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e RIADO em 1977, o Centro de Estu· 
dos Históricos da Fundação Casa de Rui 
Barbosa tem por finalidade promover e 
estimular a pesquisa histórica sobre te• 
mas sociais, econômicos e politicos da 
Primeira República (1889-19!IO), abn.ao 
gendo no entanto período maia amplo. 
a partir de 1850, ano da suspensão do 
tráfico de africanos, marco iaida1 daa 
grandes transformações que ae operam 
na fase de. transição- da Monarquia para 
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 nfvel, tais 
como bibliografias críticas, guias, ma-
nuais, dicionários bibliográficos e demais 
obras de referência, geralmente descui-
dadas ou mesmo inexistentes em noasa 
historiografia. 

Ao mesmo tempo, o CH está vivamente 
empenhado em desenvolver o treinamen· 
to e a formação técnica e profissional 
de novos historiadores, com a convocação 
de estudantes universitários, como esta· 
gíários, para a preparação dessas obras, 
sob o planejamento e orientação de pro-
fessores e pesquisadores experimentados. 

O CH trabalha •·m quatro projetos: 
l) l'ma bibliografia nítica da Primei-

ra República, com ênfase nos aspectos 
sociais e econômicos, contando para ilso 
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· 
do de 1980. 

2) O governo presidencial do Bra~il 
118811-1!130). patrocinado pela SAC (Se· 
rrctaria de Assuntos Cultu..ai~). com 
dois monitores (mestres) e seis estagiá· 
rios, dará uma visão linear da estmtura 
polftico-adminístrativa do período, com 
o elenco das leis que modificaram a es· 
trutura de ministérios e repartições, bem 
como a nominata das personagens histó-
ricas. A idéia é que essa obra compre-
enda, na sua totalidade, os três poderes 
da República, muito embora a pesquisa 
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A Catedral de Nossa Senhora da Graça, de Belém do Pará, construída em meados 
do século XVIII, estado atual, segundo fotografia cedida pelo IPHAN. Quando eleito 
deputado geral, D. Romualdo Antônio de Seixas era vigário capitular da Sé paraens~. 
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NOTA PRELIMINAR 

Criado em 1977, o Centro de Estudos Históricos da Fundação Caso 
de Rui Barbosa tem por finalidade promover e estimular a pesquisa his-
tórica sobre temas sociais, econômicos e políticos da Primeira. Repúblico 
(1889-1930), abrangendo no entanto período mais amplo, a partir de 
1850, ano da suspensão do tráfico de african1os, marco inicial das grandes 
transformações que se operam na fase de transição da Monarquia para 
a República. 

Uma das preocupações básicas do CH é a de oferecer aos professores 
e alunos das universidades instrumentos de trabalho indispensáveis ac 
bom rendimento do ensino e da pesquisa eim alto nlvel, tai.~ como bi-
bliografias críticas, guias, manuais, dicionários bibliográficos e demais 
obras de referência, geralmente descuidadas ou mesmo inexistentes em 
nossa histo.riografia. 

Ao mesmo tempo, o CH está vivamente empenhado em desenvolver 
o treinamento e a formação técnica e profissional de novos historiadores, 
com a convocação de estudantes universitários, como estagiários, para a 
preparação dessas obras, sob o planejamento e orientação de professores 
e pesquisadores experimentados. 

A presente coletânea, patrocinada pela Câmara dos Deputados e pela 
Fundação Casa de Rui Barbosa, represen1ta um trabalho preliminar sobre 
a participação do Clero na vida política brasileira, abrangendo o período 
da Independência, ao final dJo Segundo Reinado, no âmbito da Câmara 
dos Deputados. A parte relativa ao Senado, igualmente importante, será 
objeto de uma nova pesquisa, em estudos. 

O Clero no Parlamento Brasileiro, em 5 volumes, foi assim incor-
porado à série monumental dos Documentos Parlamentares, honrosa tra-
dição vinda do Império e continuada na Primeira República, e mesmo 
depois de 1945, reativada em boa hora pelas últimas Mesas das duas 



Casas do Congresso Nacional, num movimento que teve decisivo e vigo· 
raso impulso na ação do senador Petrônio Portella, nas duas vezes em 
que presidiu o Senado Federal. 

A publicação de O Clero no Parlamento Brasileiro se deve, no en-
tanto, aos esforços conjugados de alguns homens de boa vontade, que 
aqui devem ser lembrados. Em primeiro lugar, ocorre º' nome do Prto-
fessor Américo jacobina Lacombe, como autor da iniciativa, que en-
controu no Padre Fernando Bastos de Ávila, S. ]., o seu executior seguro, 
ao reunir uma equipe de jovens estudantes e pesquisadOll"es, que o auxi-
liaram na realização da difícil tarefa. 

Dai nasceu a proposta, logo acolhida e prestigiada pelo antigo pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Marco Maciel, que tornou possível a 
publicação em 1978 do primeiro volume da série, relativo à Assembléia 
Geral Co•nstitwnte e Legislativa de 1823. O novo presidente, deputado 
Flávio Marcílio, não vacilou em prosseguir o empreendiment.o encetado 
pelo seu antecessor, hoje no exercício do mandato de Governador do 
Estado de Pernambuco. Merece louvor essa atitude, que bem demonstra 
o espírito público do presidente e de seus pares da atual Mesa da Câmara 
dos Deputados, não admitindo solução dr continuidade à publicação de 
uma obra de tal envergadura. 

O segundo volume, que ora vem a lume, compreende a recensão do1S 
debates da primeira legislatura da Câm(lra dos Deputados (1826-1829). 

O volume final da série conterá um índice de todos os assuntos 
versados pelos padres parlamentares, bem, como um dicionário biobiblio-
grdf ico, oom o fim de facilitar a consulta de todos quantos se interessam 
jJela participação do Clero na vida política, que longe de ser assunto 
esgotado ou perempto torna-se da maior atualidade. 

A Fundação Casa de Rui Barbosa, através do Centro de Estudos His· 
tóricos, encarregou-se da edi~oração de O Clero no Parlamento Brasileiro, 
com a colaboração do Centro de Documentação e Informação ela Câmara 
dos Deputados. 

O retrato de D. Romualdo Antônio de Seixas, que ilustra a capa 
deste volume, foi recortado da reproduçãoi direta do álbum de S .A. Sisson, 
Galeria dos brasileiros ilustres [ ... ], Rio de janeiro, 1861, 2v., exemplar 
pertencente à biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro_. 



Rio de janeiro. A fotografia junto ao frantispício reptresenta a fachada 
da Catedral de Belém, tal como figura no Atlas dos monumentos histó-
ricos e artísticos do Brasil, Rio de Janeiro - FENAME-DAC, 1975, 
pág. 204. 

Brasília - Rio de Janeiro, junho de 1979. 

MÁRIO TELF.s DE OLIVEIRA 

Centro de Documentação e Informação 
Diretor 

FRANCISCO DE Assis BARBOSA 

Centro de Estudos Históricos 
Diretor 





PRIMEIRA LEGISLATURA 
( 1826- 1829) 

Não deixa de ser fascinante assistir ao espetáculo da aurora da vida 
parlamentar de uma nação, mesmo através de um ângulo de visão limi-
tado, qual é o nosso, ou seja, através da participação do clero no jovem 
parlamento brasileiro. 

O ritualismo solene, ao gosto da tradição pa:rlamentar da época, o 
retoricismo eufêmico em uso, não escondem nem os ímpetos juvenis das 
denúncias, nem a mesquinhez provinciana das reivindicações. 

Os membros para esta Primeira Legislatura foram escolhidos con-
forme o processo previsto na Instrução de 26 de março de 1821, isto é, 
foram eleitos em dois graus. As assembléias paroquiais elegeram os 
membros dos colégios eleitorais, compostos pelos eleitores dos distritos. 
Estes, por sua vez, escolheram os deputados para a Assembléia Geral 
Legislativa (I) . 

O início de sua atividade foi retardado pela revolução de Pernam-
buco de 1824. A junta do Governo desta província se recusava a pro-
ceder à eleição, exigindo a reconvocação dos eleitos para a Assembléia 
Constituinte. Houve longas tratativas. Tobias Monteiro diminui mui-
to o propósito cívico da resistência, revelando que seria possível um 
acordo, desde que o Imperador nomeasse presidente da província o chefe 
da Junta, que era um autêntico oligarca (2) . Dada a recusa do Jmpe-
rador, que percebeu nunca mais nomearia presidentes, se cede&se, veio 
a revolução, muito abaixo da de 1817 em nível moral. Seu mártir sin-
cero foi Frei Caneca. O presidente da Junta, Pais de Andrade, fugiu na 
hora do combate. Exilou-se, voltou anistiado, veio a ser senador, gover-
nador legal de Pernambuco e nunca mais falou no assunto. 

O dero, nessa Primeira Legislatura, teve uma representação conspí-
cua, tanto do ponto de vista numérico, quanto do ponto de vista quali-
tativo. 

Vemos participar ativamente dos u·abalhos, como deputados de suas 
respectivas províncias, sacerdotes e prelados que ilustraram a Igreja do 
Brasil. 

(1) COSTA, EDGAR: A Legislação eleitoral Brasileira. Rio de Janeiro. Imprensa 
Nacional, 1964. 

(2) MONTEIRO, TOBIAS: História do Império. Primeiro Reinado. Vol. I, p. 222. 
Rio de Janeiro, 1939. 



Foram deputados à Primeira Legislatura 23 membros do cli.tro, so-
bre um total de 103 deputados eleitos. Provinham eles das seguintes 
províncias do Império: 

Do Pará: D. Romualdo Antônio de Seixas.  
Do Piauí: Pc. Pedro Antônio Pereira Pinto do Lago.  
Da Paraíba: Pe. Galdino da Costa Vilar, Pc. Amaro de Barros de Olivei- 

ra Lima. 
De Pernambuco: Pe. Miguel José Reinaut, Pe. Inácio Pinto de Almei-

da e Castro. 
De Alagoas: Pe. Francisco de Assis Barbosa, Pe. Luís José de Barros 

Leite. 
Da Bahia: D. Marcos Antônio de Sousa, Pe. Francisco Agostinho Gomes,  

Pc. José Cardoso Pereira de Melo, Pe. José Ribeiro Soares da Rocha.  
Do Rio de Janeiro: Pe. José de Sousa Azevedo Pizarro e Araújo, Pe. Fran- 

cisco Correia Vidigal, Pe. Januário da Cunha Barbosa. 
De São Paulo: Pe. Diogo Antônio Feijó, Pe. João Crisóstomo de Oli-

veira Salgado. 
Do Rio Grande do Sul: Pe. Antônio Vieira da Soledade. 
De Minas Gerais: Pe. José Custódio Dias, Pe. Manuel Rodrigues da 

Costa, Pe. Antônio da Rocha Franco, Pe. Antônio Marques Sampaio, 
Pe. José Bento Leite Ferreira de M~Io. 

Os Padres Amaro de Barros de Oliveira Lima e Francisco Agostinho 
Gomes não chegaram a tomar assento. Na sessão de 29 de julho o Pe. 
Soledade, nomeado senador, afasta-se da Câmara. 

Não foram muitos, entretanto, os que se notabilizaram pela fre-
quência e valor de suas intervenções efil. plenário. 

Dentre os mais ativos, devem-se assinalar os nomes de José Custó-
dio Dias, Diogo Antônio Feijó e de D. Romualdo Antônio de Seixas. 

Uma análise mais atenta das comunicações feitas pelos deputados 
eclesiásticos revela certas tendências quç oferecem importante material 
para uma reflexão teológica. 

A que certamente merece maior ate11ção refere-se à visão que tinham 
das relações entre a Igreja Universal e as Igrejas Particulares. 

Não resta a menor dúvida de que, sob as aparências de um verba-
lismo respeitoso, tinham uma idéia bastante desenvolta das liberdades da 
lgreja Brasiliense, em face da Igreja Universal, representada pelo Pon-
tífice Romano. O fato é explidvel. 

A Igreja do Brasil herdara diretamente todos os privilégios e todas 
as tradições de regalismo da Igreja de Portugal. No nosso Imperador, 
D. Pedro I, encarnava-se a figura do Rej Fidelíssimo. Mas ainda. A cul-
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tura eclesiástica do alto clero era fortemente influenciada pelo galica-
nismo. 

Hoje no Brasil, como aliás em todo o mundo católico, por influên-
cia do Vaticano II, redescobre-se a significação das Igrejas Particulares, 
como o sinal visível e eficaz da mediação entre a vida dos fiéis e das 
comunidades locais, com a própria Igreja Universal. Diversamente porém 
do que acontecia nos inícios de nossa independência, a idéia mesma de 
Igreja particular se mede por uma escala diferente. Refere-se predomi-
nantemente à Igreja Local, Diocesana, e apenas episódica e indireta-
mente à Igreja Nacional. A identificação da Igreja Particular com a 
Igreja Nacional teve e continuaria a ter seus riscos, que conduzem a 
tensões de tipo galicanista. Foi esta, aliás, a tensão subjacente à doh 
rosa crise da chamada "Questão Religiosa." 

