçoar o Brasil serão punidos pelas
sem que sejam nece&sárias novas leis

exi~tentes,

"que aterrem as províncias e que são diretamente opostas à
liberdade constitucional."
Não diz que não sejam necessárias medidas contra os inimigos:
"Mas como quem tem mais força é que vence, entendo que
os meios de que devemos tratar são - dinheiro e gente porque com isto é que se faz a guena."
15 de julho de 1823, t. III, p. 72.
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N.&C.
Continua a discussão do projeto de lei marcial. (Ver intervenções
precedentes) . O Pe. Custódio Dias, finne nas suas convicções constitucionalistas, enfrenta a política autoritária dos Andradas. O Pe. Alencar
insiste na sua tese de dividir o projeto em duas partes, para se proceder
à discussão em separado. A indicação é rejeitada e decide-se que o
projeto passe a 2.ª discussão (Anais, t. III, p. 74).
23/183

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Volta a insistir nas razões pelas quais, na 2.ª discussão, votou contra o artigo que subordina o comandante da força armada ao governo
civil provincial:
"Não considero a tropa como um poder no Estado, mas como
força, ora a força jamais deve ficar isolada; ela deve estar na
mão do Governo, a quem se confia a administração das províncias. Não são estes governos emanações do supremo Poder
Executivo?
Não é a força armada inteiramente subordinada ao clU!fe
do Poder Executivo?
Como pois é possível deixar isolada nas províncias uma
parte desta força, sem que seja subordinada a esta parte ou
emanação do chefe da nação?
Obedecer ao governo provincial uma força também provincial, em nenhum sentido pode ser indecoroso aos bravos
militares."
Resignando-se porém a ver o artigo aprovado, propõe-lhe duas
emendas, uma limitando a competência dos comandantes de armas para
criar novos destacamentos, e outra limitando a mobilização da tropa de
2.ª linha a cidadãos do respectivo distrito militar.
N.&C.

17 de julho de 1823, t. Ili, p. 79.

O artigo em discussão era o art. 16 da Lei dos Governos das Províncias, que atribui o governo da força armada ao comandante militar,
independentemente do Presidente e do Conselho provincial (v. A11ais,
t. II, p. 39). O Pe. Resende já se pronunciara a respeito. Notável
sua distinção entre força e poder: um poder sem força é um fantoche;
urna força sem poder é um perigo! As emendas elo Pe. Resende foram
rejeitadas.
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23/181

VENANCIO HEi\RlQUES DE RESENDE

Ainda a propósito elas relações entre o comando das armas e a
presidência das províncias, defende a subordinação elos chefes militares
aos governadores civis:
··os nossos militares do .Brasil estão em circunstâncias diversas dos da Europa, onde eles há séculos estão acostumados
a ter à sua frente generais, por i;so de bom grado se não
sujeitariam às autoridades civis; mas o nossos estão afeitos a
obedecer a paisanos e até ministros que vinham governar, e
agora todos eles se têm sujeitado às juntas provisórias."
Refuta o exemplo de Peruamlrnco, aduLido por um deputado que
dissera: onde os governadores-das-armas tinham estado dependentes, o
sangue havia corrido:
"Devemos dividir dois períodos em Pernambuco: um
compreende os acontecimentos de 1817 até que se proclamou
a Constituição; o outro desde essa época até agora.
No primeiro período alguma razão poderia ter o nobre
deputado; no segundo ntinhuma."
Narra os conflitos entre os comandantes de armas autônomos e os
governadores, e conclui:
"Eis aqui as lutas e os choques, donde se seguiu o derramamento elo sangue . "
N.&C.

17 de julho de 1823, t. III, p. 81-82.

O deputado que aduzira o exemplo ele Pernambuco parece ter sido
Andrada Machado, cujo discurso em grande parte não foi ouvido pelo
taquígrafo.

23/185

JOSÉ CUSTODIO DIAS

Não se conforma com a permissão de serem os membros do Corpo
Legislativo também os membros do Executivo.
"Mas, enfim, a Asserpbléia determinou-o não há que falar sobre isto; o que porém ainda posso rejeitar é a opinião
de se poderem igualmente tirar deste congresso indivíduos
para empregos inferiores. "
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Pede que não haja mais dispensa para outros empregos porque estas só são permitidas em caso de urgente necessidade:

N.&C.

"Até para que o povo veja que não nos apartamos das regras
gerais senão com urgentíssima causa e nunca por leveza ou
condescendência."
19 de julho de 1823, t. III, p. 90-91.

A intervenção do Pe. Custódio Dias vinha a propósito de dois pareceres da Comissão de Constituição, assinados, entre os outros membros, pelo Pe. Muniz Tavares. O primeiro parecer referia-se à nomeação,
pelo Imperador, de dois deputados para Ministros do Império e da Fazenda. O parecer, respondendo aos diversos quesitos levantados na Câmara, dizia:
"Quanto ao I. 0 que Sua Magestade Imperial pode escolher os seus
ministros de entre os deputados da Assembléia, enquanto na Constituição se não deliberar o contrário.
Quanto ao 2. 0 parece à mesma Comissão que aceitando os deputados
o exercício de ministros de Estado, ficam por conseqüência vagos os
seus lugares na Assembléia, e serão substituídos pelos respectivos suplentes.
Quanto ao 3.º que esta vacatura serà temporària, mandando-se proceder a nova eleição de deputados para preencher os lugares vagos, à
qual poderá recair sobre os mesmos deputados que aceitaram o ministério."
O segundo parecer referia-se à nomeação, pelo Imperador, do Deputado Estêvão Ribeiro de Resende para Intendente Geral da Polícia. Neste
caso, previa o parecer que o lugar de deputado ficaria vago e deveria
ser convocado o suplente. Só o primeiro parecer foi aprovado, quanto
ao 1.0 item.
Evidentemente o Pe. José Custódio não era um técnico em organização parlamentar. O que o projeto Antônio Carlos em elaboração dizia
um pouco confusamente era (Art. 68) que "os Ministros de Estado podem ser membros da sala (Câmara) da Assembléia, contanto que o
número que tiverem assento esteja, para com os membros da sala que
entrarem, na proporção de um para vinte e cinco."
Quer dizer, sendo 100 os deputados, quatro das seis pastas poderiam
ser membros da Câmara. A Constituição de 25 de março, mais maleável
dizia: "Os senadores e deputados poderão ser nomeados para o cargo de
Ministros de Estado [ ... ] com a diferença que os senadores continuam
a ter assento no Senado, e o deputado deixa vago o seu lugar na Câ·
mara e se procede a nova eleição na qual pode ser reeleito e acumular
as duas funções."
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O projeto Antônio Carlos declara, por outro lado, incompatível o
exercício de qualquer emprego com as funções de deputado e senador.
A Constituição de 25 de março dizia mais explicitamente: cessa
"interinamente enquanto durarem as funções de deputado ou senador'',
o exercício de qualquer emprego (Art. 32).
O Pe. José Custódio não Linha lido Bagehot, que foi o livro de cabeceira dos parlamentaristas, mostrando que o ideal era exatamente que
o gabinete fosse um manda t;írio da Câmara. Escandalizava-se com a confusão dos poderes.
23/186

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Adere aos protestos contra as manifestações da tropa do Rio Grande
a favor do veto absoluto e aos artigos aparecidos no Diário do Governo.
Vê o Brasil dividido em dois partidos: uns que seguem idéias democráticas e outros com idéias aristocráticas; estes têm sido protegidos pelo
Governo
ao ponto de se abonarem os escritores que as propagavam,
enviando-se às províncias ,recomendados os escritos que continham aquelas doutrinas, e de se perseguirem os outros [ ... ].
Esse partido, que o Governo protegia, chegou até a provocar esta Assembléia c011l seus discursos, e os povos que isto
têm presenciado assentaram que as idéias que tais escritores
propagavam eram as verdadeiras; [ ... ] e como esse partido
somente assoalhava idéias do servilismo, estas se abraçaram,
e produzem agora as desordens que presenciamos.
Neste sentido eu julgo culpado o Governo; porque devendo conciliar ambos os partidos e encaminhá-los a um fim
útil à nação, apoiava um e perseguia o outro."
N.&C.

22 de julho de 1823, t. III, p. 99.

Acabava de ser lido um ofício elo Governo da província de São
Pedro do Rio Grande do Sul, relatando as manifestações da tropa. Acende-se o debate, do qual participa também José Bonifácio repelindo como
calúnia as acusações de cumplicidade do Gabinete.
Os Andradas caíram a 17 de j4lho. Alencar critica, pois, o Gabinete chefiado por José Bonifücio, já que ao novo, cuja figura principal
era Carneiro de Campos (futuro Marquês de Caravelas) não podia ainda
referir-se. José Bonifácio sempre declarou que temia as Assembléias; e
tinha delas uma experiência pessoal: assistira aos desvarios da Convenção francesa pessoalmente. Mas não poderia ser chamado aristocrata.

168

A não ser que se tome a palana no sentido que lhe dá Madariaga, segundo o qual um Governo é sempre uma oligarquia que deve passar
a uma aristocracia. José Bonifácio foi extremamente duro com os adversários. Facilmente qualificava-os de "furiosos demagogos e anarquistas"
(Portaria de I 1 de novembro ele 1822). "Entre as eminentes qualidades
que possuía não estavam nem a modéstia, nem a tolerância, nem a paciência". (14) José Bonifácio insistiu sempre em que o Diário do Governo não era uma publicação oficial, mas propriedade particular, pertencente às "Secretarias da Guerra e Estrangeiros". Não hesitou o velho Andrada em servir-se de alguns foliculários que, como de costume,
não foram fiéis na hora da desgraça. (15) Henrique Plasson, por exemplo, acompanhou o Imperador abdicatário. No próprio Diário do Governo, apareceram artigos restritivos à Assembléia.
23/187

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Insiste em que o Governo informe acerca da prisão de Pedro da
Silva Pedroso, na Fortaleza ele Laje, apesar da resolução da Assembléia,
e sem julgamento.
"É claro que este homem .iaz em opressão, e que se tem
encoberto o seu estado por muito tempo; portanto conheça-se
como isto se tem praticado; é o que exige de nós a humanidade e a justiça, para se darem depois as providências necessárias, fazendo responsável por tal violência o magistrado
que assim tiver pisado aos pés as leis."

N.&C.

22 de julho de 1823, t. III, p. 102.

Pedroso tomara parte saliente nas agitações de Pernambuco cm
1822. Era antigo participante da Revolução de 1817.
23/188

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR
"Eu requeiro que se faça com a possível brevidade a proposta do porteiro da secretaria da Assembléia porque há diversos requerimentos de pessoas que pretendem este lugar; e
é preciso que se faça a nomeação para os outros ficarem desenganados."
22 de julho de 1823, t. III, p. 102.

(14) SOUSA, OTÁVIO TARQUINIO DE. Op. cit., p. 243.
(15) VIANA, HÉLIO. D. Pedro l e D. Pedro ll. São Paulo, Companhia Editora
Nacional, 1966.
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23/189

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Não aprova o aditamento, segundo o que o comandante da força
armada não a pode empregar sem a requisição do Presidente da província e do Conselho. Podendo ser necessária uma medida instantânea,
não haverá tempo para convocar o Conselho e a segurança pública perigará. Em tal caso bastará a requisição do Presidente.
N.&C.

23 de julho de 1823, t. III, p. 105-106.

Tratava-se de um aditamento à lei dos governos provinc1a1s, apresentado por Carneiro da Cunha, na sessão de 21 de junho (Anais, t.
II, p. 101). Decidiu-se, conforme a sugestão do Pe. Resende, que, em
casos urgentes, bastará a requisição do Presidente.
23/190

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Com os outros membros da Comissão de Constituição, assina parecer sobre os acontecimentos no Rio Grande do Sul. O parecer propõe:
a abertura de uma devassa sobre o fato escandaloso da guarnição ter
exigido para o Imperador o veto ab~;oluto; a demissão das autoridades
responsáveis pelo fato; uma declaração enérgica do Governo desaprovando a exigência e reafirmando a doutrína de
"que o poder de legislar eµi ninguém mais reside senão nesta
Assembléia, como geral e constituinte deste Império."
N.&C.

23 de julho de 1823, t. III, p. 106.

A exigência da guarmçao, que mobilizou, aliás, as autoridades e o
povo, implicava numa injúria ao direito soberano da Assembléia constituinte. Daí a energia do parecer. As autoridades implicadas eram o
Tenente-Coronel Gaspar Francisco Menna Barreto, o Sargento-mor José
I..:uís Menna Barreto e o Secretário interino Bernardo Ivolino Ferreira
de Sousa. Sobre os acontecimentos no Rio Grande do Sul, (v. 23/174).
23/191

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Ainda a propósito da manifestação da tropa do Rio Grande do Sul
"Aqui não se trata de um(l. opinião simplesmente emitida[ ... ],
mas trata-se de vidência [sic] (16) feita à representação nado(16) Eno de tipografia: vidência por violência.
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na!. [ ... J Isto é se1t1 dúvida um atentado, isto é, impor lei~
à Assembléia e leis impostas pela força que deve ser obediente. [ ... ] Digo que devem ser imediatamente presos os
dois chefes e esse secretário; os outros cabeças, se os há, conhecer-se-ão pela devassa."
E continua:

"Eu sempre me tenho oposto, e me oporei sempre, a essas
bernardas, porque, segundo o meu caráter, quero que tendo
nós como temos autoridades legítimas, elas sejam as que decidam e obrem em semelhantes negócios; deve-se usar dos
meios competentes, deixá-Ias livres no uso de seu poder."
N.&C.

23 de julho de 1823, t. III, p. 107.

O Pe. Resende, aliás velho revolucionário de 1817, discorda do parecer da Comissão de Constituição. Trata-se de um flagrante delito que
exige prisão imediata e não devassa: "não duvido que o tal presidente
deve ser logo removido, porque eu não entendo como se possa tirar
uma devassa contra esses dois comandantes, estando seu pai presidente
no Governo e podendo muito influir no êxito da devassa." O presidente
da província e pai dos militares implicados era João de Deus Menna
Barreto, deJ>Ois Visconde de São Gabriel.
23/192

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Reduz os problemas debatidos a respeito dos fatos ocorridos no Rio
Grande do Sul a dois temas fundamentais:
"1.0 - de que meio devemos lançar mão para virmos ao
perfeito conhecimento dos autores do atentado cometido no
Rio Grande;
2.º - quais as pessoas em quem já recaem algumas provas ou indícios de delito, e que seja necessário arredar do
lugar, a fim de que não empecerem a perfeita indagação do
fato."

Quanto ao 1.0 ponto, insistem alguns deputados em que
"se proceda simple-snierite a um sumário sobre as pessoas que
já parecem réus pelos documentos que entre nós existem, e
que a isto se limite toda a indagação a respeito do fato."
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Refuta as razões alegadas em favor dessa insistência, ou seja, que
uma devassa haverá de comprometer muita gente, e que sendo militares
os supostos réus, deviam ser enviados a Conselho de Guerra.
Defende a necessidade de uma devassa, mas que se limite unicamente
"aos primários agentes", e neste sentido, aliás, envia uma emenda ao
parecer. Assim se evita comprometer muita gente, mas se poderá chegar
aos verdadeiros responsáveis:
necessário tirar-se uma devassa para se conhecer por meio
dela a mão oculta e traidora que manejou e preparou tão
terrível acontecimento, talvez esses miseráveis, que aparecem
na cena, sejam muito menos culpados do que o sombrio e
traidor agente, que manejou, talvez de um lugar bem remoto
do Rio Grande, esse terrível acontecimento."

"É

Os que não querem a devassa alegam não poder se qualificar o fato
como crime de lesa-nação. Protesta contra essa tese:
"Em uma sociedade onde se tem proclamado como sagrado o axioma da soberania do povo; onde, em virtude desta
soberania, o povo elegeu seus representantes, onde estes representantes se acham Í\lzendo a lei fundamental do Estado,
nesta sociedade, digo, um punhado de desprezíveis, no canto
do Império com as armas na mão e em tom ditatorial, marcam aos representantes da nação a linha de conduta que devem ter, dando assim a lei a toda a naçã.o, usurpando deste
modo os direitos mais sagrados dos povos.
E não há de este atentado ser considerado como crime
de lesa-nação!
Creio que não; devem ser punidos pelos meios que as
leis prescrevem para os crimes de alta traição e o meio que
parece mais legal é o da devassa."
Quanto ao 2. 0 ponto levantaqo, concorda com a necessidade de serem removidos o Presidente da província, pai de dois implicados e o
SeC:retário da província, pelas razqes aduzidas. Discorda da proposta de
se remeter tudo ao Governo para dar providências, excluindo a participação da Assembléia:
"Aqui há necessidade de medidas legislativas; o caso não
está expresso na lei; é necessário, pois, que o Poder Legislativo determine a forma por que ele deve ser conhecido; demais trata-se de deportar homens, é preciso que se não deixe
ao Governo a faculdade de deportar senão aqueles que nós
aqui lhe marcarmos."
24 de julho de 1823, t. III, p. 111-112.
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N.&C.
Ver intervenções anteriores.

23/193

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Referindo-se aos últimos acontecimentos do Rio Grande do Sul,
acha que mesmo que tivessem princípio na ignorância, não podem ser
desculpados por isso:
"Porque ig·norância crassa e supina não pode desculpar a
ninguém."
Acha que devem ser rigorosamenLe castigados os comandantes e secretário do Rio Grande do Sul implicados, para que não entendam que
são louvados, para que entendam que são criminosos.
"Ora, eu não sei por que razão se quis que abrangesse
a toda a província o crime que só pertence a três ou quatro
indivíduos, que arrastaram a tropa subordinada a cooperar
em um atentado daquela natureza!
Longe, bem longe de mim, Sr. Presidente, pensar que
se intenta que o crime fica impune debaixo ela generalidade!
Eu o não creio; mas é certo que os crimes ficam impunidos,
toda vez que é grande o número dos réus. Não se queira,
pois, generalizar a toda a província o crime dos dois comandantes dos corpos e do secretário elo Governo, que pelos presentes ofícios são evidentemente os autores do crime; contra
eles sós é que deve recair o castigo."
26 de julho de 1823, t. lll, p. 118.

N.&C.

Volta atrás de seu parecer, e concorda com a idéia da devassa, com
a remoção dos implicados e suspensão do Presidente da província.
A tropa do Rio Grande havia promovido uma manifestação de apoio
ao Imperador, com caráter francamente absolutista, protestando contra a
recusa do veto ao chefe do Estado. O mais grave é que essa manifestação contara com o apoio do povo e das autoridades civis e eclesiásticas,
º'numa harmonia nunca vista". (17)
(17) ROURE,
1914, p. 7!í.

/\GE~OR

DE. For111aç1io Constitucional do Brasil. Rio de Janeiro,

17>

A Assembléia mandou abrir devassa e remover do comando o Tenente-Coronel Gaspar Francisco Menna Barreto e o Sargento-mor José
Luís Menna Barreto, suspendendo.se também o chefe do governo local.
O Marechal-de-campo Gaspar Francisco Menna Barreto, filho do
Visconde de São Gabriel, era Tenente-Coronel em 1822. Tomou parte saliente na campanha do Uruguai, sendo promovido várias vezes por ato
de bravura.
O Coronel José Luís Menna Barreto, irmão do precedente, era também veterano de Guerra da Cisplatina. Morreu em 1825 comandando
um regimento de índios guaranis.
A guarnição do Rio Grande indignou-se com as restrições impostas
pela Assembléia aos poderes do Imperador. (IB)
23/194

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Transmite a queixa de muitas pessoas acerca de violação do segredo
de cartas do correio. Acredita que a guerra da Bahia justificasse esse
abuso. Mas agora que ela terminou, propõe que se diga ao Governo
que tenha sobre este objeto a maior vigilância, já que ainda não há lei
que expressamente mande guardar a inviolabilidade das cartas. Faz uma
indicação neste sentido.
'
26 de julho de 1823, t. III, p. 119.
N.&C.
Muniz Tavares diz que seria preciso ter certeza para ter lugar a
medida. Alencar responde que se tivesse certeza não faria recomendação,
pediria a responsabilidade. Venâncio Henriques de Resende e muitos
outros apóiam a indicação, que é aprovada.
23/195

FRANCISCO MpNIZ TAVARES

Não apóia a atitude do Governo violando as cartas dos cidadãos.
"Fossem quais fossem as circunstâncias em que nos
achássemos, e sejam quais forem os motivos que possam alegar-se nunca o Governo devia usar da prepotência de abrir
as cartas dos cidadãos.
O segredo delas é inviolável pelas bases que juramos e
portanto o que cometesse este atentado seria criminoso."

2& de julho de 1823, t. III, p. 120.
(111) BARRETO, JOÃO DE DEUS NORONHA MENNA. Os Menna Barreto Seis Gerações de Soldados. Rio de Janeiro. Laemnert, 1950.
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N. &:C.
Apesar de discordar da violação, a repressão policial do Gabinete
Andrada é de fato extrema, não aceita a indicação do Pe. Alencar.

23/196

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
"Quero que se diga ao Governo que recomende aos oficiais do correio a inviolabilidade do segredo das cartas e que
pmia rigorosamente os infratores."

Acha importante esta lembrança, porque ouve dizer pelos oficiais
que acabaram
"as bases que juramos e que continham essas proibições."
Sabe mesmo que
"um desses administradores que abria cartas e que disso se
gabou em gazetas, acha-se hoje premiado e, dizem-me, que
com um bom ofício."

N.&C.

26 de julho de 1823, t. III, p. 121.

Apóia a indicação do Pe. Alencar que acabava de novo de justificála, dizendo ser a indicação necessária precisamente porque não há lei
alguma garantindo a inviolabilidade da correspondência.

23/197

ANTõNIO DA ROCHA FRANCO

Sobre a exclusão de sanção do Imperador nas leis votadas pela Assembléia, não vê por que se negar ao Imperador o direito de sanção sobre
as mesmas.
"Segundo o que alcanço, esta Assembléia exerce funções de
constituinte e funções de legislativa; [ ... ] distinção ou divisibilidade dos objetos, cm que podem assentar as snas clelihe·
rações.
Assim, quando ela delibera sobre assuntos destacados da
Constituição, e que a esta não respeitam, deixa de ser constituinte e se investe do car;íter de legislativa.
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N. &:C.

Ora, pelo <1ue toca às dclibera\ões das assembléias legislativas, quem ignora que os publicistas, senão todos, a maior
parte deles, as fazem dependentes da sanção real? Que motivo há, pois, para que neguemos ao Imperante a sanção daquelas medidas ou deliberações, que dimanarem desta Assembléia quatenus legislativa? Não posso admitir distinção de
formas onde a matéria é a mesma, e uma mesma a autoridade deliberante."
29 de j nlho de 1823, t. III, p. 128.

Voltava à discussão o projeto da
forma da promulgação das leis.
O Pe. Franco é dos poucos que
Imperador nas leis ordinárias. Ver a
nâncio Henriques de Resende, de 27
23/198

Comissão de Constituição sobre a
reconhecem o direito de veto do
nota sobre o discurso do Pe. Vede junho (Anais, t. II, p. 134).

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Ainda a propósito da sanção do Imperador aos atos da Assembléia:
"Nós não fazemos nem podemos fazer parte do sistema
europeu. O Brasil pertence todo, e deve pertencer, ao sistema americano; nenhumas pretensões podem nem devem ter
em nossas instituições esses governos da Europa.[...] As nações da Europa formam um sistema à parte; o seu direito
público dá aso a que os governos se queiram ingerir nas instituições dos seus vizinhos, porque tais serão elas que possam
contagiar os outros (dizem eles) que são interessados em que
essas instituições sejam calcadas sobre certas bases; e daí nascem as brigas e as agressões. Mas nós estamos mui fora do
alcance dessas pretensões; nós teremos com esses governos
outras relações; nenhunia, porém, que lhes dê direito de ingerir-se em nossas instituições.
Eu não falo no que toca ;\ monarquia, porque esse é o
governo que tem adotado e continuará a ;iclotar o Brasil; mas
esta monarquia sed fundmnentada cm alicerces próprios do
nosso terre110, e não sobre as mesmas instituições do sistema
europeu, porque a experiência nos mostrará que essas plantas exóticas não pode111 prosperar em nosso clima. [ ... ] Para
mim é incontest;\vel que os decretos da Assembléia constituinte não dependem da sanc;ão imperial, por todas as rnzões
que aqui se têm expendido. [.. · l Esse artigo deve ir expresso
no pro.jeto; não é p;ira o Imperador, porque ele conhece per-
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feitamente a vcnlade desta doutrina; não é para os soberanos da Europa, porque além de que eles a devem também
saber, nós ademais estamos ao abrigo das suas pretensões; é
para aqueles que eu tenho ouvido e lido que clamam: 'Valhanos a sanção imperial'; é para eles que deve ir este artigo
como instrução; e provera a Deus que ele pudesse levar consigo as razões. [ ... ] Nas legislaturas ordinárias ele deve e há
de ter o direito de sanção; mas agora, voto pelo artigo, e
voto contra a supressão."
N.&C.

29 de julho de 1823,

t.

III, p. 133-134.

Continua a discussão do mesmo projeto. O Pe. Resende parece
precursor de um certo americanismo, que se fixava na doutrina de
Monroe.
23/199

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

A propósito do art. 4.0 da lei sobre as sanções imperiais declara que
a emenda apresentada em seu nome não é mais que a expressão dos sentimentos da comissão. Todos os seus membros são da mesma opinião.
N.&C.

29 de julho de 1823, t. III, p. 131.

O art. 4. 0 tratava da fórmula da promulgação das leis. O Pe. Muniz
Tavares apresentara emenda explicitando os títulos do Imperador.
23/200

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR
"Devemos seguir o que manda o regimento. O regimento manda que as indicações tenham segunda leitura, e que
depois se proponha se é objeto de deliberação; portanto isto
e que se deve praticar sempre. Mas aqui umas vezes seguem
esta regra e outras não; de modo que é uma desordem. [ ... ]
Eu não sei de que isto sirva senão de perder tempo."

N.&C.

29 de julho de 1823, t. Ili, p. 135.

Tratava-se de uma indicação de Montezuma pedindo informações ao
Governo sobre suas relações com gabinetes estrangeiros, especialmente o
de Portugal.
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Alencar é dos mais preocupados com a urgência da elaboração da
Carta. São várias suas intervenções no sentido da ordem. A matéria
não foi julgada objeto de deliberação.
23/201

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Contrário a Antônio Carlos na discussão da lei sobre a lei marcial.
Só poderia aquele falar para apresentar emenda.

N. &C.

30 de julho de 1823, t. III, p. 138.

Antônio Carlos fizera considerações sobre o projeto, mas não propusera indicação nem emenda alguma, como era o caso, tratando-se da
2.ª discussão.
23/202

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Estranha que depois de tantas discussões, o projeto seja agora "tão
ligeiramente rejeitado". É verdad~ que a situação mudou na Bahia,
onde as tropas portuguesas foram evacuadas. Mas as províncias do Pará
e Maranhão ainda estão ocupadas, e o Sul ainda está subjugado. O decreto das Cortes de Lisboa ainda sµbsiste e poderá ser posto em prática
nessas nossas províncias. Talvez tenhamos de aplicar os dispositivos do
projeto,
"porque não sabemos a& transações e os contratos que teriam
tido lugar nessas cidades e províncias ocupadas, em prejuízo
dos súditos do Império, e aderentes à nossa causa e sobre bens
de emigrados pela adesão a ela. "
Ora, por regimento da Câmara, um projeto rejeitado não poderá vir a
ser mais debatido na mesma legislatura. Propõe assim que, em vez de
rejeitar o projeto,
"fique por agora suspenso [ ... ] para, se for
novamente em discussãq."
N.&C.

nece~sário,

entrar

30 de julho de 1823, t. III, p. 138.

Trata-se do projeto sobre a lei marcial. Decide a Câmara passar à
2.ª discussão do projeto. O Pe. Resende reassume a palavra para de-
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fender o art. 1.0, repetindo as razões com llll<: o defendera na l.ª discussão.
e lembrando mais que as tropas portuguesas evacuadas da Bahia "pode
muito bem ser que se vão meter em o Norte e que dali persigam os
amigos da nossa causa, e eis-nos outra vez precisando desse projeto",
especialmente na forma da emenda que apresentara, determinando as
represálias a serem tomadas nesse caso.
Todos os artigos do projeto passaram em 2.ª discussão, mas a Câmara decide que o projeto mesmo não devia passar à 3.ª discussão. Com
isto, ficou rejeitado.
23/203

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Propõe que se reitere ao Governo o pedido de retirada de milícias
de São Paulo da Cisplatina.
30 de julho de 1823, t. III, p. 140.
N.&C.
A tropa foi formada para "limpar" a campanha de Montevidéu das
tropas de Artigas. Mas ela só ficou "limpa" em três anos, e no entanto,
o tempo contratado para os soldados lá permanecerem era de dois anos.
Porém, mesmo depois de "limpa", os soldados não foram mandados regressar. ·E eles lá estavam passando necessidades e privações, e já estavam reduzidos a quase a metade (Anais, t. III, p. 140).
23/204

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Discorda do projeto sobre os empregados públicos da Bahia durante a ocupação portuguesa. O projeto se funda na suposição de que os
que emigraram o fizeram por patriotismo, e os que ficaram aderiram
aos portugueses. A suposição é simplista.
"O fato simples da emigração é uma prova mui equívoca de
adesão à causa da Independência; a maior parte não fazem
senão fugir dos lugares do perigo: a cidade da Bahia era talvez um ponto cm que as balas do inimigo se cruzavam com
as nossas; era um ponto bloqueado onde ou a fome, ou os
insultos, ou a entrada das nossas tropas davam muito que
temer a muita gente; que fizeram pois?
Saíram para fora; puseram-se em campo largo; e nada
mais fizeram. E é isto uma prova de adesão? Quantos não
saíram para de fora estar dando avisos, como sabemos, ao
Madeir;i!
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E quantos dos que ficaram na cidade não faziam ali
mesmo muitos serviços à nossa causa, até dando avisos de
todos os passos do inimigo!
Não é pois o simples fato da emigração uma prova de
adesão e amizade à causa do Brasil para merecer esses favores. Também o ter ficado na cidade não é prova de inimizade para esta perseguição; porque nem todos os que desejassem sair, o podiam conseguir. Havia pais de família carregados de filhos que tinham na cidade seus meios de subsist~ncia; como os haviam de abandonar para ir no interior
mendigar o pão?"
Propõe a seguir três emendas ao projeto, procurando corrigir essas
distorções.
31 de julho de 1823, t. III, p. 146-147.
N.&C.
Eram emendas ao projeto apresentado por Montezuma, na sessão
de 22 de julho (Anais, t. III, p. 101). As emendas apresentadas pelo
Pe. Resende, de uma redação difícil «:! confusa, foram rejeitadas.
23/205

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Fala a respeito das milícias de Síio Paulo que permanecem no Sul.
A despeito dos pedidos da Assembléia e das promessas do Governo, não
quer que se tome qualquer resolução sem ouvir o mesmo Governo.
31 ele julho de 1823, t. III, p. 148.
23/206

VENÂNCIO HENRIQlf.JES DE RESENDE

Sobre a tropa de São Paulo
que o mesmo ocorre com a de
Imperador. Isto faz supor algum
ciso, pois, pedir esclarecimentos

que se encontra na Cisplatina, lembra
Perqambuco, apesar das promessas do
embaraço que o tem impedido. :t preao c.;overno.

31 de julho de 1823, t. Ili, p. 151.

23/207

JOSÉ CUSTú,DIO DIAS

Combate a emenda que pede substituição das tropas que se encontram no Rio Grande do Sul.
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"Tirar a tropa agncnida de uma empresa cm que se
acha empenhada, é medida que pode ter perigosas conseqüências. Outra qualquer tropa que se mande para aquele
ponto, tarde adquirirá o mesmo grau de perícia em que esta
se acha, e mais tarde corresponderá aos fins que se desejam;
sem falar na imensa despesa que se há de fazer para a conduzir aquele lugar.
Se o motivo de se querer recolher estes milicianos é a
desgraça em que se acham as suas famílias, sejam estas socorridas à custa das províncias donde se pretende tirar a tropa que os deve substituir, ou pelo Estado."
31 de julho de 1823, t. III, p. 152.