Uma segunda tendência que revelam as intervenções e que certa-
mente não era exclusiva dos parlamentares eclesiásticos é o vigor com 
que defendem os direitos do Legislativo e do povo, que tinham a cons-
ciência de representar, contra arbitrariedades do Executivo e da Admi-
nistração Pública, em qualquer nível em que se situassem os seus titu-
lares. Nem o Im,perador, nem os ministros de Estado escapam às inter-
pelações diretas ou às referências indiretas de um José Custódio Dias e 
de um Diogo Antônio Feijó. No calor das polêmicas parlamentares, o 
primeiro apela mesmo para suas imunidades, como um direito de con-
testar o próprio regime monárquico, no caso deste não se mostrar eficaz 
para tutelar os direitos humanos. Podem-se interpretar tais atitudes 
como um quixotismo canhestro ou como um mimetismo pretensios.o dos 
grandes parlamentos europeus. Temos a impressão, contudo, de que, 
guardadas as nossas modestíssimas proporções, assistimos de fato ao iní-
cio do período mais ático de nossa vida democrática, que jamais seria 
atingido, salvo talvez nos inícios de nossa República. 

Por um título especial, uma figura se destaca entre os parlamentares 
eclesiásticos desta Legislatura. Referimo-nos a D. Romualdo Antônio 
de Seixas que, com todo o direito, deveria ser chamado o pioneiro da 
integração amazônica. 

É impressionante a insistência com que volta a prüpor e reclamar 
medidas concretas em benefício das remotas prelazias de sua região. A 
melhoria dos transportes fluviais, pelo incentivo às companhias de na-
vegação, a promoção do ensino e o financiamento à prospecção dos re-
cursos naturais, são os meios nos quais encontra os fatores mais eficazes 
de integração. Os problemas com que se defrontava a jovem nação eram 
enormes e os recursos limitados para poder atender aos apelos de um 
sacerdote da longínqua Amazônia. 

Esta continuaria assim, até nossos dias, adormecida em seu berço 
esplêndido, do qual só a haveria de acordar o ruído dos tratores e dos 
helicópteros. 
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SESSÃO DE 1826  

26/l D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Discorda dos preopinantes: 

"O conhecimento da verificação dos poderes, sendo uma 
deliberação da Câmara, parece que deve ser feito pelo núme-
ro determinado na Constituição." 

Chega a conclusão de ser 

"mais coerente, que fique adiada a sessão, por não haver 
número suficiente de deputados, e se participe tudo ao poder 
Executivo, a fim de dar as providências, para que compare-
çam." 

30 de abril de 1826, t. I, p. 2. 
N.&C. 

Na primeira sessão preparatória, Gabriel Getúlio Monteiro de Men-
donça, deputado pelo Mato Grosso, levantara uma questão de ordem: 
a Câmara não tinha quorum para deliberar, de vez que não estavam 
presentes metade mais um dos deputados exigidos pelo art. 23 da Cons-
tituição. Os deputados Araújo Basto, Sousa França e Vergueiro opi-
nnram que o quorum constitucional ept exigido para os atos legislati-
vos, não para os atos preparatórios. li: dessa opinião que discorda D. 
Marcos, por considerar que a verificação de poderes era um ato de na-
tureza legislativa. Prevaleceu o parecer dos preopinantes e continuaram 
as sessões preparatórias sem o qtwrurn constitucional. 

26/2 JOSÉ DE SOUSA AZEVEDO PIZARRO E ARAúJO 

"Quanto ao assento que a Corte tem na Capela Imperial, 
devo dizer, que cm todas as primeiras funções, que nela se 
fazem, aqueles oficiais, que têm a honra do maior acesso 
à pessoa imperante, sempre se sentaram em assento raso den-
tro da quadratura, e com eles os oficiais-mores; e, fora das 
grades, os marqueses e condes. Isto se praticou sempre em 
Lisboa, e nesta Corte, tanto no tempo de Sua Majestade Fi-
delíssima, que Deus haja, como no Governo do nosso Impe-
rador." 

3 de maio de 1826, t. I, p. 17. 
N.&C. 

Depoimento de Mons. Pizarro a propósito de emenda proposta por 
alguns deputados ao art. 7.0 do formulário previsto para a recepção do 
Imperador, que dizia: "Haverá de um e de outro lado do trono, cadei-
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tando "a maior grati<lão a um soberano que incessantemente 
se desvela em felicitá-los". A Providência "visivelmente pro-
tege a marcha feliz dos negócios e os livra dos escolhos ma-
quinados pelos inimigos da causa brasileira", "dando ao po-
vo do Brasil um soberano que, por suas virtudes mui parti-
culares e· heroísmo sem igual, soube engrandecê-lo e também 
constituí-lo no número das potências de primeira ordem." 

Sua Majestade, em resposta, observou que não fora culpa do Go-
verno o retardamento da instalação da Assembléia, que deverá ocorrer 
a 3 de maio. 

5 de maio de 1826, t. I, p. 23. 
N.&C. 

O estilo alambicado do orador, não somente é o de seus escritos, mas 
corresponde ao ambiente das monarquias da época. Como se vê, é anti-
ga a pretensão do Brasil de sua destinação a "potência de primeira 
ordem". 

26/5 JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA 

Em três intervenções sucessivas, responde às observações feitas con-
tra o texto de resposta à Fala do Trono, redigido por uma Comissão es-
pecial . Esta fora 

"encarregada de patentear a Sua Majestade Imperial a gra-
tidão desta Câmara pela abdicação da coroa de Portugal; pois 
para assim proceder a Comissão foi só guiada pelo princípio 
de que esse ato verdadeiramente político de Sua Majestade 
Imperial e de tanto interesse nacional, devia merecer desta 
Câmara um reconhecimento distinto, e um particular voto de 
prazer, separado inteiramente de qualquer motivo de dor e 
pena." 

Outra incumbência da Comissão era expressar a S. M . Imperial os 
sentimentos da Câmara pelo falecimento de D. João VI, em resposta à 
Fala do Trono. Discorda da afirmação do preopinante que considerava 

"a abdicação da coroa de Portugal como uma conseqüência 
da morte do Sr. D. João VI; nego tal proposição: porque 
já antes pertencia de direito a Sua Majestade Imperial a su-
cessão àquele reino." 

Não era incumbência da Comiss~o responder a cada um dos artigos 
da Fala do Trono. Assim, omitiu deliberadamente uma referência à 
guerra da Cisplatina, porque: 
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"l.º - ser o negócio desta guerra puramente das atribuições 
do Executivo, independente da Assembléia: 2.0 - não poder 
esta Câmara ter ingerência naquela matéria, senão quando 
for para isso requerida, a fim de sustentar a honra nacional." 

9 de maio de 1826, t. 1, p. 28-29. 
N.&C. 

A sessão legislativa fora afinal inaugurada na véspera, dia 8 de maio. 
Na Fala do Trono, o Imperador se referira à guerra do Sul, com as 
seguintes palavras: "A Província Cisplatina é a única que não está em 
socego, como já disse, pois homens ingratos, e que muito deviam ao 
Brasil, contra ele se levantaram, e hoje se acham apoiados pelo Governo 
de Buenos Aires, atualmente em luta contra nós. A honra nacional exi~ 
ge que se sustente a Província Cisplatina, pois está jurada a integridade 
do Império." 

Informa também à Câmara que no dia 24 de abril recebera "a infaus-
ta e inopinada notícia" da morte de seu pai, D. João VI, e explica as 
razões de sua atitude: "uma dor pungente se apodera do meu coração; 
o plano, que devia seguir, achando-me, quando menos o esperava, le-
gítimo rei de Portugal, Algarves, e seus domínios, se me apresenta re-
pentinamente; ora a dor, ora o dever ocupam o meu espírito; mas pondo 
tudo de parte, olho aos interesses do Brasil, atendo à minha palavra, 
quero sustentar minha honra, e delibero que devia felicitar Portugal, 
e que me era indecoroso não o fazer. 

Qual seria a aflição, que atormentaria minha alma buscando um 
meio de felicitar a nação portuguesa, não ofendendo a brasileira, e de 
as separar (apesar de já separadas) para nunca mais se poderem unir? 
Confirmei em Portugal a regência, que meu pai havia criado; dei uma 
anistia; dei uma Constituição; abdiquei, e cedi de todos. os indisputáveis, 
e inauferíveis direitos, que tinha à coroa da monarquia portuguesa, e 
soberania daqueles reinos na pessoa da minha muito amada e querida 
filha a princesa D. Maria da Glória, hoje rainha de Portugal, D. Maria 
II. É o que cumpria fazer a bem da minha honra e do Brasil. 

Agora conheçam (como já deviam conhecer) alguns brasileiros ainda 
incrédulos, que o interesse pelo Brasil, e amor da sua independência são 
tão fortes em mim, que abdiquei da monarquia portuguesa, que me 
pertencia por direito indisputável, só porque para o futuro poderia com-
prometer os interesses do mesmo Brasil, do qual sou defensor perpétuo." 

A Província Cisplatina revoltara-se e proclamara sua incorporação 
às Províncias Unidas do Prata (Argentina). 

O Brasil estava empenhado, assim, numa guerra a este país. A Câ-
mara decidiu responder ao Imperador que "em todas as circunstâncias 
em que a honra da nação se achar empenhada, a Câmara empregará os 
seus esforços para que ela não sofra míngua." 
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26/6 

26/7 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Devemos cuidar da Constituição antes que ela caia de 
todo. Devemos defendê-la. Não temos armas. Nossas armas 
são as razões. Ela está em pedaços [ ... ] está quase reduzida 
a pó." 

Propõe a nomeação de uma Comissão, que atuará como "guarda 
d;i Constituição". 

9 de maio de 1826, t. I, p. 34. 
N.&C. 

Estava em discussão a criação das Comissões da Câmara. O Pe. Dias 
defende a idéia de uma Comissão de guarda da Constituição, que vma 
de fato a ser a Comissão de Constituição, que o Pe. Dias queria com-
posta de 5 membros (Anais, I, 35) . 

A Constituição fora aprovada e jurada após consulta às Câmaras 
Municipais que convocaram os notáveis do local (Junta Geral), corres-
pondendo ao Cadildo abierto dos países espanhóis. O Pe. Custódio con-
sidera-a em perigo e quer salvá-la. Provavelmente teme novo golpe como 
o da dissolução da Constituinte. Mas tal não se dará. Em 1831, é o 
Imperador que cai. 

Como se vê, as tensões entre os poderes começam nos primeiros anos 
de nossa vida como nação independente. O Pe. Dias se refere aô aspecto 
mais dramittico dessas tensões: a desigüaldacle das armas. Desde o início 
se esboça o <1.frontamento entre a força do direito e o direito da força. 
E não terá sido uma das menores glórias de nossa tradição política impe-
rial o fato de que raramente o segup.do prevaleceu sobre a primeira. 

Na Constituinte, o Pc. Dias sustentara que o poder do Imperador 
·resultava da Constituição. Antônio Carlos replicara que o Imperador 
preexistia à Constituinte, tanto que '1- convocou. A mesma nação que 
tlegeu a Constituinte aclamara o Imperador. O Pe. Dias estava sob a 
mflnência da teoria do pacto social. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Vasconcelos propusera uma Comissão para apresentar a lei de res-
ponsabilidade e as mais leis regulamentares. 

No que se refere às atribuições da Comissão que deve ser criada 
para conhecer as infrações da Constituição, acha que a Comissão deve 
'tratar, antes de mais nada, da lei da liberdade de imprensa: 

"que deve ser a farol que caminhe diante de nós, para nos 
dirigir na opinião pública" [ ... ] 

10 de maio de 1826, t. 1, p. 36. 
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N.&C. 

A liberdade de imprensa fora consagrada na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, de 1791: "Art. 11: La libre communication des 
pensécs et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; 
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer libremcnt, sauf à ré-
pondre de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi". 

Pode parecer estranho que num país jovem, onde tantos direitos. 
mais fundamentais não tinham ainda as devidas garantias, como o di-
reito à vida, à liberdade, ao trabalho e à sua justa remuneração, o Pe. 
Dias comece por reclamar a liberdade de imprensa, que parecia bene-
ficiar uma minoria de alfabetizados. A estranheza é menor para quem 
considera que a liberdade de imprensa, sem ser dos direitos mais fun-
do.mentais, é um dos mais eficazes, muitas vezes o único, para pleitear 
a defesa dos outros. É o que via com clareza Rui Barbosa: "De todas 
as libenladcs é a da imprensa a mais necessária e a mais conspícua, so-
branceia e reina entre as mais. Cabe-lhe por sua natureza a dignidade 
inestimável de representar todas as outras" (3) . 