23/208

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

A favor de se procurar estrangeiros para o Brasil, a fim de aumentar nossa população.
"Uma nação que se constitui; uma nação nova colocada
como a nação brasileira em um território imenso, com mais
de mil léguas de costa e um fundo indefinido, onde a natureza prodigamente ostenta um aparato da mais pomposa e
magnífica vegetação e uma riqueza inexaurível no reino mineral, seria a mais feliz nação do mundo, quando lhe não
faltassem os braços para pôr em ação tantos recursos.
Mas, Sr. Presidente, de que nos serve tanta vegetação,
tantas riquezas cm minas, se tão vasto continente é pobremente matizado por uma População apenas de quatro ou cinco milhões de habitantes; e essa toda heterogênea e pela maior
parte escrava?
É pois preciso franquear o nosso território, a nossa riqueza e abrir os nossos braços a todo o estrangeiro, que se
quiser estabelecer entre nós, e prestar-lhe toda a segurança e
garantia e todas as nossas vantagens, a fim de fazer crescer
a nossa população."
Julga necessário um projeto de naturalização no Brasil, pois
"há muito pouco tempo que proclamamos a nossa Independência, e ainda há gente que não está a isto acostumada;
ainda pelo hábito pensam que Portugal e o Brasil não são
nações distintas.
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Há mesmo muita gente que estava aqui estabelecida com
bens e que emigrou; e que mudadas as cousas em Portugal
hão de querer para cá tornar, e para os mesmos lugares, o
que é tanto mais fácil suceder por não haver lei que proíba."
Apresenta o projeto:
"A Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil decreta provisoriamente o seguinte:
I.0 - Todo estrangeiro que de ora em diante se quiser
estabelecer no território do Império e gozar dos foros e garantias de cidadão brasileiro poderá obter do Poder Executivo a competente carta de naturalização.
2.º - Esta carta contudo o não habilita para os empregos e honras do Império, sem que pela Constituição seja
marcado o tempo da necessária e não interrompida residência
neste Império.
3.0 - Debaixo da palavra estrangeiro se compreende não
só todo o português que até a data deste se não achar estabelecido no Brasil, mas os que tiverem emigrado para não
aderirem à sagrada causa da nossa Independência."
N.&C.

2 de agosto de 1823, t. IV, p. 7-8.

Esse é talvez o primeiro texto onde se esboça uma política imigratoria para o Brasil. O curioso nele é o contraste entre o caráter liberal
da justificativa e o caráter restritivo do projeto proposto. A justificativa
apela para um objetivo demográfico. De fato, toda a população brasileira então não devia passar de !'\ milhões de habitantes. Tratava-se
pois de atrair correntes imigratória&, acenando-lhes com as nossas famigeradas riquezas. O projeto, porém, é marcado por uma preocupação
nacion::tlista, que se prevenia especialmente contra os portugueses. A
nação não tinha um ano de existência e os ressentimentos eram ainda
recentes. Daí a surpreendente exigência de naturalização para qualquer
estrangeiro que desejasse radicar-se no Brasil. Como se vê, tem raízes
antigas o irrealismo de nossa legisl;ição imigratória.
Durante o l.0 reinado, D. Pedro mantivera agentes de imigração na
Europa. Contratavam especialmente alemães, como soldados, com promessa de concessão de terras após o serviço militar. Boa parte veio a se
fixar nas Províncias do Sul. Outros voltaram decepcionados e deram
origem a uma literatura nem sempre benévola cm relação ao Brasil.
D. Pedro tinha cm vista igualmente dispor de um corpo de mercenários que o protegesse da indisciplina eventual da tropa de brasileiros,
sujeita à influência política. O resultado, como se sabe, foi nefasto.
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Vítima~ de falta de organização fazendária, sofreram atrasos enormes nos
pagamentos e terminaram por se rebelar e criar um ambiente de pânico
na Corte. Após serem derrotados, esses corpos estrangeiros foram dissolvidos. A 7 de abril, ao ver-se abandonado pelas forças nacionais, D. Pedro não dispunha de um só soldado para protegê-lo.

23/209

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Insiste no pedido de urgência para a discussão de seu projeto sobre
naturalização:
"Não vejo fundamento sólido ao inconveniente que ouço
dizer que há em dar o Governo essas cartas, uma vez que
seja para isso autorizado por lei."
N. &C.

2 de agosto de 1823, t. IV, p. 8.

O pedido de urgência era combatido por Andrada Machado e Carneiro da Cunha. Segundo estes, tratava-se de matéria constitucional.
Era pois melhor esperar pela elaboração da Constituição. A urgência
foi rejeitada. A 4 de agosto, o Pe. Resende retira o seu projeto, que é,
porém, interessante como depoimento. Revela que o povo, a gente simples, quase um ano depois do Grito da Independência, não se dava hem
conta da significação política do 7 de setembro.
23/210

JóSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

O Diário do Governo publicou a I.0 de agosto um ato do rei de
Portugal entre as notícias nacionais. Carneiro da Cunha protesta e indica que se remeta um exemplar ao exame da Comissão da Constituição.
Diz Alencar:
"Eu não vejo nisso coisa que mereça atenção; mas confesso
que há gente que tudo acredita e de tudo tem receio; se
não fosse assim não haveria quem acreditasse em feitiços.[ ... ]
Não acho de que fazer crime ao redator[ ... ] Usar do termo
el-rei, não pode ser mais que um lapso de pena; além de
que nós dizemos muitas vezes - el-rei de Nápoles, el-rei de
E5panha. [ ... ] O que quis foi mostrar ao outro pcriodiqueiro
que não tinha mentido. [... J Não se suspeite, porém, que
sou seu advogado; ao contrário, na minha opinião não é
das melhores cousas. Vai com gosto para o corcundismo;
mas neste caso confesso que não lhe diviso crime.
2 de agosto de 1823, t. IV, p. !J.
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N. &C.

Anc.lrada Machado apoiava a indicação de Carneiro da Cunha, porque o Diário, referindo-se ao soberano português, usara a expressão elrei de Portugal. "Corcunda" era reacionário, absolutista.
A indicação de Carneiro da Cunha ficou adiada. Foi à Comissão
de Constituição a 4 de agosto. Esta apresenta seu parecer na sessão de
5 de agosto, rejeitanc.lo a necessidade de se tomarem ulteriores providências contra o Diário (Anais, t. IV, p. 21).
23/211

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Discussão sobre um prêmio a ser concedido ao autor do melhor tratado de educação física, moral e intelectual para a mocidade brasileira.
Carvalho de Melo propõe a concessão da ordem do Cruzeiro como prêmio. Alencar propõe uma medalha especial e uma pensão por 10 anos.
4 de agosto de 1823, t. IV, p. 13.
N.&C.
1

Encerrou-se a discussão em 5 de agosto. Passou-se à 2.ª discussão
nesse dia. V. nota ao n.0 23/60.
23/212

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Proposta de aumento das horas de trabalho parlamentar.
"Nós estamos debaixQ da zona tórrida, não estamos na
Europa, onde se sofre mai& tempo de trabalho; aqui não pode
suportar-se mais de quatro horas de fadiga de espírito. [ ... ]
Eu creio que não há necessidade de aumentar o tempo da
sessão; o que é indispensável é aproveitá-lo bem e não se falar
a cada artigo quatro e cinco vezes, como aqui se faz por
costume."
4 de agosto de 1823, t. IV, p. 15.
N.&C.
Tratava-se de uma proposta apresentada pelo deputado pela Bahia
Francisco Gê Acaiaba de Montezuma, aumentando para 5 horas os trabalhos da Câmara, das 9 horas às 2 qa tarde.
A proposta foi rejeitada.
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23/213

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Pronuncia-se contrário à suspensão por dois anos dos dízimos cobrados na Bahia.
"Era premiar aqueles que não só não se prestaram, ou
o fizeram com muita repugnfmcia, mas até deram socorros
ao inimigo, não importando que fosse por influência das
autoridades ou por livre vontade desses povos; o certo é que
deram socorros.
Se, pois, estes entrassem neste indulto, eles desejariam
sempre uma guerra em que tudo ganhavam e nada perdiam.
É também injusto este projeto, porque só tiravam dele
partido os agricultores, quando não só eles tiveram prejuízos."
5 de agosto de 1823, t. IV, p. 21.
N.&C.
Trata·va-se do seguinte projeto de Montezuma: "não pagarão dízimos
e outros direitos estabelecidos, as safras de açúcar e demais produtos da
lavoura da província da Bahia, no ano seguinte ao em que terminarem
os contratos nacionais já feitos a este respeito."
Os dízimos sobre produtos agrícolas e pastoris foram cobrados pelo
governo até a Regência, ou seja, até mais ou menos 1835. Foram supressos pela reforma do sistema fiscal. Destinavam-se, inicialmente, à
manutenção da Igreja, uma vez que essa não tinha arrecadação própria
e o encargo passara ao Grão-Mestre da Ordem de Cristo, titular do padroado. Mas o Papa permitira ao Rei e ao Imperador, que era o GrãoMestre, dispor dos resíduos, após o atendimento elas necessicladc religiosas. O resultado foi a total laicização cio tributo, uma elas maiores rendas da Coroa. Ficou a obrigação do sustento ela Igreja pelo Estado. Fenômeno semelhante se deu com a distribuição de indulgências da Bula
da Santa Cruzada, que se tornou um verdadeiro imposto de renda, já
que er;i proporcional às posses. A pobreza do clero fez com que se recorresse às "conhecenças", tributo pago pelos fregueses, por serviço prestado na administração de sacramentos. Os fregueses consideravam esse
tributo como verdadeira simonia e, em alguns casos, tinham carradas de
razão. Mesmo os vigários colados, ou seja, com nomeação régia, percebiam tão pouco de outras rendas que recorriam também às tais c:onhecenças, com o nome de dízimos diretos. Houve igrejas que receberam
auxílio do Governo através dos dízimos, bem como algumas ordens religiosas. Os jesuítas, por exemplo, haviam obtido a redizima, ou dízimo
do dízimo, isto é, 13, taxa sempre paga irregularmente.
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No caso, tratava-se de uma espécie de amstia fiscal aos baianos escarmentados por mais de um ano de guerra, na qual haviam consumido
com a tropa uma boa parte da produção agrícola.
O projeto foi rejeitado em 5 de agosto. (Anais, t. IV, p. 21).

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

23/214

Afirma que a Assembléia deve sustentar suas decisões, caso se apre.
sentem outras razões, senão perderá força moral:
"Conquanto esta Assembléia não seja infalível, ela deve contudo sustentar as suas decisões, uma vez que não apareça uma
razão nova que se não havia previsto, porque, do contrário,
seguir-se-ia o grande inconveniente de perdermos a força moral e a opinião, dando uma amostra de que decidimos inconsideradamente e com precipitação.
Ora, esta Assembléia, há bem poucos dias, decidiu que
os Srs. deputados eram elegíveis e podiam servir em ambos
os lugares, em conseqüência do que alguns Srs. ocupam o
ministério, e outro, o lugar de intendente da polícia; e como
não aparece razão diveqa para que eles larguem um dos
lugares, seria a Assembléia inconseqüente se tal mandasse
agora."

ti

de agosto de 1823, t. IV, p. 27.

N. &:C.
Discussão da Lei de 20 de outubro de 1823, uma das que foram
promulgadas por D. Pedro, sem sanção: "Proíbe que os deputados à
Assembléia Geral Constituinte exerçam qualquer emprego durante a
sua deputação e que peçam e aceitem para si ou para outrem qualquer
graça ou emprego." (19)
A intervenção terá sido motivada por algum recuo cstratéi.,rico da
Assembléia, provavelmente ante a pressão do Poder Imperial. O texto
parece revelar, no Pe. Venâncio, u111 parlamentar bizonho e um tanto
ingênuo, desconhecedor do fato de que toda Assembléia sabe encontrar
"outras razões" sempre que, por motivos políticos ou outros menos confcss<ívcis, acaba por não sustentar m<1is uma decisão previamente tomada.
Não é por isso que as Assembléias perdem a moral.
(19)
C:im:ira
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Expmição Comemorativa do Cenienário da Primeira Co11stit11inte do Brasil.
Deputados, Rio de .Janeiro, )923, p. 83.

do~

A l\.ssernhkia, ao conslituir-sc o novo gabinete, conrnnlou em tfUC
os deputados pudessem ser ministros sem perda do mandato, 0 que é
perfeitamente aceitável dentro do regimento parlamentar. Mas, tainbém
concedeu ao Deputado Estêvão Ribeiro de Resende, depois Marquês de
Valença, aceitar a Intendência Geral de Polícia, o que era realmente
excessivo e contraditório com o que fora votado para a Constituição
em preparo. Mais tarde, permitirá a Barbacena, também deputado, aceita a representação diplomática em Londres, o que é admitido em cons1ituições modernas.
Cairu, na ocasião, sustentou a vantagem de serem os deputados
ministros de Estado, defendendo vagamente os princípios do parlamentarismo.

Passou-se à 3.ª discussão em 6 de agosto.

23/215

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

A prpósito do tratado sobre a educação:
"O exame de um plano de educação que se haja de apresentar à Assembléia, demanda trabalhos continuados e tempo aplicado a esse só cuidado. "
Como as comissões estão sobrecarregadas, a discussão do projeto tornar-se-á eterna. Propõe, assim, que se aprove o art. 2. 0 , com pequena
emenda.
li de agosto de 1823, t. IV, p. 56.

23/216

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

A propósito de providências pedidas pela vila de Aquiraz (Ceará).
Demonstra grande interesse pela instrução pública, por saber que
dtla tanto precisa a sua província, onde
"sendo sua população de tantas mil almas, até lhe faltam os
mestres de primeiras letras.
Eu quisera que a Assembléia ou mandasse pôr em observância o que há na nossa legislação a este respeito, ou que
propusse um projeto para este fim. Já não digo que por hora
tenham mestres até as vilas mais pequenas, mas ao menos trata-se de que os haja nas mais principais, e depois se cuidar:í
nas outras."
li de agosto de 1823, t. IV, p. 61.
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N.&C.
A lei sobre a instrução primária é somente de 15 de outubro de
1827, votada pela Assembléia ordinária. Alencar antecipou-se.

23/217

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO
"Como me parece que a fiança só se faz precisa no caso
da falta de bens do credor, pois havendo-os, seguro está o
embolço do herdeiro se demandar e vencer, por isso ofereço a
seguinte
"EMENDA"

N. &:C.

À fiança, porém, só será obrigado o credor que não for
estabelecido com bens de raiz equivalentes à quantia demandada."
12 de agosto de 1823, t. IV, p. 66.

Estava em discussão o projeto de lei sobre arrecadação da Fazenda
dos Defuntos e Ausentes (Anais, Ç. IV, p. 62 e segs.) O deputado José
Antônio da Silva Maia apresentara um artigo aditivo:
"Os credores serão obrigados a prestar fiança aos que
vencerem; os herdeiros poderão dentro de dois anos haver
vista das sentenças para que não tiverem sido ouvidos; e os
juízes deverão apelar (!x-officio para o tribunal da mesa da
consciência, nos casos que excederem à sua alçada."
É a esse artigo que o Pe. Rocha Franco propõe sua emenda.

23/218

JOSÉ

MARTIN~ANO

DE ALENCAR

A propósito de uma carta assinada com pseudônimo e lida pelo
Deputado Costa Aguiar:
"Esta carta não deve por nós ser aceita, tanto pela matéria
como pela forma. Q11anto à matéria digo que o Diário do
Governo não nos pertence. [ ... ] Quanto à forma julgo igualmente que não deve ser aceita pelas razões já expostas [ ... ]:
quem tem alguma coisa que dizer deve abertamente dirigir-se
a esta Assembléia, ou publicar o que lhe parecer por meio
da imprensa. Até seria bom que houvesse quem escrevesse e
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rebatesse estas idéias que se espalham em oposição da opinião geral.
Agora temos felizmente liberdade no Rio de Janeiro; não
escreve quem não quer escrever.
Quando se instalou a Assembléia era, na verdade, outra
coisa; mas agora podem escrever uns em um sentido, e outros em outro."
N.&C.

12 de agosto de 1823, t. IV, p. 69.

O texto da carta era: "Soberana Assembléia: - Até quando o redator do Diário do Governo promoverá impune rebeliões contra a integridade do Brasil e do sistema constitucional! Não é acaso um ataque
direto ao sistema representativo chamar heróis aos que o derribaram em
Portugal! O último artigo do suplemento junto fala por mim ... O S.A.
do M. Vigie e proteja nossa liberdade. - Magrisso."
O S. A. do M. refere-se ao Sr. Andrada Machado. A proposta do
Pe. Alencar foi aceita.

23/219

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Referindo-se ao projeto de lei proibindo o exercício de outro emprego pelos deputados durante o tempo de sua deputação, Muniz Tavares
vê dois fins interessantes à causa pública:
"1.0 evitar que os Srs. deputados que têm empregos públicos sejam distraídos por objetos estranhos à sua missão [ ... ];
2. 0 tornar todos os Srs. deputados tão independentes
quanto for possível.
[... ] De que servirá não poderem os Srs. deputados ser
nomeados, nem aceitar empregos, se eles nesse tempo puderem solicitá-los para outrem?
A dependência continua da mesma maneira; um deputado tem irmãos, tem parentes, tem amigos."
N.&C.

14 de agosto <le 1823, t. IV, p. 80.

A intervenção se insere na discussão <la Lei de 20 de outubro de
1823, uma das que foram promulgadas por D. Pedro I sem sanção:
"Proíbe que os deputados à Assembléia Geral Constituinte exerçam qualquer emprego durante a sua deputação, e que peçam e aceitem para si
ou para outrem qualquer graça ou emprego."
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23/220

JOSÉ l\IART11'\IANO DE ALE:\CAR

Acha certo que o deputado fique inibido de pedir graças ou empregos para si próprio, mas não concebe que seu pai ou filho não possa
receber as recompensas a que dão direito os seus merecimentos e declara:
"Não tenho pai nem filhos; digo que não posso aprovar que
a qualidade de pai ou de filho de um deputado lhe seja
tão prejudicial que anule qualquer graça que o chefe da
nação se lembre de lhe fazer por seus serviços ou merecimentos; na verdade, nada me parece tão injusto."

N.&C.

H de agosto de 1823, t. IV, p. 81.

Não tinha pai nem filhos, no sentido político, de apadrinhador ou
apadrinhados.

23/221

ANTONIO DA ROCHA FRANCO

Discussão do projeto de abolição da Junta chamada ela Administração Geral de Minas Gerais. D~fende calorosamente o projeto, criticando as injustiças do regime fisc'll de Minas:
"Esta lei é opressiva qos povos, só duvidará quem noticia
não tiver dos graves abusos que à sombra dela se cometem. [ ... ] Lei injusta, qrbitrária, gravosa e opressiva."
Passa a provar suas afirmações, refutando os argumentos levantados
em contrário.

N.&C.

14 de agosto de 1823, t. IV, p. 82.

Ver intervenção de 26 de junh<> (Anais, t. II, p. 126).

23/222

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Não considera o projeto urgente, nem necessário. Não se vai libertar o povo de qualquer tribl)to. Vamos favorecer quatro pessoas
de má fé, porque as de boa fé cmp.prem com o que contrataram.
14 de agosto de 1823, t. IV, p. 82.
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N.&C.

A Câmara além de preparar a Constituição devia ocupar-se somente
de assun los urgentes .
O projeto, não sendo julgado urgente, foi rejeitado, e assim foi
mantida a Junta de Administração, combatida pelo Pe. Rocha Franco.
23/223

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Discorda do artigo e propõe emenda; se houver um terceiro empate, a matéria não deve ser rejeitada, mas adiada:
"Suponhamos que se oferecia uma emenda para se alterar uma ou outra palavra, e que havia empate na votação;
por isso deveríamos rejeitar a matéria do artigo?"
14 de agosto de 1823,

N.&C.

t.

IV, p. 83.

Em discussão o art. 132 do regimento da Câmara: "Havendo em·
pate de votos, votar-se-á segunda vez; havendo segundo empate, põe-se
a matéria segunda vez em discussão, e torna-se a pôr a votos; se houver
terceiro empate, fica a matéria rejeitada." O Pe. Resende procura salvar
sua proposição com nova emenda: "quando pela quarta vez fique empatada, a Assembléia decidirá se a matéria será rejeitada." As emendas
do Pe. Resende não foram aceitas, prevalecendo a emenda de Nicolau
Pereira do Campos Vergueiro que rejeitava a matéria depois de um
segundo empate.
23/224

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Faz uma grave denúncia.
"Tem chegado aos meus ouvidos que pessoas, seguramente mal intencionadas, se servem da demora que tem havido em aparecer o projeto sobre a promulgação das leis, para
espalhar nesta cidade, e talvez comunicar para as províncias,
que o Monarca não está disposto a fazer executar as leis desla
Assembléia. Parece-.me da maior urgência remediar este mal.
Eu sei que o Imperante, cujos interesses estão identificados com a nação, e que tem dado constantes provas da sua
firme adesão aos princípios constitucionais, nenhuma dúvida
há de ter em assiná-las; mas, como se espalham estas notícias
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D. Pedro, como foi dito, para evitar o conflito, promulgou-os todos,
sem sanção, a 20 ele oulubro, dois meses depois deste discurso. São seis
atos que figuram em nossa coleção de leis.

23/22G

SILVESTRE ALVARES DA SILVA (29)

Projeto de extinção do juízo de ausente.
Vem denunciar os abusos que têm ocorrido em sua província (Goiás) :
"São tais os abusos que tem havido, [ ... ] que julgo muito
seriamente dever-se em grande parte a esse tribunal a ruína
da minha província; porquanto quando morre alguma pessoa
rica ab intestado [sic.] pode-se dizer que é uma descoberta
para os escrivães, procuradores e tesoureiros; é uma mina
que para eles apareceu. [ ... ] Por isso direi que me parece
justíssimo ou abolir inteiramente este juízo ou marcar bem
as atribuições dos escrivães, procuradores e tesoureiros e de
todos os que entram nesta administração, para se evitarem
estes terríveis prejuízos que sofrem os b~ns dos ab inteslados
[síc] e aqueles que têm por alguma forma direito a eles."
N. &C.

18 de agosto de 1823, t. IV, p. 91.

Ab intestato é o falecido sem testamento. Os processos de sucessão
sempre foram o cancro do foro. H;í casos realmente clamorosos, especialmente quando os sucessores eram menores ou órfãos. A idéia foi
vitoriosa. A lei de 3 de novembro de 1830 extinguiu a Provedoria de
Defuntos e Ausentes e passou a administração dos bens de ausentes aos
Juízes de órfãos. (2º) Os casos eram freqüentes devido ao grande número
de pessoas, com bens no Brasil, que morriam em Portugal. O Pe.
Alvares da Silva era deputado por Goiás.

23/227

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Concorda em tudo com o Sr. Alvares da Silva, no que diz respeito
aos atuais escrivães, procuradores e tesoureiros das províncias.
"Este .Juízo dos Ausentes é todo de utilidade para os
c,çrivães e tesoureiros, sem que de modo algum favoreça os
(20) RODRIGUES, JOSÊ HONóRIO. "A Assembléia Constituinte". Cm·ta Mensal.
Comdho Técnico da Conf«dcrn~·iío Nacional 1!0 Comércio, janeiro, 1974.

19)

herdeiros ou credores do finado; aqueles lá se enchem com!'
bem lhes parece, ao mesmo tempo que nada há que não
seja contra os segundos."
N.&C.

18 de agosto de 1823,

t.

IV, p. 91.

Vide n. 0 23/213. O próprio Pe. Dias comenta sua tese: "Logo que
se sabe da morte do sujeito correm as pessoas encarregadas de fazer a
arrecadação para esta se verificar; se toca isto a um ministro honrado
(que bem poucos há) inda vai menos mal o caso, e alguma cousa se
previne, mas fora disto depenam tudo; os melhores trastes vão-se na
praça; arrematam-se por uma avaliação muito inferior ao seu valor; e
ainda que haja pessoas que queiram dar mais são com tudo arrematados
para o Sr. Fulano de tal; eu sei trastes ... (à ordem, à ordem.) Estou na
ordem; muitas vezes acontece que trastes e fazendas, que foram compradas e não se pagaram, são vendidas por morte do ab intestato em
p1aça, e vão parar à mão de outros possuidores, estando vivos seus verdadeiros donos, que nem podem recebê-los nem cobrar o seu dinheiro,
pelo péssimo estabelecimento desta administração."
23/228

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Na discussão do regimento, entende que o deputado terá sempre o
direito de declarar seu voto:
"Não se deve de nenlmm modo tirar ao deputado o direito
sagrado de declarar o seu voto, ou seja do partido da maioria
ou da minori<lade da Assembléia."
N. &:C.

18 de agosto de 1823, t. IV, p. 95.

A "minoridade" da Assembléia se refere à sua minoria.
23/229

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Sobre o pagamento de dízimos:
"Em tempos em que é tão preconizada a igualdade de direitos, não posso, Sr. Presidente, observar sem estranheza
que, enquanto os lavradores desta província do Rio de Janeiro e de algumas outras só pagam o dízimo dos gêneros
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mações. Tornam.lo-se cada vez mais inviável passar ao Legislativo todo
o volume de informações disponíveis, o processo decisório e a própria
iniciativa da elaboração das leis concentram-se cada vez mais nas mãos
do Executivo. O velho Montesquieu não podia prever essa evolução no
equilíbrio do~ poderes.
23/231

ANTONIO DA ROCHA FRANCO

Propõe que as cartas passadas aos alunos das academias médicocirúrgicas o sejam gratuitamente.
19 de agosto de 1823, t. IV, p. 102.

N.&C.
Entrava em 2.ª discussão o projeto sobre a forma de passar cartas
aos alunos das academias médico-cirúrgicas, cujo art. 2.º dizia: "serão
passadas e subscritas as cartas pelo secretário, assinadas pelo diretor, e
seladas com o selo acadêmico." As cartas são os atuais diplomas.
23/232

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Discussão de pedido de infonµação do Governo.
Segundo Costa Barros, a Assembléia não sabia sequer qual é a
tropa de 1. 3 e 2.ª linha. Alencar diz que se exigem informações em geral, mas tem-se demonstrado que:
"Não é possível satisfazer o Governo ao que dele se ex1gm,
porque não tem os dados necessários para apresentar um trabalho exato e circunstanciado; e ao mesmo tempo conhece-se
que nos são indispensáveis algumas noções; diga-se, pois, ao
Governo que nos dê o que puder."
Apresenta, neste sentido, uma indicação.
N.&C.

22 de agosto de 1823, t. IV, p. 106.

Tratava·se de uma indicação apresentada por Montezuma na sessão
anterior: "Proponho que se torne a exigir do ministro as informações
respectivas do estado atual do Império sobre as suas diferentes repartições."
Foi rejeitada a indicação.
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23/233

VENANCIO HENRIQUES DE RESEl\UE

Referindo-se a um projeto de proclamação da Assembléia aos brasileiros, que fora proposto três meses antes, observa:
"Naquele tempo entendeu a Assembléia que era preciso falar
aos povos, expor-lhes os sentimentos de que estava possuída,
e quanto estava disposta a procurar-lhes o maior bem possível; mas como nunca se fez, e agora vai aparecer o projeto
da Constituição, ele será para os povos a melhor proclamação."
Pede a supressão da proclamação.
N.&C.

22 de agosto de 1823,

t.

IV, p. 109.

Os trabalhos <la Constituinte aproximavam-se do fim. De fato. pouco tempo d~pois, ela seria dissolvida pelo Imperador. Nessas circunstâncias, é preparado um projeto pelo qual a apresentação da Constituição seria feita mediante uma solene proclamação aos "povos" do Brasil.
O Pe. Venâncio votou contra o projeto. A razão explícita de seu voto
é límpida e óbvia. A razão implícita, porém, talvez fosse outra: ele
previa que uma tal proclamação ensejaria a oportunidade para exacerbar mais ainda as relações com o Imperador.
23/234

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR
º'Quatro meses se gastaram para aparecer este projeto
de proclamação; agora em discuti-lo, é natural, gastemos
outros quatro, e nestes quinze dias sai o projeto de Constituição; se esta proclamação é só para dizer aos povos qual
é a nossa intenção e qual é a linha de conduta que temos a
seguir, isso já lho vamos mostrar no projeto de Constituição."

N.&C.

22 de agosto de 1823,

t.

IV, p. 109.

A proclamação voltou à comissão para nova redação.
23/235

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Longa dissertação sobre os pretendentes aos cargos da secretaria, justificando a preferência por certos candidatos. As propostas se devem
fundar em documentos, sem contudo se dispensar o critério da capacidade dos pretendentes.
22 de agosto de 1823, t. IV, p. 112.
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N.&C.

Os P.e• Resende e Dias entram na discussão, defendendo algumas
nomeações e os critérios de justiça e de liberdade de decisão da Câmara
para fazê-las.
23/236

SILVESTRE ALVARES DA SILVA

Justifica uma indicação:
"Proponho que se oficie ao Poder Executivo para que
mande ao governo da província de Goiás mandar fazer a
ponte do rio das Almas do caminho da Meia-Ponte, assim
como consertar ou fazer a do Orubu do caminho da capital
da mesma província, visto a decadência em que se vai pondo o arraial mais notável da mesma província, que é MeiaPonte, por lhe faltar o comércio que então havia quando
existiam as ditas pontes, mandando por franco o seu caminho por Jaraguá que também tem sentido a mesma decadência."
22 de agosto de 1823, t. IV, p. 115.
N.&C.

Foi aprovada, ordenando-se que se oficiasse ao Governo para providenciar o que julgasse acerta40.
23/237

JOSÉ CpSTóDIO DIAS

Sobre uma indicação de Montezuma propondo medidas para evitar
a disseminação da morféia no interior de Minas Gerais, propõe que
seja remetido o problema à Comissão de Saúde Pública, para que apresente as bases sobre as quais o Governo deve regular as providências.
22 de agosto de 1823, t. IV, p. ll5.
N.&C.

Montezuma, futuro Visconcle de .Jequitinhonha, viera da Bahia ao
Rio de Janeiro, passando pela Província de Minas Gerais, subindo o
rio São Francisco. Ficara vivamente impressionado com a disseminação
da lepra naquela região: "observei lão propagado o contágio da morféia,
que arraiais inteiros por onde passei não tinham uma casa onde se pu-
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dc>sc dormir, porque todas c>tavam contaminadas deste mal." Propunha
a construção de um hospital cm Mariana ou Sabará.
A indicação de Montezuma foi rejeitada (Anais, t. IV, p. 117).
23/238

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Falando da importância do projeto de que resultaria o grande bem
de ter o povo do Brasil no seu próprio país todos os meios de adquirir
os conhecimentos das ciências, pensa que
"estabelecendo-se por ele duas universidades, uma em São
Paulo e outra em Olinda, e determinando-se desde já um
curso jurídico em São Paulo, por igual razão se devia ordenar que houvesse outro em Olinda, facilitando-se, assim, aos
filhos das províncias do Norte as mesmas vantagens que vinham a gozar os das províncias do Sul."
N.&C.

27 de agosto de 1823, t. IV, p. 134.

Entrava em l.ª discussão o projeto propondo a criação de duas universidades no Brasil.
Só em 1827 sairia a criação dos cursos jurídicos, núcleos de futuras
universidades. D. Pedro tentaria criar uma na Corte em 1826, para a
qual o Visconde da Cachoeira chegou a redigir os estatutos.
23/239

JOSt MARTINIANO DE ALENCAR

Sohre a fundação de universidades no Brasil, entende que precisamos de uma sem demora, e,
"esta me parece que deve instituir-se aqui no Rio de Janeiro,
porque atentas as nossas pequenas forças pecuniárias para tão
grandes despesas, convém escolher o lugar onde se encontrem
mais materiais reunidos para a obra para com mais facilidade e presteza se levantar. Precisamos Sr. Presidente de
uma universidade, e já, como de pão para ~ boca."
N.&C.

28 de agosto de 1823, t. IV, p. 147-118.

Para acelerar a realização do projeto, que será recebido com entupropõe que se abra Jogo uma subscrição, e se adotem provisoriamente os estatutos da Universidade de Coimbra.
~iasmo,
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23/240

.JOSÉ CUSTúDIO DJAS

"Aqui desgraçadamente quase nada pode passar, porque a
multiplicidade das emendas e divergências de opiniões deitam
tudo do avesso, e por isso muito duvido que vá avante este
projeto. Mão inimiga, mas oculta, destrói todos os projetos,
por melhores que sejam; sempre um mau gênio aparece, sem
que se saiba de onde vem, para desarranjar tudo! [... ] Mão
oculta prelendc que esta Assembléia não faça coisa alguma,
até que os seus inimigos consigam que ela se dissolva. (A
ordem, à ordem). [... ] Praza a Deus que se consiga o termos
ao menos uma universidade!
N.&C.

28 de agosto de 1823,

t.

IV, p. 119.

Propõe que se encerre logo a l.ª discussão e se enviem logo todas as
emendas a uma comissão, para dar alguma forma ao projeto. De certo
modo, o Pe. Dias tinha razão: a Câmara foi dissolvida antes da aprovação do projeto, que passou logo à 2.ª discussão.
23/241

FRANCISCO l\WNIZ TAVARES
"E inegával que um dos mais ricos produtos do nosso
solo, qual é o pau-br~sil, é desgraçadamente o que mais se estraga. [ ... J
Os proprietários com quem tenho falado, longe de se
oporem à esta destruição [da árvore], são os primeiros que
concorrem para isto; porque querem ver-se livres de um tal
inimigo.
É preciso pois, toµiar medidas mui sérias para fazer cessar
este mal, que cm pouco tempo fará com que não haja mais
pau-brasil neste Império."

N.&C.

28 de agosto de 1823, t. IV, p. 150.

Entrava· em discussão uma proposta apresentada por Carneiro da
Cunha, na sessão de 28 de junho, sobre o corte do pau-brasil.
A diminuição das reservas de pau-brasil era visível. Não havia nenhuma providência para a recuperação e o replantio. Pela provisão de
17 de julho de 1822, Martim Francisco, Ministro da Fazenda, suspendera
a remessa daquela mercadoria para Lisboa, pois continuava o monopólio da Coroa, mandando rcmet~-la para o Rio de Janeiro: Aqui passou
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a ser veudi<la em leilão. Pela Lei 1.'100, de H de setembro de 1850, foi
extinto o monopólio, mas sua exportação continuava a figurar no orçamento como renda nacional. Até o ano de 1875, ainda se faz dela menção. A descoberta das anilinas e sua rápida difusão na indústria européia e americana deram o golpe de misericórdia na agonizante indústria brasileira. (21)

23/242

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

A indicação não conseguirá o fim proposto, mas lhe trará maior
prejuízo. Propõe-se na indicação:
"Deixar aos proprietários das terras o direito de cortá-lo e
vendê-lo no lugar competente, para assim o interessar na conservação e propagação do pau-brasil. "
Desta maneira, espera-se que os proprietários se interessem pela conservação do pau-brasil, o que não acontece hoje, porque
"o proprietário vendo suas terras e matos invadidos por qualquer, procura desembaraçar-se do pau-brasil, destruindo-o,
para evitar semelhantes invasões nas suas terras; e já em muitas partes ele vai faltando, porque os roçados tio algodão vão
derribando tudo."
A medida não resolve o problema, porque ainda se impõe uma taxa
à venda da madeira, que reduz o lucro dos proprietários. Acontecerá
assim que:
"Por um lado o proprietário autorizado para o cortar não
consentirá mais que algum o corte; por outro lado não achando conta no negócio assim taxado, deixa de cortá-lo e vem a
faltar no mercado próprio; porque os que morarem mais perto do mercado não serão tentados pelo preço de duzentos
réis a arroba por cada légua. "
Na sua opinião, a raiz está na existência do monopólio sobre a
compra e venda do pau-brasil:
(21) SOUSA, BERl\'ARDINO DE. "O l'au-Jlrasil na História Nacional". A11ai• elo
Terceiro Congresso de História Nacional. Rio de Janeiro, Instituto Jlistórko e Geogr{t[ico Brasileiro, 1941, vol. X, p. rnr..
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"Enquanto ele não for abolido, o mal é o mesmo, porque
o preço não convirá nunca e o proprietário nenhum inte·
resse terá em conservar o gênero. "
Compreende porém que a abolição do monopólio tem implicações
mais graves; por isso sugere que o assunto seja primeiro encaminhado
a uma comissão.
28 de agosto de 1823, t. IV, p. 150-151.
N.&C.
A idéia do Pe. Resende foi aceita. A indicação foi remetida às
Comissões reunidas de Minas e Fazenda.

23/243

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Vota contra a supressão do título de D. João VI na enumeração
das leis em vigor.
"Ainda que somos hoje uma nação nova e estamos separados daquela a qu~ já pertencemos, contudo sempre nos devemos lembrar que uma nação nobre em todo caso trata com
decência os que por algum tempo a governaram. [ ... ] E eu
não vejo nesta expressão mais que uma demonstração de
respeito e acatame11to por aquele que atualmente nos governa, e que dele é filho.
Isto é mera sqmbra que nada influi; porque todos os
brasileiro sabem que, pela declaração da nossa Independência,
nada mais temos com Portugal nem com a dinastia de Bragança, porque a nossa casa reinante começa com o atual Imperador, sem que aquela dinastia possa nunca aspirar ao trono
deste Império."
28 de agosto de 1823, t. IV, p. 153.
N.&C.
Carneiro da Cunha propusera oralmente uma alteração no texto de
um d<'creto: "o rei de Portugal, por ser pai do Senhor D. Pedro 1, não
deixa de ser um rei estranho; e por isso entendo que não tem lugar o
chamar-se-lhe no contexto da jei o Senhor D. João VI." É contra essa
obesrvação que se pronuncia o Pe. Resende.
Estamos longe do revolucionário que teve o diploma impugnado pelas
idéias republicanas.
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23/21'1

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Propõe emenda ao regimento no que se refere à apresentação do
voto ele graças.
29 de agosto de 1823, t. IV, p. 154.
N.&C.
Em discussão o art. 157 do regimento, que dizia: "Feita a instalação
com a presença do Imperador, é o primeiro trabalho a moção de graças e sua discussão, cujo resultado será apresentado por urna deputação
AS. 1\1. Imperial." O Pe. Muniz Tavares julga o texto obscuro; porque
"pela forma que o artigo está concebido parece concluir-se que se o
Imperador não vier à Assembléia não tem lugar o voto de graças." Pede
alteração elo texto. A Assembléia decidiu que devia haver votos de graças tivesse ou não o Imperador aparecido na instalação. O artigo foi
aprovado, "salva a redação."
O voto de graças era a resposta que a Assembléia apresentava ao
imperador após a fala do trono.

23/215

l'llANCISCO MUNIZ TAVARES

Encarece a urgência de se resolver o problema cios soldados portugueses existentes na Bahia e em Pernambuco, mais de mil e quinhentos homens, além de mulheres e crianças.
Julga que deve ir à Comissão de Fazenda e Guena com urgência,
porque essa tropa está fazendo despesas que cumpre evitar.
29 de agosto de 1823, t. IV, p. 151.
N.&C.

Em 30 de agosto, as Comissões de Guerra e de Fazencla opinaram no
sentido de fazer partir quanto antes para Portugal as tropas apresadas,
exigindo o pagamento das despesas por parte de Portugal.
VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
A propósito da prisão do português João José Martins, detido havia
oito meses sem julgamento, parece-lhe o caso semelhante ao dos oficiais
na Colônia do Sacramento .
.Justifica uma indicação dizendo ao Governo que julgue o caso segundo os papéis existentes, e faça punir as autoridades que se acharem
implicadas na detenção arbitdtria.
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"Quanto às autori<la<les, estou com·encido que elas são como
as parreiras, que, se não são poda<las, não produzem nada."
N.&C.

29 de agosto de 1823,

t.

IV, p. 156.

Decidiu-se por proposta de Montezuma que o réu fosse remetido à
Corte, estando ou não terminado o processo, tendo a cidade por menagem, até a última decisão judicial. Por proposta de Vergueiro, decidiuse que fosse verificada a responsabilidade das autori<lacles judiciárias.
23/247

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
"Se eu entendesse que o nobre deputado, que precedeu
ao que acaba de falar, dizia o que disse do seu próprio coração, eu não deixaria de responder, porque era então do
meu dever ressai var a honra da minha província . "

N.&C.

29 de agosto de 1823,

t.

IV, p. 158..

A respeito do caso anterior, o Deputado Silva Lisboa fizera referências à província de Pernambuco que a Carneiro da Cunha tinham
parecido ofensivas. O Pe. Resende supõe que Silva Lisboa não expressara
i<léias próprias, mas apenas que transmitira as opiniões dos portugueses e assim ressalva a sua responsabilidade.
23/248

FRANCISCO PEREIRA DA SANTA APOLôNIA

Envia oficio à Assembléia agradecendo o ofício pelo qual era aceito.
o seu pedido de ser dispensado de comparecer, e era admitido o seu
suplente.
30 ele agosto de 1823, t. IV, p. 160..
N.&C.
O ofício era datado de 20 de agosto, na imperial cidade de Ouro.
Preto. O suplente foi Antônio Golçalves Gomide.
23/249

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Acha que se deve remover para fora elo Império as tropas portuguesas que continuam entre nós. Porém não vê necessidade de as mandar para Portugal, porque logo arranjarão um modo de voltar.
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Dc\'emos mandar

N.&C.

"para as ilhas de Cabo Verde, cuja viagem não é tão longa
como a de Portugal, e donde o Governo português os pude
mandar buscar se quiser.
Entendo que deste modo se evitam os inconvenientes
apontados, e que não se falta à humanidade; eles mc~rnos
estimarão estar fora de Portugal; quando cu lá estive, olm:rvei que a maior parte desta gente desejava sair dali para
Angola, Cabo Verde e outros domínios portugueses, por pensarem que lhes iria melhor por lá do que na sua pn'>pria
terra."
30 de agosto de 1823, t. IV, p. HH.

Em discussão o parecer das Comüsões de Guerra e Fazenda mandando fazer partir para Portugal as tropas portuguesas apresadas na
Bahia e Pernambuco (Anais, t. IV, p. 158).
Os componentes das tropas portuguesas que aderiram à Irukpen·
dência no Rio, durante o Gabinete Andrada, tiveram o direito de optar
pela nacionalidade brasileira. A mesma medida aplicada às que permaneceram na Bahia após a libertação <laqueia província, a 2 de julho
de 1823, provocou no entanto oposição da Assembléia, inclusive dos
Ãndradas. O testemunho de Muniz Tavares deve referir-se às de Pernãmbuco, mas é muito importante quanto ao estado de espírito <los
portugueses que não queriam aceitar a volta à Europa.

23/250

VENÂNClO HENRIQUES DE RESENDE
"Dizem que mandando-os para Portugal, eles [os soldados portugueses aprisionados por Lord Cochrane] se poderiam
bandear com o Rei contra os constitucionais, cuja boa fortuna tanto desejamos, ou se bandeariam com os constitucionais
contra o Rei, e então um dos dois partidos necessariamente
se queixaria ele nós. Mas, que temos nós com o que Mtn:de
lá em Portugal? [ ... ]
Nesta colisão, devemos salvar a nossa reputação. Não
nos devemos por esse modo ingerir cm os negócios cl(: uma
nação e~tranha. Vão-se embora c:;scs soldados; mandc1110-lo~
para Portugal, deixemo-los na sua liberdade e indcpcr1clê11cia; se quiserem unir-se ao Rei, que se unam; se se qui~trcm
unir aos liberais muito embora, nós nada ternos com ism."
30 de agosto de

18~3.

t. IV, I'.

lfi:I.

2()5

N.&C.

Com relação ao problema, o Deputado Montezuma apresentara o
seguinte projeto: "Proponho: I.0 que as tropas lusitanas apresadas pelo
Lord Cochrane saiam fora do continente do Império do Brasil. 2.º que
não vão para Portugal e sim para aqueles dos portos da Costa d'Africa
que melhor convier, sendo por eles divididos e nunca mandados para um
lug'àl· só."
É contra esse projeto que se insurge o Pe. Venâncio, considerando-o
"sumamente injurioso ao caráter e honra brasileira e uma infração do
direito das gentes." A expulsão de fato se transformava num verdadeiro
degredo. O que é notável, entretanto, na intervenção, é o fato dela
abordar, pela primeira vez em nossa história parlamentar, um problema
de Direito Internacional e de resolvê-lo partindo de princípios éticos de
respeito à liberdade dos indivíduos, no caso, prisioneiros, e de nãoíngerência nos negócios de uma nação soberana. O Pe. Resende apóia o
parecer da Comissão da Guerra, mas com o aditamento de Duarte da
Silva, exigindo da tropa um juramento de não tomarem armas contra
o Brasil (Anais, t. IV, p. 161).
23/251

JOSÉ C,USTóDIO DIAS

Propôs que se franqueasse aos prisioneiros o seguirem para Portugal em navios estrangeiros, e Cfue os oficiais superiores ou subalternos
saqueassem letras para serem pagas pelo Governo português e que o
Governo brasileiro garantisse essas letras com a condição de voftarem
os prisioneiros sendo recambiadas as letras.
N.&C.

30 de agosto de 1823, t. IV, p. 161.

Lopes Gama achará mais conveniente espalhar esta gente em justa
proporção pelo Brasil, "de cu.i<1 medida seguramente nenhum mal nos
proviria."
23/252

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Orgulha-se como pernambucano de ter sua província expulsado as
tropas portuguesas:
"Saibam todos que ela está decidida a expulsar o batalhão n. 0 l, n. 0 2, até n. 0 1.500 e quantos lá forem, agaste-se
quem se agastar. [ ... ]
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Talvel os habit;mtcs de Angob 'e <1uciram u11ir a w'1»
e ainda não teuham podido por causa do partido europeu
que lá há; como, pois, havemos-lhes mandar mais inimigos? [, .. ]
Consta mesmo que eles se querem unir ao Brasil e é
nosso interesse, porque qualquer que seja a resolução que o
Brasil tome sobre o comércio da escravatura, isso não se far;'1
agora, e mesmo é preciso que se faça com economia,"
Não farão mal, espalhados pelas províncias. Mas não se conhece

a opinião delas. Quanto à minha, desde já "digo que para lá nenhum."

De lá foram expulsos e voltaram para a Bahia.
N.&C.

30 de agosto de 1823, t. IV, p. 166.

Algumas observações sugerem estas palavras do Pe. Resende. A primeira é a existência de um movimento angolês favorável ao Brasil, confirmado por Rodrigues de Carvalho e Vergueiro. Realmente, logo depois do "Fico", chegou ao Brasil a notícia que, em Benguela, D. Pedro
fora proclamado Imperador, não havendo Luanda seguido igual exemplo por haver-se oposto o bispo (22). Em Moçambique o movimento foi
ainda mais sério. Em Quilimane foi proclamada a independência. Zambeze proclamou sua reunião ao Brasil (23) • Nem por outro motivo, no
tratado de reconhecimento da Independência do Brasil por parte de
Portugal (2!) de agosto de 1825) , os negociadores portugueses exigiram
no art. III esta cláusula: "S. M. 1. promete não aceitar proposições de
qualquer d~s colônias portuguesas para se reunirem ao Império do
Brasil."
Outra observação, e esta chocante, é a naturalidade com que um
sacerdote liberal aceita a permanência da escravidão.
Uma última, e esta especialmente transparece no vivo debate com
Cairu que acusa Pernambuco de ser o foco do Jacobinismo no Brasil, é
a violenta má vontade dos pernambucanos para com os antigos colonizadores, sentimento que vai explodir na revolução de 1818, com a expulsão dos portugueses.
O parecer sobre a devolução das tropas vencidas foi aprovado cm
30 de agosto.
(!2) VARNHAGEM, FRAJ\CISCO ADOLFO DE. Viocondc de Porto Seguro. JJis.
tória da /ndepenrlência do Bra~il. 3.ª cd. revista e anotada por Hélio Viana. São Paulo,
Ed. Melhoramcn~os, 1957, p. 178.
(23) GRACIAS, JOSÉ ANTONIO ISMAEL. "Ralzes cio Brasil na fndia". 5.° Coló·
quio Luso-Brasileiro. Vol. II, p. 339, 352; e Voctt111entação Avulsa Moçambicana do
Arquivo Histórico Ultramarino. 1. Lioboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos,
1961, p. 560.
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23/253

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Contra o art. l.º do projeto de lei que proíbe aos deputados aceitarem empregos. Este artigo está em contradição com o art. 1.0 , que
excetua os atuais ministros e os que ocupam empregos atualmente. Propõe que o projeto comece pela matéria do art. 2.º.
30 de agosto de 1823,

t.

IV, p. 169.

N.&C.
O art. 2. 0 ordenava que nenhum deputado, durante a deputação,
aceitasse qualquer emprego para si ou para alguma outra pessoa. A
discussão foi adiada pela hora.
23/251

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Volta a combater, como incongruente, a lei sobre a aceitação de
empregos pelos deputados, sustentando que na aprovação da redação
é possível não aceitar alguns dos artigos ou membros dos artigos.
N.&C.

l.º ele setembro de 1823, t. V, pp. 1-2.

A lei proibia, em princípio, a aceitação de qualquer outro emprego
ao tempo da deputação. Mas no art. 4. 0 excetuava "os atuais ministros"
e "outros que ora exercem outros empregos não incompatíveis."
Tal como ficara redigida, a lei impediria o estabelecimento do Governo chamado "de Gabinete", porque admitia a ocupação de pastas
por deputados como uma exceção.
Réplica a Antônio Carlos.
A supressão proposta pelo Pe. Resende foi aprovada.
23/255

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Combate o princípio segundo o qual se deve exigir nas votações
maioria absoluta do total da representação nacional na Assembléia. Julg;
tal princípio, em sua essência, sul:>versivo. Defende o princípio da va
lidade das votações pela maioria dos deputados presentes. Muitas decfsões já foram votadas com essa maioria, que seriam nulas, caso se aceitasse o princípio que está impugnando.
\. 0
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de setembro de 1823,

t.

V, p. 3.

:\. & e.

O princípio fora formulado por Ferreira França, a propósito da
discussão do decreto sobre sociedades secretas (Anais, t. V, p. 3). Ferreira França responde ao Pe. Resende dizendo que as votações por maioria
de presentes, "são votações de partidos", que não podem exprimir um
certo consenso da nação. O Pe. Resende replica:
"Os brasileiros não se podem reunir em massa para sancionar as
leis; exigi-lo é requerer que o povo em massa julgue os seus negócios,
e teríamos então pura democracia; o que só tinha lugar nas pequenas
cidades ou estados antigos; então podia-se até conseguir unanimidade."
A aprovação do decreto entretanto ficou adiada, como requerera Ferreira
França (Anais, t. V, p. 4).
23/256

JOSt MARTINIANO DE ALENCAR

Não aceita o voto contra o princípio de uma lei no momento da
votação final da redação. (Lei contra as Sociedades Secretas).
"Eu também sempre desejei que tal lei não passasse, e
sempre falei contra este projeto; mas depois de estar sancio..
nada não há remédio, e falar agora contra ela é intempestivo."
I. 0 de setembro de 1823, t. V, p. 4.
N. &:C.

Referia-se a Carneiro da Cunha que desaprovara o decreto, mas
não apresentara nenhuma indicação concreta.
A lei "contra as sociedades secretas", que figura entre as sancionadas pela própria Assembléia, é, de fato, uma lei permissiva da maçonaria, em face da conceituação ali feita das entidades proibidas, conforme explica o Deputado Carneiro da Cunha naquela mesma sessão.
Foi sancionada, pela Assembléia, em votação nominal, a 4 de se·
tcmbro.
23/257

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Vota contra a emenda de Vergueiro, que não previa hora para a
apresentação das indicações dos deputados.
I.0 de setembro ele 1823, t. V, p. 4-5.
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N.&C.

Em discussão o art. 160 do regimento da Câmara que dizia: "O Secretário respectivo dará conta dos ofícios que o governo tiver remetido,
e das proposições que novamente houverem feito os deputados, e ao
depois se passará a tratar do assunto que estiver assinalado."
A emenda de Vergueiro previa apenas: "O Secretário respectivo
dará conta do expediente, e depois passará à ordem do dia."

23/258

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Os Andradas são acusados violentamente pelo Correio do Rio de
janeiro. Martim Francisco e, em seguida Antônio Carlos, pedem licença para processarem o jornal. Diz Alencar:
"l.º - deve-se conceder ao Sr. deputado a licença que
requer, para justificar por meios legais a sua conduta; isto
importa em geral a todos, mas muito principalmente a um
representante da nação;
2. 0 - que nos devemos congratular por vermos no nosso
país estabelecida a liberdfide da imprensa.
Vê-se um representante da nação ultrajado em um periódico e, contudo, sem buscar outros recursos que bem lhe
podiam lembrar, vem ele pedir licença a este augusto congresso para chamar a juízo o escritor que o ultraja e defender a sua honra pelos meios que a lei tem estabelecido.
Isto já satisfaz o coração c\e quem deseja o bem da sua nação."
N.&C.

3 de setembro de 1823,

t.

V, p. 22.

Há uma ponta de ironia na manifestação de Alencar. O Gabinete
Andrada cerceara a liberdade de imprensa. Ao voltar a liberdade, os
Andradas se queixam "dos frutos d~ liberdade da imprensa mal entendida."

23/259

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

A respeito da pena de morte, constante da lei sobre sociedades
secretas:
"Este artigo contém legislação antiga que, contra o meu voto,
foi enxertada nesta lei das sociedades secretas; foi mal en·
caixada; mas enfim aqui foi introduzida ..J<í não são as socie-
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dades secretas o que neste artigo se pune; é o crime de conspiração contra o Estado, que em a nossa antiga legislação
tem pena de morte. Não devera trazer-se para aqui, mas já
agora não se pode por uma emenda, abolir uma pena que
se contém nas leis existentes que, em tal caso, ficariam revogadas. Quando se tratar do código brasileiro, então veremos
se essa pena se reforma . "
3 de setembro de 1823, t. V, p. 26.

N.&C.

O Pe. Resende não se pronunciou sobre o princípio da pena de
morte. Limitou-se a comentar a irregularidade da votação. No Código
Criminal de 1830 a pena de morte foi mantida.
23/260

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Propõe que
"nesta 4.ª discussão [da redação], nenhum Sr. deputado fale
mais de uma vez, nem mesmo o autor da emenda."
N.&C.

3 de stembro de 1823, t. V, p. 27.

O projeto sobre sociedades secretas já passara pela 3.ª discussão,
quando Carneiro da Cunha faz uma indicação para que não se promulgue decreto algum que imponha pena de morte, por ser esta matéria
do Código Criminal. Acontece que o decreto sobre sociedades secretas
previa pena de morte. Reacende-se o debate, que o Pe. Resende chama
de "4.ª discussão".
23/261

JOSÉ CUSTODIO DIAS

Faz uma indicação para se designarem as matérias que pedem maior
ou menor número de votos para sua decisão.
"Proponho que a Comissão de Constituição apresente
uma indicação que estreme as matérias que podem ser decididas com o número de 46 deputados, e as que porventura
dependem de maior número dos mesmos deputados, como se
resolveu na sessão de J 6 de maio."
3 de outubro de 1823, t. V, p. 27.
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23/262

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

É preciso se declarar, ao lado dos direitos, os deveres dos cidadãos
e as.penas que devem sofrer pelos abusos da liberdade.

"Sua Majestade Imperial, pelo decreto de 18 de junho
de 1822, concedeu plena liberdade de imprensa, mas não
deixou ao cidadão garantia alguma para fazer efetiva a responsabilidade pelos abusos que ofenderem à sua honra e
reputação; de sorte que a liberdade da imprensa tem já degenerado em 1icença . "
3 de setembro de 1823,

N.&C.

t.

V, p. 27.

A intervenção foi feita a propósito do debate que então se iniciava
do projeto de Constituição elaborado por Antônio Carlos.
Como este declara que vai apresentar um projeto, o autor retira a
indicação.

23/263

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
1

Sobre o projeto de criação da uqiversidade, observa:
"Se quiséssemos diviqir o Brasil todo em retalhos e introduzir discórdias intest~nas, não havia seguramente meio
mais próprio do que atribuir as deliberações que a Assembléia tomar, com os olhos na felicidade comum, a uma predileção por esta ou aquela província. Que quer dizer que
seria impolítico não estabelecer a universidade na Bahia visto
que ela o deseja? Então digo também que é impolítico negála à minha província porque igualmente a deseja; e assim
as outras."
Acrescenta:
"Prouvera a Deus que já se pudesse estabelecer em cada
província uma universidade. [ ... ] O mais que podemos [é]
criar duas universidades e para isso mesmo estou convencido
que hão de ser precisos muitos sacrifícios.[ ... ] Desde a minha
baixa idade, sempre ouvi dizer que São Paulo e Olinda eram
os lugares próprios."
Elogia a localização em Olinda sob o ponto de vista das condições
de salubridade e economia.
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"Há ali o seminário que reúne oito cadeiras que cons·
tirnem já um grande princípio. [ ... ] É jú um colégio das
artes. [ ... ] Ponham-se em vigor os estatutos do seminário de
Olinda; una-se-lhe o curso jurídico e filosófico e temos já
muita coisa."
Denuncia o bairrismo como principal obstáculo levantado contra
o projeto:
"O caso é que fingimos não haver em nós espíritos de
bairro e ele aparece sem querermos, porque atribuindo à
Assembléia parcialidade quando ela obra pelo bem de tod<>
o Brasil, mostramos o fundo do nosso coração. Quer-se que
haja uma só universidade para se fundar no centro do Brasil,
que se reputa ser a Bahia; e quando se não possa conseguir
isto para a Bahia, então não haja mais que umas miniaturas,
uns camafeus de universidades."
5 de setembro de 1823, t. V, p. 32-34.
N.&C.

Os estatutos do Seminário de Olinda foram elaborados pelo Bispo
Azeredo Coutinho, depois Bispo de Elvas e deputado nas Cortes de Lisboa,
uma das maiores figuras da cultura brasileira. O seminário foi transformado realmente em colégio elas artes.

23/264

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

A propósito ela chegada de um navio português a 7 de setembro,
com bandeira parlamentar, trazendo a bordo o Marechal Luís Paulino
de QJiyeira Pinto de França, brasileiro, observa:
"De Portugal as notícias que têm chegado merecem mais
atenção. Entretanto é admirável que o Ministro da Marinha
se limita a dizer que chegou uma embarcação com bandeira
parlamentar e que pediu mantimentos para 10 dias.,.
9 de setembro de 1823, t. V, p. 47.
N. &C.
É a malograda m1ssao Rio Maior, que tentou uma negociação direta com o Brasil, invalidada por exigir o Imperador a preliminar elo
reconhecimento do Império.
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23/265

VENANCIO HENRIQUES DE RESE;\!DE

"Se a Assembléia entende que deve exigir o mais que
tem direito a saber, oficie-se à dita repartição [de Negócios
Estrangeiros] para que mande os esclarecimentos necessários.
Quanto ao Ministro da Marinha entendo que fez tudo o que
devia fazer. "
Deu "as notícias marítimas"; o mais cabe à repartição dos Negócios
Estrangeiros.
9 de setembro de 1823,

t.

V, p. 47.

N.&C.
Refere-se à missão Rio Maior. Pediram-se ao Governo as informações completas. O Ministro da Marinha era Luís da Cunha Moreira,
Visconde de Cabo Frio.

23/266

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
1

Concordo com a emenda igual;rndo o ordenado do presidente de
Santa Catarina com o de São Paulo, em nível mais elevado que o ordenado dos presidentes de Alagoas, Paraíba e Ceará. O Governo de Santa
Catarina tem mais importância que o dessas províncias:
"A prova disto é que nephum desses portos têm sido tão desejado de nações estrangeiras para estabelecer um ponto militar como Santa Catarina.
Ali é uma escala certa de todas embarcações e esquadras
que navegam pelos mares do sul; em conseqüência o presidente terá muito em que cuidar mesmo porque não haverá
ali hospedarias, e o melhor edifício será a casa do presidente;
ele se verá por isso obrigado a grandes despesas, dando hospedagem a pessoas de distinção, que ali tocarem; o que de
certo não há nesses outros portos.
Dir-me-ão que o Estado não paga para isso; eu digo que
deve pagar; porque é da honra da nação brasileira que os
seus empregados dessa ordem não façam uma triste figura
em presença de estrangeiros de representação. "

9 de setembro de 182:1, t. V, p. 50-51.
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:\l.&C.

Em discussão o parecer da Comissão de Fazenda sobre os ordenados
de presidentes e secretários dos governos provinciais, parecer ao qual
fora apresentada pelo deputado catarinense, Diogo Duarte Silva, a emenda que o Pe. Resende apóia.
'23/267

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Acabando de ouvir o texto da portaria enviada de Lisboa ao presidente e aos membros da Junta Provisória da Bahia, não tem mais
dúvidas sobre as intenções do Governo português:
"Em todas essas cartas régias e mais papéis, cu não descubro senão ânimo hostil e meios de ilaquear a província da
Bahia para fazê-la unir-se a Portugal, com uma suspensão
de armas e evacuação aparente e dependente de certas condições, assim como não vejo que Luís Paulino, cuja comissão
era para Madeira e Governo da Bahia, viesse autorizado para
entrar aqui com a bandeira parlamentária. Portanto a minha
opinião é que o Marechal Luís Paulino deve ser considerado
debaixo do mesmo ponto de vista que esses inimigos que
evacuaram a Bahia, e a embarcação em que veio debaixo do
mesmo aspecto das outras que têm sido sequestradas; devem
ambos ser logo apresados. Quanto à moléstia de Luís Paulino, se ela existe, é contagiosa. "
N.&C.

10 de setembro de 1823, t. V, p. 60.

A propósito da questão suscitada pela chegada do bergantim Treze
de Maio, trazendo a bordo o Marechal Luís Paulino de Oliveira Pinto
de França (v. 23 /254) . A Câmara exigira do ministério a leitura de
todos os documentos a respeito, que revelavam que o Governo de Lisboa
não desistira de suas pretensões sobre a Bahia e outras províncias do
Nordeste. É a respeito desses documentos que se pronuncia o Pe.
Resende.
23/268

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Reclama contra a demora de um parecer acerca de um procurador
elo Ceará,
o qual havia lá recebido seiscentos ou oitocentos mil réis,
e prestou fiança a esse dinheiro; agora já não existe o con-
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sclho de Estado; a Assembléia decidiu que nada se devia de
justiça a esses procuradores; e nestes termos talvez seja obrigado a repor aquele dinheiro."
N.&C.

10 de setembro de 1823,

l.

V, p. 63.

O Deputado Ribeiro Campos fizera uma indicação propondo que
se desse o prazo de oito dias para as comissões darem os seus pareceres.
Rodrigues de Carvalho, membro da Comissão de Fazenda, vê na indicação um endereço determinado e uma crítica velada, e pede que se
apontem pareceres atrasados em sua comissão. O Pe. Resende se encarrega de lembrar um. A indicação foi, aliás, rejeitada.
23/269

SILVESTRE ALVARES DA SILVA

Propõe que se oficie ao Governo para que tome medidas eficazes
para a extinção do gentio Canoeiro que tanto mal tem feito e continua
a fazer a Goiás, há" 50 anos. Descreve as matanças de pessoas que conduzem boiadas e o abandono de vastas regiões de pecuária a mineração:
"Em dias de maio m~taram sete pessoas que vinham conduzindo para o arraial de S. José de Tocantins uma boiada
do Espírito Santo, distante este fato do arraial de Traíras
cinco léguas! Cincoenta fazendas de gado vacum e cavalar se
desertaram inteiramente, se destruirãm por aquele gentio;
ocupando para as suas erp.boscadas o melhor terreno para o
dito gado, como seja o arraial do Amaro Leite, quase deserto,
e todo o norte da província, aonde há não só os melhores
pastos e excelentes rios qavcg;ívcis, como Santa Teresa que
logo se une ao Maranhão, e este em pouca distância ao Amazonas, como também boas minas de ouro com água por cima
até confinar com Castela, que me dizem vem entrando pelas
nossas terras, e aproveitando-se das preciosidades que desprezamos.
O arraial de S. Felix está quase deserto e reduzido à
maior desolação possível, a ponto de não poderem os seus
habitantes sair fora do arraial um quarto de kgua, e nem
ainda poderem livremente conduzir água e lavar roupa."
N.&C.

lO de

~etembro

de 1823, t. V, p. 63.