D. Pedro dera liberdade à imprensa, a 28 de agosto de 1821., con- , 
forme as bases votadas pelas Cortes Constituintes de Lisboa. Durante 
a nossa Assembléia Constituinte, houve plena liberdade, conquanto os 
adversários dos Andradas tivessem sido exilados. A 22 de novembro de 
1823, após dissolver a Constituinte, o Imperador promulgou a lei vo- 1 

tada pela Constituinte a respeito do assunto. A Constituição de 1824 
manteve a liberdade. Segundo Marcelo de Ipanema (4), a partir de 1826,. · 
houve plena liberdade de imprensa, conforme o projeto da Constituinte, 
aprovado por D. Pedro I. Em 11 de setembro de 1826, o Imperador . 
declarou que continuava em vigor o decreto de 1823, enquanto não se 
publicasse outra lei. 

Em 1830 o Código Criminal assegura a liberdade e pune os abusos. 

26/8 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Propõe que seja enviada ao Senado a proposição e ato de reconheci-
mento do príncipe herdeiro da coroa. 

11 de maio de 1826, t. I, p. 38. 
N.&C. 

Exigência do art. 15, n.0 3 da Constituição, que ordenava: "reco-
nhecer o príncipe imperial, como sucessor do trono na primeira reunião 
iepois do seu nascimento." 

(3) BARBOSA, RUI. Artigo publicado em A IMPRENSA de 5 de outubro de 
1898: Obras Completas, Vol. VII, p. 158. 

(4) HISTóRIA DA. COMUNICAÇÃO: Ill"a&ilia, Editora da Universidade, 1967, 
p. 141. 
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A Câmara resolveu nomear uma Comissão para trabalhar em co-
mum com a do Senado. No ano anterior, 1825, nascera o príncipe her-
deiro, que viria a ser D. Pedro II. 

26/9 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Referindo-se à Lei de liberdade de imprensa: 

"Eu já propus que nenhuma outra lei se tratasse pri-
meiro que esta, e até lhe dei a preferência sobre a da res-
ponsabilidade dos ministros. É bem certo que quem ama a 
verdade não teme que ela apareça, nem receia um censor 
como é o público. Conheço o poder da opinião pública: sei 
que nem sempre aprova o que é mais útil [ ... ] Eu não temo 
o censor, o mais severo porque só tenho em vista o bem da 
nação; e nesta inteligência requeiro se declare útil e urgente 
esta matéria." 

11 de maio de 1826, t. 1, p. 41. 

O Pe. Dias volta a defender a tese que expusera (Ver 26/7). 
A Câmara não aprovou a urgência, em vista da preferência já vo-

tada para a lei da responsabilidade dos ministros. 
Na mesma sessão, o Pe. Dias voHad a exigir que se discuta a ur-

gência que pedira, antes de se tratar de outras urgências (Anais, 1, 48). 

26/10 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Acerca dos excessos do recrutamentl} agravados pela guerra. 

"O assassino [... ] sempre foi rigorosamente castigado pelas 
leis de Deus e pelas do Esfado. Quem faz embarcar, como 
coisas, [ ... ] homens [ ... ] A dor me priva a fala (O ilustre 
deputado verteu lágrimas) . É possível que chegasse a minha 
pátria a este estado! Que s~ encerrem em porões de navios 
os homens, sem haver cuidado dos mantimentos e água indis-
pensável, como se fossem r<1,tos ou baratas! E aquele, que a 
lei considera para velar sobre o bem público, não os porá à 
salvaguarda da lei! 
· Nós temos uma testemunha ocular da opressão que so-
freram essas vítimas do despotismo: é um senhor deputado. 
Agora se verifica a imperfeição da lei dos governos provin-
ciais, contra a qual tanto clamei na Assembléia passada. Oh! 
governos depravados!" 

11 de maio de 1826, t. I, p. 43. 
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N.&C.  

O deputado pelo Ceará Manuel José de Albuquerque apresentara 
uma proposta recomendando "à consideração do Governo o exame da 
causa" da mortandade de 553 dos 3. 000 recrutas oferecidos pelo Ceará 
para a guerra na Cisplatina. O deputado Bernardo Pereira de Vascon-
celos julga o ministro culpado, de onde conclui ser necessário esperar 
a aprovação da lei da responsabilidade dos ministros, para tomar as 
medidas cabíveis. 

É contra esse parecer que investe revoltado o Pe. Dias, apontando 
para Vasconcelos. 

26/11 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Insiste na urgência da punição dos culpados da morte dos recrutas: 

"Eu não posso ouvir dizer que ainda se há de fazer uma lei 
para que os perpetradores de atrocidades da natureza destas, 
que há pouco se denunciaram aqui, possam ser declarados 
criminosos . " 

E continua: 

"Não parece que haja um ente inviolável [ ... ] Se eu fiz~r 
um assassínio hão de me pôr a lei às costas [... ] Não posso 
portanto admitir que ao mesmo passo que se vexam os pe-
quenos, sejam somente castigadas as autoridades subalternas 
e isentas do rigor das leis as primeiras no mundo." 

II de maio de 1826, t. 1, p. 47. 
N.&C. 

Vergueiro tinha requerido que se pedissem informações a respeito 
dos excessos do recrutamento, visto não se poder tratar já como culpadas 
pessoas que talvez não sejam. 

Foi aprovado o pedido de informações ao Governo. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS26/12 

Insta pela lei sobre a liberdade de imprensa. 

"Ela é tão urgente que eu me animo a dizer que não po-
demos dar um só passo sem esta providência. Nós temos, 
por desgraça, quem escreva em sentido oposto e, quando mui· 



to, aparecem escritos que nada interessam o público." "A lei 
que existe [ ... ] é inexeqüível? E não será lícito a um quei-
xoso, quando justamente se lamenta, ter uma lei que o pro-
teja?" 

12 de maio de 1826, t. 1, p. 52. 

26/13 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Volta a insistir na necessidade de se punir os responsáveis pelos 
recrutas mortos: 

"Então os crimes cometidos não podem ser punidos pelas 
leis existentes, por isso que nos falta essa lei de responsabi-
lidade? Desgraçado povo do Brasil! [... ] Desgraçado se es-
perar até que ela se faça! Eu nunca convirei [ ... ] "que espe-
remos pelas leis que ainda se hão de fazer". Como hão de 
[... ] ser punidos tantos crimes e cometidos com barbaridade? 
Têm-se lançado fora de seus lares homens pacíficos e hon-
rados, para os irem matar a mais de cem léguas de distân-
cia! [... ] Sempre direi que os crimes serão punidos pelas 
leis existentes". 

12 de maio de 1826, t. 1, p. 53. 
N.&C. 

Ver a respeito 26/ 10. 
A Câmara rejeitou a indicação de Cunha Matos recomendando ao 

Governo o cumprimento das leis sobre o: recrutamento, preferindo aguar-
dar as informações e a aprovação ela lei sobre responsabilidade dos mi-
nistros. 

26/14 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Lê perante a Câmara o discurso que fora incumbido de preparar 
e pronunciar diante do Imperador, como membro da deputação encar-
regada de apresentar-lhe o voto de graças, em resposta à Fala do Trono. 

"Senhor [ ... ] A Câmara dos Deputados penetrada dos 
mais vivos sentimentos de gratidão, e de respeito, nos envia 
a congratular a V. M. Imperial pelo plausível motivo do so-
lene ato da abertura da Assembléia Geral Legislativa no dia 
6 do corrente maio. Fiel órgão dos sinceros votos da mesma 
Câmara, tenho a mais lisonjeira satisfação de apresentar ante 
o augusto trono de V. M. Imperial expressivos testemunhos 
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do nosso reconhecimento pela distinta honra da imperial pre-
sença na primeira inaugural sessão. 

A Câmara dos Deputados está convencida das enérgicas 
providências dadas para sua instalação no dia marcado na 
Constituição, e que não pudera verificar-se cm tempo próprio 
por circunstâncias imprevistas. Unanimemente agradece os 
desejos, e zelo que V. M. Imperial tem manifestado em tão 
repetidas e eficazes disposições para estabelecer, firmar e con-
solidar a liberdade política de seus súditos, fundada no sis-
tema do Governo monárquico e representativo, conforme as 
luzes do século e votos da nação brasileira. 

A mesma Câmara reconhece, que a sublime política de 
V. M. Imperial, dirigida pela prudência, e energia, é devida 
à tranqüilidade interna, de que gozam as províncias do 
Império, por diversas vezes agitadas com oscilações inevitá-
veis em crises tão melindrosas. Nem poderia existir esta paz 
tão necessária ao bem estar do povo brasileiro, se não fossem 
honrosamente terminadas as contestações e discórdias com o 
reino de Portugal, se não fosse reconhecida a soberania e 
independência deste Império pelas principais potências da 
Europa, e pelos Estados Unidos da América. 

Não foram estes somente os objetos dos incansáveis es-
forços de V. M. Imperial. Apenas eram conhecidos os públi-
cos regozijos, pela nossa emancipação política, apenas V. M. 
Imperial tinha assegurado com relações estrangeiras a feliz 
estabilidade da nação brasileira, logo esta reconhece novos 
e singulares benefícios de seu defensor perpétuo, título bem 
merecido e que com tanta glória tem sido desempenhado. 
Quando o coração de V. M. Imperial é magoado da mais 
sensível dor, quando é afetado dos mais ternos e dolorosos 
sentimentos filiais, objeto, que sensibiliza e enternece a Câ-
mara, em tão crítica conjuntura a prosperidade do povo bra-
sileiro merece os mais desvelados cuidados. 

Ainda devemos maiores ações de graças a V. M. Impe-
rial pela honrosa confiança, que põe na Câmara, a qual tem 
no mais alto grau de apreço o zelo, amor e interesse, que 
V. M. Imperial toma pela nação brasileira e pelo cumpri-
mento da Constituição do Império. A Câmara se empregar{1 
sempre com o.s maiores esforços em desempenhar suas augus-
tas e importantes funções, organizando as leis, que facilitem o 
andamento da Constituição e promovam com mais rápido 
progresso a pública felicidade, assim como em fazer manter 
o decoro e respeito devido às autoridades constituídas. Igual-
mente está persuadida, que da constante união entre os po-
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tleres constitucionais emanados da nação resultarão as mais 
grandes e sólidas vantagens do Império. Firme nestes incon-
testáveis princípios assegura a V. M. Imperial, que susten-
tará inalterável harmonia com a do Senado, e se conservará 
em a mais perfeita inteligência com o Governo, baseando sua 
conduta sobre as leis fundamentais da Constituição jurada. 

A Câmara dos Deputados também votou a V. M. Impe-
rial graças pelo infatigável empenho, com que tem mantido 
a integridade do Império, sustentando a união de todas as 
suas províncias e afiança a V. M. Imperial, que com todos 
os meios ao seu alcance coadjuvará o Governo, para que a 
honra e dignidade nacionais não sofram a menor quebra. 

Estas as puras expressões dos verdadeiros votos, que te-
mos a honrosa distinção de oferecer ante o augusto trono de 
V. M. Imperial pela Câmara dos Deputados." 

Tendo concluído a leitura, informa que sua S. M. respondera: 

"Agradeço à Câmara as boas disposições em que se acha.'' 

12 de maio de 1826, t. I, p. 54-55. 
N.&C. 

1 

A cerimônia dera ensejo a um episódio desagradável. O deputado 
José Clemente Pereira, terminado o discurso de D. Marcos, tomara a 
iniciativa de agradecer ao Imperador os esforços que vinha fazendo 
pela conservação da Província Cisplatina, referência que supunha o ora-
dor ter omitido no discurso por esquecimento. D. Marcos defende o 
seu texto, dizendo que obedecera às in&truções recebidas da Câmara, no 
sentido de que o assunto da Cisplatina, fosse tratado em termos gerais. 
Fora o que entendera fazer com a referência "o infatigável empenho 
com que (S. M. Imperial) tem mantido a integridade do Império, sus-
tentando a união de todas as províncias." 

E conclui: "se houve motivo para desagradar, não serei outra vez 
orador." Bernardo Pereira de Vasconctlos apresenta indicação no sen-
tido de que nenhum membro das deputações possa fazer qualquer adita-
mento aos votos de graça depois de pronunciados pelo orador indicado 
pela Câmara. Esta aprova o discurso 4e D . Marcos e reprova a intro-
missão de Clemente Pereira. Posteriormente, a elabo-ração do voto de 
graças obedecerá a um processo regimi=ntal: escolha de uma Comissão, 
ad lwc; apreséntação em plenário do texto preparado por esta Comissão; 
tlisrnssão do texto com possibilidades de emendas; aprovação final do 
texto. O processo aliás dará ocasião a memoráveis debates na Câmara 
dos Dtputa<los. 
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26/15 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Apresenta uma extensa indicação sobre a instrução pública. 

"Sendo garantidos pela Constituição do Império, tit. 8.0 , 

art. 179, n.º 31, socorros públicos para instrução primária 
e gratuita dos cidadãos e igualmente para colégios e univer-
sidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, bclas-
letras e artes, e tendo sido criado por decreto de 9 de j a-
nciro de 1825 um curso jurídico nesta capital do Império, 
proponho que seja encarregado a uma Comissão, organizar 
os estatutos desta instituição literária que cobre ele glória 
seu ilustre instituidor e imortaliza a época da independência 
da nação brasileira. 