Alencar reclama a falta de uma indicação concreta. O Deputado
França protesta; o autor pede medidas contra os índios, "o que dese-
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ja11ws '>ào nH.:ios de os civilizarn1os." r\ p1oposta \·ai :·1 Comi"ilo por

indicação do Pe. Resende.
Gentio Canoeiro - grupo indígena, ainda arredio cm nossos dia,.
Habita as terras entre o rio Formoso e o braço oriental do rio Araguaia.
fomador da ilha Bananal. Também chamado Av{t.
Sobre os canoeiros !d discordância entre os etnógrafos. Nüo Ji;í e'>tudo específico sobre eles, mas referências em POHL, MlLLIET Dr.:
St. Adolphc, Castelnau, St. 1-IILAIRE, MARTIUS, EHRENREICH e
COUTO-DE MAGALHÃES.
EHRENREICH inclinou-se, como Pohl, a considerá-los cong·ênercs
com os Chavantes e Cherentes. Em face das várias referências e do vocabulário, Estevão Pinto considera-os uma horda tupi tresmalhada, talvez
do Sul, que foi parar no Araguaia. Afastaram-se depois para os rios
Crixá e do Peixe. (24)
23/270

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Com os outros membros da Comissão de Constituição assina parecer sobre como tratar a missão do Marechal português Pinto da França:
"Tendo as ditas comissões penetrado assaz as capciosas e maquiavélicas intenções do Governo português, que aliás lhes
não são novas, nem jamais lhes causaram embaraços."
Segue-se o parecer apresentado em sete pontos: seja pe~·mitido o
desembarque, caso provem a condição de parlamentàrios; sepm guardados por uma guarda com todo respeito, mas que evite qualquer comunicação; que nenhuma negociação seja admitida sem o expresso reconhecimento da Independência do Brasil; que seja facilitado ao marechal o tratamento de sua doença, "com a devida hospitalidade e necessària cautela"; caso não apresentem as credenciais, o Governo faça apresar
a embarcação e trate toda a tripulação como prisioneiros de guerra.
10 de setembro de 1823, t. V, p. 64.

N.&C.
Adiou-se por dois dias a aprovação do parecer, para permitir melhor
exame, mas foi autorizado o imediato desembarque do marechal doente.
O próprio Pe. Muniz Tavares requer logo contra o parecer do Pe. Alen(24) PINTO, EST.llVÃO. Os Incligenas do Nordc.ile. São Paulo, Cia. Edilora Nacio11<1l, Coleçfo ]lrasiliana, Yol. 44, 1935, p. Ili.
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car, >Olicita11do 11ne LOda a docnmcnta~'ão sobre o 11ffaire, inclusive o parecer da comissão, seja logo mandada imprimir, devido o atraso das
publicações do Diário da Assembléia: "os projetos não se imprimem somente para os Srs. Deputados os verem, mas também para se descobrir
à opinião pública; [ ... ]convém que o nosso procedimento a este respeito seja conhecido no Brasil e na Europa." A proposta do Pe. Muniz
Tavares foi rejeitada. O mesmo padre, na sessão de 16 de setembro,
apresentará emendas ao parecer da Comissão (v. 23/275).
23/271

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
"Tenho grande dúvida em que se discuta a tabela deste
modo que vai, artigo por artigo, e oponho-me a isso. Para
se dar vigor às leis das Cortes de Lisboa que têm sido executadas neste Império, em virtude de ordem do Imperante,
determinou-se que se apresentasse uma tabela destas leis; digo
pois que se as leis aqui apontadas são todas já recebidas e
executadas no Brasil, então nada mais há que discutir, pois
que a discussão só pode rolar sobre se há alguma na tabela
que não esteja neste caso. Agora se na tabela vêm leis ainda
não recebidas, mas que se julgam aplicáveis no Brasil, essas
devem ser consideradas como meros projetos de leis, e então
devem passar por todas as formalidades e discussões do regimento, porque as leis das Cortes de Lisboa não são leis para
nós."
11 de sttembro de 1823,

t.

V, p. 67-68.

N.&C.

Trata-se da votação de uma das leis mais importantes das votadas
pela Assembléia, e que figura entre as promulgadas pelo Imperador. É
a que declara em vigor a legislação portuguesa até 25 de abril de 1821,
quando partiu o rei.
Mas a Assembléia mandou aceitar também, como legislação aplicável ao Brasil, algumas leis das Cortes posteriores àquela data, já que
haviam sido aprovadas por deputados brasileiros. Foi feita a tabela por
uma comissão, tabela que vem em apêndice à lei. São vinte atos que
figuram em nossa coleção de leis. A comissão que elaborou a tabela
foi composta de Martim Francisco, Maciel da Costa (depois Marquês
de Queluz) e Miguel Calmon (depois Marquês de Abrantes). É principalmente sobre estas leis posteriores ;io 25 de abril de 1821 que o Pe.
Resende intervém, exigindo que sejam consideradas meros projetos a
serem impressos e discutidos pela Assembléia. A proposta do Pe. Resende não foi aceita.
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23/272

FRANCISCO l\IUNJZ TAVARES

Não vê por que se hesita em pedir essas informações ao Governo:
"Todos os dias se pedem até de coisas bem insignificantes,
e não pode haver dúvida em se pedirem sobre este gravame
que sofrem os gêneros que fazem a subsistência da maior parte do povo."
II de setembro de 1823, t. V, p. 73.
N.&C.
Tratava-se de uma indicação apresentada pelo Deputado Francisco
Carneiro de Campos, na sessão de 1.0 de setembro, pedindo às províncias as informações necessárias para que a Assembléia pudesse preparar
projeto destinado a reduzir os impostos sobre os gêneros de primeira
necessidade e geral suprimento do povo: carnes verdes e farinha de mandioca. Decidiu-se que se pedissem informações do Governo.

23/273

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Reconhece a gravidade e importância de obter da Constituinte a
aprovação da Constituição. Julga, porém, que o parecer da Comissão
de Constituição sobre o método para as discussões do projeto é plenamente satisfatório e permite acelerar o trabalho, o que é muito importante. Apóia, pois, o parecer e evoca o exemplo de Portugal:
"Se não admitir o parecer da comissão, talvez chegue tem-

po de nos arrependermos de o não ter adotado.
O exemplo de Portugal é mui digno de atenção. [ ... ] O
entusiasmo era lá extraordinário pelos deputados da Assembléia, mas logo que entraram a demorar-se com a Constituição, perdeu-se de todo o respeito que lhe era devido como
representantes da nação, e falava-se claramente que se demoravam para não perderem tão depressa a moeda diária e
outras patifarias desta natureza."
12 de setembro de 1823, t. V, p. 77.
N.&C.

O parecer propunha uma só discussão do projeto "podendo cada
deputado falar três vezes a cada artigo."
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JOSÉ MARTJNIANO DE ALENCAR

23 /27'1

Rdlelindo sobre como se discutiram os vários artigos da Constitui<;fto, acha que não deve ser do mesmo modo como discutem os diversos
projetos e leis, pois que a
"Constituição é uma obra extraordinária; não pode estar
no caso dos processos ordinários que o regimento prevê, e
portanto é necessário tomar para sua discussão uma medida
também extraordinária, adaptada a este caso particular e à
natureza da matéria que se vai tratar; e tanto nós temos já
tacitamente reconhecido isto, que mandamos à Comissão de
Constituição que nos indicasse um modo de a discutirmos."
Propõe assim:
"Tanto será de temer que pareçamos precipitados estabelecendo uma só discussão, como também que figuremos de nos
querer fazer eternos neste emprego estabelecendo três discussões. Qual pois será o meio de sairmos destes extremos?
É fácil de conhecer; lljlarchemos pelo meio; rejeitemos
uma discussão, para que nos não taxem de precipitados; rejeitemos as três para não parecermos querer eternizar este
negócio; estabeleçamos pois duas discussões."

12 de setembro de 1823,

t.

V, p. 77.

N. &:C.
Alencar revela por intuição a n~cessidade das fórmulas especiais
para votação das leis mais complexas. Calcula-se que, se a Assembléia
fosse votar os artigos do projeto constitucional no ritmo que empregara
nas leis, gastaria dois anos. Foi esta uma das armas utilizadas pelos
que pleitearam a aprovação sem nova Assembléia. A discussão ficou
adiada pela hora. A proposta do Pe. Alencar foi aprovada na sessão de
13 de setembro.

23/275

JOSÉ CUSTóPIO DIAS

Discussão da abolição da vara de ausentes.
"Quando se apresentou este projeto tivemos esperanças
de ver destruído este abornin{1vcl Juízo de Ausentes. Porém
tanto se quis emendar e subtilizar que por enfim estamos
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sem a lei que cspcr;ívamos. Q.uiscr;t contudo que n;lo o desprezássemos inteiramente depois di: se ler gasto tempo a discuti-lo. Parece-me que ele ainda pode ter remédio e servir
de alguma utilidade; se não ficamos sem projeto algum e as
atrocidades continuam."
:\. &C.

12 de setembro de 1823, t. V, p. 81.

O projeto voltou à comissão. Não foi afinal aprovado e não figura
entre os mandados publicar pelo Imperador.

23/276

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Lastima que se tenham aprovado as duas discussões para o projeto
da Constituição:
"Uma só discussão deste projeto há de levar se não um ano
pelo menos oito ou nove meses, o que já é um grande mal,
porque os novos estão ansiosos por verem concluída a Constituição, que já lhes tarda; agora unindo-se-lhe 2.ª discussão
é outro tanto tempo, e é quanto basta para que a Assembléia perca a opinião e a força moral."
Apóia então o novo aditamento apresentado, exigindo que
"as emendas que se houverem de fazer na 2.ª discussão [ ... ]
necessitem vinte votos para serem apoiadas."
N.&C.

13 de setembro de 1823, t. V, p. 82.

O novo aditamento fora apresentado pelo próprio Pe. Alencar, e
foi aprovado.
23/277

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

O Governo comunica despachos de São Paulo sobre a gravidade da
situação política ali, bem como a "escandalosa cumplicidade de pasquins
e escritos difamatórios", motivo pelo qual se mandou abrir uma devassa.
Diz Resende:
"O Governo obra de boa-fé e de inteligência com a
Assembléia, e por isso pede o auxílio do juízo que fizermos.
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Parece dar muito peso a este negócio; como o trata de urgente é preciso ver se há necessidade de decidir isto hoje, prorrogando-se a hora. Talvez qualquer demora seja prejudicial,
e se o negócio deve ir à comissão, peço que apresente na
sessão seguinte o seu parecer."
N.&C.

13 de setembro de 1823, t. V, p. 83.

O Pe. Resende mostra-se até aí ministerialista equilibrado. Daqui
por diante os conflitos vão precipitar-se.
Fora lido no expediente um ofício do Governo de São Paulo comunicando que notícias freqüentes de uma conspiração projetada, a pouca
fé nas milícias, facilmente seduzível, levaram o Governo a pôr de prontidão a força de l.ª linha. Mandou-se, em conseqüência, abrir uma devassa para conhecer os autores dos pasquins.
Em São Paulo as facções eram sempre Andradistas e anti-andradistas.
O negócio foi remetido à Comissão de Legislação e de Justiça para
dar parecer com urgência .
23/278

VENÂNCIO HENRIQµES DE RESENDE

O decreto para a instalação da Assembléia prevê que, para se começar os trabalhos da sessão, basta a metade mais um dos deputados.
Julga, porém, que esse quorum não é suficiente para o vencimento de
matérias constitucionais. Assim propõe emenda: as matérias constitucionais sejam vencidas por dois terço& dos deputados presentes.
N.&C.

15 de setembro de 1823, t. V, p. 85.

Em discussão o parecer da Comissiío de Constituição sobre o número
de deputados para formar casa. A emenda do Pe. Resende foi rejeitada,
sendo aceita a de Araújo Lima que e>;igia apenas 52 deputados para as
votações.

23/279

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

A propósito da invocação dos auxílios da Sabedoria Divina, no
preâmbulo da Constituição, observa:
"Nem todas as nações, ainda mesmo as que professam a religião Católica, Apostólica, Romana, têm adotado no preâm-
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bulo d:.: suas constituições o mesmo formulário de reconhecimento à divindade, origem de todo bem."
Cita os exemplos das constituições da França, Espanha e Portugal.
a favor da invocação tal como no projeto.

É

N.&C.

15 de setembro de 1823, t. V, p. 86.

Responde ao Deputado José Antônio da Silva Maia que se usasse
uma fórmula mais inequivocamente católica, como "implorando os auxílios da Santíssima Trindade". Para o Pe. Muniz Tavares, o advérbio
"religiosamente" remete à religião católica prevista no art. 16 do projetb como a religião do Estado.
O projeto de A. Carlos dizia no preâmbulo: A Assembléia ... "Depois de ter religiosamente implorado os auxílios da sabedoria divina, ... "
A carta de 25 de março de 1821 diz simplesmente: "Em nome da Santíssima Trindade ... ",
23/280

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Sobre o lítttlo do projeto, observa:
"A preposição de marca uma coisa abstrata e a preposição com o artículo da, já determina em concreto. Projeto de
constituição seria a concebida por um filósofo no gabinete.
Projeto da Constituição da França, de Inglaterra, do Brasil,
etc. exprime uma constituição particular e determinada, qual
a nossa."
Henriques de Resende empenha-se na questão gramatical, o que
provoca uma intervenção de Costa Barros. "Com esta pequena dúvida,
que nada vale, já lá vão cinco minutos perdidos. Não digo mais nada."
A Assembléia resolveu não tomar conhecimento da dúvida.
15 de setembro de 1823, t. V, p. 86.
23/281

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Volta a defender o texto do preâmbulo da Constituição conforme o
projeto. Para ser católico não basta crer em um dogma apenas; é preciso crer em todos. Não basta crer só no dogma da Santíssima Trindade, que de resto nem os maiores heresiarcas negaram, e que por si

223

só não nos definiria como catôlicos, mas eomo c11staos, de ycz que todas
as seitas protestantes o aceitam. Donde conclui:
"Ou o prC<imbulo segundo se acha no projeto deve passar,
ou aliás deve ser substituído pelo símbolo de Nicéia, o que
~eria novíssimo cm uma constituição política."
15 de setembro de 1823, t. V, p. 88.
N.&C.
O Pc. Tavares responde agora a Silva Lisboa, Visconde de Cairu,
que defendia a emenda do Deputado Silva Maia. O Pe. Tavares empenha-se em defender o texto, do qual se confessa um dos colaboradores
que aprovou a redação discutida, mas para não deixar suspeitas de
amõigüidade de sua fé proclama: "Sou ministro da religião católica romana, que adoro em espírito e verdade; e se é preciso mais à vista da
presente questão, que nunca pensei se suscitasse, farei publicamente a
minha protestação de fé, declararei que creio e professo tudo quanto crê
e professa a igreja romana." Acabou porém aprovada a. fórmula proposta por Silva Lisboa: "Em no~e da Santíssima Trindade", que passaria para o texto outorgado por D. Pedro 1.
23/282

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Defende duas emendas: a primeira, que se suprima a cláusula "É
um e indivisível"; a segunda que se diga: "e se estende pela costa".
15 de setembro de 1823,

t.

V, p. 94.

N.&C.
O artigo do projeto Antônio Carlos dizia simplesmente: "O Império
do Brasil é um e indivisível, e estende-se desde a foz do rio Oiapoque
ao norte até a 31 graus e meio ao sul". Sobre ele incidem as duas
emendas do Pc. Resende, o qual alega que se a palavra "um" quer
dizer que o Império não é dois, é escusada, e se quer exprimir a mesma
idéia que "indivisível" deve por isso mesmo ser supressa. Deve cair também o termo "indivisível'', porqtie: "um artigo deste projeto diz que o
Governo não pode ceder nem trocar parte do território do Império sem
aprovação da Assembléia Geral, marcando-se porém na Constituição que
o Império é indivisível, já não pode a Assembléia Geral conceder a aprovação porque nesta mesma Constituição está disposto que sendo precisa
revista para reformar algum artigo dela é precisa uma convenção ad-hoc."

224

Assembléia não hesilou em dar sua colaboração, através do parecer elaborado pela comissão, parecer agora em discussão, do qual o orador foi
um dos signatários, mas sem concordar com todos os seus artigos.
O Governo português,
1~1\:}~>
"por malícia, por fraqueza, ou mesmo de boa fé (se é possível)",
enviou o Marechal Pinto de França, como pessoa de sua confiança, para
"tratar de certos arranjos", com o nosso Governo.
A reação de S. M. Imperial foi logo:
"De não admitir com enviados portugueses negociação alguma que não tiver por base o reconhecimento da nossa Independência."
A Camisão da Assembléia, em vez de contentar-se em confirmar e
apoiar essa atítude, passou além, declarando no seu parecer que os
enviados portugueses
"pudessem desembarcar, sendo todavia honrados e defendidos por uma guarda de honra, que ao mesmo tempo os desviasse da comunicação com as pessoas do país."
Discorda desse dispositivo, pqis acaba de ser informado por um
amigo chegado de Lisboa,
"que ali era público virem esses enviados unicamente com o
fim de reporem as coisas, da parte de D. João VI, no seu
antigo estado, isto é, restabelecer no Brasil o sempre detestftvel absolutismo, e lerp.brarem ao nosso Imperador que ele
há de suceder no trono de Portugal.
Insensatos! Quanto se enganam! Quão desvairados são
seus planos. "
Propõe assim emenda exigindo que os enviados
"de bordo mesmo apresentem os títulos legítimos que os autorizem a reconhecer a nossa Independência."
Discorda também do artigo que admite conversações com o marechal caso prove seu títulos parlamentários e reconheça nossa Independência. Nem com estas condições eleve ser recebido:

226

"Humilde prosélito do partido inimigo do Brasil, ainda h:i
pouco, nas últimas sessões das cortes ordinárias, apregoava-se
o apóstolo da união; a sua conduta é bem notória, desprezando os interesses de sua pátria bandeava-se publicamente
com a canalha que nos motejava; um homem desta natureza
não pode jamais merecer a confiança pública e o nosso Governo deverá tratar com ele? Persuado-me que não. [... ]
Logo que seu estado de saúde o pernlitir seja remetido
para o reino do seu senhor. "
Envia, neste sentido, emenda ao parecer:
"1.0 Logo que chegarem os emissários de Portugal não
desembarcarão sem apresentarem títulos legais que os autorizem a reconhecer a nossa Independência.
2. 0 Não apresentando os mencionados títulos praticarse-á o que se acha expresso no parecer da comissão.
3.0 O Marechal Luís Paulino, ainda sendo legitimamente autorizado para tratar com o nosso Governo, este jamais
o admita à conferência de qualidade alguma; pelo contrário,
o faça logo embarcar para fora do Império apenas se achar
restabelecido da moléstia que diz atacá-lo; mas isto no caso
de se verificar ser verdadeiro parlamentário, porque não
sendo praticar-se-á o disposto para os outros enviados."
N.&C.

16 de setembro de 1823, t. V, p. 99-100.

Sobre o parecer em discussão, v. 23/260.
Chegara ao Brasil a missão diplomática chefiada pelo Conde de
Rio Maior, para tentar o acordo entre o Reino português e o Imperador. Este, acusado continuamente pela oposição, não pôde deixar de
submeter o caso à Assembléia e foi de uma intransigência inatacável,
exigindo o reconhecimento da Independência como preliminar. A missão
representou por isso um malogro para a diplomacia portuguesa.
Um dos membros da missão, o Marechal Luís Paulino Oliveira Pinto ele França, ali:ís brasileiro, estava gravemente enfermo. Conseguiu licença para desembarcar para tratamento, permanecendo sob vigilância
permanente. Foi em torno de acusações dos oficiais incumbidos dessa
vigilância que começaram os incidentes entre a oficialidade e os deputados. Os incidentes degeneraram em conflito que teve por última conseqüência a dissolução da Constituinte. O marechal faleceu na viagem
de volta. Tinha sido deputado pela Bahia nas Cortes de Lisboa, onde
se incompatibilizara com a maior parte de nossos representantes.
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23/286

.JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR
"Não se pode duvidar que é da natureza das atribuições
do Governo o tratar as negociações com as nações estrangeiras, receber seus enviados, e fazer todas as correspondências
diplomáticas; e quando muito, só no fim dessas negociações,
deverá dar parte à Assembléia do modo e pela maneira que
nós lhe marcamos na Constituição; logo, para que havemos
de ocupar-nos até cm dizer ao Governo o modo por que
deve receber esses enviados de Portugal? É tão louvável ao
Governo a delicadeza que teve com a Assembléia, o desejo
que mostra de marchar com esta cm harmonia, submetendolhe a decisão deste negócio, quanto não serí1 louvável à Assembléia o aproveitar-se dessa delicadeza, e ingerir-se no que lhe
não compete.
Nada temos de dizer ao Governo senão que todo este
negócio lhe pertence decidir, que a Assembléia esper<1 que o
Governo obrará como deve; e se mais alguma coisa houvéssemos de dizer-lhe, e até mesmo de ordenar-lhe, era aquilo
mesmo que ele já fez, isto é, que nenhuma negociação admitisse, sem que precedesse como preliminar o reconhecimento
claro e decisivo da incl~pendência e integridade elo Brasil."

Discorda do que foi dito que
"no caso dos enviados não trazerem os poderes necessários
para o reconhecimento da Independência deveriam ser reputados como espiões, e feitos prisioneiros de guerra. Isto é
um erro! é um absurdo! Ainda mesmo que não venham munidos desses poderes pqra reconhecer a Independência, logo
que eles se apresentem como parlament<írios, mostrem suas
credenciais, que os autorizem para quaisquer negociações,
devem ser reputados enviados de uma nação independente, e
como tais respeitados."
N.&C.

16 de setembro de 1823, t. V, p. I00-101.

O procedimento do Governo mereceu elogios de Alencar que julgou até excessivos os escrúpulos dos ministros. Era a isso que visava
o Governo.
23/287

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Tendo o Deputado França apresentado um projeto de resposta ao
Governo dizendo que a Assembléia ficava "inteirada das suas retas inten-
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ções e das providentes medidas por ele tomadas", o Pe. Custódio propôs
a supressão das palavras "retas intenções":
"Nunca louvarei atos ou ações referindo-me às intenções, porque destas nem a Igreja julga."
N.&C.

16 de setembro de 1823, t. V, p. 108.

A emenda do Deputado Manuel José de Sousa França referia-se ao
parecer sobre a missão portuguesa. (V. intervenções anteriores.)
Não foi apoiada a emenda do Pe. Dias.
23/288

.FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Defende a emenda que enviara ao parecer da Comissão sobre a missão
portuguesa.
A situação do Brasil exige que tratemos com energia os nossos inimigos. Louva-se no exemplo dos americanos-do-norte, que também não
admitiram o desembarque dos comissários ingleses.
Sua emenda é conforme ao direito das gentes:
''Em todos os tempos foi permitido aos governos das nações o admitirem ou rejeitarem as pessoas que se lhes enviam
a tratar; se estas pessoas por seu péssimo caráter podem baldar as negociações, se por sua conduta desordenada suspeitase que podem atraiçoar o país, onde se acham, pode o soberano despedi-las, e isto ainda quando se acham em boa
harmonia duas nações contratantes, quanto mais duas nações
que se acham em guerra aberta."
Discorda da idéia de que não devemos recear tratar com o Marechal
Pinto de França, porque, sendo este brasileiro, não deixará de inclinar-se
a favorecer o lugar de seu nascimento.
"Um brasileiro, que se esquecendo dos interesses da füa
pátria bandeia-se com os inimigos dela; um brasileiro, que desconhecendo a grandeza do solo, que o viu nascer, não se lembrando do propósito que o Brasil devia figurar na lista das
grandes nações, queria que fosse um mísero satélite do insig·
nificante Portugal, pode jamais produzir ação, donde se espere bom resultado, ou antes não será um motivo para o
povo irritado desconfiar de negociações provenientes de um
tal canal?"
16 de setembro de 1823, t. V, p. 110-111.
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N. &C.

Sobre a emenda do Pe. Tavares, v. 23 /275. O Pe. Tavares responde a Silva Lisboa, que atacara sua emenda e propusera outra admitindo as conversações.
23/289

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Discorda radicalmente da opinião emitida pelo Sr. Silva Lisboa
propenso a admitir negociações com a missão portuguesa, mesmo sem a
exigência do reconhecimento prévio de nossa Independência.
"Os portugueses divididos entre si, com a guerra dos absolutista, com os liberais desesperados por falta do comércio
com o Brasil, seu erário exausto, suas finanças arruinadas,
suas tropas evacuadas deste continente com derrota, não se
verão neste momento na necessidade de reconhecer a Independência do Brasil? Por outra parte os brasileiros unidos
entre si, todos trabalhando por uma mesma causa, tendo acabado de vencer seus inimigos, na Bahia, com sua esquadra
disponível, e mil outro~ recursos, não farão os portugueses
desesperarem de reconqµistar o Brasil? E deveremos perder
esta ocasião? Quereremos entabolar negociações, sem que preceda o reconhecimento da Independência? Facilitaremos o
comércio com os portu~ueses, por cuja falta eles tanto se
vexaml Dar-lhes-emos tempo para eles aquietarem suas desavenças, enriquecerem suas alfândegas com os nossos gêneros,
refrescarem suas tropas, prepararem sua marinha, para depois
virem atacar-nos? Não, de certo; não cessaremos a guerra
enquanto não for reconhecida a nossa Independência. ·
Por outro lado, a situação do 13rasil é melhor que a dos países que
obtiveram sua independência recentemente; cita os exemplos dos Países
Baixos, da América do Norte e dos países da América espanhola:
"Somos os brasileiros, rµaiores em número, e não inferiores
em valor, habitantes de um território rico e cheio de mil
recursos, lulando contni- os portugueses, poucos, e sem recursos; não temos necessidade, pois, de transigir com eles;
devemos mesmo apertá-los para que reconheçam nossa Independência; de um instaqte para outro seremos amigos; nossos
portos serão francos para eles, nosso comércio, nossa riqueza,
tudo lhes será partilhado, reconhecendo nossa Independência."
16 de setembro de 1823, t. V, p. lll-112.
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N.&C.

Foi rejeitada a proposta de Silva Lisboa e aprovada a emenda do
Deputado Manuel José de Sousa França, de apoio à atitude do Governo, repelindo qualquer proposição que não for feita sobre a base do
reconhecimento prévio de nossa Independência (Anais, t. V, p. 112).
2ô/290

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Volta atrás da opinião que emitira antes. Reconhece que o art. l.0
da Constituicão deve contar a afirmação "O Império do Brasil é um".
Entretanto, para que este "um" não ~e entenda apenas com relação ao
território nacional, mas também à forma de Governo, propõe emenda:

N.&C.

"Que o título primeiro principie pelo que é artigo segundo,
passando, a primeira parte do artigo primeiro para o título
segundo, que será: Do Império do Brasil e da Sociedade Brasileira."
17 de setembro de 1823, t. V, p. 113.

A emenda do Pe. Resende não foi apoiada.
23/291

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

O art. 2. 0 do projeto da Constituição entra em matéria de muita
discussão, quando, enumerando as províncias do Império, diz no Einal
"e por federação o Estado Cisplatino".
"Nós não podemos já decidir esta matéria por uma lei constitucional tratando do Estado Cisplatino; parece-me que não
temos todas as informações necessárias para tratarmos deste
negócio, e é preciso que se peçam ao Governo todas as informações que puder dar a este respeito. É necessário considerarmos esta confederação; é necessário vermos, para ajuizarmos com justiça. Mudaram as circunstâncias: é preciso lembrar-nos que aquele ato foi feito à força d'armas."
Explicita os receios que tem sobre o impacto que essa "federação"
teria sobre as outras províncias do Império:
"É necessário que não demos um só passo que pareça ambíguo às províncias, que ainda não estão unidas. Embora qui-
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sesscm dar a razão que teve aquela província para separar-se
de nós. É preciso pois atender a ela, porque faz parte das
do Rio da Prata.
Não sei, Sr. Presidente, que razões tiveram elas para se
desunirem do nosso pacto social. É necessário não perder
um momento; indaguemos isso quanto antes; parece-me que
de outra forma é estarmos a fazer com que elas se desmembrem; aquela província é a principal e a mais vizinha das
nossas. Depois disso, convém considerarmos a razão de federação, e se devemos ter semelhante federação."
Propõe que se adie a discussão até que cheguem as informações, que
sugere se solicitem ao Governo.
17 de setembro de 1823, t. V, p. 117.

N.&C.
Continuava a discussão do projeto de Constituição. O art. 2. 0 enumerava as 19 províncias do Império, mais "as ilhas Fernando Noronha
e Trindade e outras adja~entes e por federação o Estado Cisplatino."
O Pc. Alencar parece recear que essa, exceção federativa fomentasse uma
desintegração do Império.
A Cisplatina fora ocupada ao tempo de D. João VI. Fora das primeiras a aderir à Independência do Brasil, enviando representante ao
Conselho de Procuradores e elegendo deputados à Constituinte. Mas as
tropas portuguesas só a evacuaram em fins de 1823, em face do malogro da missão Rio Maior e da retirada de Madeira da Bahia. Logo em
seguida (15 de setembro de 1823) o Governo das Províncias Unidas do
Prata, de Buenos Aires, reclamou a ç:essão daquele território. O Brasil
recusou. Nesse mesmo ano houve diversas manifestações locais contra a
dominação brasileira.
A guerra propriamente só começou em 25 de agosto de 1825. Muitas personalidades do Brasil eram favor{1veis à cessação do domínio brasileiro.
23/292

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Discorda do adiamento proposto para a discussão do art. 2.0 da
Constituição:
"Todos sabiam com quanta dificuldade se obtinham informações do Governo, ao mesmo tempo que ninguém também
ignorava que havia um tratado sobre os Estados Cisplatinos."
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A discussão do projeto durará mais de um ano. O adiamento é prejudicial à Assembléia e ao povo.
N.&C.

17 de setembro de 1823, t. V, p. 117.

Decidiu-se que se pedissem informações ao Governo, mas continuasse
a discussão do artigo.
:?3/2!.13

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Admira-se que um deputado, respeitável pelas suas cãs, se tenha permitido
"atacar intenções em vez de atacar opiniões".
A intenção de todos aqui é o bem da pátria. Apóia a emenda e
não vê nela nenhum absurdo.
Não está provado que as províncias do Pará e Maranhão não queiram fazer parte do Império do Brasil:
"Mas suponhamos por um momento que estas duas províncias, que não entraram no nosso pacto social, formam
sua união à parte, e nos dizem - nós queremos federação·
convosco para nossa maior segurança, porque temos direito
para isso. Poderíamos nós subjugá-Ias? De certo que não;
ainda conhecendo a desvantagem proveniente da desunião
daquelas províncias. Mas deveríamos respeitar o seu direito,
uma vez que nos dissessem. Nós queremos inteira união convosco, mas por meio de federação. Acaso teríamos forças para
os obrigarmos a reunirem-se a nós do mesmo modo que o
resto do Brasil. Não, e nem direito."
Defende a tese de que a união por federação não é contra a unidade do Império, nem contra o juramento dos constituintes:
"Ainda nós não sabemos qual é o Império; quais os seus
limites; quais os seus portos. Se os povos disserem que não
querem mais união com Portugal, mas que se não querem
também reunir conosco, não os havemos de obrigar, que para
isso não temos direito algum, ainda que tivéssemos força.
A incorporação do Estado Cisplatino é a maior razão
que eu tenho para aprovm· a emenda, porque nós não devemos de nenhuma maneira destruir a tranqüilidade, que pro·
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movemos. Cumpre darmos a conhecer aos povos, que somos
respeitadores dos seus direitos, e que longe de sermos tiranos,
queremos, pelo contrário, tão-somente o que for marcado pela
sua vontade geral. "
Lembro que foi a intolerância e o despotismo que desacreditaram
as Cortes de Lisboa, onde "meia dúzia de deputados queriam decidir
dos destinos do Império do Brasil."
N.&C.

17 de setembro de 1823, t. V, p. 120.

O Deputado Ferreira França apresentara uma emenda ao art. 2.0
propondo: "[O Império do Brasil] Compreende confederalmente as províncias etc.". Esta emenda, que o Pe. Alencar apóia, despertou o espanto e o escândalo do Deputado Carvalho e Melo. É a este que o
Pe. Alencar responde.
23/294

cla.

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Apoiou a emenda do Deputado Ferreira França, mas votará contra
'
Apoiou a emenda, porque gosta
"que aqui apareçam os maiores paradoxos, as maiores heresias políticas, para a Assembléia ter a glória de as combater,
de as prostrar; porque não é metendo em silêncio que se
destroem princípios talvez recebidos por alguém, e é por isso
que eu apoiei a emenda; é uma idéia digna de esclarecer-se."

Não vê razão para espantos com o termo confederação, se já no projeto aparece o termo federação. Não crê que uma federação faria a infelicidade do Brasil, pois já fora partidário do federalismo.
Votará entretanto contra a emenda, porque, uma vez vencido o princípio
"que o Império do Brasil é um e indivisível, falando do seu
Governo, acho, que adotando-se a emenda do Sr. França,
induzia-se uma alteração e tal qual divisão nesta unidade do
Império."
A razão parece ter optado por uma monarquia constitucional sem
federação. Aceita essa opção e por isso vota contra a emenda.
17 de setembro de 1823,
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t.

V, p. 122.

>:. &C.
Continua a discussão da mesma emenda. O Pe. Resende participara
da Revolução de 1817 que defendia a tese federalista. No decorrer de
sua longa vida parlamentar manifestará várias vezes sua simpatia pela
tese. A discussão ficou adiada pela hora.

23/295

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Contra o parecer da comissão que remeteu à Assembléia a decisão
acerca da licença de três meses pedida por José Bonifácio para ir a São
Paulo para tratamento de sua saúde. A comissão deve opinar a respeito.
17 de setembro de 1823, t. V, p. 123.
N.&C.
A comissão, declarando que não tinha nada a ponderar a respeito
do assunto, devolvera a questão à Assembléia. É contra isto que protesta
o Pe. Alencar, obrigado, aliás, a explicar-se por que Nogueira da Gama,
um dos membros da comissão, julgou ver ofensa na intervenção do Pe.
Alencar. A questão ficou adiada.

23/296

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

O Imperador agradeceu a remessa do projeto da Constituição, declarando:
"Que seria muito maior a satisfação de Sua Majestade se,
em lugar daquele projeto, fosse já a Constituição do Império,
por estar intimamente convencido de que dela dependem a
sua estabilidade e a prosperidade geral."
O Pe. José Custódio propôs que tal resposta fosse recebida "com
especial agrado" que era a fórmula consagrada.
"Por ela se vê que Sua Majestade reconhece esta Assem-'
bléia como centro da felicidade do Império. [... ] Ac1ui, sr.
Presidente, não entra espírito de adulação."
18 de setembro de 1823,

t.

V, p. 126.

N.&C.

O texto fora entregue ao Imperador com a ressalva de que se trátava apenas de um projeto da comissão, sujeito ainda às deliberações do
Congresso. Talvez os termos usados pelo Imperador insinuassem uma
certa crítica ;i lentidão do trabalho da Assembléia.
Decidiu-se, por votação, que "não fosse recebido com especial agrado." Como se vê começam a deteriorar-se as relações entre a Assembléia
e o Imperador.
23/297

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Apresenta um aditamento.
"A presente Constituição não obrigará as províncias do
Pará, Rio Negro e Maranhão, enquanto estas não entrarem
para a nossa comunhão."
N.&C.

18 de setembro de 1823, t. V, p. 134.
1

Continuava a discussão do art. 2. 0 do projeto da Constituição, com
a emenda de Ferreira França. O Pe. Alencar imervém de novo com um
discurso que o taquígrafo não ouviu, e envia à mesa seu aditamento.
Curiosa é a inclusão da província do Rio Negro que, com o nome
de Amazonas, só vai ser criada muitos anos depois.
23/298

FRANCISCO MONIZ TAVARES

Apóia o aditamento do Pe. Alencar, inspirando-se na atitude das
próprias Cortes de Lisboa, que de início tinham assentado que
"nunca obrigariam o Brasil porque não estavam ali todos os
seus representantes."
Mudaram depois de procedimento, por orgulho, mas isso pouco
importa agora.
"Ora, se eles fizeram is~o quando contavam com o Brasil,
quando nós compt'mhamos uma só família, quando não havia
suspeitas de que não aderíssemos, como é que havemos nós
agora querer que as províncias sejam obrigadas? (Falo daquelas que ainda não aderiram). Se o nosso proceder, sem-
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pre fra1Ko e direi LO, uão lur h:tsUlllc para :1' tratn ;, ( ,HI
córdia, não quero apesar disso ljllC seja a [01sa que as ohrig-uc
e as faça ligar; antes desejo que se orcrcça ao Par:í e .\faranhão todas as proporções para >e libertarem do ju)!;o português, e elas aderirão à nossa causa."
:\.&e.

18 de setembro de 1823, t. V, p. 1%.

A maioria da população <las cidades daquelas províncias era favor;ível à manutenção da união com Lisboa. No Maranhão, a Junta estava
composta de elementos fiéis à política de vinculação àquela metrópole,
inclusive o presidente, Bispo Nazaré. Também no Pará, a Junta mantinha fidelidade a Portugal. Foi somente com a chegada de Cochrane
ao Maranhão e de Grenfell. seu lug·ar-tenente, ao Pan't, que essas duas
províncias, representando 2/'!i do territ<'irio nncional, nclcriram :'1 !ll(lependência e se suhmeternm ao Governo central.
No interior do Maranhão e Piauí, as forças portuguesas j;í haviam
sido submetidas às forças nncionais, após intensa luta, que não teve a
repercussão da guerra da Bahia. A Junta elo Governo do Maranhão,
porém, conforme provou Tobias Monteiro, ainda não tivera pleno conhecimento da situação. (25)
23/299

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Referindo-se à indicação no sentido de que se tomem medidas prontas e enérgicas para a extinção do quilombo do Guandu, nas imediações
do Catumbi, o Pe. Dias diz:
"Srs., fujamos com o maior cuidado de nos metermos no
que não é da nossa competência; isto é um objeto de polícia,
não é matéria legislativa. Basta o que se tem dito hoje aqui,
para estimular o Governo a cuidar das coisas de polícia."
N.&C.

18 de seLembro de 1823,

t.

V, p. 140.

Desde as eras coloniais, os escravos fugidos organizavam-se cm quilombos, às vezes pacíficos, às vezes agressivos. A repressão costumava ser
violenta, freqüentemente com o emprego de mestiços e negros. A indicação fora apresentada por Costa Barros e suscita um vivo dchale.
(2õ) MO:"ITEIRO. TOBIAS. ffotárin d" l111/1i'rio. :1 /':/11lioraç1io tia l11clepc11tlc11ti11.
Rio dt' Janeiro. Livr. Brig11ict, J!l~7. p. ll31.

23/300

JOSf: MARTINIANO DE ALENCAR

Observa que havia muitos pareceres adiados e nunca chegava a
ocasião de serem lidos. Apresenta assim uma indicação:
"Proponho que não se leiam novos pareceres de comissões,
exceto algum muito urgente, em quanto não se acabar de
decidir os que estão já adiados, tratando-se destes por suas
antiguidades."
N.&C.

18 de setembro de 1823, t. V, p. 141.

O Pe. Alencar voltará a insistir na mesma idéia, na sessão do dia
20 (Anais, t. V, 149), e na sessão de 24 (Anais, t. V, p. 181).
23/301

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Discute-se o projeto de uma proclamação aos povos do Brasil. Apresenta e justifica uma emenda:
"Proponho que em lugar de se dizer - A Assembléia se
persuade ter satisfeito a vossa expectação com o presente projeto - se diga: - A Comissão persuade-se etc., e a Assembléia fará nele as reformas que julgar apropriadas."
Para não dar a entender que a A&sembléia já votou.
20 de setembro de 1823, t. V, p. 142.
N.&C.

Não foi apoiada. Na sessão passou uma emenda de Rodrigues de
Carvalho suprimindo a proclamação por inútil, visto ter aparecido o
projeto de Constituição.
Aliás, o próprio Pe. Resende fora çontrário a essa proclamação pela
mesma razão.

23/302

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

O projeto Antônio Carlos extinguia as províncias, estabelecendo um
governo em cada comarca. O Pe. Venâncio não apóia o artigo que
prevê a redução das Províncias a peqt1enos "governichos".
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"Reduzindo-as a pequenos governichos, fica sendo o Império do Brasil um apontoado de rodilhas. Sr. Presidente,
é necessário não nos iludirmos. Nesta vasta extensão do
Império, que se conta por milhares de léguas, sendo as províncias separadas uma das outras por matas imensas e intransitáveis, é de absoluta necessidade para a força do Império
que as províncias, nos lugares onde estão colocadas, formem
como centros a que se liguem as subdivisões atuais que nelas
há, e que estes centros, inteiramente ligados ao centro comum,
formem a massa enorme e a força do Império."
Além disso, essas pequenas partes segregadas e independentes não
teriam forças para resistir a um inimigo externo. Vota pela emenda do
Deputado Vergueiro,
"mesmo no que diz respeito a contar-se a escravatura pelo terço do seu número, não como cidadãos mas como braços que
fazem a origem da nossa maior riqueza, que é preciso entrar
em linha de conta, provindo de homens e não de coisas."
N.&C.

20 de setembro de 1823, t. V, p. 117.

Em discussão o art. 4. 0 do projeto de Constituição que dizia: "Farse-á do território do Império conveniente divisão em comarcas, desta
em distritos, e dos distritos em termos, e nas divisões se atenderá aos
limites naturais e igualdade de população, quando for possível."
A emenda de Vergueiro propunha: "O território do Império será
dividido em províncias, comarcas, municípios e povoações". No aditamento à sua emenda, Vergueiro previa o mínimo de população para
cada uma dessas divisões. Aí propunha que os "escravos entrem nesse
cálculo pela terça parte do seu número". O Pe. Resende mostra-se mais
realista que Antônio Carlos, autor do projeto, que extinguia o governo
provincial, substituindo-o por distritos baseados nas comarcas judiciárias
existentes.
23/303

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Apresenta uma queixa de Manuel Felipe da Fonseca, habitante de
Pernambuco, contra a Relação da mesma cidade, por lhe ter negado
provimento em um agravo interposto ao ouvidor do crime da mesma
Relação.
22 de setembro de 1823, t. V, p. 152.
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N.&C.
Fui à Comissão de Legislação.
23/3CH

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Propõe que a comissão nomeada para visitar o estado da Santa Casa
de Misericórdia seja permanente e se estenda ás cadeias, (as Misericórdias tinham um "mordomo dos presos", para lhes dar assistência).
"Quem nunca foi à cadeia não pocle dar importância a
este aditamento. Eu sim que passei por isso, é que sei o que
isto é, e o que vai pelas prisões."
E :1ssim apresenta esta proposta:
"Proponho que esta comissão seja permanente e se estenda às cadeias. "
Faz adiante um importante depoimento sobre suas próprias pnsocs:
"Esta Comissão é da maior urgência. Se ela existisse na Bahia, cu
e outros seríamos tratados como fomos em Lisboa, onde ela existia.
Chegamos de Pernambuco ao c.:1stelo de Lisboa; o carcereiro trancou uns na chamada sala nova, que pão deixava de ser bem imunda; a
outros deixou em salas e quartos abertos e cômodos. Já sabe, houve nisto
sua conveniência: [a] uns deram um:,1 peça, outros duas e três, e mais.
Daí a pouco chegou a Comissãq das Cadeias, mandou abrir tudo,
menos a porta da rua, deu ordem para entrar tudo e todos; mandou
ir camas, lençóis, cobertas e todo o necessário, porque nossos baús ficaram a bordo, porque era preciso passar na alfândega.
Outra coisa, porém, foi na Bal1ia, onde não havia esta comissão;
chegamos ali, o carcereiro de sua própria devoção, sem que ninguém
lho recomendasse, meteu-nos cm um segredo, que nunca se havia alimpado e até parece que se havia suj<ifdO de propósito, nus, deitados no
chão puro cm tempo de inverno. E quando a cabo de vinte dias saí
doente, achei em outra sala imensa gente acorrentada e pregada no
chão, maltratada e coberta de imundície, e que não saía da corrente
s<.>não a troco de muito dinheiro tepdo por meses sofrido estes tratos.
Se entflo houvesse uma comissão zelosa que tratasse elo bom tratamento dos infelizes que ali estfLO cm segurança e não como castigo,
porque sua sorte dependia de uma l\evassa, que a alçada estava tirando
em Pen1amlrnco, nossa sorte seria um pouco mais suavizada.
Digo, poi,, que 'e crie essa comissão, ou que a mesma da Santa
Casa de Mi~cridirdia trate disso, e que seja permanente."
22 de setembro ele 1823, t. V, 158-159.

2-10

>:.&e.
A idéia da comissão fora proposta por uma indicação de Montezuma.
O Pe. Resende fora preso e processado na Revolução ele 1817. De<icliu-sr que houvesse uma comissão especial para as cadeias.
23/305

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

No art. 4.º em discussão, distingue duas partes: a relativa à divisão
do território do Império, e a relativa à sua demarcação.
Quanto à primeira, não compreende por que a Constituição se ocupa
com a questão da reforma de nomes,
"quando o que de nós pretende a nação, são reformas de
coisas: reformemos pois estas, e guardemos aquela nomenclatura, à que já estamos habituados."
Discorda do deputado que encontra uma certa odiosidade no vocábulo "província". Se o termo tinha odiosidade no tempo dos romanos,
porque era usado por referir-se às conquistas,
"essa odiosidade desapareceu desde que as nossas, cessando de
ser províncias coloniais de Portugal, passaram a ser províncias, suas, quero dizer, independentes e livres."
O art. 2. 0 de resto, já autenticou a divisão e o nome das províncias.
Quanto à segunda parte do artigo, a comissão reconheceu as inconveniências da atual divisão das províncias, e propõe uma outra inspirada
na Constituição espanhola. Concorda com essas inconveniências, mas reconhecendo a dificuldade de uma divisão mais igualitária das províncias,
propõe uma emenda:
"Far-se-á das províncias do Império uma mais conveniente divisão, logo que as circunstâncias o permitam; então os
seus limites serão regulados por balizas materiais, e, quanto
ser possa, igualada a sua população."
N.&C.

23 de setembro de 1823, t. V, p. 161.

Sobre o art. 4.0 do projeto de Constituição, v. 23/291. A emenda
do Pc. Rocha Franco foi apoiada, mas levantava um problema que de
certo modo só hoje começa a ser enfrentado, ou seja, a revisão da divi·
são territorial do Brasil. Fora o Deputado Fernandes Pinheiro que dccobrira odiosidade no vocábulo "província" (Anais, t. V, p. 118).
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23/306

JOSÉ CUSTODIO DIAS

Apóia a emenda de Vergueiro no sentido de ser votada preliminarmente a questão da divisão em comarcas ou províncias, adiando para debate posterior o problema da divisão territorial:
"Já por duas vezes tivemos eleições e elas se efetuaram independentes dessas divisões. As divisões não interessam por agora, e não conheço em que se oponha à boa ordem o adiamento pedido, antes justas razões me persuadem que do adiamento resultará bem; porque enquanto esta matéria estiver
adiada pode ser melhor projetada a divisão, e depois virá a
ser mais análoga ao sistema de administração que for por
esta Assembléia adotado. "
N.&C.

23 de setembro de 1823, t. V, p. 163.

O adiamento foi aprovado.
23/307

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Lastima que a emenda não tives~e sido apresentada antes da aprovação do adiamento. Julga, com efeito, a emenda muito boa, mas, como
não pode aparecer emenda sobre maféria adiada, vê-se obrigado a votar
contra a emenda.
23 dj'! setembro de 1823, t. V, p. 165.
N.&C.
Tratava-se de uma emenda de Maciel da Costa, ao art. 4.º do projeto de Constituição: "Proponho que se conceba o artigo da maneira
seguinte: - A Constituição mantém a divisão atual do território, e para
o futuro far-se-ão novas criações, ou divisões, segundo pedir a necessidade do serviço, ou o cômodo dos povos."
Acabava de ser aprovado o adiamento da discussão dessa matéria,
proposto por Vergueiro. A Assembléia porém aprovou a emenda de Maciel da Costa.
23/308

JOSÉ CUSTóDIO DIAS
"Feita a divisão do território do Brasil em províncias,
quem duvida que se pode e deve fazer subdivisões em comarcas, municípios, termos, distritos? Isto é tão manifesto
que se demonstra qualquer que seja a denominação que se
dê às partes subdivididas."
23 de setembro de 1823, t. V, p. 166.
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N.&C.
O Pe. Dias volta à tese que a emenda de Maciel da Costa não podia
passar, por tratar de matéria adiada.
23/309

JOSÉ CUSTODIO DIAS

Entrando na discussão da epígrafe do capítulo I, do projeto da
Constituição, observa:
"Convenho que seja cidadão brasileiro sem direito de representação qualquer nascido no Brasil de pessoas livres, atentas
as subseqüentes restrições e cláusulas que se hão de marcar."
Protesta contra a proposição proferida por um preopinante, que
"denominou os escravos - cousas. Longe de nós esse rigor
dos romanos, mais próprio para horrorizar a humanidade que
para se imitar. Os escravos entre nós estão sujeitos a todas
as leis penais e criminais, bem como protegidos pelas mesmas
leis para vingar seus direitos, e conservar suas existências;
logo não são cousas; pois a estas não copetem direitos e
deveres."
23 de setembro de 1823, t. V, p. 167.
N.&C.
A epígrafe em discussão era: "Dos membros da sociedade do Brasil".
Vergueiro propusera uma emenda "Dos cidadãos do Império do Brasil".
A emenda suscita debate, a propósito do caso dos índios, dos negros e
dos filhos de estrangeiros. Eram membros da sociedade, mas não necessariamente cidadãos. É Montezuma que, discordando da emenda de
Vergueiro, se refere um pouco a contragosto aos negros como coisas.
O Pe. Dias marca sua posição no debate afirmando que não poderia
convir que fosse cidadão brasileiro qualquer um, pelo mero nascimento
no Brasil.
A convicção de que a escravatura era uma situação em liquidação
era geral desde a Independência. Não se podia compreender a agricultura sem o braço escravo; nas cidades, sem água encanada e sem esgotos, a vida não se poderia conceber sem os negros. Mas que num
futuro, não muito remoto, a escravidão iria desaparecer, era um ideal
consignado nos tratados e na consciência popular. O próprio D. Pedro 1,
em escrito identificado por Hélio Viana, mostra-se convicto da fatalidade da abolição. "Poucas pessoas ignoraram que a escravatura é o can-
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cro que r<Íi o Brasil. Po>to is lo é mister exting·ui-la." E passa a enumerar os malefícios da imtituição. (21•) Por isso mesmo na Carta elaborada sob sua direção pessoal cm 1821, nem mesmo aparece o termo
"escravo", permitindo a série de leis infelizmente tão espaçadamente
votadas.
Mas o fundamental é que a opinião pública favorecia o progresso
do escravo. Comparando a nossa situação à americana, a professora Mary
Welhelmine Williams conclui que "whereas, in most of the slave holding states of North American Union emancipation was cither discouraged or absolutely prohibited by law, because of the ever-present fear
of the free black, in Brazil it was stimulated and facilitated to a degree
unparalleled elsewhere in the history o[ Negro slavery. The source of
this altitude appears to have been !css governmental action than public
opinion, which crystallized into custom having almost the weight of
law." A respeito do clero diz a grande conhecedora da história latinoamericana; "Church mcmbership not only classed the Negro as a living
soul capable of salvation. It gave him in the priest a counselor, whose
influense was largely for the good, and a friend to whom he could
appeal for protection against injustice." (27)
A voz do Pe. José Custódio Dias na Constituinte representava, assim,
o pensamento autêntico do clero bJiasileiro.

23 /310

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Não compreende por que a emenda de Vergueiro venha suscitando
tantos debates:
"Qual o objeto deste título? Os membros da sociedade brasileira. O que são os rp.embros da sociedade brasileira? São
cidadãos brasileiros.
Isto não é senão muito conforme ao espírito deste projeto, e da ilustre comissão que o redigiu. Quando trata das
eleições diz: - Elegendo a massa dos cidadãos ativos, etc.
- Mais - São cidadãos ativos ... I.0 todos os brasileiros ingênuos e os libertos nascidos no Brasil. 2. 0 os estrangeiros
(26) VIANA, HtLIO. D. PEDRO /, jornalista. São Paulo. Ed. Melhoramentos,
1967, p. 79.
(27) WILLIAMS, MARY WELH~:LMINE. The trcatmcnt of negro slaves in the
Brazilian Empire. A comparison wilh thc U .S. Anais do Congresso Internacional de
História da Amt!rica, 1922. Revi.1ta do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Tomo 1, 1925, p. 273.
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naturalizados. - Isto supc"íc cidadãos ativos e t:ilbdão-; passivos; mas uns e outros são cidadãos."
A própria comissão entendeu, pois, as expressões como sinônimas.
Assim não há por que não aceitar a emenda de Vergueiro, tanto mais
que:
"Na época presente dá-se tanta importância a esta palavra,
que haveria grandes ciúmes e desgostos, se uma classe de brasileiros acreditasse que este título se queria fazer privativo
a outra classe. Com isto eles se não querem arrogar todos
os direitos políticos, porque eles reconhecem que nem todos
são capazes para tudo, querem, porém, ser também reconhecidos cidadãos brasileiros, isto é membros desta sociedade."
23 de setembro de 1823, t. V, p. 109.
N. ScC.
Continuava a discussão sobre a epígrafe <lo projeto. A discussão foi
adiada pela hora. A emenda de Vergueiro foi rejeitada na sessão de 24
de setembro (Ànais, t. V, p. 179).

23/311

FRANCISCO MONIZ TAVARES

Com os demais membros da Comissão de Constituição, assina o
parecer:
"A Comissão de Constituição foi presente um ofício do .Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império com
outro do Barão da Laguna, em que representa não se poder
proceder a eleição de deputados no Estado Cisplatino pela
ocupação militar da capital. A comissão, depois de ter ouvido a D. Lucas José Alves, é de parecer que se proceda da
mesma maneira e forma que se procedeu na Bahia, elegendose um deputado para a campanha, servindo de capital a já
designada pelo Governo Canelones, e reservando-se outro para
a capital de .Montevidéu, uma vez que saia da injusta opressão em que se acha."
N. ScC.

23 de setembro de 1823, t. V, p. 169.

A província Cisplatina não mandaria deputados à Assembléia Constitucional, mas só à primeira legislatura inaugurada em 1826.
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23/312

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Com os demais membros das Comissões de Constituição e Estatística, assina parecer:
"As Comissões de Constituição e Estatística, tendo em
vista a representação dos moradores do arraial de Santa Luzia, em que pedem que o dito arraial seja erigido em vila
com o especioso titulo de Vila Nova da Imperatriz, são de
parecer que lhes defira na forma requerida, por conter o
seu termo uma população maior que a de 13. 000 almas e
demais, concorrem todas as proporções e requisitos necessários ao fim proposto, mas também para poder facilitar-se
uma melhor polícia."
23 de setembro de 1823, t. V, p. 171.
23/313

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Reclama o esquecimento de uma indicação que apresentara há tempos para que se mandasse observ~r na província de Minas Gerais o
Decreto de 16 de abril de 1821 que estabeleceu nova forma à arrecadação
dos dízimos. Urge tomar uma deci~ão, porque se aproxima o tempo das
arrematações dessas rendas.
Propõe outra indicação:
"Proponho [que] se passe ordem à Junta da Fazenda da
província de Minas para que não ponha em hasta de arrematação senão os dízimos já vencidos, até que esta Assembléia
delibere sobre a execução do Decreto de 16 de abril de 1821,
oficiando-se para isso ao Governo. "
24 de setembro de 1823, t. V, p. 181.
23/314

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Discorda da opinião dos depu~ados para os quais as expressões "cidadão" e "cidadão brasileiro", são idênticas e preferem adotar a distinção entre "cidadãos ativos" e "cidadãos passivos":
"Além de que a expressão cidadão passivo me parece
pouco exata por isso qqe o cidadão, que não tem o exercício
dos direitos da sua cidai:le, deixa de ser tal, entendo que para

246

ser brasileiro basta só ou a naturalidade ou a naturalização;
e pelo contrário, para ser cidadão brasileiro é necessário que
concorram juntos a residência e a propriedade, e quamo a
mim, mui essencialmente; porque assim como para haver cidade é mister que haja território e propriedade; para ser
cidadão, para ser membro dessa cidade, é necessário que participe de uma e outra cousa; do território pela propriedade,
e da sociedade pela habitação ou residência.
A razão que milita a respeito do todo da nação, é aplicável a cada um indivíduo que faz parte dela; a residência e
a propriedade são, pois, os caracteres distintivos do cidadão.
Assim os ilotas, que habitavam a Lacônia, eram mesmo mais
numerosos que os espartiatas, e contudo, porque não possuíam
alguma propriedade, não formavam um corpo de nação. Do
que fica dito concluo que não é uma mesma cousa brasileiro
e cidadão brasileiro; assim voto contra a adição."
N.&C.

25 de setembro de 1823, t. V, p. 183.

Estava em discussão o § I.0 do art. 5.0 do projeto de Constituição
que dizia:
"São brasileiros:
1.0 Todos os homens livres habitantes do Brasil e nele residentes."
O Deputado Manuel José de Sousa França apresentara uma emenda,
para que se dissesse: "São cidadãos brasileiros etc.". A emenda, apresentada na véspera, suscitara vivo debate, que continuava na presente sessão.
É nesse debate que intervém o Pe. Rocha Franco. Passou a emenda de
Sousa França.
23/315

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Propõe que sejam considerados brasileiros todos os europeus domiciliados nas províncias do Império desde antes da época da sua adesão
à Independência.
26 de setembro de 1823, t. V, p. 190.
N.&C.
Não foi apoiada. Idéia precursora da chamada "grande naturalização" realizada pela República.
23/316

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Acha desnecessário fazer diferença entre nascidos em Portugal e nascidos no Brasil ou em outra qualquer parte da monarquia portuguesa.
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Porque tanto é cidadão brasileiro o nascido em Portugal como o nascido
no Brasil, contanto que entrassem de princípio no novo pacto social,
isto é, que reconhecessem, proclamassem e aderissem à causa da Independência. Apresenta uma emenda:
São brasileiros
"Todos os homens livres, nascidos em qualquer parte da
monarquia portuguesa, domiciliados no Brasil na época da
sua Independência, que não se opuseram a esta, ou não se
ausentaram sem licença, compreendendo-se neste número os
que andavam fora, mas que vieram em tempo."
26 de setembro de 1823, t. V, p. 191.
N.&C.

Foi apoiada, mas foi julgada prejudicada na mesma sessão, apesar
do Pe. Alencar voltar a defendê-la com as mesmas razões (Anais, t. V,

p. 195).
23/317

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Defende a idéia de que se marque uma data bem anterior à que foi
proposta para distinguir os que merecem o título de cidadãos brasileiros,
e dá as razões:
"Muitos, no último extremo, aderiram à nossa causa, mas
deixaram a suspeita de o fazerem por atemorizados de um
próximo futuro que os ameaçava de gravíssimos males, e não
por vencidos em seus corações; tais homens não merecem
conseguir nada da magnanimidade brasileira, sempre benigna, na verdade, para com os mesmos q uc destroça em combate, mas circunspecta para com aqueles que regularam o seu
procedimento pelas circunstâncias da sua situação. Isto não
é só relativo aos europeus, pois por uma fatalidade não esperada, houveram tampém brasileiros degenerados que fizeram o mesmo; e não posso convir em que tanto uns como
outros sejam admitidos ao grêmio de cidadãos para gozarem
direitos privativos dos amantes da justa causa da nossa independência e liberdade."
Todos devem merecer a proteção das leis, como sustentara a propósito da anistia, mas nem por isso concorda em que a todos se dê a posse
dos direitos de cidadão, inclusive aos que tomaram armas contra nós:
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"Porque estes bem é de ~upor que comcrvcm ódios c111 seus
corações; e se ficam entre nós serão nossos inimigos domésticos, cem vezes mais terríveis que os externos."
É importante manter a distinção
"entre os fementidos que se arrojaram a derramar o nosso
sangue, e os que nos ajudaram a levantar o edifício da nossa
Independência, que há de ser também o da nossa felicidade."
N.&C.

26 de setembro de 1823, t. V, p. 195.

Foi aprovada entretanto a emenda de Lopes Gama considerando cidadãos brasileiros "todos os portugueses domiciliados no Brasil, antes
de 12 de outubro de 1822, que expressa ou tacitamente se houverem
ligado à sociedade brasileira." (A nais, t. V, p. 190). O Pe. Custódio
Dias defendia porém a subemenda de Montezuma que propunha cancelar
a data prevista por Lopes Gama.
23/318

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Não vê razão para tanta celeuma a propósito dos deputados que se
ausentam di! sala das sessões, demorando-se às vezes para voltar. Não
compreende por que se agoniam tanto os preopinantes, quando todos
agem da mesma maneira:
''Para satisfazê-los o melhor seria proibir-se a todos o sair da
sessão, e então veríamos quem aturava; mas se isto se não
pode fazer, porque é preciso sair não só para as comissões,
mas até para satisfazer necessidades corporais, para que são
tantos reparos? Eu creio, senhores, que o que convém é deixar de estar a perder tempo com bagatelas; faça cada um
quanto puder para desempenhar as suas obrigações, porque
com falas nada se aproveita."
N. &C.

26 de setembro de 1823,

t.

V, p. l!J6.

Lopes Gama apresentara uma indicação propondo que "nas votações para o vencimento de matérias constitucionais sejam chamados Lodos
os Srs. deputados com que se abrirem as sessões, salvo os que, com permissão do Sr. Presidente, se houverem retirado." A indicação suscitara
debate, no qual interveio o Pe. Alencar.

2.f i)

~3/319

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Pede urgência para uma indicação propondo
"que na ata se declarem os votos pelos quais se vencem as
matérias e os votos contra o que se vence."
É preciso que a nação saiba que nos interessamos nos seus negócios.
Há desordem na contagem:

"Alguns Srs. deputados mal se levantam tornam a assentar-se",
criando assim confusão para a contagem .
26 de setembro de 1823, t. V, p. 197.

N.&C.

A urgência foi rejeitada .

23/320

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Fora· de opinião que, na tabela das leis das Cortes de Lisboa apli·
civeis ao Brasil, se adotasse a lei soqre a liberdade de imprensa. Saben·
do, porém, que havia uma comissão preparando um projeto sobre a
matéria, retira,ra sua indicação e propusera que se a tabela continha
outras leis das que já estavam em execução no Brasil, que essas leis de.
viam ser reputadas meros projetos a passar por todos os termos que
ordena o regimento. Com muito maior razão acha que deve ser assim
no caso em discussão, e dá os motiv.ps:
"Eu não sou dos que mais sujeitam suas opm10es ao modo
de pensar do Governo; mas eu reconheço que o Governo,
com a experiência dos negócios, está mais na razão de saber
os inconvenientes que tal ou tal lei encontra na prática, do
que eu em particular, e alguns outros senhores que não te·
mos o uso <lo Governo. Porque é que todas as constituições
dão ao chefe do Governo o veto, umas absoluto, e outras suspensivo?
Será como simples cidadão? Não seguramente; porque
então eu também queria ter o veto, como na Polônia, onde
qualquer membro o tem.
Será pelo cxplendor <los brilhantes de que estão recamadas as coroas dos reis? Não decerto; porque as constituições
se não deslumbram com esses explendores. É que todas as
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constituiç·ões reconhecem, que o Governo colocado no centro
da nação, como a aranha no centro da sua teia, vê e está ao
fato de tudo que se passa na circunferência; e como experimentado nos negócios, pode ter razões muito fortes contra
uma lei, ou parte dela; por isso lhe concedem o poder impedir a execução, dando as razões para que o corpo legislativo,
tomando-as na consideração que elas merecerem, decida com
madureza. Digo pois que devemos dar todo o peso às reflexões
do Governo para não precipitarmos o nosso juízo."
Ora, acontece que o Governo reconheceu que a lei da liberdade de
imprensa votada pelas Cortes de Lisboa não é aplicável no Brasil, a não
ser em dois artigos.
Não vê pois como votar
"a queima roupa, e precipitadamente, por uma lei tão extensa, e complicada como esta, sem que seja bem discutida em
todos os seus artigos. Se se quer que ela seja admitida, imprima-se como um projeto, reparta-se pelos Srs. deputados, e
passe por todas as discussões do regimento; de outra forma
eu não posso votar, e peço disso dispensa; ou então a ilustre
comissão, que ªP.resente o projeto, que tem preparado."
Basta lembrar que a lei prevê a apelação a um tribunal da liberdade
de imprensa, que nem existe entre nós, onde só se prevê a apelação ao
Imperador.
27 de setembro de 1823, t. V, p. 199-200.
N.&C.
A lei não foi incluída na tabela das leis portuguesas, que seriam
sancionadas pela própria Assembléia (Anais, t. V, p. 201).