"Requeiro que este objeto seja considerado com urgên-
cia, porque em cada um ano despende o Brasil um milhão 
de cruzados com a sustentação de quinhentos mancebos bra-
sileiros que mendigam a instrução em países estrangeiros, 
sendo excluídas desse benefício as famílias que carecem de 
fortuna. É muito mais fácil que os habitantes das províncias 
deste Império mandem seus filhos para esta capital onde, de-
senvolvendo seus talentos e adquirindo luzes que os habili-
tem para os cargos públicos, formem um caráter nacional, 
resultado da unidade dos estudos e hábitos, caráter de gran-
de importância a um povo que acaba de constituir-se em 
nação livre e independente. 

"Observo mais que para manutenção da nova academia 
brasileira podem ser aplicadas as rendas do subsídio literário, 
deduzidas as despesas das escolas elementares que devem exis-
tir nas províncias, segundo um novo plano de estudos; assim 
como os rendimentos dos próprios nacionais que não esti-
verem já aplicados para decência e recreio da Família Impe-
rial. Deve também ser considerada a subscrição que cm 1817 
foi oferecida para o dito fim. Outros muitos recursos podem 
ocarrer aos ilustres membros da comissão que proporá o meio 
mais fácil para serem convidados os professores do 1.0 ano, 
sendo as aulas abertas logo depois do encerramento da As-
sembléia (;{!ral. Outras providências serão dadas para segun-
do e terceiro anos, e mais consecutivos." 

12 de maio de 1826, t. I, p. 60. 
N.&C.  

Refere-se ao curso jurídico do Rio de Janeiro que não chegou a 
ser instalado. Só em 1827 foram criados os de São Paulo· e Olinda. Para 
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aquele curso expedira o numstro, visconde da Cachoeira, um estatuto 
baseado no da universidade de Coimbra. 

O Subsídio literário foi o imposto criado por Pombal para manter 
as aulas régias que substituíram os colégios e escolas jesuíticas extintos. 

Observe-se que o futuro bispo do Maranhão fere dois pontos ainda 
atuais do problema da educação: a democratização do ensino e a criação 
de um espírito nacional universitário. 

A indicação de D. Marcos se contrapõe a outra que acabara de 
fazer o deputado por Minas Gerais, Lúcio Soares Teixeira de Gouveia 
propondo que a Comissão de Instrução Pública apresentas.se o projeto-
de-lei elaborado pela Assembléia Constituinte sobre a criaçãé> das uni-
versidades. O deputado mineiro nota logo a discrepância da indicação 
de D. Marcos, que propunha uma universidade na Corte, quando o• pro-
jeto da Assembléia falava em São Paulo e Olinda. 

26/16 JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 

Lê na Câmara o discurso que fora incumbido de pronunciar pe-
rante o Imperador, como membro da deputação encarregada de apre 
sentar a S. M. os agradecimentos da Câmara pela abdicação· do trono 
de Portugal: 

"Senhor. - A Câmar:,1 dos Deputados faltaria a um dos 
seus mais honrosos deveres, se calculando as grandes vanta-
gens, que resultam ao ~lrasil da voluntária abdicação da 
coroa de Portugal, que V.M. Imperial acaba de fazer em 
favor da augusta Princesa, primeiro fruto do seu abençoado 
tálamo, não se ap:essasse •l!m manif~star os seus mais respei-
tosos agradecime11t s p rante o trono imperial. Os nobres 
sentimentos de toda a na~ão brasileira, que V. M. Imperial 
rege e defende, como chefe digno da sua escolha, reúnem-se 
aos sentimentos da Câmara dos Deputados e expressam-se 
agora por esta deputação, de que sou órgão, em testemunho 
do alto apreço, em que tqdos temos este assinalado rasgo da 
prudência de V. M. Imperial. 

A Câmara reconhece neste ato de generosa e voluntária 
abdicação motivos bem ponderosos para o seu justo agradeci-
mento, e que são como sólidas bases, em que firmam a gló-
ria e a política invariável do Imperador D. Pedro I. 

V. M. Imperial, por este memorável ato, fecha comple-
tamente no Brasil o grande círculo da independência ameri-
cana, entrando nos verdadeiros interesses do continente, que 
a natureza separara do velho mundo desde a sua criação, e 
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parece repetir as palavras de um célebre político, quando 
ajuizava da nossa grandeza pelas circunstâncias da nossa lo-
calidade - 'seja a Europa da Europa, e a América da Amé-
rica, e só então a sua prosperidade irá muito além do alcance 
da presente geração'. - V. M. Imperial oferece também ao 
Brasil um motivo de glória, de que ele se deve mostrar, por 
assim dizer, ufano. 

Já da augusta dinastia brasileira, emanação da augusta 
casa de Bragança, separou-se um viçoso ramo, que vai pro-
duzir frutos de bênção em Portugal, precedidos de benefícios 
tão preciosos, q uc eternizarão o agradecimento dos portugue-
ses para com a mão generosa, que os liberaliza. 

Cessarão, senhor, cessarão também de uma vez as pe-
rigosas desconfianças dos nimiamente zelosos da nossa inde-
pendência; V. M. Imperial por este ato de abdicação mos-
tra bem claramente que ela estava firme em suas respeitáveis 
promessas, porque prova ter mais glória em ser Imperador e 
defensor perpétuo do Império do Brasil, dentro dos limites 
marcados pelas dezenove estrelas, do que acrescentar mais 
um título aos que são expressos pela Constituição jurada por 
V. M. Imperial, e por todos os brasileiros, que agora repre-
sentamos neste voto de graças." 

17 de maio de 1826, t. 1, p. 62-63. 

N.&C. 

É curiosa no discurso a referência à doutrina de Monroe, que aca-
bara seu período presidencial no ano anterior: "seja a Europa da Europa, 
e a América da América." A resposta do Imperador ao discurno do Pe. 
Januário, "Eu nada mais fiz que mostrar o interesse que tomo pela glória 
do Brasil", foi recebida "com especial agrado." 

26/17 D. MARCOS ANTóNIO DE SOUSA 

Referindo-se à criação da universidade de São Paulo: 

[... ] "ainda quando a Câmara decidisse, e decretasse que 
se verificasse esta criação com toda a brevidade, muito difi-
cultosa e talvez impossível seria a sua execução; porque fal-
tam os lentes, faltam os fundos, e por conseqüência os meios 
de se pôr em prática tal resolução. 

"t por esta razão que eu tenho proposto, que se diligen-
cie primeiro pôr em ação o curso jurídico, que já se acha 



criado nesta Corte" [ . ..J "Instruindo-se por este modo o pú-
blico desta capital, e aqueles que a ela concorressem, mais 
depressa se formaria o espírito e caráter nacional, que ainda 
não temos, e se aumentaria o número de letrados e doutores, 
que com mais vagar iriam estabelecer esta universidade em 
São Paulo, cujo local é certamente o mais apropriado para uma 
grande academia, pela amenidade do país, e por todas as 
mais circunstâncias, que se requerem para tal fim. 

O rio navegável, que por ela passa, far;i as delícias dos 
acadêmicos, bem como o Mondego é as delícias da univer-
sidade de Coimbra. Pernambuco também oferece todas as 
vantagens locais e por isso deved ser também o assento de 
uma universidade; porém nas atuais circunstâncias ainda as 
não podemos estabelecer. Não temos rendas públicas sufi-
cientes, não temos mestres. Parece portanto que o nosso pri-
meiro cuidado deverá ser, o aproveitar estas aulas existentes 
na capital, e os mais estabelecimentos que ela já tem, e que 
tão breve se não podem conseguir em outras cidades.,. 

Propõe que sua indicação seja considerada emenda à do deputado 
Teixeira de Gouveia criando a universidade (Anais, I, 67). 

l 7 ele maio de 1826, t. I, p. 65. 

N.&C. 

A Câmara achou que era ainda prematuro pensar na criação da  
universidade. As carências eram as que ainda hoje se fazem sentir: fal- 
tam lentes (professores) . e faltam recursos. Preferiu assim manter os  
cursos de Medicina na Bahia e no Rio e criar, através ela Lei de II de  
agosto de 1827, assinada pelo visconqe de São Leopoldo, cursos de Ciên- 
cias Jurídicas, em São Paulo e Olinda. O ensino científico era centra- 
lizado na Academia Militar, do Rio, mais tarde Escola Central, depois  
bifurcada em Escola Politécnica Civil e Escola Militar, em 1874. Os  
cursos jurídicos foram depois transformados em faculdades. Tinham 
cursos anexos de Humanidades ou Colégios de Artes. Não deixa entre-
tanto de ser comovente constatar quão cedo surge entre nós a preocupa-
ção pelo ensino superior. 

D. Marcos revela lucidez atribuindo à universidade a missão de 
formar "o espírito e o caráter nacional", tese que seria defendida em 
nossos dias por Anísio Teixeira (5) . Curiosamente, a imagem da univer-

(.») LIMA, HERMES: Anísio Teixeira, fülaclista ela Educação. Rio de Janeiro, 
J978. Editora Civilização Brasileira. 
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sidade brasileira ainda se prendia, em sua mente, à alma mater coimbrã, 
cujo Mondego teria em São Paulo sua réplica no Rio Tietê. 

26/18 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

O Diário Fluminense publicou uma portaria em que se declara que 
o barão de Cairu oferecera ao Imperador um projeto de Código Mer-
cantil. Pode ser que o mesmo barão tenha principiado algum projeto 
de Código Civil ou Criminal. Julga acertado que se lhe ofereça um 
prêmio se os apresentar em certo prazo. 

17 de maio de 1826, t. I, p. 68. 
N.&C. 

O trabalho referido de Cairu constituía somente um fragmento do 
Plano de Código do Comércio, de que fora incumbido por D. João VI. 
Foi apresentado em abril de 1826 com o título de Projeto de Código 
Comercial. São 16 folhas in-fol que se encontram no Arquivo Nacio-
nal (6) . 

A indicação de D. Marcos foi à Comissão de Legislação. 

26/19 JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 

Pede informações ao Governo sobre os direitos que pagam nas al-
fândegas deste Império os gêneros importados pelos estrangeiros, 

"se todos pagam os mesmos, ou se há diferença e a razão da 
diferença" . 

18 de maio de 1826, t. 1, p. 78. 

N.&C. 

A indicação entra em discussão na sessão do dia seguinte. O depu-
tado Resende Costa informa que o ministro da Fazenda prepara rela-
tório a respeito. O Pe. Cunha Barbosa explica a razão de sua interven-
ção: "para saber por que razão, pagando algumas nações estrangeiras 
243, outras há que pagam somente 15. Não deve a fazenda pública 
sofrer este prejuízo" (Anais, 1, 91). Resende Costa informa que todos 
pagam 243, menos a Inglaterra, em virtude do Tratado de Comércio. 

(6) C[r. SACRAMENTO BLAKE: Dicionário Bibliográfico. Rio de Ja11eiro, 1899. 
Vol. V, p. 203. 
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Entra-se a discutir a validade do tratamento. Decide-se esperar as infor-
mações. 

A I.0 de junho a Comissão de Fazenda apresenta um substitutivo, 
sob a forma de um projeto, determinando que todos os gêneros impor-
tados paguem 211% de direitos, mas excetuando "os introduzidos por 
súditos de nação entre as quais e o Império [... ] existam à data desta, 
ou existirem no futuro, tratados especiais de comércio mutuamente rati-
ficados, sendo todavia, os gêneros introduzidos, de indústria, produção 
ou manufatura, das nações assim favorecidas. " 

Era exatamente a manutenção do status quo que o Cônego Januário 
considerava nefasto. 

26/20 JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA 

A propósito da validade elo Tratado ele Comércio com a Inglaterra 
discute-se a indicação do Cônego Januário a 18 de maio: 

"Os artigos que diz que são eternos são aqueles artigos que 
são de Direito Público Universal e que não podem variar 
(Apoiado!). De mais o tratado diz que no período de 14 anos 
os dois Governos se ajustarão a respeito de certos pontos. E 
quem sabe se esta matéria não entra nestes pontos? Enfim, 
seja ou não seja eterno, devem-se pedir as informações ao 
Governo." 

19 de ma10 de 1826, t. I, p. 91-92. 
N.&C. 

A discussão vem a propósito da indicação do Pe. Januário, pedindo 
informações ao Governo sobre as razões das diferenças na cobrança de 
impostos alfandegários, diferenças que privilegiavam a Inglaterra cm 
virtude do Tratado de Comércio (Ver 26/22). 

O Tratado de Comércio com a Inglaterra, de 19 de fevereiro de 
1810, foi o tributo pago em rctribui1;ão ao auxílio na defesa da invasão 
napoleônica, à proteção na transmigração da Corte e, finalmente, ao 
respeito mantido pelo governo ingl~s em relação às possessões portu-
guesas. É um corolário da Convenção Secreta de Londres, de 22 de outu-
bro de 1807, em que a Inglaterra se comprometeu a manter a integri-
dade do império português e a Casa de Bragança. 

Com o Brasil independente celebrara a Inglaterra novo tratado em 
18 de outubro de 1825. Mas não foi ratificado. Em 17 de agosto de 
1827 foi firmado novo tratado que vigorou até novembro de 1844, quan-
do o Brasil expediu, enfim, as cham,adas "Tabelas Alves Branco" esta-
belecendo a uniformidade das tarifas aduaneiras. Estes tratados cong... 
tituíram um grande tema para as manifestações antiimperialistas. Foram 
uma imposição do poder econômico da maior nação do tempo. 
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26i21 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Lembra que era praxe uma deputação às exéquias reais. Não sabe 
por que motivo não foi uma deputação por ocasião dos funerais da 
rainha. Considera justo 

"que sigamos as antigas formas da monarquia, de que foi o 
Brasil desmembrado, e que se solenize quanto possa ser esse 
ato de veneração. Também me parece justo que haja antes 
uma inteligência com o ministro de Estado, como bem pon-
derou um ilustre deputado que me precedeu, e façam-se todos 
os obséquios, mas contanto que fique salva a dignidade desta 
Câmara." 

19 de maio de 182G, t. J, p. 93. 
N.&C. 

Discutia-se com calor a indicação de Costa Aguiar propondo uma 
deputação às exéquias de D. João VI. Vários deputados eram contra, 
por diversas razões. Fora o deputado Verguciro que 1evantara a <1uestão 
da dignidade da Câmara que poderia ser afetada por questões de eti-
queta. Foi aprovada a indicação de Costa Aguiar, bem como a de Cle-
mente Pereira, suspendendo os trabalhos da Câmara no dia <las exéquias. 
Nomeou-se uma <leputação de 21 membros (Anais, 1, 95) , apesar de 
uma enérgica oposição do Pe. Dias: "Ou esta deputação é compatível 
com o trabalho da Cámara, ou não: a não ser compatível, devemos lar-
gar os nossos trabalhos, não há dúvida. Mas, Sr. Presidente, nós deve-
mos ter mais cuidado dos mortos do que dos vivos? Eu estou bem per-
suadido que todos os Srs. deputados prestarão o respeito que se deve 
a um rei que já foi nosso, portanto, achava que seria melhor que os 
que fossem mais devotos mandassem dizer capelas de missas, o que não 
prcj udicava a nação que paga diariamente aqui o (rue se sabe. Eu não 
quero parecer singular, mas queria mais execução e menos fantasma-
goria. Eu creio lá na devoção ele quem Lí vai? Não é nenhuma, Sr. Pre-
sidente, é impossível que a haja. Senhores, façamos o nosso dever, que 
é o fim para que se nos mandou dt; quem o quiser tomar a bem que o 
tome e quem quiser tomar a mal, que o tome também". 

26/22 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Propôs que fosse nomeada uma Comissão de negociantes de fora 
da Câmara, auxiliar da Comissão de Comércio, com o fim de propor 
ali;uns melhoramentos em favor do mesmo comércio. Quer que os co-
merciantes apresentem algum plano. Lembra que no Congresso de Lis-
boa os negociantes propuseram as suas reformas e deram planos e infor .. 
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mações que pudessem concorrer para o melhoramento do comércio. A 
Comissão dos deputados tem o direito de aceitar ou não as sugestões. 
A Comissão não pode ter todos e tão vastos conhecimentos do comércio. 
Os plan:os exigem e os membros da Comissão não são daquela profissão. 

19 de maio de 1826, t. I, p. 95-96. 
N.&C. 

A indicação foi encaminhada à Comissão de Agricultura, Indústria, 
Comércio e Artes (Anais, I, 96) . 

26/23 PEDRO ANTôNIO PEREIRA PINTO DO LAGO 

Apresenta indicação, 

"que se exijam do ministro da Fazenda os papéis remetidos 
pelo presidente da Província do Piauí, sobre o melhor mé-
todo de pagar e arrecadar os dízimos dos gados vacum e ca-
valar naquela província. " 

19 de maio de 1826, t. 1, p. 96. 
N.&C. 

É a primeira modesta intervenção do deputado pelo Piauí, Pe. Pinto 
do Lago, que terá aliás uma atuação bastante obscura na Câmara. Sua 
indicação segue-se a outra apresentada pelo deputado mineiro José 
Antônio da Silva Maia pedindo à Câmara de Negócios eclesiásticos uma 
tabela regulando a questão dos dízimos pessoais, ou conhecenças, direi-
tos de estola e benesses, assuntos bem mais eclesiásticos que o sugerido 
pelo Pe. Pinto do Lago, relativo aos dízimos sobre o gado. O Pe. Pinto 
do Lago, na sessão de 20 de maio, explica as razões de sua indicação, 
como que se justificando do assunto "muito interessante ao público", 
por ser o Pe. Pinto do Lago o único deputado pelo Piauí incumbido 
de representar os interesses <laquel<i. província. A indicação foi apro-
v;ida (Anais, I, 106). 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS26/24 

"A liberdade cst{t vacilante: dela só tem aparecido o pros-
pecto. Umas províncias têm visto os seus conselhos em exer-
cício, e outras não. Consta-me que muitas estão sujeitas intei-
ramente ao mando militar dos governadores das armas que 
são cumulativamente os presidentes civis." 



Propõe que se peçam esclarecimentos ao Governo sobre a observfm-
cia ela lei dos governos provisórios cm todas as províncias do Império, 
bem como se existe alguma Comissão Militar. 

20 de maio de 1826, t. I, p. 106. 
N.&C. 

As Comissões Militares foram criadas em Pernambuco, cm 1824, 
quando também foram suspensas as garantias individuais. Sua função 
era julgar os réus da Confederação do Equador, sumária e verbalmente. 
Em 16 de novembro de 1824, foram instituídas também na lhhia, para 
punir os implicados na crise que culminou com o assassinato do presi-
dente dessa província. 

Essas comissões, segundo Tobias Monteiro, "foram o recurso desastro-
so, empregado por uma monarquia recém-nascida e instalada sob a égide 
de uma Constituição liberal" (i) . 

26/25 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

"O ilustre preopinante [ ... ] sustentou que os benesses 
paroquiais e direitos de estola tiveram sua origem de conven-
ções feitas pelos párocos com seus paroquianos. Não me pa-
rece exato o enunciado, porque estas oblações tiveram prin-
cípio na era da primitiva Igreja. Os primeiros cristãos le-
vavam aos apóstolos suas livres oblações, as quais, deposi-
tadas em um cofre, eram distribuídas pelos mordomos ou 
diáconos com os operários evangélicos e pessoas miseráveis." 

Faz um histórico da distribuição das ofertas, nos primeiros séculos 
da Igreja e continua: 

[... ] "Na mesma Inglaterra, metade das rendas decimais 
é dada aos ministros da Igreja anglicana, bem como na Amé-
rica Espanhola, onde os bispos e mais beneficiados gozam da 
maior porção dos mesmos dízimos; e em Portugal é observado 
semelhante direito." 

Refere-se a seguir à situação do Brasil: 

[... ] "Criado o bispado da Bahia, em 1550, pelo Papa 
j úlio III, foram secularizados os dízimos e concedidos ao 

(7) MONTEIRO, TOBIAS: oj1. cit. p. 222. 
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Grão-Mestre da Ordem de Cristo, então padroeiro de todas 
as Igrejas brasileiras, com a rigorosa obrigação de arbitrar dos 
mesmos dízimos uma công1·ua de sustentação aos párocos e 
mais beneficiados, ficando igualmente obrigado o sobredito 
Gão-Mestre a alimentar os ministros da religião dos rendi-
mentos de outros bens próprios, se os dízimos <lo Brasil não 
fossem bastantes para aquele fim. A côngrua devia ser, se-
gundo a letra da mesma bula, aquela porção "quae pro illo-
rum sustentatione necessaria fuerit". Foram com efeito es-
tabelecidas côngruas ele trinta mil-réis para os vigários, côn-
gruas suficientes na primeira idade do descobrimento, tempo 
em que vinte alqueires de farinha de mandioca tinham o va-
lor de mil e seiscentos réis, como consta de um antigo assen-
to da provedoria da Bahia. Porém crescendo progressivamen· 
te a povoação e aumentadas as riquezas, o dinheiro perdeu 
o seu valor, subindo a grande preço as matérias alimentárias 
e por isso, não podendo os p;írocos decentemente subsistir com 
tão diminutas côngruas, receberam, para suprimento de suas 
necessidades, oblatas que voluntariamente ofereceram seus 
paroquianos, à imitação dos primeiros cristãos e como era 
observado em outras muitas dioceses da Igreja lusitana. 

"Que coisa mais conforme aos princípios da ,iustiça do 
que serem alimentados por seus fregueses ac1ueles mesmos 
pastores que sofrem o calqr <lo dia e o frio da noite? O Di-
vino Mestre expressamente ensinou: "Quem trabalha merece 
que lhe paguem": "Vignus cst enim operarius mcrccde sua". 

O Concílio Tridentino e muitas bulas pontifícias deno· 
minaram tais ofertas pios e louváveis costumes. Os mesmos 
monarcas, que legislaram cm outros tempos para o Brasil, 
o têm aprovado, como consta do decreto publicado em 1715, 
no governo do Sr. D. .Jofio VI. Alguém, pois, disputará so-
bre a legalidade das oblaçêies não só praticadas nas primeiras 
idades da Igreja Católica, como aprovadas pelas leis canônicas 
e civis. 

"É contudo certo que os párocos as não devem receber 
de pessoas conhecidamente miseráveis, mas somente daquelas, 
que forem possibilitadas e que sem incômodo podem socorrer 
às necessidades de seus pastores, que lhes dão as mais doces 
e espirituais consolações nos momentos mais atribulados da 
vida humana. " 

Termina enfim propondo: 

[... ] "Parece-me conveniente que a Comissão Eclesiás-
tica ofereça seus trabalhos a esse respeito, apresentando um 
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plano e maneira de serem socorridos os párocos, sem que sejam 
arguídos de arbitrariedade, quando recebem os emolumentos 
paroquiais. Julgo necessário que sejam aumentadas suas côn-
guas que no tempo presente não excedem a duzentos mil-
réis excetuando a Bahia e outros bispados do Norte os quais 
têm apenas a côngrua de cem mil-réis." 

20 de maio de 1826, t. 1, p. 107. 

N.&C. 

A 19 de maio, Silva Maia apresentara uma indicação: 
"Proponho que se convide a Comissão Eclesiástica para formar uma 

tabela por que se regulem aos reverendos párocos do Império os dízimos 
pessoais ou conhecenças e os direitos de estola ou benesses que devem 
perceber dos seus paroquianos." 

A indicação entra em discussão no dia 20 e é atacada por Sousa 
França. É a ele que responde D. Marcos, apoiando a indicação de 
Silva Maia. 

O depoimento de D. Marcos é corroborado pelo de Vergueiro, an-
tigo magistrado integérrimo da Colônia, o qual, na mesma sessão, de-
fende a tese de D. Marcos sobre a origem das espórtulas, oferecidas 
espontaneamente pelos fiéis, para não se verem privados de uma assis-
tência religiosa, pela qual estavam dispostos a todos os sacrifícios. A 
exigência da assistência religiosa é, alüí.s, confirmada por autores insus-
peitos: "O maior sacrifício para o povoador era a falta de socorros espi-
rituais na vida cotidiana e, acima de tudo, na hora da morte. Ao surgir 
um eclesi{1stico no seu povoado, considerava-se satisfeito, mais jubiloso 
na presença da Igreja, inda representada por modestos frades ou clérigos 
de missa quase analfabetos e de mentalidade campesina, do que de fartos 
meios materiais, posto deles muito necessitasse" ("). 

Devido à insuficiência do dízimo para a manutenção do clero, di-
fundiu-se aos poucos a prática das espórtulas ou emolumentos, primeiro 
aceitos, depois cobrados, prática para a qual D. Marcos elabora uma 
duvidosa argumentação bíblico-teológica. De qualquer forma, consoli-
dou-se o uso, o qual, apesar da reserva prevista em favor dos "conheci-
damente miseráveis", conduziu a lamentáveis aberrações: cerimônias com 
classes diferentes para ricos e pobres e certas extorsões que dificilmente 
se distinguiriam da simonia. 

A República suprimiu os dízimos mas manteve a côngrua de todos 
os padres que já a recebiam, até morrerem. O bispo do Rio de Janeiro, 
D. José Pereira de Barros recebeu-a até o fim da vida, mesmo depois de 

(8) Cfr. PRADO, J. F. DE ALMEIDA: A conquista da Paraíba. São Paulo. Bra-
siliana, 1964. p. 38. 
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resignar do bispado. Os semin;írios receberam a subvenção até o ano 
seguinte, 1891, a qual depois cessou. 