23/321

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

A favor da indicação de Alencar mandando pagar aos novos oficiais
da Assembléia desde o dia do parecer.
Fora contra a admissão de servidores gratuitos. Mas, uma vez aprovada a efetivação, entende que eles não devem ser prejudicados pelos
adiamentos da votação.
27 de setembro de 1823, t. V, p. 202.
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N.&C.

Tratava-se de um parecer autorizando o serviço interino de oficiais
de secretaria da Câmara a título gracioso. O parecer, a pedido do Pe.
Resende, fora adiado na sessão de 9 de setembro, mas os pretendentes
tinham sido admitidos.
23/322

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Discussão do § 6. 0 do art. 5.0 do projeto de Constituição, que considera brasileiros os escravos que obtiveram carta de alforria;
"Julgo conveniente que este artigo passe sem discussão; lembra-me que alguns discursos de célebres oradores da Assembléia Constituinte de França produziram os desgraçados sucessos da Ilha de S. Domingos. [ ... ] Talvez entre nós alguns
Srs. deputados, arrastados de excessivo zelo a favor da humanidade, expusessem idéias (que antes convirá abafar), com
o intuito de excitar a compaixão da Assembléia sobre essa
pobre raça de homens que tão infelizes são só porque a natureza os criou tostados.' Eu direi somente que, no antigo
sistema, apenas um escravo alcançava a sua carta de alforria,
podia subir aos postos militares nos seus corpos, e tinha ingresso no sagrado ministé;rio sacerdotal, sem que se indagasse
se era ou não nascido no Brasil."
N.&C.

30 de setembro de 1823, t. V, p. 203-204.

O Deputado Sousa França objetara que muitos dos esa·avos com
alforria não tinham nascido no Brasil e portanto não podiam ser considerados cidadãos brasileiros. Propuµha assim a emenda concedendo a
cidadania somente aos libertos oriundos do Brasil. A intervenção um
tanto ambígua do Pe. Tavares impugna essa emenda.
A referência à Ilha de São Domingos prende-se ao episódio das
terríveis lutas entre os negros e as tropas francesas que, em contradição
com os princípios retumbantes da Assembléia, reduziram novamente os
negros à escravidão; 40. 000 franceses foram vítimas desta conquista
inglória.
23/323

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

O Deputado França limitava a cidadania aos libertos oriundos do
Brasil. Alencar é a favor do artigo e contra a emenda,
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'·porque ainda que pareçt que dc\'críamo,; fazer cid:1d:ios brasileiros a todos os habitanles do lerritório do Brasil, todavia
não podemos seguir rigorosamente este princípio, porque Lemos entre nós muitos que não podemos incluir nesta regTa,
sem ofender a suprema lei da salvação do Estado. É esta lei
que nos inibe de fazer cidadão aos escravos, porque além de
serem propriedade de outros, e dt: se ofender por isso cstt:
direito, se os tirássemos do patrimônio dos indivíduos a que
pertencem, amorteceríamos a agricultura, um dos primeiros
mananciais da riqueza da nação, e abriríamos um foco de desordens na sociedade, introduzindo nela de repente um bando
de homens, que saídos do cativeiro, mal poderiam guiar-se
por princípios de bem entendida liberdade.
Estabeleceu-se pois no arligo que só sejam cidadãos os
que tiverem obtido carta de alforria."
E observa com razão: se os libertos não nascidos no Brasil não podem ser cidadãos brasileiros, que poderão ser?
"Estrangeiros certamente não, porque não pertencem a
sociedade alguma, nem têm outra pátria que não seja a nossa,
nem outra religião senão a que professamos, e portanto segundo o projelo não sei o que hão de ser."
Colocando a questão numa perspectiva mais ampla, adverte à Assembléia:
"Se por princípios de sã política, devemos atalhar quanto
pudermos o comércio da escravatura para enfim o terminarmos, parece-me que vamos mais direitos a este fim concedendo logo aos libertos o foro de cidadão brasileiro, do que
exigindo para isso que se verifiquem certas condições."
E conclui:
"Vejo que um índio, logo que entra à nossa sociedade,
selvagem como é, não deixa de ser cidadão. Ele não sabe
ler nem escrever, não tem ofício nem emprego, e contudo
nada disto lhe obsta a ser reconhecido como tal. Mas os
escravos, que eu não julgo em piores circunstâncias, entendese que não devem ser admitidos apesar de que, pelo lado
dos costumes, estejam muito mais chegados aos nossos, porque tomam os de seus senhores no tempo do cativeiro."
30 de setembro de 1823, t. V, p. 204.
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N.&C.

A "prudência" com relação ao escravo é que levou o Governo da
Revolução de 1817, em que tomou parte Alencar, a recuar de seus ideais
abolicionistas iniciais. (27)

23/324

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

No assunto relativo à cidadania dos negros libertos, não desejava
falar, mas quando ouviu dizer,
"em tom profético que não há filantropia no coração daqueles que votarem por este parágrafo, tive logo uma vontade
ardente de falar. "
Defende o texto do §
Pelas emendas propostas, os
em piores condições do que
Estranha que se tenha
para combater o parágrafo

6. 0 do art. 5.0 do projeto de Constituição.
libertos ficariam agora, num regime liberal,
estavam no governo despótico.
apelado para o art. 14 do mesmo projeto,
em disclissão.

"O art. 14 diz que a liberdade religiosa no Brasil só se
estende às comunhões cristãs, e que todos que a professarem
podem gozar dos direito& políticos no Império. Quer dizer
que sendo cristão, embora não seja católico, pode gozar dos
direitos de eleger e ser eleito, e de ocupar os empregos do
Estado; mas isto não quer dizer que não será cidadão; porque
muita gente o é sem contudo gozar dos direitos políticos, que
supõe outras qualidades que a lei requer. Não sei como daqui
deduziu o nobre deputado argumento contra o parágrafo,
principalmente quanto o art. 15 declara que as outras religiões são toleradas e a sua profissão inibe o exercício dos direitos políticos de eleger, ser eleito, e ocupar empregos; mas
são cidadãos, porque para eles é que é este artigo."
Não vê pois como se possa querer excluir da cidadania brasileira por
motivos de religião, os negros libertos.
A seguir manifesta seu espanto e seu repúdio à tese do deputado
que apelou para o direito da força:

(21) WILLIAMS, MARY WILHELMINE.
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Op. cit.

''É um absurdo: ninguém h;í hoje que reconheça esse direito
fundado em violência e injustiça.
Digo que é perigoso e subversivo, porque destroe a firmeza e estabilidade do Governo da nação. Por este princípio
desde que eu tivesse força me faria Imperador do Brasil, e
o ficava sendo de fato e de direito, pois que o direito da
força é um direito bem reconhecido, no sentir do nobre deputado. Nem se me pode objetar que eu não tenho força; porque eu mesmo não me posso assegurar isso, e não seria o
primeiro usurpador que tem havido; eu tiranizaria a nação,
usurparia os seus direitos, e ficava por isso mesmo sendo um
legítimo senhor. Se o direito da força fosse um direito reconhecido, o nobre deputado não estava livre, de que eu, se
tivesse força, o agarrasse, e levasse para o deserto, onde ninguém lhe pudesse valer, e ficava de fato e de direito sendo
seu senhor. Não passem pois semelhantes princípios."

Apóia o parágrafo com a emenda de Silva Lisboa.
N.&C.

30 de setembro de 1823, t. V, p. 208.

O Pe. Resende argumenta especialmente contra Almeida e Albuquerque (Anais, t. V, p. 205).
23/325

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Volta a tratar do mesmo tema para rebater novas objeções ao projeto. Dar a cidadania aos negros libertos é o modo mais eficaz de superar a rivalidade gerada pelo tratamento que lhes davam os portugueses:
"Sr. P·residente, o desprezo e o menoscabo, com que os portugueses tratavam os colonos do Brasil, plantou essa rivalidade, tão antiga em muitas províncias ou em todo o Império;
rivalidade que tanto mal tem feito à paz e harmonia.
O desprezo com que os senhores ou os brancos tratam
os libertos dará origem e terá dado a essa aversão entre ambos.
A ilustre comissão parece que reconheceu que isso era
um veneno no Brasil e não podendo separá-lo, procurou com
este parágrafo neutralizà-lo. Convinha por ventura conservar
no Brasil, como estrangeira classe, essa que o nobre deputado
confessa ser numerosa?
Convinha arredá-la de nós? Nem podia, nem convinha.
Era pois necessário curar essa aversão que eles nos deviam
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ter, se os tratássemos com desprezo; era necessário fazer que
eles tivessem interesse em ligar-se a nós pelos foros de cidadão, e neutralizar assim o veneno."
N.&C.

30 de setembro de 1823, t. V, p. 209.

Passou o artigo com a emenda de Silva Lisboa que rezava: "Os libertos que adquiriram sua libenlade por qualquer titulo legitimo." O
artigo em discussão dava o título de cidadão brasileiro aos negros libertos
e aos filhos de mãe brasileira. O discurso do Pe. Venâncio é importante
para o estudo da evolução da idéia abolicionista.
23/326

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Sugere sessão secreta para tratar dos assuntos da Cisplatina.
30 de setembro de 1823, t. V, p. 211.
N.&C.
Alencar apóia uma indicação qe Vergueiro instando com o Governo
que envie as informações solicitad~s sobre os negócios de Montevidéu.
O Pe. Alencar sugere uma comissão para estudar o assunto a ser tratado
em sessão secreta.
23/327

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

A propósito da adesão do Maranhão à Independência.
"Creio que este suçesso não pode excitar menos o nosso
júbilo, [que o da adesão da Bahia], nem é justo que os povos
do Maranhão se persuadam que é menor a nossa satisfação."
2 de outubro de 1823, t. VI, p. 8.

N. 8cC.
Acabara de chegar do Maranhão, após 43 dias de viagem, o bergantim Maria, enviado pelo Almirante Lord Cochrane com a notícia
"de haver feito que a(1uela província proclamasse em 28 de julho a sua
independência política, adesão ao Império brazilico e Governo do mesmo augusto senhor," o Imperador, a quem era endereçada a mensagem.
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VENÂNCIO HENRIQUES DE RESEi'\DE

Discussão do § do art. 5.0 do projeto constitucional: São brasileiros
"os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja sua religião."
Propõe a supressão da segunda parte do parágrafo.
2 de outubro de 1823, t. VI, p. 9.
N.&C.

Foi rejeitada a emenda.
23/329

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Vota contra a indicação que propunha fosse enviada uma deputaçãó
ao Imperador, para cumprimentá-lo pela restauração da província do
Maranhão. A razão em que se louva é o fato de não se ter procedido
desse modo com relação à Bahia:
"Nós não devemos excitar ciúmes entre as províncias,
antes convém remover todos os motivos que possam produzilo e mostrar por nossa conduta que estimamos e promovemos
com igualdade o bem de todas elas."
4 de outubro de 1823, t. VI, p. 22.
N.&C.

A indicação foi rejeitada.
23/330

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Contrá.rio ao adiamento da sanção do projeto sobre o Governo das
províncias. Os deputados
"não precisam dessa delonga e sabem já como hão de ve>tar. [ ... ] E eu, Sr. Presidente, quisera que desde já se desse
destino a este projeto, ou seja aprovado, ou rejeitado, acabemos com isso. "
6 de outubro de 1823, t. VI, p. 31.
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N.&C.
Carneiro da Cunha propusera que o projeto ficasse sobre a mesa
por três dias, para que os deputados que não tinham assistido às discussões pudessem ter tempo para examiná-lo. É contra essa indicação
que argumenta o Pe. Resende. Entretanto decidiu-se adiar a sanção por
três dias.
23/331

JOSÉ CUSTóDlO DIAS

Apresenta emenda ao n. 0 I, do art. 7. 0 do projeto da Constituição:
onde se diz "a liberdade pessoal", diga-se:
"A liberdade pessoal que a lei marcar."
N.&C.

7 de outubro de 1823, t. VI, p. 39.

Começava a discussão do art. 7. 0 , que tratava dos direitos individuais. O artigo dizia: "A Constituição garante:
J - A liberdade pessoal.
II - O juízo por jurados. ,
IIl - A liberdade religiosa.
IV - A liberdade de indústria.
V - A inviolabilidade da propriedade.
VI - A liberdade da imprepsa." (Anais, t. V, p. 7).
O debate se estabelecera em torno do n. 0 I, julgando alguns que
era muito lato, e propondo outros algumas explicitações. O Pe. Custódio
Dias acha que as precisões deviam ser objeto de legislação ulterior. A
emenda do Pe. Dias foi rejeitada; o n.0 I passou sem emendas.
23/332

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Referindo-se ao n.0 III do mesmo artigo, julga que a matéria, relativa à liberdade religiosa, deveria declarar melhor os limites dessa liberdade. Votará porém pelo texto como está redigido, porque assim se
fez sobre os n. 0 • I e II, já aprovaçlos, e porque o assunto será definido
melhor no art. 14. De mais a mais:
"No estado atual do ~rasil, é preciso apresentar aos povos
logo a princípio estas garantias assim mesmo genericamente
concebidas; depois iremos fazendo as excepções necessárias,
o que, como já disse, i1ão destruirá a regra geral.
7 de outubro de 1823, t. VI, p. 40.
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N.&C.
Silva Lisboa propusera o adiamento da discussão desse número, para
quando fosse discutido o art. 14 do projeto que estendia a liberdade
religiosa somente às "comunhões cristãs". O Pe. Resende argumenta
contra esse adiamento.

23/333

D. JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO

Referindo-se também ao n. 0 III, que trata da liberdade religiosa,
achava que podia passar como estava porque
"o considerava como simples enunciação dum direito cujas
restrições e modificações se estabeleciam em artigos posteriores."
Porém não aprova esta liberdade no sentido amplíssimo, que se tem
falado na Câmara.
7 de outubro de 1823, t. VI, p. 40.
N.&C.
A discussão é adiada pela hora.
23/334

MANUEL RODRIGUES DA COSTA

Sobre a declaração de liberdade religiosa:
"Na verdade estabelecer-se entre nós como artigo constitucional uma tal liberdade muito me tem escandalizado. Se
não tivéssemos uma religião revelada, pela qual Deus nos
fez conhecer como o devemos adorar, tanto interior como exteriormente, poderia admitir-se esta liberdade religiosa; porém
nós temos essa religião revelada que devemos manter.[ ... ] Não
nos resta mais essa liberdade, aliás o poderíamos adorar do
mesmo modo que fazem os maometanos, os idólatras e todas
as nações bárbaras, que verdadeiramente o não conhecem.
Eu não venho aqui para expender argumentos teológicos;
mas venho obrigado da minha consciência sustentar a veracidade do juramento que prestei, e é em observância do meu
juramento que eu devo dizer que estas duas proposições são
inteiramente opostas às bases da nossa religião.
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Se depois de sermos ilustrados pela revelação, se depois
de lermos abraçado a religião católica romana, admitíssemos,
dentro em nós mesmos, um culto diferente daquele que nos
foi revelado, e adotássemos os que o demônio tem introduzido, servindo-se de seus emissários para os inculcar como
verdadeiros, levantaríamos altar contra altar dentro da mesma nação; uns seguiríamos as máximas que nos ensinam os
Santos Evangelhos de Jesus Cristo, e outros, os perversos
dogmas de Calvino, de Lutero e de muitos outros heresiarcas
que se quiseram erigir em reformadores.
Acresce mais que não há religião alguma onde a apostasia não seja crime: a maometana e todas as diversas seitas
desses intitulados reformadores olham com horror para todos
aqueles que apostatam da religião que receberam; e se isto
é assim, como iremos nós, admitindo esta liberdade religiosa
dentro de uma nação que abraçou a religião de nossos pais,
e que jurou a sua observância, autorizar o que horroriza todas
as seitas? [ ... ] Quando a nação nos elegeu para seus representantes e depositou nas nossas mãos a sua autoridade, foi
na consideração de que não só sustentaríamos os seus direitos,
mas que faríamos a sua felicidade; não foi certamente para
lhe darmos o que tantq repugna com os seus sentimentos,
princípios e deveres.
Que escândalo, senhores, para estes povos cristãos que
têm tanto em seus coraçpes a religião de nossos pais, quando
virem que desta Assembléia emanam leis que os porão talvez
na necessidade de ver nos ministérios santos, empregados
como seus diretores, bispos e párocos de diferentes seitas?[ ... ]
Se esses grandes homen~. os patriarcas da nossa fé, que sustentaram a religião católica romana à custa do seu suor e
seu sangue, ouvissem n<Jf celeste Jerusalém este decreto, pelo
qual se concede e permite aos brasileiros seguir a religião que
bem lhes parecer, que estranheza não seria a sua. [ ...]
Eis aqui porque teqdo prestado um juramento de sustentar e defender a religiãp católica romana eu me vejo na necessidade de prescrever um artigo que lhe é contrário. [ ... ]
Requeiro que não passe, mas seja excluído semelhante
artigo."

N.&C.

8 de outubro de 1823, t. VI, p. 43.

Este é o início de um sério debate sobre a liberdade religiosa, dentro de uma Constituição que rnançinha uma religião do Estado.
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23/335

l'RANCISCO MUNIZ TAVARES

A propósito da declaração ele liberdade religiosa (§ 3.0 do art. 7. 0 ),
e respondendo ao padre Manuel Rodrigues da Costa:
"Digo como Montesquieu: aqui sou político, não sou
teólogo, e já que felizmente, graças a Deus, não estamos
nesses tempos de estupidez cm que o monge São Bernardo
prometia ao senhor de Chatillon, em troco do imenso terreno
que lhe dava para a fundação da abadia ele Ligny, um espaço
de igual extensão no paraíso, como já ninguém receia ser
queimado vivo, como hereje ou heterodoxo por discordar da
opinião de teólogos, não devo eu igualmente recear de dizer
francamente a minha opinião sobre tão importante matéria. [... ] Reputo e reputarei sempre a liberdade religiosa um
dos direitos mais sagrados que pode ter o homem na sociedade. Reputo direito sagndo porque estou certíssimo que a
consciência é um santuário onde poder nenhum humano tem
direito de penetrar.
A religião é fruto ela persuasão, e a força pública nunca
persuadiu. Sigo a religião católica romana, conheço por princípios que ela é a única verdadeira; porém também conheço
que a convicção íntima da verdade não autoriza a proscrição
dos que erram.
N asei no grêmio dessa religião e pretendo, mediante os
auxílios da divina Graça, nela viver e morrer; mas se por
desventura (o que Deus não permita) a Graça me abandonar,
essa Graça sem a qual, na frase dos apóstolos e dos mais doutos varões da Igreja, nenhuma ação meritória podemos praticar; sim, se a Graça me abandonar e eu passar a sebruir
outra religião, não desejarei ser perseguido nem inquietado
no exercício dessa religião adotada. [ ... ]
Isto posto, como poderei jamais deixar de aprovar este
artigo?
Se a religião tivesse sido sempre perfeitamente livre, ela
não teria sido jamais senão um objeto de amor e de respeito,
porque eu a considero em sua essência como a companheira
fiel, a engenhosa e infatigável amiga do desgraçado; mas não
tem sucedido assim; déspotas estúpidos e mal intencionados
têm querido por meios ainda os mais bárbaros, fazer passar a
sua crença, sem se lembrarem que a intolerância colocando a
força ao lado da fé, colocou igualmente a coragem ao lado da
dúvida.
O furor dos crentes exaltou em todas as épocas a vaidade
dos incrédulos, e o homem tem chegado desta sorte a apre-
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ciar um sistema que naturalmente deveria reputar uma desgraça; digo desgraça, porque nada considero mais doce nem
mais capaz de encher o vácuo do coração humano do que a
religião. A perseguição (ninguém mo negará) provocou sempre a resistência; a autoridade quando ameaça uma opinião
qualquer, excita à manifestação desta opinião todos os espíritos que têm algum valor.
Há no homem um princípio de revolta contra todo o
constrangimento intelectual; este princípio pode degenerar
em furor, pode ser causa de grandes crimes, mas ordinariamente reside no fundo da alma nobre; confesse quem a tem,
se é verdade ou não, o que acabo de enunciar.
Mas se ainda obstinadamente o nobre deputado que
acaba de falar, cerrando os olhos à luz, desconhecendo a evidência dos princípios que tenho emitido, julga que se devem
renovar entre nós os dias de S. Bartolomeu, se quer que se
restabeleça esse hórrido tribunal, chamado por insolência a
Santo Ofício, se quer que se acendam as fogueiras e que apareçam os potros e outros bárbaros instrumentos, com que
bestas sedentas de sangue têm tragado a humanidade, fale
sem rebuço; a opinião pública lhe fará justiça, entretanto
que eu, como ministro do evangelho, em desagravo da religião que professo, direi com toda a segurança que ela sempre condenou um tal procedimento, nunca apoiou semelhantes desvarios. Direi mais, que o Deus a quem adoro, Deus
de amor e pai dos homeq.s, não flagela, não quer ser adorado
à força; quer, segundo afirma o salmista, que voluntariamente se lhe sacrifique. Isto era bastante para convencer o nobre
deputado. Examinemos porém, os seus argumentos e vejamos
se concluem.
Disse em primeiro \ugar [ ... ] que nós, sancionando o
artigo, sancionamos a appstasia; segundo, que o artigo é contrário ao juramento que prestamos; terceiro, que o povo se
escandalizará, ou antes não sofrerá que se admita a liberdade
religiosa. " [ ... ]
Como é que se pode jamais concluir que, sancionando
nós o artigo, sancionamos a apostasia? Dizemos nós porventura
que o Governo deixará de proteger a religião católica, que
aqueles que a professaiµ serão inibidos dos direitos civis e
políticos? Se o disséssemos, então mui ajustadamente se poderia tirar uma tal conclusão, porque foram estas as armas
de que se valeu Juliano, mas tal procedimento não passou
pela cabeça de nenhum dos Srs. deputados redatores deste
projeto; pelo contrário, eles dizem mui positivamente que a
religião do Estado, a religião por excelência, é a Católica
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Romana. [ ... ] Juramos manler a religião caLólica romana. E
no art. 16 não dizemos nós que esta é a única religião mantida pelo Estado?
Quanto ao terceiro ponto:
"Nada receio. Somente que a incredulidade vá dando passos
agigantados; eu tenho observado no século presente mais
propensão para a libertinagem ou irreligião do que para o
fanatismo, dous monstros a quem cordialmente detesto.
Eu quero que o homem tenha uma religião. Se for a
católica romana, melhor. Mas, ainda que não seja, quero
sempre que a observe exatamente, porque da sua observância
pende a boa moral e com ela formam-se os bons cidadãos."
8 de outubro de 1823, t. VI, p. 43.
23/336

MANUEL RODRIGUES DA COSTA

Diz que a questão está mal colocada. O juramento não foi de não
perseguir a religião, roas defendê-la.
"Quando eu digo que não devemos admitir o artigo que
permite liberdade religiosa aos brasileiros, não é para aqueles
que apostatassem da nossa religião fossem perseguidos a ferro
e a fogo, segundo o sistema antigo; era antes para que não
se permitindo essa liberdade, se encarregasse aos pastores da
Igreja, aos bispos e aos párocos, o empregarem a força da
palavra e persuasão, a fim de sustentar no seu rebanho a
pureza da religião e da sua crença. [ ... ] Devemos não consentir esta liberdade religiosa que vai embaraçar o zelo dos
pastores da Igreja, em vez de o auxiliar, como é nosso dever."
8 de outubro de 1823, t. VI, p. 45.
23/337

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Considera ser de absoluta necessidade para a manutenção da boa
ordem e prosperidade do país, que o Governo proteja igualmente a todos
os seus súditos, seja qual for sua religião, que não lhe vete jamais o
exercício de seus respectivos cultos, como, aliás, ficou aprovado no § 8. 0
do artigo do projeto em discussão.
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"Sr. Presidente, a lição da história nos nurnstra bastantes exemplos em confirmação do que acabo de dizer, e estes
exemplos nos devem servir de farol em tão árdua questão.
Todo o Governo que não proteger as diferentes seitas religiosas, que se estabelecerem no seu país, todo o Governo que
se intrometer em matérias de religião, há de necessariamente
acarretar desgraças e misérias."
Cita exemplos dos Imperadores José II e Frederico Guilherme.
8 de outubro de 1823,

t.

VI, p. 45.

N.&C.

Responde ainda ao Pe. Rodrigues da Costa. O art. 5.0 , § 8.0 considerava brasileiros os estrangeiros naturalizados "qualquer que fosse a
sua religião. "
23/338

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Fica assustado com a intolerânci'a religiosa por parte do Deputado
Rodrigues da Co~ta.
"Louvo o seu zelo; ligado por um juramento prestado
nesta Assembléia, ele receia faltar ao seu dever, se não defender princípios que ele julga retos e verdadeiros.
Mas eu quisera que o nobre deputado se lembrasse que
um zelo acre, intolerante e inquisitorial, tem feito mais males
do que bens ao catolicismo; ele teria adquirido muito mais
filhos, e outros se não teriam segregado do seu seio, se os
ministros do culto tivessein sido tolerantes. [ ... )
Além destas razões, acrescem as opiniões gerais de todos
os políticos modernos, que nenhum Estado pode prosperar
nem ser feliz, com uma i·eligião intolerante, que an-eda de si
a população e as riqueza&."
8 de outubro de 1823, t. VI, p. 45.
N.&C.

Para tranqüilizar os que temiam a excessiva generalidade do n.O III.
do art. 7. 0 , repete as razões que o levaram a aprová-lo (v. 23/321), e
apresenta emenda: em vez de "liberqade religiosa" diga-se "uma razoável
liberdade religiosa". A emenda foi aprovada.
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23/339

JOS1': ANTül'\ 10 CALD.\S

A propósito de um parecer sobre concederem-se certas isenções à
vila de Atalaia, em Alagoas, a fim de construir-se a cadeia.
"A vila [ ... J não está em circunstâncias tão deploráveis
que lhe seja penoso pagar esse imposto; tem capitalistas e
homens abastados e não é pequeno o seu giro. Quando se
assente que ela deve ser aliviada de contribuir, parece que
isto só pode ter lugar quando todas as outras, em iguais circunstâncias, também o forem. O procedimento contrário faria ver uma particularidade ou uma espécie de privilégio, que
produziria, e com razão, o ciúme nas outras vilas."
N.&C.

8 de outubro de 1823, t. VI, p. 55.

O Pe. Caldas mostra-se isento de qualquer sentimento bairrista.
O parecer foi adiado, pedindo-se informações ao Governo.
23/340

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Argumenta que as razões apresentadas por vários oradores contra o
n. 0 III, do art. 7. 0 do projeto da Constituição, longe de prejudicá-lo, o
apóiam. Mostra a seguir que o projeto confere uma situação privilegiada ao catolicismo:
"Sr. Presidente, este projeto, tanto proteje o catolicismo, que
até passa a ser injusto com as outras seitas; ele diz que a
religião católica romana é a religião do Estado, e a única
mantida por ele; e eis aqui a injustiça. O Estado é o agregado de todos os súditos do Império, todos estes contribuem
para o Estado, e o Estado só sustenta o catolicismo, e seus
ministros; entretanto que os outros cultos são mantidos à
custa dos indivíduos que os professam; donde se segue que
os indivíduos de todas as seitas, como membros do Estado,
pagam para sustentação do culto católico, e o seu é pago por
eles cm particular.
Ainda faz mais este projeto: deixou aos bispos católicos
o direito da censura sobre os escritos religiosos dos católicos,
e aos outros não deixou essa garantia. Tudo isto é um grande favor e proteção particular prestada ao catolicismo. Todavia eu propus a minha emenda, porque não achei prudente admitir toda e qualquer religião."
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Concorda porém que a liberdade ampla concedida pelo parágrafo
poderia criar confusão:
"Ora, se admitíssemos a religião maometana, que adota
a poligamia, aí teríamos a poligamia no Brasil. o que é contra os nossos costumes; se admitíssemos religiões idólatras, aí
teríamos no Brasil idolatria; teríamos costumes opostos; o
povo seria desunido, e conseguintemente fraco. Sucederia entre nós como no Egito, que era o foco de todas as religiões,
fomentadas pelos seus déspotas com vistas de dividir para
reinar como conseguiram (À ordem.)"
Volta assim, por essa razão, a defender a emenda que propusera:
"Porque eu não julgo que seja razoável estabelecer liberdade religiosa indistintamente, admitindo entre nós religiões
com costumes e moral inteiramente opostos aos nossos; o que
decerto viria a introduzir a divisão, e portanto separação entre indivíduos da mesma nação; ficaríamos fracos, e escravizados."
9 d<i outubro de 1823, t. VI, p. 61.

N.&C.
Sobre a emenda, v. 23 / 327.
Conquanto a emenda do Pe. Resende não tenha consistência legislativa, é surpreendente a análise que ele faz da condição privilegiada
do catolicismo.
23/341

D. JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO

Desaprova toda a espécie de perseguição,
"fanatismo ou barbaridades parecidas com os procedimentos
do estinto tribunal intitulado Santo Ofício, igualmente não
podia admitir a tolerância legal de todas as religiões sem
necessidade legítima, ou por outra, o indiferentismo filosó·
fico."
9 cj.e outubro de 1823, t. VI, p. 64.
N.&C.
Continuava a discussão do n. 0 III do mesmo art. 7.0 • O texto está
truncado e os Anais conseguiram apenas um breve resumo da intervenção de D. José Caetano.
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23/342

JOSÉ CUSTóDIO DIAS
"Estou persuadido que não nos reunimos aqui para tratar
de matérias religiosas, e até sobre estes objetos seriam nulas
as nossas decisões, porque não viemos autorizados para isso.
A nossa religião é a que os nossos constituintes seguem e hão
de seguir, com a mercê de Deus, até a consumação dos séculos,
isto é, a Católica Apostólica Romana; aberrar dela seria
aberrar da eterna felicidade."

Defende pois o texto do n. 0 III, porque os artigos do projeto não
envolvem nenhuma aberração da nossa santa religião:
"Neles se diz que a religião do Estado é a que nós seguimos,
e que está nos nossos corações e nos nossos constituintes, católicos de origem e de vontade; logo o que se diz neste parágrafo há de entender-se com as modificações adiante expressadas . "
E conclui:

N.&C.

"que a liberdade religiosa é um direito individual, é indubitável, porque Deus não quer coisas obrigadas; é livre ao homem escolher esta ou aquela religião; se errar na escolha, ele
o pagará; nem os meios coactivos podem fazer senão hipócritas."
9 de outubro de 1823, l. VI, p. 65.