A Igreja se viu assim como que forç1da a consagrar a prática das 
espórtulas, mas, para evitar abusos, fixou ela mesma as suas tabelas, 
que D. Marcos solicitara fossem fixadas pela Comissão Eclesiástica. Tais 
tabelas são referidas nas Patorais Coletivas, aprovadas nas Reuniões dos 
Bispos do Brasil, precursoras da CNBB. A mais importante é a de 
1915, inclusive pelas idéias sociais que desenvolve. 

Só recentemente, na XIII Assembléia Geral do Episcopado Brasilei-
ro, realizada em São Paulo, de 5 a 16 de fevereiro de 1973, após várias 
experiências de reimplantação elo dízimo, ficou decidido que a Comissão 
Episcopal de Pastoral da CNBB elaborasse um plano para a progressiva 
abolição da prática das espórtulas e para a volta ao sistema do dízimo 
oferecido espontaneamente pela comunidade. As dificuldades entretanto 
para a elaboração de tal plano se revelaram maiores do que se imagi-
nava e o problema não foi ainda devidamente equacionado. 

O ambiente em que falava D. Marcos Antônio de Sousa estava 
impregnado de má vontade em relação ao clero e ao chamado ultra-
montanismo. Como documento dessa atmosfera basta transcrever dois 
projetos apresentados por uma alta figura da inteligência nacional, que 
era o brigadeiro José da Cunha Matos: 

"1.0 As casas religiosas, de ambos os sexos, que atualmente existem 
no Império do Brasil, serão conservadàs. 

"2.0 Não se erigirão novas casas 1~eligiosas de ambos os sexos sem 
licença ela Assembléia Legislativa elo Ifnpério. 

"3.0 Os fundos e dotações elas qsas religiosas serão arbitrados e 
regulados pela Assembléia Geral Legislativa. 

"4.0 Os religiosos do Império nãp dependerão de prelados gerais 
residentes fora do Brasil. 

"5.0 O governo interno, e disciplina econômica das casas religiosas, 
competirá aos respectivos prelados das prclens. 

"6.ª No caso de abusos de prelados locais contra pessoas religiosas, 
haverá recurso para os bispos no que respeita ao foro interno. 

"7.0 A fiscalização das rendas das casas religiosas pertence às auto-
ridades seculares. 

"8.0 Em todas as casas religiosas ~e ambos os sexos haverão (sic) 
esc:olas públicas, sujeitas aos regulamentos e inspecção do direito geral 
dos estudos do Império. 

"9.0 Os bispos terão uma amplíssima autoridade dos membros das 
casas religiosas, na parte que toca à missão e catequese dos índios ou 
dos povos civilizados, assim como a respeito das visitas in sacris. 

"10. Nenhum homem será admitido no claustro para fazer votos 
antes de chegar à idade de 33 anos e as mulheres antes de completa-
rem 26. 
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"11. Não haverá grades internas, nem estrepes de ferro nas janelas 
superiores, coros e locutórios dos mosteiros e conventos das religiosas. 

"12. As qualificações e admissões dos alunos nas casas religiosas 
serão aprovadas pelos bispos e confirmadas pelo Imperador. 

"13. As confrarias e ordens terceiras de diversas congregações serão 
conservadas e não se poderão estabelecer outras de novo sem licença dos 
bispos, confirmadas pela Assembléia Geral. 

"H. A receita e despesa elas confrarias e ordens terceiras serão 
examinadas e aprovadas pelas autoridades seculares. 

"15. As casas religiosas, confrarias e ordens terceiras pagarão todas 
as contribuições que lhes competirem, pelo mesmo modo que as pa-
garem os outros concidadãos. 

"16. As Casas de lVlisericórclia serão isentas de contribuições. 
"17. Os estatutos, constituições, regras de disciplina e os compro-

missos das casas religiosas, confrarias e ordens terceiras serão examina-
dos pelos bispos e confirmados pela As.sembléia Geral Legislativa do 
Império. Paço da Câmara dos Deputados. 18 de maio de 1826" (Anais, 
I, 96). 

CRIAÇÃO DA IGREJA BRASILEIRA 

"l.O A Igreja Brasileira será presidida pelo primaz ou patriarca do 
Império. 

"2.0 As Igrejas Episcopais do Pará, Maranhão, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, serão elevadas a metropolitanas. 

"3.0 As comarcas seculares de cada uma das províncias do Império 
serão elevadas a bispados ou prelazias sufragâneas dos arcebispos das 
suas províncias. 

"4.0 Os bispados ou prelazias das províncias de Mato Grosso e 
Goiás ficarão sufragâneas do metropolita <le São Paulo. 

"5.0 A comarca de S. João das Duas Barras, da Província de Goiás, 
ficará no estado em que se acha enquanto não tiver 40.000 almas. 

"6.0 A Província Cisplatina será sufragânea do metropolita do Rio 
de Janeiro. 

"7.0 Os arcebispos e bispos ou prelados procederão a uma con-
veniente divisão das paróquias das suas dioceses, a qual será submetida 
à aprovação da Assembléia Geral. 

"8.0 Acrescentar-se-ão as côngTuas dos arcebispos, bispos e prelados, 
vigários e curas do Brasil por uma lei regulamentar. 

"9.0 Proíbe-se a percepção dos direitos de estola e chancelaria nos 
batismos, casamentos e óbitos pelos arcebispos, bispos ou prelados, vi-
gários, curas da Igreja Brasileira; mas não se vedam as ofertas volun-
tárias. 
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"10. As causas eclesiásticas terminarão no território do Brasil e a 
dccisfto delas dependerá unicamente dos bispos ou prelados, metropolitas 
e primaz do Império. 

"l I. Convocar-se-á quanto antes um concílio nacional que estabe-
leça a disciplina regular e uniforme da Igreja Brasileira. Paço da Câ-
mara dos Deputados. 18 de maio de 1826" (Anais, I, p. 97) . 

Cunha Matos insistia cm legislar para a Igreja. Em 20 de maio 
propõe: "l) Todos os gêneros que se comprarem para o serviço das 
rcpartíções públicas do Império, assim como para as igrejas, conventos, 
mosteiros, recolhimentos., confrarias, ordens terceiras e congregações re-
ligiosas, serão de manufatura, produção e indústria nacional". 

26/26 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A indicação de Silva Maia (de 19 de maio) deve ir à Comissão 
competente. Sem o parecer dessa Comissão, o tempo gasto nesses debates 
é inteiramente perdido. Depois se <liseu tirá: 

"Por ora só digo que não devemos ter tanta comiseraç~o dos 
párocos, ao menos cu não tenho pena deles. Não haja receio 
de que venham a morrer de fome: antes que tal aconteça, 
hão de primeiro morrer de fraqueza muitos fregueses. 
(Apoiado!) 

20 de maio de 1826, t. I, p. 108. 

26/27 JNACIO PINTO DE ALMEIDA E CASTRO 

É uma verdade inegável a desigualdade que se nota em 
certas paróquias. É cxtreIY1amcnte escandalosa para deixar 
de merecer a atenção desta Câmara. Há paróquias em que 
se pagam 80 réis por cada conhecença, que em outras chegam 
a 640 réis e, entre esses dois extremos, não se pode dar ter-
mo algum de comparação. Daqui vem um sem-número de 
contendas entre os párocos e seus fregueses, muitos dos quais 
ou têm já representado ao Çoverno ou se têm inteiramente 
oposto a esta obrigação, sustentando pleitos renhidos. E, por 
isso, julgo que a Comissão Eclesiástica deve ser ouvida e pro-
por o melhor meio de conciliação sobre este assunto. Eu fui 
visitador e observei o que se passava em certas freguesias a 
este respeito e, portanto, ,não posso deixar de aprovar a indi-
cação. 

Não devo, porém, tolerar que, entre as razões que se 
têm expendido a favor dela, se avance o princípio de que 
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tal instituição deve tornar os párocos impostores. Eu sou pá-
roco e sei por experiência quais são as vantagens ou os incô-
modos ligados a tal emprego. :Muitas queixas que contra os 
párocos se formam são injustíssimas e, em geral, tal é a má 
vontade em se lhes prestar qualquer contribuição que, incle-
pendentemente da qualidade da quantia que se pede pelas 
conhecenças, sempre são tratados por ladrões1 só porque as 
pedem. 

"É necessário ter estas razões em vista, para se não ata-
car uma corporação inteira, principalmente achanclo·se neste 
recinto alguns que a ela pertencem. Pela minha parte con-
fesso que algumas elas proposições emitidas têm ofendido o 
amor ela minha própria reputação." 

20 ele maio de 1826, t. l, p. llO. 
N.&C. 

As conhecenças eram os serviços inerentes ao ofício dos párocos e 
especialmente os documentos e certidões por eles expedidos, que faziam 
(é no foro civil. 

Pelo depoimento de Almeida e Castro se percebe até que ponto a 
prática das espórtulas já tinha dado a certos despachos paroquiais uma 
conotação mercantil, ameaçando de transformar as paróquias e fregue-
sias em cartórios geridos por tabeliães eclesiásticos. A indicação de Silva 
Maia foi aprovada e enviada à Comissão Eclesiástica (Anais, I, 110). 

26/28 JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

Discussão de seu requerimento apresentado a 20 de ma10 (Anais, 
1, 106). 

"Nós não sabemos se há comandantes de armas que te-
nham o governo civil e é necessário sabê-lo, pois esse objeto, 
a reunião das duas autoridades, foi muito debatido na Assem-
bléia Constituinte". 

Apresenta assim um requerimento para saber se a Lei sobre os go-
vernos provinciais era exatamente observada: 

"se alguma província há, em que o presidente exerça ao 
mesmo tempo o emprego de comandante das armas; se algu-
ma província é governada militarmente". 

22 de maio de 1826, t. I, 116. 
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N.&C. 

Em cada província, havia um presidente e um comandante de armas, 
que era a segunda autoridade provincial. Às vezes, o presidente era mi· 
Iitar e acumulava as duas funções, reforçando os poderes. Não havia 
nenhuma proibição expressa, mas o Pe. Dias entendia que as duas fun-
ções não podiam ser reunidas na mesma pessoa "porque de semelhante 
união resulta dano aos povos." 

26/29 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Insiste em que seja levada em conta também a segunda parte de 
sua mesma indicação pedindo informação sobre a existência de Comissões 
Militares: 

"Toda a nação, em que as Comissões Militares se exercitam, 
pode dizer-se, que tem tocado o extremo da desgraça;" 

insta que se peçam estas informações; 

uma só vida que se poupe j;í. é uma grande vantagem; o pre-
ço do sangue, não sei, que se pague; os culpados devem me-
recer a compaixão dos seus, concidadãos, ainda mesmo no pa-
tíbulo. A arte da guerra ~ para flagelo dos homens." 

E conclui: 

"ainda que houvesse motivo para a cnaçao da alguma Co-
m1ssao Militar, em um Governo Representativo onde deve 
dominar a razão, e não o capricho, contudo, a sua duração 
por mais de um ano dá causa à grande responsabilidade do 
ministro. Para que pois dar ocasião a que homens inde-
fesos sejam julgados por tais Comissões, que de pronto os 
dão à morte?" 

22 de maio de 1826, t. I, p. 116. 
N.&C. 

Mais um testemunho da tendência fortemente civilista do Pe. Dias 
e de muitos parlamentares eclesiásticos. 

As Comissões Militares não tiveram poder de aplicar a pena última, 
mas o fato de serem nomeadas em pleqo regime constitucional provocou 
os protestos. O Código do Processo Criminal, que determinou a nova 
organização da justiça, foi de elaboração demorada. Só foi aprovado em 
1832, após o Código Criminal de 1830. A indicação de Custódio Dias 
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pedindo informações sobre a acumulação das funções militares e civis 
e sobre as Comissões Militares foi aprovada. 

MIGUEL JOSÉ REINAUT26/30 

"Eu julgo do meu dever declarar que para a minha pro-
víncia (Pernambuco) também se criou uma Comissão Mili-
tar, porém, não achando matéria que tratar, mandou-se o 
juiz do crime proceder à devassa". 

Defende a proposta de Lino Coutinho, no sentido de se esperar o 
relatório do ministro sobre a matéria, contrariando a indicação do Pe. 
Custódio Dias. 

22 de maio de 1826, t. 1, p. 118. 

N.&C. 

Pelo art. 179, § 35 da Constituição o Governo estava autorizado a 
dispensar, por tempo determinado, "algumas das formalidades que ga-
rantem a liberdade individual" nos "casos de rebelião ou invasão". Era 
uma espécie do que se chamou de estado de sítio na Constituição Repu-
blicana. Estabeleciam-se então as Comissões Militares. Delas disse o bri-
gadeiro Cunha Matos em 22 de maio: "As Comissões Militares não devem 
durar três dias. A Comissão Militar é a máquina mais odiosa que o 
Governo podia inventar! Parece que saiu das profundas dos infernos 
para flagelo dos brasileiros"! 

Lino Coutinho entendia que a Constituição não admitia Comissões 
Militares em parte alguma. 

O Pe. Reinaut insiste que a questão era atribuição do Senado (Anais, 
1, 119). 

26/31 ANTôNIO DA ROCHA FRANCO 

Sobre o pagamento do dízimo em Minas Gerais. 

"Em virtude do decreto de 16 de abril de 1821, os la-
vradores das outras províncias do Império não pagam dízimo 
do que consomem, mas só do que exportam; porém os da 
Província de Minas Gerais, o pagam de tudo. Razão têm eles 
de se ressentirem desta desigualdade: pois pertencendo à mes-
ma família, devem ter iguais direitos, não tendo menor ônus 
do que os outros". 
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Envia à Câmara o projeto-lei: 

"A Assembléia Geral Legislativa do Brasil, declarando 
o decreto de 16 de abril de 1821, ordena: 

Art. único. Os lavradores da Província de Minas Ge-
rais, são isentos de pagar dízimo dos gêneros que consomem, 
e só obrigados pelo que exportarem, ou fora ou dentro da 
província, regulando-se assim mesm.o em suas avenças en-
quanto ali se não puder verificar o novo sistema". 

24 ele maio de 1826, t. I, p. 128. 
N.&C. 

O empirismo da administração colonial, mantielo no período joani-
no, diversificara o regime fiscal pelas regiões. É durante o período im-
perial que a centralização vai acentuar-se a ponto ele provocar o movi-
mento federalista como reação. 

O aviso do ministro da Fazenda, visconde de Baependi, de n.º 38, 
de 2 de março de 1826, à Junta da Fazenda de Minas Gerais determinou 
a forma de pagamento dos dízimos naquela província. É contra essas 
medielas que protesta o representante mineiro. A discussão do projeto 
ficou para segunda leitura. 

26/32 JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 

A vista das informações acerca da importação de gêneros estrangei-
ros, apresenta o projeto-lei: 

"Art. I.0 - Todos os gêneros introduzidos no Brasil, ou 
sejam de indústria, produçi'ío ou manufatura da nação intro-
dutora, ou só por esta navegados e importados, pagarão de 
ora em diante 2'13. 

Art. 2.0 - Ficam excetpados os gêneros introduzidos por 
súditos de nações entre as quais e o Império do Brasil exis-
tam, à data desta, ou existirem no futuro, tratados especiais 
de comércio mutuamente ratificados, sendo todavia os gê-
neros introduzidos da indústria, produção ou manufatura das 
nações assim favorecidas. 

Art. 3.0 - A nação portuguesa nunca servirá de termo 
de comparação para o regulamento de favor em futuros tra-
tados com qualquer outra nação." 

Explicando este seu projeto diz que o requereu com urgência só 
porque se acham as nações estrangeiras pagando desigualmente os di-



re1tos de enl-rada, vindo a perder-se 9% de algumas que pagam 15%, 
devendo pagar como as outras: 24%. 

24 de maio de 1826, t. I, p. 129. 

N.&C. 

A cleiusula de nação mais favorecida é disposição que aparece nos 
tratados concedendo à nação contratante qualquer vantagem de que dis-
põe ou venha a dispor outra nação. 

Após o reconhecimento da independência, o Brasil celebrou uma 
série de tratados comerciais com vários países. Os mais compromete-
dores foram os celebrados com a Inglaterra gozando de privilégios cm 
matéria de pagamento de tarifas alfandegárias que a tornavam domi-
nadora do mercado de importação. Eram privilégios que vinham da co-
lônia. Findo o prazo do tratado, o Brasil passou a aplicar uma taxa 
única e uniforme e de caráter protecionista, dando inicio à indústria na-
cional ~Tabelas Alves Branco). Os tratados foram criticados pelos An-
dradas, então no exílio, como prejudiciais à economia brasileira. O Cô-
nego Januário, como se vê, pretendia já nessa época alterar o sistema 
alfandegário do Brasil, e voltava com um projeto-de-lei, sobre a tese 
que defendera na sessão de 18 de maio (Ver 26/19). O Pe. Dias de-
fende a urgência para o projeto, que é enviado à Comissão de .Fazenda. 

26/33 JOSÉ DE SOUSA AZEVEDO PIZARRO E ARAúJO 

Referindo-se ao art. 3.0 do projeto-lei de 26/5/1826 de autoria do 
Sr. Deputado Silva Maia: 

"Para esta festa [aclamação do Imperador] concorrerão as Câ-
maras somente com as despesas necessárias, para o preparo, 
o ornato das Igrejas e para o mais que se precisar de fora; 
os párocos ou clérigos da cidade ou vila desempenharão gra-
tuitamente o que for relativo ao seu ministério". 

Para o Sr. Pizarro, 

"Os eclesiásticos não são criados de ninguém para servirem 
de graça como ordena o projeto. Não há lei que os obrigue 
a trabalhar sem recompensa, constrangendo a vontade: isso 
não é assim; cada um tem sua obrigação: aqueles que qui-
serem voluntariamente podem concorrer, mas não obriga-
dos"[ ... ] 

26 de maio de 1826, t. I, p. 131. 

45 



N.&C. 

A lei visava à restrição do número de festas a cargo das Câmaras 
Municipais, aliviando-lhes as despesas. Note-se que o 12 de outubro 
ainda tinha prioridade sobre o 7 de setembro. Pizarro propõe, por outro 
lado, a inclusão da festa do Corpo de Deus, a dos padroeiros do Império, 
S. Pedro de Alcântara e Nossa Senhora da Conceição, e, nas cidade, as 
festas de seus respectivos padroeiros. A Comissão apresentou um pro-
jeto-de-lei a 5 de junho, aceitando em parte a emenda de Pizarro, mas 
redigindo assim o artigo 4.0 : "São obrigados a concorrer gratuitamente 
para as ditas festas, no que for respectivo a seu ministério, os párocos 
e aqueles clérigos da cidade ou vila que perceberem algum ordenado 
ou qualquer outro vencimento pago pela Fazenda Pública Nacional" 
(Anais, II, 37). 

26/34 ANTôNIO DA ROCHA FRANCO 

Referindo-se ao que ouviu dias atràs na Câmara: que procurariam 
fixar os direitos dos párocos e aumento das côngruas, para que pu-
dessem exercitar gratuitamente as funções de seu ministério e a dar de 
graça o que de graça receberam, comenta: 

" [ ... ] Porém, ten~io considerado o estado atual de 
nossas finanças, e visto que tão cedo não se poderá obter 
este aumento com o que de certo se evitam contestações 
odiosas entre os pastores e seus fregueses; e porque se trata 
de fixar direitos, em cuja denominação se compreende de 
alguma sorte ·também a côngrua, que atualmente percebem 
em compensação aos dízimos, de que o governo feudal se 
apropriou, era justo que ao menos essa côngrua lhes fosse 
satisfeita sem míngua e por inteiro". 

A Mesa da CoJnsciência e Ordens pensionou, pelo alvará de 20 de 
agosto de 1808, a prol ela fábrica ela Imperial Capela, todos os vigários. 

"Eis aqui, os párocos das igrejas pobres, como há muitos 
na minha província, cujo pé ele altar não excede 70$ ou 
80$ precisados, serem pesados aos seus paroquianos, ou seja, 
exigindo essas conhecenças tão odiosas, ou esses direitos fu-
nerários, que estimaria pudessem ser nenhuns, como também 
os chamados direitos da fábrica, para que não pareça que 
vendemos aos mortos a sepultura ... " "Quando qualquer se 
propõe fundar uma capela, a primeira coisa que dele se 
exige é que lhe constitua um patrimônio. Se a Capela Impe-
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rial não, tem esse patrimônio, se não tem as rendas necessárias 
para os mistercs da sua fábrica, deverão ser os párocos que 
lhas constituam?" "Eu leio no preâmbulo da lei que deu 
nova forma à arrecadação dos dízimos (Carta Régia de 10-
-VIII-1795), que estes foram, por bulas pontifícias, incorpo-
rados nos bens da coroa, com a expressa cláusula de se pro-
ver, por parte desta, às fábricas das igrejas: eis aqui quem 
deve constituir o patrimônio da Imperial Capela. Este foi 
também, desde a sua constituição, um dos fins, porque os po-
vos consentiram cm pagar o dízimo. Carlos Magno, que no 
stlculo IX reduziu primeiro à lei escrita o direito costumeiro 
de pagar o dízimo, estabeleceu que uma parte dessa renda 
fosse aplicada para a fábrica das igrejas. "Lançar sobre os 
párocos aquele encargo de prover à da Imperial Capela, pre-
tender que sejam eles quem de suas tênues e tão carpidas 
rendas lhe constituam o patrimônio é querer que eles come-
tam um furto aos pobres das suas igrejas. É por esta razão 
que em freqüentes lugares do Direito Canônico, no concílio 
lateranense último, e em vários outros concílios gerais, é 
proibido pensionarem-se os benefícios e rendas das igrejas 
pelos príncipes seculares. 

"Eu não sei se a Capela Imperial é ou não Nacional: 
se o é, como julgo, a Nação que a proveja do necessário, pelo 
que toca aos misteres da sua fábrica; e se não é, como ela 
é considerada cabeça das igrejas das ordens, a estas, pelos 
seus membros, deve ficar esse encargo, assinando-se-lhe pela 
competente chancelaria as rendas convenientes." 

Propõe projeto-lei: 

"A Assembléia Geral Legislativa do Brasil decreta: 
"1.0 - Fica ah-rogado o alvará de 20 de agosto de 1808, 

que mandava pensionar as igrejas do Império a prol da fá-
brica da Capela Imperial . 

"2.º - A nação pela renda dos dízimos proverá à dita 
fábrica da Imperial Capela. 

"Câmara dos Deputados, 22 de maio de 1826". 

Ficou para 2.ª leitura. 
26 de maio de 1826, t. I, p. 136. 

N.&C. 

Para alojar a Corte, os carmelitas foram desalojados do Convento 
do Largo do Paço (hoje Faculdade Cândido Mendes). O Governo 
passou-os, por troca, para o Seminário da Lapa. (Lá estão até hoje). 
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O prédio passou à Mitra que o cedeu ao Governo temporariamente (por 
isso D. Leme recuperou-o mais de um século depois) . 

A capela <lo Convento de N. S. do Carmo foi erigida em Capela 
Real, depois Imperial (depois catedral). Foi destacada do convento em 
7 de setembro de 1854 quando se ligou a rua do Cano (7 de Setembro) à 
Praça. 

A fachada é do Cardeal Arcoverde, inteiramente cm desacordo com 
o estilo. Deveria moldar-se pela Igreja da Ordem 3.ª, sua vizinha. O 
regulamento da Capeal Real, baixado por D. João VI, foi um casus 
bclli com a Nunciatura. O Governo aumentou o cabido, criou cadeiras, 
deu o título de monsenhor às dignidades, estabeleceu a contribuição pa-
ra a mesma, sem a Santa Sé ser ouvida, como se fosse uma repartição 
pública. O Núncio acabou aproyando tudo, para evitar um rompimen-
to, sub spe rali. 

Para manutenção da Capela Real, incumbida de manter um culto 
pomposo para a Corte, e abrigar uma parte consi<lcr:ívcl do famoso 
Corpo Coral de Lisboa, foi criada urna contribuição compulsória dos 
p<Üocos, já reconheci<lame1ue mal pagos. Além disso, a Capela Real foi 
erigida em cabeça das ordens religiosas-militares com o que o rei galar-
doava os súditos. Ali recebiam os nomeados os chamados hábitos de 
Cristo, S. Bento de Avis e Santiago da Espada, cm cerimônia religiosa. 
O que o pndre Franco propõe é que os cavaleiros comendadores e 
grã-cruzes destas ordens, cm geral abonados, contribuíssem para a Ca-
pela, e não os párocos. Estas ord'ens foram perdendo gradualmente o 
caráter religioso, tornando-se meras condecorações conferidas pelo Go-
verno real português e imperial brasileiro. A República portuguesa 
ainda as mantém completamente laicizadas. 

Como se vê, todos os sacerdotes aspiravam à supressão das contri-
buições diretas, substittiídas pelas côngnrns provenientes dos dízimos, 
então arrecadados pelo Estado. 

26/35 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Concorda com a reforma do sistema de recrutamento proposta pelo 
brigadeiro Cunha Matos . .Julga porém, mais conveniente que o negócio 
seja objeto de uma lei regulamentar. A culpa dos abusos, conforme o 
brigadeiro, cabe muitas vezes aos subalternos: 

"se têm dado providênçia relativamente aos recrutas e aos 
que têm praticado esses atos, que não são em conformidade 
com as instruções do Governo: têm-se expedido ordens aos 
capitães de ordenanças para indenizarem os recrutas, que se 
têm feito, contra as mesmas instruções; não sei pois como 
se possa sair deste embaraço, nem como se possa recomendar 
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ao Governo que proceda contra subalternos. Tem-se dito 
aqui que isto não pertence à Câmara, e assim parece; por-
que à Câmara não compete tomar conhecimento do proce-
dimento desarrazoado de autoridades, que não executam as 
instruções e as ordens do Govei-no." 