Foi aprovado o artigo como na redação do projeto, caindo todas as
emendas. Todas as intervenções anteriores fazem parte do debate sobre
o problema da liberdade e da tolerância religiosa, que só há bem pouco.
no Concílio Vaticano II, recebeu da Igreja uma solução bem próxima
da defendida pelos padres parlamentares. O art. 16 do projeto da Constituição dizia: "A religião católica, apostólica, romana é a religião do
Estado por execelência e única manteúda por ele." O art. 14 porém
estabelecia: "A liberdade religiosa no Brasil só se estende às comunhões
cristãs; todos os que as professarem podem gozar dos direitos políticos do
Império." E o art. 15 acrescentava: "As outras religiões, além da cristã,
são apenas toleradas, e a sua profissão inibe o exercício dos direitos
poli ticos . "
Tobias Monteiro toma-se de grande entusiasmo diante da atitude
tios padres constituintes: "Viu-se então o belo espetáculo de levantaremse alguns padres, pondo a liberdade à altura da fé. Eram homens vindos
das lutas da Independência, no Norte e em Minas Gerais, alguns deles,
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como Venâncio Henriques, até suspeitos de espírito republicano, fundamento com que se lhe quis vedar a entrada na Assembléia. Venâncio
mostrava como a intolerância católica preparada na Inglaterra, por meio
das pretensões dos delegados catúlicos e dos papas, o terreno da antipatia sobre que Henrique VIII pudera fundar o ato da separação da
Igreja Romana. Mons. Muniz Tavares, o historiador da Revolução Republicana de 1817, não desejaria ser perseguido se a divina graça o abandonasse um dia e o deixasse passar a outra religião. Sustentava a liberdade religiosa como 'um dos direitos mais sagrados do homem', contra o
qual não valem as compressões da tirania: 'Colocando a força ao lado
da fé, a intolerância colocou igualmente a coragem ao lado da dúvida.'
Deus não quer ser adorado à força, nem mediante hecatombes, como a
da noite de São Bartolomeu cm França, nem ao clarão das fogueiras
ateadas por 'esse tórrido tribunal do Santo Ofício'. Aos dois liberais
de Pernambuco, uniu-se outro padre, Rocha Franco, deputado por Minas,
pleiteando os direitos civis para os judeus, cuja religião, se não fora a
mãe fora a aia do cristianismo. Judeus tinham sido Maria, o Batista,
os Apóstolos, Santo Elias e o próprio Jesus. 'Não sei que se possa dar
religião sem liberdade', concluía esse sacerdote, em cuja boca parecia
passar um sopro da palavra do Cristo, cuja doutrina, fonte consoladora
da tolerância e de amor, tantos ,falsos corifeus procuraram deturpar.
Venâncio Henriques amparou-lhe 'lf idéia: o catolicismo funda-se no judaísmo, e b;iseava nos seus livros :;antos a verdade pregada; dele só se
afastara por ter reconhecido o Messias, que o povo de Israel não quisera
aceitar. Nunca a Constituinte se ergueu tão alto, como nos dias dessa
discussão memorável, onde, cm nome da fé, a liberdade religiosa ern calorosamente pregada e deEendida por sacerdotes, contra velhos legistas
que lhe não davam guarida."
Será conveniente acrescentar ciuc no texto constitucional submetido
às câmaras municipais e jurado pelo Imperador, como Constituição do
Império, aqueles artigos ficaram r~duzidos à seguinte redação: "Art. 5.0
- A religião católica, apostólica, romana continuará a ser a religião do
Império. Todas as outras rel igiõcs serão permitidas com seu culto d0méstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma
exterior de templo." A cláusula final relativa à forma dos templos é a
repetição de artigos constantes em tratados portugueses anteriores. No
Tratado de Comércio de 1810, art. 12, o soberano português permitiu
aos ingleses construírem templos anglicanos, contanto, porém, que "as
igrejas fossem construídas de tal mpdo que externamente se assemelhassem
a casas de habitação." (2e)
O princípio da liberdade religiosa dominante na Constituinte estava
longe de ser generalizado no mundo ocidental no início do século. "Tum
(28)

268

Leis do Brasil. 1810-1811. Rio de Janeiro, 1892. p. 60.

wherc you 11 ill in .Eurupe", observ;1 llilaire lklloc, "\Vhen Lhe pruccss
was ín full powcr during thc nineteenth century, you tind evernhere in
the catholic provincies profound moral dissention, in the noncatholic
the rule of supremacy of hostile powers over catholic minorities; ncvcr
the reverse. " (29)
Quanto à América, observa um dos maiores especialistas, os países
latinos e católicos se anteciparam aos Estados Unidos na concessão da
liberdade religiosa. "A adoção de legislação completa, estabelecendo a
liberdade de cultos, não atingiu os Estados Unidos senão quando já ia
muito avançado o séc. XIX. Posto que a Constituição Federal proibia
o estabelecimento de uma religião oficial, os Estados conservaram esta
regalia e alguns o mantiveram por duas gerações após a Independência.
A Igreja protestante oficial não se separou completamente do Estado
dé Massachusetts senão em 1833. Já por essa altura se estabelecera a to·
lerância religiosa em muitas repúblicas hispano-americanas." (3º)
"A liberdade de cultos na Inglaterra", lembra um erudito historiador venezuelano, "data de 1829. E mesmo assim a desigualdade cm matéria religiosa permanecia tão profunda naquele país que, ainda em 1850,
QS membros do parlamento deviam prestar juramento de fé anglicana e
anti-romana." (31)
23/313

N. &C.

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
"O § 5.0 poderia dizer tudo, mas não obstante isto, o
projeto traz o [direito] da liberdade pessoal, o da liberdade
de indústria, o da liberdade de imprensa, que tudo se reduz
ao direito de propriedade. Por isto não julgo fora de propósito mandar à mesa um parágrafo adicional sobre a inviolabilidade da casa do cidadão."
Apresenta uma emenda neste sentido. Sua emenda é
apoiada.
10 de outubro de 1823, t. VI, p. 67.

Seguem-se nos artigos seguintes as declarações de direitos habituais
nas constituições liberais, mais ou menos moldadas pela Declaração dos
Direitos da Assembléia Francesa de 1791.
(29) BELLOC, HILAIRE. Richeliett. Hamburg. 1932, p. 22.
(30) GRIFFIN, CHARLES C. Unidad y Variedad en la História Americana.
"Ensayos sobre la História dei Nucvo Mundo". México, Institut-0 Pan·Amcricano de
Geografia e História. 1951, p. 97.
(31) D. PARRA-PEREZ. F.l llt'gimen Espalihol m Ven<'zttela. Madrid. Ed. Morata.
1932, p. 107.
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23/34'1

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Favorável à concessão da licença a José Bonifácio,
"porque a sua honra e probidade nos obriga a crer que ele
tem justos motivos."
10 de outubro de 1823, t. VI, p. 68.

N.&C.

Tratava-se de uma licença para ser dispensado dos trabalhos da
Assembléia, por motivos de saúde.
Foi concedida a licença.

23/345

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Propõe e justifica uma emenda à lei sobre o Governo das províncias:

N.&C.

Ao Conselho compete examinar as contas do presidente e
as dos conselhos, depois de legalizadas a aprovadas pelo corregedor da comarca. "
11 de outubro de 1823, t. VI, p. 72.

Foi aprovada.

23/346

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE
"Há pouco ouvi qµeixar-se o ministro no seu ofício que
as desordens que vão pelas províncias do Norte nascem da
liberdade da imprensa; nunca essa liberdade se acabe entre
nósl"

Vota também a favor da indicação do Sr. Carneiro da Cunha que
propõe
"que se peçam esclarecimentos acerca da portaria de 2 de
agosto do Ministro da Guerra, remetida à Junta da província
da Bahia, que manda remeter para o Rio de Janeiro os prisioneiros de guerra; e que se tiverem sentado praça alguns lusitanos do mesmo batalhão do Imperador, estes não desembarquem, e que sejam mandados para Portugal."
11 de outubro de 1823, t. VI, p. 79.
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N.&C.
A liberdade de imprensa já era um direito garantido pela primeira
Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1791. O liberalismo
ateava em todos os espíritos uma ingênua aspiração à liberdade, e é
comovedor que na jovem nação se debatesse o assunto da liberdade de
imprensa a propósito da elaboração de sua primeira Constituição. Mas
foi através desses debates que se consolidou a profunda tradição demo·
crática do povo brasileiro, como foi à sombra desse direito, da liberdade
de imprensa, que ia começar uma admirável atividade editorial, em escala comunitária e municipal. Como o atesta Raul Lima (32), só nas
Alagoas, pelos fins do século, se publicavam 14 pequenos jornais, mais
exatamente, semanários, impressos em humildes tipografias manuais, que
testemunham uma surpreendente vida cultural nos mais remotos rincões da pátria .
O Pe. Resende lembra que, em artigo do Diário do Governo, n.0
52, espalha-se o boato de uma contra-revolução no Brasil. A portaria do
Ministro da Guerra, João Vieira de Carvalho, Marquês de Lajes, dava
certo fundamento a esse boato, porque resultava em "emparelhar, e
tratar como cordiais amigos hoje, aqueles que ontem nos combateram,
e derramaram o sangue brasileiro."
(V. intervenção seguinte) .

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

23/347

Sobre o parecer relativo ao destino dos 63 presos existentes na Bahia,
que acha que se deve mandá-los para o degredo na Ásia e África. O
Pe. Dias pensa que:
"Estes homens são dignos da nossa compa1xao, não só por
terem entrado no nosso território, como por estarmos em
guerra com o seu país.
Não me parece justo fazê-los passar o mar em tanta distância depois de uma prolongada prisão. [ ... ] Mandá-los para
Portugal agora é o desterro mais rigoroso que se lhes pode
dar. [... ] Meu voto é que não pioremos a sorte destes desgraçados, e por isso melhor será que eles sigam o destino
que quiserem."

13 de outubro de 1823, t. VI, p. 90.

------(32)

LIMA, RAUL. O Fio do Tempo. Recife, Universidade de Pernambuco. 1970.
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N.&C.
Trata-se dos prisioneiros portugueses, capturados na Guerra de Independência da Bahia. O Ministro da Guerra mandara remeter ao Rio
de Janeiro os que quisessem assentar praça no Exército do Brasil por
quatro anos. Carneiro da Cunha protesta contra a incorporação de homens que têm as mãos sujas de sangue de honrados brasileiros. Pede
esclarecimentos. É apoiado por Antônio Carlos. Propõe-se pedir a demissão do ministro, que era o Marquês ele Lajes, português. O Pe. Dias
volta a defender sua tese em resposta a Andrada Machado que insistia
em enviar os prisioneiros para Portugal, para que lá o Governo decidisse sobre a seu destino (A nais, t. VI, p. 91).

23/348

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Sobre as remessas dos presos na Bahia para a África ou Ásia, observa:
"A idéia que deve fazer-se de um homem que vem de Portugal para daqui ser mandado para Angola é a de um desamparado. [ ... ]
'
Só quem nunca viu o que vai pelas prisões com esses
infelizes é que pode opinar por esse modo. Eu vi muitos, demorados anos, na prisão por não poderem ir para o degredo. [... ] Quem há de levar estes homens para fora do Império?"

N.&C.

13 de outubro de 1823, t. VI, p. 91.

Decidiu-se que o Governo os deixasse ir para onde quisessem contanto que fossem para fora do Império.

23/349

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Ao entrar em discussão o art. 8.0 do projeto de Constituição: "nenhum brasileiro será obrigado a prestar gratuitamente, contra sua vontade, serviços pessoais," apresen~ou uma emenda supressiva das palavras
"contra a sua vontal'.fe."
14 de outubro de 1823, t. VI, p. 93.
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N.&C.
A emenda não foi apoiada.
23/350

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

Apresenta também uma emenda ao art. 8. 0 :
"Nenhum cidadão brasileiro será obrigado a prestar serviços contra sua vontade, salvos os casos da salvação da pátria
e serviços municipais."
N.&C.

14 de outubro de 1823, t. VI, p. 93.

Foi apoiada.
O artigo foi aprovado sem as emendas.
23/351

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Discute-se o episódio da fuga da corveta Liberal. Antônio Carlos
pede informações. Pe. Resende vota contra.

"t preciso sabermos uma cousa: veio essa corveta? Está
aí? Pois se ela ainda não chegou, como pode o Governo
informar sobre essa fuga e levantamento de bloqueio?"
N.&C.

14 de outubro de 1823, t. VI, p. 95.

A Assembléia decidiu que não era objeto de deliberação.
Uma corveta chamada Liberal escapara ao cerco posto pela Marinh:1 ao porto de Montevidéu, e a esquadra brasileira não a alcançara.
Sousa França afirma que não compete à Assembléia intrometer-se num
caso que est;\ sendo apurado pelo Governo, já que não é caso de salvação da pátria.

2!l /352

JOSÉ ANTôNIO CALDAS

Envia à mesa indicação pedindo a convocação do suplente de Alagoas, dado o não comparecimento do Deputado Miguel Joaquim de Cerqueira e Silva:
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"Convém que quanto antes se complete a representação nacional; estamos com o maior trabalho entre mãos; e é justo
ouvir sobre ele os representantes das diferentes províncias."
N.&C.

11 de outubro de 1823, t. VI, p. 96.

Foi à Comissão de Poderes. O Deputado Cerqueira e Silva, magis·
trado, deputado por Alagoas, não tomou assento na Câmara.
23/353

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Discutindo-se a prisão em flagrante delito, apresenta uma emenda
aditiva: "que se acrescenta à cláusula 'em flagrante delito' a cláusula 'ou
imediatamente a ele'.
Apresenta também uma emenda supressiva, retirando a referência
às ordenanças militares.
15 de outubro de 1823, t. VI, p. 101.
N.&C.
A primeira emenda não foi ftprovada.
Permaneceu a exceção do caso das ordenanças militares.
Discussão do art. 11 do projeto de Constituição que dizia:
"Nenhuma brasileiro será preso, à exceção de flagrante delito, senão
em virtude de ordem do juiz, ou resolução da sala dos deputados, no
caso em que lhe compete decretar a acusação, que lhe devem ser mostradas no momento da prisão; iexcetua-se o que determinam as ordenanças militares respeito à disciplina e recrutamento do exército."
Houve emendas a respeito da cláusula final, que foi, afinal, mantida. As "ordenanças militares" eram o regulamento disciplinar do exér·
cito, redigidas pelo Conde de Lippe, reorganizador do exército no tempo de Pombal, conhecidas como ,'código do Conde Lippe", e que vigoraram até a República. Nelas se estabelecia o castigo corporal: a chibata ou as pranchadas.
23/354

JOSÉ CUSTóDIO DIAS

"A matéria é tão conhecida e de taJ escândalo, que é escusado pedir informações ao Governo; o que é preciso é remediar já este mal, sobre que tem havido infinitos requerimentos e queixas de povos."
15 de outubro de 1823, t. VI, p. 102.
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N.&C.
O Deputado Resende Costa apresentara indicação cujo objeto era
"reformar as quotas das conhecenças e mais direilos paroquiais do bispado de Mariana." A Comissão Eclesiástica dera seu parecer a respeito,
solicitando informações ao Governo. É contra esse parecer que se insurge o Pe. Custódio Dias. O parecer é assinado pelos três membros da
mesma comissão: o Bispo Capelão-mor José Caetano da Silva Coutinho,
os P.•• Rocha Franco e Pinheiro de Oliveira. O pedido de informações
foi aprovado, com urgência.
23/355

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Discorda do parecer da Comissão de Fazenda que indeferia o pedido
da Junta da Fazenda do Rio Grande do Norte para arrematar 2.000
quintais de pau-brasil, e obrigando a Junta da Fazenda de Pernambuco
a suprir o déficit do Rio Grande do Norte.
"Ainda assim não sei que obrigação tem uma província
de remediar os desvarios de outra. A Junta do Governo do
Rio Grande do Norte entrou com mão larga a criar corpos
e empregados, e por isso as rendas, que até 1820 chegavam
para as suas despesas, não são atualmente bastantes."
Propõe que se reduza o batalhão ao estado em que se encontrava
em 1807 e que se desfaça a Junta da Fazenda, por ser inútil pelo pouco
que lá há para fazer.
18 de outubro de 1823, t. VI, p. 104.
N.&C.
O parecer da Comissão de Fazenda fora apresentado na sessão de 23
de setembro e sua discussão fora adiada (Anais, t. VI, p. 72). Foi decidido encaminhar o caso ao Governo.
23/356

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Discutindo-se o art. 12 do projeto de Constituição, sobre a liberdade
de locomoção, propõe sua supressão.
"Os encarregados da polícia sempre hão de achar meios
de fazer nascer entraves à saída do cidadão."
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inocente povo e tropa de l\:ruambnto, como crimes, fatos
que só provam que eles têm sido muito conseqüentes com
os princípios que se lhes tem dado."
Lembra que não era. a primeira vez que em Pernambuco
"súditos têm prendido e deposto a seus superiores."
Lembra ainda que de certa feita, quando isso acontecera,
"este fato com outros foram louvados e agradecidos ao povo
e tropa por uma portaria em nome de Sua Majestade."
Diante destes louvores,
"prevenidos de que Sua Majestade aprovaria tudo o que fizessem a bem da causa do Brasil (ao menos foi assim que
o Governo da província lhes anunciou), e incitados pela carta do intendente geral da polícia, eles entenderam que era
bom para o Brasil prender o Governador-das-armas e depor
o Presidente e Secretário do Governo. Onde est{1 aqui o
crime?"
Requer que a Assembléia exigia de Andrada Machado a portaria
mencionada, para poder mais cabalmente defender a honra de sua província,
"pela qual darei até a última gota de meu sangue."

22 de outubro de 1823, t. VI, p. 130.
N.&C.

Chegara à Comisão de Legislação um ofício do i\Iinistro do Império
informando que, no dia 15 de setembro, parte da tropa tinha prendido
o Governador.de-armas, o Presidente e o Secretário do Governo civil de
Pernambuco, por estarem estes munidos "de instruções secretas para
arvorar o despotismo e aclamar no dia 12 de outubro absoluto o Jmperador." As comissões apresentam parecer a respeito, atribuindo as desordens à excessiva liberdade de imprensa, autorizando o Governo a tomar
as medidas e<1 bíveis. É contra esse parecer que se insurge o Pe. Resende
de modo um tanto patético. Parecia-lhe que a decisão repressiva não
er::i inspirada apenas no desejo de coibir a insubordinação, mas de apoiar
secretamente a tendência absolutista. Ü5 P.•·• ;vruniz Tavares e Pinheiro
de Oliveira ;issinam o parecer.
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23/359

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Apesar de se encontrar ainda de licença para tratamento de saúde,
julgou de seu dever vir participar da discussão da

,-

"importantíssima questão dos jurados."
Deseja associar suas frac;is vozes aos
"enérgicos e eloqüentes discursos dos ilustres campeões que
têm advogado a causa da liberdade brasileira, sustentando
essa santíssima instituição dos jurados, primeiro garante da
segurança individual do cidadão, e sem a qual debalde trabalharíamos por ser livres."
Explicita logo o seu voto
"para que se admitam desde já os jurados tanto no crime
como no cível,"

contrariamente ao que vem propostQ no art. 13 do projeto de Constituição.
Depois de aprovado o n. 0 II do art. 7. 0 do mesmo projeto, que garante "o juízo por jurados", julgava a questão vencida, mas como· muitos
se pronunciaram contra a instituição do júri, decidiu tomar palavra em
sua defesa.
A instituição dos jurados, cm primeiro lugar,
"é conforme às leis naturais, porque saindo o homem do estado da natureza e entrando na sociedade, e pelo conseguinte
privando-se do direito natural de se fazer justiça por suas
próprias mãos, nada lhe é mais natural do que consentir que
lhe administrem essa justjça homens de sua escolha, de sua
confiança, e que de perto o conheçam, para bem poderem
julgar da moralidade das suas ações."
Ela é conforme à essência da soi:iedade
"porque sendo esta instituída para se conservarem as leis naturais, toda a instituição <JUe mais concorrer, como esta, para
preservar essas leis naturais, é mais conforme ao fim e essência da mesma sociedade. "
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Ela é adaptada ao sistema constitucional, cuja primeira maxuna é
dividir com os indivíduos as atribuições dos que estão incumbidos do
exercício do poder. Exemplifica com o que se passa nos poderes legislativo e executivo, para aplicar também ao judiciário:
"pela mesma identidade de sistema, devemos no Poder Judiciário di~idir aquilo que é divisível, e como as atribuições
de julgar do fato e do direito são duas entidades mui diversas e distintas, devemos separá-las e entregá-las a diversos
indivíduos, para sermos coerentes em todo o sistema."
que

Confirma sua tese com exemplos elos germanos e da própria Roma
"teve jurados para julgarem do fato."

A instituição do júri tem inconvenientes, admite, mas isso é próprio
de todas as instituições humanas, inclusive da mesma vida em sociedade
que impõe ônus e sacrifícios. Os inconvenientes de uma instituição, como
a imprensa livre, não são motivo para abandoná-la, quando são maiores
os bens que ela garante.
Entrando no âmago da questão, defende a instituição do júri tanto
no crime como no cível:
"Tudo quanto os jurados têm a fazer, é conhecer de um
fato, e este tanto se dá no crime como cível."
Nem vale a objeção de no cível os casos serem mais controversos e
muito ligados ao direito, exigindo dos jurados formação jurídica:
"Por mais que tenha atormentado a minha cabeça, não posso
achar um caso em que não se possa conhecer o fato distinto
do direito; este pertence ao magistrado conhecer, aquele ao
jurado. Se é muito controverso, é da obrigação do magis·
trado diretor do júri, reduzi-lo a proposições claras e destacadas para os jurados responderem."
Exemplifica com o caso da prescrição, mais su.1e1ta a controvérsias
mas não impossível de ser compreendida pelos jurados, insistindo:
"Acresce que o fato criminal quase sempre é praticado
às escondidas e, pelo conseguinte, mais custoso de conhecer-se
do que o fato que é praticado publicamente e sempre constante de documentos, e por isso de mais f<icil conhecimento.
Por todas estas razões creio ser tão possível admitir-se em
umas como em outras causas."
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Admitindo mesmo que a ignorância dos jurados venha a produzir
injustiças, elas serão menores do que as cometidas pela
"chamada justiça que ora se pratica",
na qual as causas podem durar até 20 a 30 anos, com prejuízo e perda
de tempo, com benefício apenas
"da chicana e da rabulice do foro e magistrados."
Admitidos os jurados só no crime, ilude-se o direito dos cidadãos
firmado no art. 7.0, pois:
"Ninguém duvida que o cidadão, e principalmente o cidadão probo, sempre tem mais pleitos cíveis do que criminais; o mau cidadão é quase sempre quem tem as causas
crimes; e portanto vem a suceder que fica este direito mais
um direito dos homens maus da sociedade do que dos bons;
que é maior a exceção do que a regra geral; e que se deve
ilude assim o direito individual; porque este, tanto deve
existir para segurança da pessoa como da propriedade do
mesmo indivíduo.··
Passa depois a refutar os argumentos aduzidos, contra a tese que
defende, por ilustres deputados cuja& luzes respeita; porém:

"Amicus Plato scd magis amica veritas; e eu nesta ocasião
traduzo isto deste modo ·- sou muito amigo do Sr. Araújo
Lima, porém muito mais sujeito sou aos sentimentos da minha consciência e razão. "
O júri no cível foi considerado causa de subversão:
"Eu digo, pelo contdrio, que a não estabelecermos desde já
os jurados nas causas cíveis, debalde trabalharmos por melhorar a sorte dos povos; pois não conseguiremos a estabilidade das nossas instituições, se não garantirmos a segurança
da propriedade do cidad~io.
Na administração da justiça é que existem mais abusos,
e é nela que devemos fazer a maior reforma; se não praticarmos assim, os povos farão novas revoluções, vendo que não
estão remediados naquilo em que eles mais sofrem."
Admite que seja questão para a legislação ordinária, mas fundada
num dispositivo constitucional.
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Rejeita a objeção de que os brasileiros não estão preparados para
essa instituição:
"Eis aqui o chavão a que se tem sempre recorrido em
todos os tempos, em todos os lugares, para formar a oposição
à instituição dos jurados, isto é, à falta de capacidade nos
povos.
Uns recorrem a falta de luzes, como aqui já se tem feito,
e a isto se tem respondido bastantemente que os brasileiros
não estão mais ignorantes que os pretinhos da Serra · Leoa,
que os ingleses do século IX, e outros povos que têm tido
jurados."
Não é verdade, por outro lado, que os brasileiros não se dispõem
a prestar serviços gratuitamente. Cita muitos exemplos em contrário,
como os militares de 2.ª e 3.ª linha, os vereadores e os juízes ordinários.
Depois de responder a objeções menores, não vê precípitação em
admitir o júri também para causas cíveis:
"Acaso somos algum povo saído agora d;1s matas para
congregar-nos em sociedade?
Não existimos há mais de 300 anos em comunhão política? Não temos já sofrido tanto? A experiência da no5sa má
administração de. justiça não nos tem sido já tão cara e tão
prolongada?"
Todos os povos que têm tido jurados os tiveram tanto no crime
como no cível. Só os franceses, na sua Constituição de 1789, tiveram
a célebre lembrança de os admitir só no crime. '
Seria uma injustiça atacar toda a classe de magistratura, onde existem homens de bem e juízes probos,
"mas dizer-se que entre eles há muitos velhacos, tiranos, e
interesseiros, é falar verdade; dizer-se igualmente que a classe
da magistratura tem entre nós adquirido contra si a indignação e ódio do povo, é outra verdade inegável; e a desgraça é que eu acho no povo alguma razão para este procedimento. [ . .. J
Pela corrupção da Corte vexavam-se os povos, com imposições e tributos, mas isto era um mal indireto e por isso
não tanto sentido; era porém o magistrado quem ia até o
interior das terras levar a miséria e a opressão ao desgraçado
cidadão; era o magistrado quem imediatamente atentava contra a vida, honra e fazenda do cidadão; e pot:tanto é contra
o magistrado que existe maior ódio."
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Detesto, como o ilustre prcopinante, as declamações vagas, mas as
chamadas declamações dos deputados são muitas vezes a última defesa
de um povo inerme contra as injustiças dos magistrados:
"O cidadão brasileiro, torno a dizer, ainda não tem ga·
rantia alguma que o livre das injustiças, resta-lhe tão somente o recursos de seus deputados para clamarem em seu
favor e defenderem sua justiça dos ataques desses déspostas."
Não é possível esperar pela revisão dos códigos para implantar o
tribunal do júri:
"Seria ridículo o tal direito individual do cidadão de ser
julgado por jurados; porque no cível a nação não está pre·
parada, e no crime não temos códigos, que só Deus sabe
quando se farão; e portanto ficávamos com este direito, como
com a Constituição, se acaso esta fosse somente proclamada
e nunca pudesse ser feita. Não, senhores, não iludamos os
povos. É direito individual do cidadão o juízo por jurados,
hajão jurados, e nada de paliações."
N.&C.

21 de outubro de 1823, t. VI, p. 140-145.

Estava em discussão o art. 13 do projeto da Constituição, que dizia:
''Por enquanto haverá somente juradqs em matérias crimes; as cíveis
continuarão a ser decididas por juízes, e tribunais. Esta restrição dos
jurados não forma artigo constitucional." (V. 23/349).

23/360

JOSÉ CUSTó:QIO DIAS
"Eu creio que está provado, evidentemente, que são necessários os jurados; a questão que resta, a meu ver, para
decidir é, se eles hão de ter lugar somente nas causas crimes,
ou também nas cíveis."

Quanto aos membros do judiciário:
"Sei que muitos não merecem o nome de ministros e que
são a escória da magistratura, mas outros são de honrada
conduta e a moda é não fazer distinções, como sucede também com a classe eclcsi;ística, em que por causa dos maus,
se vituperam os bons.
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Dê-se pois o remédio que po<le dar-se, e satisfaça-se a
expectação dos povos que tanto desejam esta instituição; mas
haja uma lei que regule este negócio."
Propõe emenda que é apoiada:

N.&C.

"Haverão [sic] jurados no cível e crime, segundo a lei determinar."
25 de outubro de 1823, t. VI, p. 152-153.

O depoimento, em termos severos, nos revela que a Independência
não conseguira expurgar a lepra da corrupção administrativa que se instalara no Brasil colonial. Ela resistiu intacta mesmo aos tratamentos de
choque, a sugerir que é uma· tara inseparável do poder(ªª). Mas o depoimento revela também quanto é antiga a moda de denegrir toda uma
instituição, pelo mau comportamento de alguns de seus membros.
Aprovou-se o júri no crime e no cível (Anais, t. VI, p. 153).
23/361

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Defende ardorosamente os pernambucanos das acusações de Silva
Lisboa, quanto à indisciplina,
"quando esses mesmos que se apontam como perturbadores
da ordem são filhos da Bahia. "
27 de outubro de 1823, t. VI, p. 166.
23/362

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Entram em discussão conjunta os arts. 14, 15 e 16 do projeto constitucional.
O Pe. Rocha Franco diz:
'"Sr. Presidente, eu pretendia não falar nesta matéria ( ... ]
porque pertencendo ao estado eclesiástico, emitimos nossas
opiniões à face do povo, onde não falta quem confunda a
liberdade religiosa com o ateísmo, e assente consigo que dizer
(33) RIOS, JOS'f: ARTHUR. "A Tradição Mercantilista na formação brasileira".
Carta Mensal. Rio de Janeiro, Conselho Técnico da Confederação do Comércio, março,
1973.
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liberdade de religião tanto monta como dizer religião nenhuma, como se fora incompatível a liberdade com a religião;
mas já fica estabelecida a doutrina elementar deste artigo, e
a meu ver mui sabiamente, porque não sei que se possa dar
religião sem liberdade, como seja o seu primeiro santuário
o coração humano, onde não chega a força, nem a violência.
E tanto se compraz desta liberdade o autor mesmo da
religião, Deus, que o seu espírito se acompanha dela, segundo aquilo dos livros santos: ubi autem spiritus Domi11i, ibi
libertas. E o Apóstolo das gentes, depois de dizer que Abraão
tivera dous filhos, um da livre, outro da escrava, conclui
por definir esta alegoria, que nós somos filhos da livre, na
qiial se simbolizara a Igreja de Jesus Cristo. Devemos, pois,
reconhecer que um dos principais caracteres da nossa reli·
gião é o ser livre: tolher esta liberdade é confiar pouco da
santidade do Evangelho e da força das suas verdades.
Isto é para mim tão certo quanto estou persuadido que
o autor da relig·ião, Deus, só quer ;1cloradores em espírito e
verdade.
Assim é qce somos um povo santo, como lhes chama o
Ãpóstolo aos cristãos, mas um povo livre; e nem Deus quer
escravos, assim que na nossa teologia o temor servil não
bastou nunca para justificar.
Ele exclui o amor: non protest amor cum timore, misceri,
disse Marcróbio."
1

Aprova, assim os artigos. Lembra que os ingleses têm há muito
nesta Corte sua casa de oração, Selljl qualquer inconveniente.
Propõe um aditamento ao artigo, tornando extensivo essa liberdade
ao judaísmo, assim pela afinidade com a nossa,
"da qual foi como a lui matutina",
como também pela santidade das suas figuras. Se concedermos aos luteranos, calvinistas, swinglianos a liherclade, por que não a desejaremos
aos judeus?

"Porque todos sabemos que Maria Santíssima foi judia, foi
judeu o grande Batistq; [... ] foram judeus os Apóstolos;
Jesus Cristo mesmo [ ... ] foi judeu."
Apresenta emenda:
"A liberdade religiosa BO Brasil ~e estende its comunhões
cristãs e ao judaísmo, ou religião judaica."
29 de outcbro de 182!\,
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t.

VI, p.

lfül-170.

N. &C.
Em discussão os arts. 14, 15 e 16 do projeto de Constituição:
"Art. 14 - A liberdade religiosa no Brasil só se estende às comunhões cristãs; todos os que as professarem podem gozar dos direitos
políticos no Império.
Art. 15 - As outras religiões, além da cristã, são apenas toleradas
e a sua profissão inibe o exercício dos direitos políticos.
Art. 16 - A religião católica, apostólica romana é a religião do Estado por excelência e única manteúda por ele."
Curioso é que o próprio Antônio Carlos, autor do projeto, apresentou uma emenda substitutiva:
"14 - Cada membro das comunhões cristãs pode professar a sua
religião no recinto destinado para esse fim. Todos os que professarem
estas comunhões podem gozar dos direitos políticos.
15 - As outras religiões, além da cristã, são apenas toleradas e só
lhes compete o culto doméstico; e a sua profissão inibe o exercício dos
direitos políticos.
16 - A religião católica, apostólica, romana é a religião do Estado
e a única manteúda por ele; e só a ela compete o culto externo, fora das
igrejas."

23/363

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

Sente-se feliz na religião católica e convencido da pureza de sua doutrina, e da verdade de seus dogmas. Mas nem todos pensam assim:
"A maior parte segue outras religiões, e cada um diz da
sua o mesmo que nós dizemos da nossa; seguem aquela em
que foram criados, e nela praticam as virtudes civis e naturais; e nem eu, nem os bons iluminados católicos, acreditamos
que Deus seja um desposta, um tirano, armado sempre do
raio e do trovão, para ferir e exterminar aqueles que tiveram
a desgraça de nascer cm outra religião, façam eles o que fizerem."
Rejeita a doutrina dos católicos fanàticos para os quais Deus premia somente com bens temporais as virtudes praticadas pelos que seguem outras religiões.
Esses são os seus princípios. Entrclalllo, pergunta:
"i\fas tenho eu todos os brasileiros no pequeno espaço
da minha cabeça? Pensam eles todos ássim? Não nos iludamos;
no Brasil hà muitos fanáticos; os inimigos da Constituição
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não deixarão ele lançar mão disto para suscitarem os povos.
Já por aí se diz, que se quer destruir a religião; já aparecem
pasquins e sonetos, dizendo que se quer plantar o ateísmo."
Por essa razão, julga dever apresentar um aditamento ao art. 16,
mesmo reconhecendo que tal aditamento é contra os princípios que
adota:
"Mas é preciso capitular com os prejuízos do povo; o que
mais os pode chocar é a persuasão de que seus filhos ficam
com a liberdade de apostatarem da religião de seus pais, que
os criaram naquela que eles julgam única verdadeira; é deste
temor que os inimigos se hão de valer. Acrescente-se pois ao
astigo, que aquele que apostatar abraçando outra comunhão,
fique privado do exercício dos direitos políticos."
Apóia a emenda apresentada pelo Pe. Rocha Franco:
"Porque nenhum católico ainda disse que a religião judaica
era falsa; antes ela é a base em que se funda o catolicismo;
e é dos seus livros santos, que nós tiramos as provas da ver'
dade da nossa.
É certo que os judeus não crêem que o Messias tenha
já vindo; mas venham por isso mesmo, eles serão convertidos
pela luz da verdade. "
Votará também pelo art. 15, tanto mais quanto
"não esperamos ter cá maometamos, nem outros além dos
que seguem algumas das seitas cristãs."
29 de outubro de 1823, t. VI, p. 170.
N.&C.

Trata-se ele uma emenda proposta ao art. 16 ela Constituição. A
emenda foi apoiada, numa estranha incoerência com o liberalismo que
inspirara o debate sobre a matéria.
Do ponto ele vista teológico, hà uma diferença entre um apóstata
que abjura ele sua fé e um herege que nunca a teve. Do ponto de vista
legal, entretanto, ambos pertencem à mesma seita, independentemente
do modo pelo qual a ela chegaram. É curioso assim que se aprove uma
punição política para uma diferença exclusivamente teológica. A emenda talvez se explique como uma espécie de concessão dos liberais aos
espíritos conservadores da Constituinte.
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O Pe. Resende volta logo a defender seu aditamento, cm resposta a
Sousa França que o acabava de impugnar: "propus que seja privado do
uso dos direitos políticos o católico que apostatar; gente sem caráter, sem
religião, sem moral, não deve gozar destes direitos. [ ... ] Os povos chocar-se-hão, muito, persuadindo-se que nós deixávamos livre a seus filhos
o apostatarem, quando qüisessem."
23/364

VENÃNCIO HENRIQUES DE RESENDE

Discutindo-se a concessão elo título de Marquês do Maranhão a
Lorde Cochrane, observa:
"Eu estou convencido que, havendo títulos, o lord é digno
de um deles, mas essa não é a questão; a questão é se há
lei que crie essa nobreza, esses títulos no Brasil. Dizem que
quem disse monarquia, disse nobreza, disse títulos. Para mim
é isso duvidoso. [ ... ]
Ora, eu não sou oposto a que haja nobreza no Brasil; mas
digo que ela deve assentar sobre outras bases diferentes da
da Europa. Talvez no Brasil se faça inversão desses títulos,
na Europa mesmo eles têm mil diferenças. Portanto é preciso que por lei desta Assembléia se crie e se regule essa nobreza no Brasil. "
29 de outubro de 1823, t. VI, p. 178.
N.&C.

D. Pedro I concedeu a Lorde Cochrane o título de Marquês do
Maranhão. A Assembléia chocou-se porque não se aprovara ainda nenhuma disposição sobre títulos. O Imperador entendeu certamente que
a declaração de que estavam em vigor as leis portuguesas, feita em lei
da própria Assembléia, justificava a medida. Acabou sendo aceita a
mercê.
Observe-se que no Brasil não houve concessão de títulos hereditários,
nem mesmo títulos de duas ou mais vidas, como era corrente em Portugal.
23/365

D. JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO

Apresenta nova redação para os arts. 14, 15 e 16 do projeto de Constituição:
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"Art. 14 - Ninguém será perseguido por suas opiniões
religiosas, uma vez que não ofendam as leis e os costumes.
Art. 15 - A religião da nação brasileira é a católica
apostólica romana, única mantida pelo Estado.
Art. 16 - Algumas outras religiões serão toleradas, quando se verificarem motivos justos e urgentes; e o seu culto
particular ou público será determinado por lei."
N.&C.

30 de outubro de 1823, t. VI, p. 179.

Expendeu largamente as razões em que fundava sua emenda, mas
seu discurso não foi ouvido pelos taquígrafos. A emenda foi apoiada,
aliás muito mais tolerante que a emenda aditiva do Pe. Resende.
23/366

JOSÉ CUSTODIO DIAS

Apresenta uma emenda ao art. 14:
"A liberdade religiosa no Brasil estende-se a todas as religiões
que não se opõem aos bons costumes e ao Estado; este, porém, pode usar de sua auitoridade quanto aos atos e cerimônias exteriores, sem obrigar contudo alguém a tomar parte
nelas."
30 de outubro de 1823, t. VI, p. 179.

23/361

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO

Depois de fazer profissão pública de sua fé católica, volta a justificar sua emenda em favor da liberdade do judaísmo. Alega a plena
liberdade de que gozam os judeus em Roma, sob o governo dos papas,
que lhes concedem o direito do culto público. Eles subsistiram em
Portugal durante muito tempo, e
"a sua expulsão é ainda agora notada por um dos maiores
erros políticos daquele reinado; e suposto fosse então disfarçado com razões de Estado, só pode achar desculpa nos
prejuízos daquele século, que nesta parte foi o do fanatismo,
<lo qual se achava iscado o Conselho elo rei pela maior parte,
para descredito dos naturais, e que em breve devia produzir
o terrível parto da inquisição."
30 ele outubro ele 1823, t. VI, p. 179-180.
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N.&C.

A discussão foi ainda adiada pela hora.
23/368

FRANCISCO MUNIZ TAVARES

Remete um ofício ao secretário, acusando Cipriano Barata, redator
da Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco:
"Seu miserável autor só tem por fim plantar a anarquia em
minha muito amada província, sublevar os :>eus habitantes e
fazê-los separar da união brasílica."
Barata pede uma convocação de eleitores para destruir l\foniz Tavares.
Defende-se dos agravos que ali lhe são feitos e pede demissão.
N.&C.

2 de novembro de 1823, t. VI, p. 187.

Barata, incansável panfletário, envolvido na conjuração baiana de
1798, fora deputado às Cortes de Lisboa. Foi eleito deputado pela Bahia
à Constituinte, mas preferira permanecer em Pernambuco redigindo a
Sentinela (a que se seguiram diversos outros jornais com o mesmo nome) . O assunto está tratado por Hélio Viana. (M)
Em 7 de novembro, a Comissão de Constituição, em vista do requerimento de Muniz Tavares pedindo demissão por se ver atacado em sua
honra, no periódico Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco,
n. 0 54, apresenta parecer concluindo que a Câmara "não pode" conceder
a demissão. O Pe. Resende envia, aliás, emenda para se escrever "não
deve", em vez de "não pode". A emenda foi rejeitada e o parecer aprovado. (Anais, t. VI, p. 215). A resolução da Assembléia é comunicada
ao Pe. Muniz Tavares em ofício assinado pelo secretário Miguel Calmou
du Pin e Almeida. (Anais, t. VI, p. 228).
23/369

MANUEL RODRIGUES DA COSTA

Já se pronunciara a respeito do art. 14, do projeto de Constituição,
que julgava de excessiva amplitude. Fora então atacado com argumentos
(34) VIANA, HÉLIO. Contribuição li História da Imprensa no Brasil. Rio de
Janeiro, Insti111to Nacional do Livro, 1945.
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"impróprios de serem proferidos nesse lugar",
e fora tratado com pouco ou nenhum decoro,
"dizendo-se até que queria meter-me a filósofo."
Por um dever de consciência, volta sobre o assunto, propondo-se
porém a não tratar a questão como matéria teológica, mas unicamente
como matéria política:
"Se acaso a questão fosse teológica, em defesa da minha
religião eu diria tudo quanto sinto; eu faria ver por manifestos públicos para salvar a minha honra e o meu caráter,
toda a extensão de minhas idéias; era isto o que pedia o
meu dever, em primeiro lugar como católico, e em segundo
como sacerdote . "
Considera a doutrina do art. 14, concedendo direitos políticos a
todos os que professam qualquer confissão cristã,
"inteiramente contrária à política que se deve adotar e sempre se considerará o mais 'pernicioso possível, por todos aqueles que pensarem com alguma reflexão."
E dá a razão de sua tese:
"Decretar uma cousa contra o sentimento geral dos povos,
é o maior erro que se pode cometer em política; as leis devem
seguir sempre o espírito 4os povos, e não há nem pode haver
razão alguma para o contrário; ora, legislando nós para um
povo inteiramente católico, que professa -a religião católica,
apostólica, romana, se estabelecemos a liberdade religiosa cm
um ponto tão ilimitado como se acha expendido no art. 14
do projeto de Constituição, claramente o escandalizamos,
porque vamos contra a sqa vontade e atacamos os sentimentos
que tem tão ampla e energicamente manifestado."
Informa ter recebido cartas de sua província relatando os sobressaltos que tem causado a leitura desse artigo,
"que parece querer destruir pela raiz os santos mistérios da
nossa fé; [... ] e por isso cu considerarei sempre como um
sistema antipolítico o estabelecer que fica livre a qualquer
indivíduo brasileiro seguir a religião que lhe parecer, porque estou certo que é o maior de todos os erros."
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Distingue, porém, entre os brasileiros nacionais e os brasileiros c>trangeiros; argumenta somente a respeito dos primeiros.
Considera funesta as conseqüências do artigo de vez que implicita·
mente admite o abandono do catolicismo por alguma confissão cristã:
"Sempre se considerou como um erro da política dos governos admitir para os empregos públicos pessoas que se consideram imorigeradas; ora, nós não podemos duvidar que o
homem que professa uma religião e a deixa, não é de bons
costumes, nem tem moral.
O que deixa a religião católica, não a deixa porque nela
encontre coisa que ofenda a boa moral, ou ordem social;
deixa-a porque se opõe a seus depravados costumes; deixa-a
porque reprova a sua conduta estragada e porque isto se lhe
facilita com semelhante ilimitada liberdade, pois não tcmt
que se faça dele mau juízo por este procedimento.
Tais são os motivos por que deixa a religião católica,
para seguir outra qualquer, que não reprove nem censure
seus desatinos.
Ora, um homem que apresenta um caráter de semelhante
natureza é indigno de entrar nos lugares da pública administração, para a qual se devem escolher os verdadeiramente católicos e de moral irrepreensível. E com efeito como é que
não tendo esta qualidade podemos esperar deles a execução
das leis?
Como podemos esperar toda a precisa justiça e eqüidade
de um homem que abandonou a religião católica, fonte dos
bons costumes?
Ah! senhores, isto é impossível. Homens sem caráter ja·
mais podem ser bons empregados públicos, seja qual for a
administração de que os encarreguem."
Ouviu argumentar que os protestantes ingleses são mais morigcrados
que os portugueses católicos:
"Eu duvido disto, mas ao mesmo tempo não me admirarei de que assim aconteça no século presente, em que os
portugueses deixaram de ser portugueses para serem portugueses ingleses, portugueses espanhóis, portugueses turcos,
etc, e adotaram cegamente os costumes estrangeiros; mas se
consultarmos a história antiga dos nossos maiores, pasmaremos de admiração.
Eu vejo um povo todo de heróis; um povo inteiro praticando pela virtude e pela religião ações do mais esclarecido
heroísmo, quer na paz, quer na guerra; eu o vejo pegar nas
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armas e dar a vida com um júbilo extraordinário pela sua religião, já defendendo-a e já propagando-a; em fim, por todos
os lados que a examine, eu não vejo senão um composto de
ações brilhantes, uma nação de her<'>is."
Conclui fazendo veemente apelo para que não seja aprovado o artigo que viria abalar as leis pátrias civis e eclesiásticas:
"Não façamos reformas contra a vontade dos povos."
5 de novembro de 1823, t. VI, 192-194.
N. &:C.

O Pe. Rodrigues da Costa era mineiro e deputado por sua província natal. A palavra lhe foi cortada por uma brusca intervenção de
Sousa França. A propósito de sua primeira intervenção sobre o assunto,
v. 23/323. Fora o Pe. Muniz Tavares que o atacara com "argumentos
impróprios".

23/370

MANUEL RODRIGUES DA COSTA

Reclama a ordem contra Montezljlma que .atacara a classe clerical,
Montezuma esclarece que apenas se referia a "alguns vigários avarentos". O Pe. Rodrigues da Costa insiste: é estabelecido que na Câmara
não se fale contra classe alguma; ora
"padres vigários são todos",
constituem uma classe.
5 de n9vembro de 1823, t. VI, p. 201.
N. &:C.

Os três artigos sobre religião foram afinal votados a 6 de novembro
às vésperas da dissolução. Foi aprovada a i.a parte da emenda de Antônio Carlos, no art. 14, até as palavras "destinado a esse fim". Foi finalmente aprovada uma emenda de Vergueiro: "A religião católica apostólica romana é a religião do Império, única mantida por ele com
culto público; é porém livre o culto privado de todas as outras que não
forem destrutivas da moral." A emenda ao art. 16 foi aprovada. A emenda de Rocha Franco foi rejeitada. ry. Anais, t. VI, p. 207).
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23/371

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE
"Declaro que na sessão de ontem votei contra o parecer
da comissão que dispensava na lei para poder um nobre deputado ser nomeado agente diplomático em Londres."
7 de novembro de 1823, t. VI, p. 21 l.

N.&C.
A Assembléia votara a favor do parecer da Comissão de Constituição
concedendo dispensa ao Deputado Felisberto Caldeira Brant Pontes,
futuro Marquês de Barbacena, dos trabalhos da Assembléia para ser
empregado na qualidade de negociador em Londres. É contra esse parecer que declara seu voto o Pe. Resende. (V. Anais, t. VI, p. 207).
23/372

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Com outros deputados, faz declaração de voto:
"Votei que a liberdade do cullo, tanto doméstico, como
dentro do recinto dos respectivos templos, se estendesse geralmente a todas as seitas, que respeitassem a moral pública,
sendo a religião católica a religião do Estado, única por ele
manteúda."
N.&C.
V.

r; de novembro de 1823, t. VI, p. 212.

Sobre a votação dos arts. 14, 15 e 16 do projeto da Constituição,
23/359.

23/373

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Transmite à Assembléia o pedido de alguns cidadãos que querem
permissão para entrar na sala de sessões, para poderem ouvir as discussões, ficando por detrás das cadeiras dos deputados, de vez que não
há lugar na galerias.
"Sr. Presidente, eu já vi o povo à roda de nós, e não nos
fez mal algum.
O povo Sr. Presidente, não é capaz de faltar aos seus
deveres; se lhe escapou hoje um 'apoiado', houve alguma
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N.&C.

razão para isso; lisongcou-sc quando o Sr. Andrada Machado
disse que estávamos mais seguros entre o povo que entre a
tropa.·•
10 de novembro de 1823, t. VI, p. 224.

Como se vê, nos últimos dias de funcionamento da Assembléia, o
recinto que, pelas gravuras tio tempo, apresentava um aspecto de grande
seriedade, tornou-se anarquizado, com a confusão de deputados e populares. Na polêmica acerca da Constituinte que manteve com o Barão
Homem de Melo, José de Alencar (filho) focalizou exatamente este ponto: a desordem causada pela entrada do povo, a ponto de se sentirem
os deputados impedidos de se manifestar livremente. José de Alencar
(filho) chega a sustentar que alguns desses populares, eram agitadores
que estavam armados e ameaçavam os representantes não favoráveis aos
pontos de vista extremados. Dizia ter documentos da época comprobatórios dessas afirmações. Alguns deles foram, realmente, publicados. É
curioso verificar que o proponente dessa medida que tanto teria concorrido para desprestígio da Assembléia foi exatamente o Deputado Alencar, pai do romancista.
23/374

JOSÉ MARTINIANQ DE ALENCAR

Entende que fez bem o presidente permitindo a entrada do povo no
recinto da Assembléia. Mas como o presidente se queixou do abuso do
povo, que interrompeu os oradores e provocou um motim tal que ninguém se entendia, forçando-o a levante.ir a sessão, declarou que não está
convencido disso.
"Não vejo razão para atribuir à sua entrada na sala o
que ontem aconteceu. Eu fui o que propus a sua admissão,
por que estava certo que o público não era capaz de faltar
ao respeito devido à Assembléia. [ ... ] Eu não espero dele
outra cousa, e se ontem se demasiou, no que não fez bem,
houveram [sic] motivos extraordinários para isso, que nada
t~m de comum com a sua entrada na sala."
li de novembro de 1823, t. VI, p. 230.

N.&C.
Ver intervenção anterior.
23/375

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

Contra a medida de se declarar a Assembléia permanente, por considerá-Ia bastante precipitada:

"Sr. Presidente, estou mui to persuadido ljlle da energia
à precipitação não vai mais que um passo; e a precipitação
tem sido nas assembléias constituintes a causa de sua queda.
Será possível que esta Assembléia que até ao dia de hoje se
tem sustentado com prudência, se lembre agora de dar passos
precipitados!
Continua:
Portanto procedamos com prudência, peçam-se informações ao Governo sobre as causas dos movimentos das tropas,
para se ver o que convém obrar, mas não desprezemos a experiência, nada de precipitações, nada de energia demasiada.
[... ] Por ventura Sua Majestade tem interesse na dissolução
da Assembléia? Que fariam as províncias se ela se dissolvesse?
Sr. Presidente: se tal desgraça sucedesse, desmembravam-se as
províncias, o Império não era mais império, e o Imperador
deixava ele ser imperador. Mas ele seguramente não quer
isto. Pela sua própria glória, pelo seu amor pr<'>prio, não
pode tal desejar. (Apoiado). Se alguém deseja ver dissolvida
a Assembléia, dissolva-a, eu nunca contribuirei para isso. A
prudência tem sido a nossa guia, continuemos com ela."
N.&C.

11 de novembro de 1823, t. VI, p. 231.

A intervenção se refere à indicação que acabava de apresentar Andrada Machado, propondo:
"l.O Que se declare sessão permanente enquanto durarem as inquietações da capital;
2.0 Que se depute a Sua Majestade Imperial, rogando que o Governo comunique à Assembléia os motivos dos estranhos movimentos militares que perturbam a tranqüilidade desta capital;
3.0 Que se escolha urna comissão especial, que vigie sobre a seguridade da corte, e se comunique com o Governo e autoridades, a fim
de deliberar-se quais as medidas extraordinárias que demandam as nossas
delicadas circunstâncias."
Logo depois chega um oficial com um ofício do Ministro do Império, Francisco Vilela Barbosa: "De ordem de Sua Majestade o Imperador,
levo ao conhecimento de V. Ex.ª, para fazer presente à Assembléia Geral
Constituinte e Legislativa deste Império, que os oficiais da guarnição
desta Corte vieram no dia de ontem representar, submissamente à Sua
Majestade Imperial, os insultos que têm sofrido no que diz respeito à
sua honra em particular, e mormente sobre a falta do alto decoro que
é devido à augusta pessoa do mesmo senhor, sendo origem de tudo cer295

tos redatores de periódicos, e seu incendiário partido; Sua iviajestade
Imperial tendo-lhes respondido que a tropa é inteiramente passiva, e que
não deve ter influência alguma nos negócios políticos, querendo contudo
evitar qualquer desordem que pudesse acontecer, deliberou, e saiu com
a mesma para fora da cidade e se acha aquartelada no campo de São Cristóvão. Sua Majestade o Imperador certificando primeiramente à Assembléia da subordinação da tropa, do respeito desta às autoridades constituídas, e da sua firme adesão ao sistema constitucional, espera que a
mesma Assembléia haja de tomar em consideração este objeto, dando as
providências que tanto importam à tranqüilidade pública."
É votada uma comissão especial para responder ao ofício. O texto
preparado pela comissão externa o desejo da Câmara de saber de que
redatores e de que periódicos se queixa o Imperador. A resposta não
se faz esperar, na qual são indicados explícitamente Andrada Machado,
Ribeiro de Andrada e Andrada e Silva, "o que muito custa a crer a
Sua Majestade Imperial."
Já é plena "noite da agonia", como se chamou esta sessão permanente. A tropa cercava o edifício.
23/376

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR
1

Pede a suspensão da sessão enquapto se elabora o parecer sobre a
exigência da guarnição militar quanto aos jornais e aos deputados que
julga responsáveis pela agitação.
"O melhor .é voltarmos amanhã para acabarmos com
isso."
11 de npvembro de 1823, t. VI, p. 236.
N.&C.
Ribeiro de Andrada e Andrada Machado opõem-se ao Pe. Alencar
e querem a permanência da sessão. O Pe. Alencar volta a insistir: "Parece-me que pode dar-se sessão permanente sem estarmos aqui pregados
até que se termine um negócio tão complicado. Nós necessariamente havemos [de] dormir. Fique, pois, embora a sessão permanente, mas retiremo-nos porque o exige a natureza e voltemos a terminar o negócio."
23/377

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE

"O que é a Assembléia? O que é o Imperador? São dous
poderes, ambos escolhidos pela nação, e ambos encarregados
da segurança pública, que é o que atualmente não existe.
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O lmperador retira as tropas da (.apita! rnmu p;ua aciutelar algum perigo; e (1uando ele ª'sim :,e acauteb, e torna
medidas, deverão os membros da Assembléia ir dormir para
sua casa? Quando assim trabalha o chefe da nação, deve a
Assembléia estar sossegada? Creio que não é preciso nenhuma
outra reflexão para nos conservarmos em sessão permanente."
11 de novembro de 1823, t. VI, p. 237.

23/378

VENANClü HENRIQUES DE RESENDE

Vendo a atmosfera cada vez mais carregada, o Pe. Resende procura
alertar à Assembléia:
"Requeiro que se chamem todos os Srs. deputados com que
se começou a sessão para se votar sobre este negócio que merece toda a nossa consideração."
N.&C.

11 de novembro de 1823, t. VI, p. 239.

A comissão especial preparara a resposta ao segundo ofício enviado
pelo Ministro do Império. Vítrias emendas são propostas, seja exigindo
o afastamento da tropa, seja propondo a "trasladação da Assembléia
para outro ponto do Império"; é neste ponto que entra o requerimento
do Pe. Resende, que foi, aliás, rejeitado.

23/379

.JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR

É o último sacerdote que toma parte no debate com o Ministro do
Império e tenta ainda salvar a Assembléia. (Já era alta noite). Propõe-se
que a resposta do Governo volte à comissão para acrescentar os aditamentos resultantes do debate.

"Eu também voto que vá à comissão, mas quero apresentar à Assembléia uma idéia que me parece digna de toda
atenção e que se deve ter em vista antes de tomar qualquer
deliberação, ou dar alguma providência mesmo sobre a liberdade da imprensa, como a tropa espera.
Para que não pareça que a Assembléia est{1 coacta, ainda
que o não esteja, acho que primeiro se deve decidir se estamos em estado ele deliberar com a liberdade que é necessária,
porque pode parecer fora que estamos coactos; e então, ainda
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que a providência que tomássemos fosse filha da mais decidida prudência e adaptada às circunstâncias, sempre se havia
de dizer que se fez o que a tropa quis, e que para isso estava
em armas, e isto mesmo entenderá a tropa ou quem estiver
à frente dela.
Que importa que a Assembléia obre em liberdade, se
qualquer coisa que delibere, há de, pelos estrangeiros que
aqui estão e pelas províncias, considerar-se que foi o que a
tropa quis e não o que nós entendemos?
Acho, portanto, que a comissão deve tomar isto em consideração para se decidir se podemos deliberar sem que a
tropa se recolha aos seus quartéis.
Pois, diga-se à tropa, ou a quem está à sua frente, que
é preciso que ela volte aos seus quartéis, restituindo-se tudo
ao estado em que estava ante-ontem; e depois encararemos o
verdadeiro estado da questão com madura prudência, e poderemos deliberar, o que não podemos por ora fazer enquanto lá estiverem. [ ... ] É necessário tratar disto quanto antes;
ponha-se tudo em sossego como estava no sábado, pois de
outro modo não podemos deliberar, ou suspendam-se as sessões
e, no caso de durar esta crise muito tempo, dissolva-se a Assembléia. (O povo das galeri<1s gritou - Dissolver nunca. O
mesmo disse o Sr. Andrada Machado e muitos outros Srs. deputados.)
Quando digo dissolver, entendo suspender as sessões para
irmos para outra parte, porque o corpo legislativo só obra
em perfeita tranqüilidade, e no estado em que as cousas se
acham, que havemos de fazer? Nada.
É preciso pois que se esgotem todos os meios que estão
ao nosso alcance para que a tropa torne ao pé em que estava ante-ontem; e então sim, o corpo legislativo tomará as
medidas que se exigirem, tratará dos abusos da liberdade da
imprensa para que se punanp. os culpados, e cuidará de tudo
que for preciso; mas é nece~sário, torno a dizer, que a tropa
se recolha, que a tranqüilidade se restabeleça; se isto se não
conseguir (do que não estou persuadido) então dissolvamonos, e vamos estahelecer-nos em outra parte. (Apoiado)."
Após ele fala Silva Lisboa:
"Ouvi com pasmo a um Sr. deputado propor que esta
Assembléia nada delibere <intes que o Governo assegure a
tranqüilidade pública, fazendo repor a tropa nos seus aquartelamentos e, do contrário, estabeleça as suas sessões em outro
lugar. Em que lugar? Estamos no mundo da lua? Andaremos
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de capa cm colo em busca de pouso? A <JLIC!ll darcnH" ordens? Quem as executará? Sem dúvida então se vcrilicaria
o que disse o político Tácito, que, em perigos eminentes,
todos mandam, ninguém obedece - Quod in rebus trepidis
fit omnes jubere, neminem exequi."
Treplica Alencar:
"Deixemos aos velhos dizer o que quiserem, mas advirtamos que, apesar da diferença da idade, os moços também
têm prudência suficiente para pensarem nos negócios, ao me·
nos eu sempre me guio por ela, e nesta ocasião eu quisera
que procedêssemos com toda a cautela, para não destruirmos
a nossa obra por uma só precipitação. Todavia não sou do
voto do ilustre preopinante, antes creio que não estamos crn
estado de deliberar e, pelo que acabamos de ouvir ao ministro, creio que não pode haver dúvida em que a tropa volte
aos seus quartéis, para que, restabelecida a tranqüilidade,
possamos deliberar sem que se presuma que deliberamos
coactos.
O que diz o ilustre preopinantc sobre a tropa não me
agrada. A tropa está em armas, fez uma rcprcsentaç:ão e espera pelo êxito. Logo, ainda que ela se acomode com qualquer deliberação nossa, há de parecer aos estrangeiros, às províncias e à Europa, que nos sujeitamos ao capricho dela. É,
pois, preciso que se restitua a tranqüilidade, não porque cu
esteja persuadido que a tropa não tenha a devida disciplina
e subordinação, pois estou persuadido que tem, mas para
que não haja depois motivo de queixa. Eu creio que, desde
que se discute aqui este ponto, tenho falado sempre com
moderação. Porém uma vez que a tropa está junta, o chefe
da nação com ela, e que não podemos saber coisa alguma do
ministro com exação, entendo que não devemos deliberar
sem estar restabelecida a tranqüilidade. Agoniou-se muito o
nobre deputado com a minha proposta da mudança ela Assembléia, e eu insisto que ela é necessária no caso de não se conseguir o sossego. Os trabalhos cio corpo legislativo não têm
lugar no meio de pertubações, e procurar o bom desempenho
deles é descargo dos deveres a que estamos ligados aos nossos
constituintes.
Digo isto, porem, em último caso, depois de esgotados
primeiro todos os meios, porque eu ainda estou persuadido
que a ordem se há de restabelecer. Portanto mande-se dizer
ao Governo que ponha a tropa no seu antigo· estado e, se
para isso se entender preciso dirigir uma deputação a Sua

Majestade, envie-se, e por ela se lhe faça ver a necessidade de
se retirar a tropa aos seus quartéis, para se restabelecer o
sossego e nós podermos deliberar. Quando, porém, não haja
esperança alguma, então sou de voto que nos retiremos. Mas
esta pode não ser a opinião ela comissão; talvez ela julgue
que não estamos coactos e a Assembléia seguirá o que lhe
parecer.
O que eu desejo é que prossigamos com circunspecção."
N.&C.

li de novembro ele 1823. t. VI, 243-245.

O Ministro do Império, convocado, por indicação de Vergueiro, apresentara-se à Câmara. É assaltado de perguntas de vários deputados desejosos de obter informações sobre as disposições da tropa acampada em
São Cristóvão, e sobre as intenções do Imperador. As respostas do ministro são evasivas. Cruzam-se as interpelações. Aí entra a intervenção
do Pe. Alencar, propondo a retirada da tropa com a promessa da Câmara
de tratar do caso que oferecera pretexto ao golpe.
O caso era o ataque dos Andradas ao Imperador, na imprensa que
controlavam. Daí a insistência do Pe. Alencar em garantir que a Câmara, sem coacção, deliberaria sobre a liberdade de imprensa.
É o último grande discurso na Assembléia. Após pequena intervenção de Antônio Carlos, Montezuma, C~rneiro da Cunha, Costa Aguiar,
Martins Francisco e Costa Banos, decide-se encaminhar o caso à comissão.
Logo depois anunciou-se um oficial em nome de Sua Majestade e
lê-se o decreto de dissolução.
Estava encerrada a Constituinte e nplograda a primeira tentativa de
constitucionalização do país. Alencar a~nda exlama: "Não sei para que
se pede a palavra: as nossas discussões estão acabadas," e Antônio Carlos
diz o mot de la fin: "Nós já não temos que fazer aqui. O que resta é
cumprir o que Sua Majestade ordena np decreto que se acabou de ler."
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ricas. A idéia é que essa obra compreenda, na sua totalidade, os três ~eres
da llepública, muito embora a pesquisa
se tenha iniciado com o Poder Executivo.
A parte relativa aos quatro primeiros
quatriênios deve estar concluída em fins
de 1978.

5) O terceiro projeto é o levantamento·
documental do complexo industrial da
América Fabril, sob a direção de um his'.
toriador e quatro pesquisadores auxiliares, como ensaio 'para o estudo de um
caso especifico .dentro do pr0cesso de ,industrialização na área do Rio de Janeiro.
O CH vai desenvolver um programa de
publicações, quer em convênio com o
Conselho Federal de Cultura e outras entidades, quer por sua própria iniciativa.
A primeira dessas .obras é o volume Propaganda republicana (1888-18119), coletânea de discursos, mensagens e artigos de
Silva Jardim, pela primeira vez reunidos,
com mtrodução e notas de Barbosa Lima
Sobrinho.
1?. esta a segunda publicação do CH.
Publicado em convênio com a Câmara
dos Deputados, trata-se do volume inicial
de uma série em torno da atuação do clero
no parlamento brasileiro, compreendendo
oa.deba~ da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa de 1825. O plano da pesquisa foi organizado pelo Padre Fernando
Bastos de Ávila, S. J ., que contou com a
orientação e colaboração do ProfeS501"
Américo Jacobina Lacombe.
A coleta de dados esteve a cargo de
uma equipe do Centro João XXIII
(IBRADES), ficando a cargo do CH a
editoração. O volume é precedido de
uma apresentação de Francisco de Assis
Barbosa, denominada "Slnte!<e histórica",
e de um estudo do Padre Fernando Baittos de Ávila, S.J., "Sacerdócio e política",
acerca da pesquisa e da sua significação.
O wlume final da série, de quatro ou
cinco tomos, conterá os índices onomástico e analftico, além da bio-bibliografia
dos padres parlamentares.
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