26 de maio de 1826, t. 1, p. 137. 
N.&C. 

Um dos mais fortes acusadores do desumano recrutamento era exa-
tamente um dos expoentes da cultura militar: o brigadeiro Cunha Matos. 
Os párocos assistiam a cenas constrangedoras nesse terreno. Os Anais 
estão cheios de depoimentos grnves nesse sentido. 

26/36 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Ainda sobre os abusos do recrutamento. 

"Tudo que diz respeito a fazer-se executar a lei é urgen-
tíssimo; se a lei não se executa, melhor fora não havê-la: é 
principalmente a execução da lei que nós devemos promover. 
Não convenho na distinção de desculpar o Governo; eu fa-
larei sempre contra o Governo; são eles que fazem a boa, ou 
má ventura das nações. 

" [ ... ] As leis são teias de aranhas, que apanham mos-
cas, e deixam passar aves grandes de rapina, quando não 
são escrupulosamente observadas. Eu não venho aqui para 
apanhar moscas: o nosso fim principal é velar na execução 
das leis; na observância da lei é que pode haver felicidade." 

26 de maio de 1826, t. 1, p. 138. 
~.&e. 

Continuava a discussão da indicação de Cunha Matos urgindo a 
aplicação das instruções sobre o recrutamento, de 10 de julho de 1822, 
para coibir os abusos com que o recrutamento era feito. O Pe. Dias 
julga urgentíssima a indicação. 

26/37 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 

"O Governo não pode nem está autorizado para fazer 
recrutamento. A que fim esta urgência? O Governo não nos 
pediu ainda gente. Se pedir, far-se-á o regulamento: 
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"Temos Constituição. O Governo não pode fazer um 
só soldado; e de modo nenhum havemos de autorizar o Go-
verno para fazer recrutamento. Se ele pedir gente, como 
ainda não há lei, ou as que há parecem não estar em exe-
cução, a Câmara deve decretar, e dar o poder para fazer-se 
recrutar, e determinar então o regulamento." 

26 de maio de 1826, t. 1, p. 138. 
N.&C. 

O Pe. Assis Barbosa, sobre base constitucional, argumentava contra 
a urgência pleiteada pelo Pe. Custódio Dias. Este volta a insistir sobre 
a urgência, baseado numa tese legal: "enquanto não temos leis (sobre 
recrutamento), havemos de seguir as antigas", no caso, as instruções 
de 10 de julho de 1822. O Pe. Dias não tinha presente, o que lhe foi 
lembrado logo por Batista Pereira em defesa da tese do Pe. Assis Bar-
bosa: a Constituição fez o recrutamento uma iniciativa privativa da 
Câmara (art. 36), e no art. 146: "Enquanto a Assembléia Geral não 
designar a força militar permanente de mar e terra, subsistirá a que 
então houver, até que pela mesma Assembléia seja alterada para mais 
ou para menos." Diante desses esclarecimentos, o Pe. Dias recua e julga 
inadmissível a indicação. 

Era aliás compreensível a insistência elo Pe. Dias sobre a necessi-
dade de medida urgente contra os apusos do recrutamento que era uma 
das leis mais desumanas dos tempos da colônia, mantida, incrivelmente, 
na monarquia. 

Lindley descreve um "arrastão" de recrutas, no princípio do século 
e parece que a situação não melhorou muito no correr do mesmo (9). 

Havia quem se cortasse as falanges dos dedos ou arrancasse os inci-
sivos, necessários para puxar os cartuchos dos pentes, a fim de escapar. 

Na verdade, as condições só melhoraram com a reforma do serviço 
militar na República. Muitos escapavam também, recebendo as ordens 
menores que precedem a ordenação sacerdotal. O Governo acusava os 
conventos de receber jovens para esse fim. 

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO26/38 

Apresenta indicação: 

"Proponho que a Comissão de Fazenda, com a de Consti-
tuição, em observância qo art. 109 da mesma, apresente o 

(9) LINDLEY: Narrativa de 11ma viagem ao Brasil. São Paulo. Brasiliana, 1969. 
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seu parecer sobre a quota que deve ser, pela nação, assinada 
para alimentos ao Príncipe Imperial." 

26 de maio de 1826, t. I, p. 140. 
N.&C. 

O art. 109 dizia: A Assembléia assinará [ ... ] alimentos ao príncipe 
imperial e aos demais príncipes desde que nascerem" [ ... ] No ano ante-
rior, 1825, nascera, com efeito, o príncipe imperial, aquele que viria a 
ser D. Pedro II. 

Ficou para 2.ª leitura. 

26/39 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Propõe projeto-lei em favor da agricultura de sua província [Bahia]: 

"A Assembléia Geral decreta: 
"l.º - Ficam extintas as Mesas. de Inspeção do Açúcar e 

Algodão e, por conseqüência, revogadas todas as leis e regu-
lamentos ora existentes sobre tais Mesas. 

"2.º - O lavrador é responsável ao primeiro comprador 
pela qualidade específica, o dolo que se verificar no fabrico 
e benefício do produto da sua lavoura e bem assim pelos 
ferros e marcas de que se servir para designar como seu o 
gênero vendido. 

"3.0 - Todas as questões que se suscitarem sobre esta 
responsabilidade serão ventiladas ante as justiças ordinárias 
de cada uma praça de comércio, para as quais devolver-se-á 
provisoriamente as partes de jurisdição contenciosa que com-
petia às sobreditas Mesas." 

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1826. 

26 de maio de 1826, t. I, p. 142. 
N.&C. 

D. Marcos apoiará, na sessão seguinte, a proposta do Pe. Soares 
da Rocha (Anais, 1, 143). 

Transformada cm lei de 5 de novembro de 1827, que extinguiu as 
Mesas de Inspeção elo Açúcar, Tabaco e Algodão. 

26/40 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Em 18 de maio o deputado por Mato Grosso, Gabriel Getúlio Mon· 
teiro de Mendonça apresentara um projeto-de-lei: 
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"I.0 Todas e quaisquer lavras serão acessíveis aos mi-
neiros para observarem a natureza e direção dos filões e ca-
madas, o método de trabalho empregado nelas e construção 
das m;iquinas de toda a natureza usadas na extração dos me-
tais, formação de galerias, meios de ventilação e de esgotar-se 
a água etc. 

2.0 Para qualquer mineiro entrar nas lavras dos outros, 
terá licença do superintendente, acompanhado de dois oficiais 
de justiça, a fim de não causar dano nos visitados." 

A 27 de maio o deputado Soares da Rocha, como relator da Co-
missão de Minas e Bosques, <leu parecer contrário, por ferir o direito 
de propric:ciadc::, garantido pela Constituição em sua plenitude. Impug-
nado pelo autor do projeto o parecer, fala Soares da Rocha: 

a Comissão pronunciou-se "com todos os jurisconsultos que 
chamam direito de propriedade à faculdade de gozar exclu-
sivamente cada um de tudo aquilo que tem adquirido por 
indi'.rstria ou trabalho." 

As máquinas estão neste caso: 

"Ou são da invenção do autor, ou são procuradas com o suor 
de seu rosto e dinheiro: de qualquer modo, constituem sua 
propriedade; e como é que se hão de expor aos outros para 
assim tirarem as vantager;is, que poderia colher o seu autor? 

Se daí provém utilid,ade pública, então não precisamos 
de leis, temos a Constituição, que é a lei fundamental, a qual 
diz "que se a utilidade pública exigir a propriedade de qual-
quer cidadão, será indenizado do seu valor, isto é, o Governo 
a comprará." 

27 de maio de 1826, t. I, p. 144. 
N.&C. 

A cláusula do direito romano definindo a propriedade pela exclu-
sividade ("exclusis aliis") 5eria a base da concepção liberal da proprie-
dade, limitando-a porém pela utilidade pública. 

O parecer é adiado. 

26/41 JOSÉ DE SOUSA AZEVEDO PIZARRO E ARAúJO 

Apresenta duas memórias sobre a instrução pública. Como o regi· 
mento não permite discursos lidos, são enviados à Comissão de Instru-
ção Pública. 

27 de maio de 1826, t. 1, p. 145. 
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N.&C. 

O Pe. Custódio Dias insiste que Moos. Pizarro apresente suas me-
mórias sob forma de um projeto-de-lei. 

Em sessão de 14 de junho foi lido um parecer da Comissão de Ins-
trução Pública, datado de 9 do mesmo mês, considerando as duas me-
mórias como contribuição para o plano geral dos estudos. Foi aprovado. 

26/42 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Apóia a proposta de Costa Aguiar de enviar um engenheiro e um 
naturalista ao Pará e Rio Negro para colher informações sobre a pro-
dução e as fortificações. 

Acrescenta: 

"que este engenheiro seja igualmente encarregado de propor 
ou indicar um caminho de mais fácil comunicação entre a 
província e a capital do Império, para que não seja essa co-
municação tão tardia, levando 6 meses ou indo por Inglaterra. 
Pelos mapas se vê que se poderia isto fazer pelo Rio Madeira." 

27 de maio de 1826, t. I, p. 119. 
N.&C. 

É digna de nota a idéia de buscar maior integração entre as pro-
víncias do Brasil através de uma comunicação pelo interior do território 
nacional. Evidentemente, os deputados não podiam avaliar as imensas 
dificuldades técnicas que o projeto comportava. Ele só veio a ser reali-
zado mais de 100 anos depois, com a construção da Belém-Brasília, que 
pre!'<:indiu da utilização do rio Madeira. 

26/43 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Defende a idéia da ida de um engenheiro e de um naturalista ao 
Pará e Amazonas proposta por Costa Aguiar e, a título de justificativa, 
descreve a situação da comarca do Rio Negro: 

"Ali não há uma sú escola de primeiras letras, sendo a 
população de mais de 20 mil habitantes. Os índios têm sido 
vítimas da mais insaciável cobiça e atroz tirania, de maneira 
que, espancados e perseguidos, se têm tornado a se refugia-
rem nos bosques [ ... ] Ali não há fortificações que mereçam 
este nome, não há nada. 
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A comarca do Rio Negro é importante pela sua posição 
geográfica. É necessária a ida de um engenheiro para me-
lhor informar ao Governo sobre os meios de segurança de 
um país aberto de todos os lados ... " 

A importância da ida do naturalista se prende ao fato de permitir 
melhor utilização dos recursos locais: 

"quando se cortou a comunicação com Lisboa, na época da 
invasão dos franceses, só se fez uso de remédios do país." 

O deputado se mostra disposto a fazer uma indicação para que se 
criasse na capital do Pará uma cadeira de Botânica: 

"cujos alunos fossem descobrir e classificar estes admiráveis 
produtos; porque desgraçadamente não se sabe nada, senão 
pelos escritos de alguns estrangeiros como Condamine, que 
apenas refere o que viu nas margens do Amazonas, e talvez 
se saberá mais alguma coisa, quando aparecerem as observa-
ções dos dois sábios naturalistas alemães, que ultimamente 
viajaram até a parte superior do rio Negro." 

27 de maio de 1826, t. I, p. 150. 
N.&C. 

Como se vê pela intervenção dp prelado paraense, a opressão dos 
silvícolas por parte de exploradores ;gananciosos passou da colônia para 
a monarquia; não foi muito afetad~,L pela Independência. Como se vê 
também, não é de hoje que a Igreja levanta a voz para denunciar essa 
iniqüidade, e o faz pela vi:>-1.: de um ilustre prelado parlamentar que não 
vê de maneira nenhuma em sua denúncia um desserviço ao Governo 
junto ao qual era representante do povo. 

Parece, pelas palavras do representante do Pará, que se estava assis-
tindo a um processo talvez involutivo de regresso dos índios às condições 
primitivas. 

Se a voz da Igreja tivesse então sido ouvida, é possível que a grande 
maioria dos chamados selvagens, já estaria hoje pacificamente integrada 
à vida e cultura nacionais. 

D. Romualdo é antecipador de idéias que, mal sabia ele, só come-
çariam a ser realizadas em nossos dias. Por mais um século e meio, o 
país continuaria "aberto por todos os lados" e seus imensos recursos 
continuariam deconhecidos e inexplorados. Na sua ingenuidade, pensa-
va abordar, com um engenheiro e um naturalista, o problema que vem 
sendo enfrentado por centenas de técnicos e de operários, com recursos 
sofisticados na construção de mais de 7. 000 km de estradas de penetra-
ção e de contorno. 
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JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Vota pela urgência da ida de um engenheiro à Amazônia: 

26/44 

"Se não é praticável essas fortificações [~ic] de defesa em lu-
gares de tanto perigo, como se tem mostrado, sou do parecer 
que se mande algum vaso para, como uma fortaleza ambu-
lante, prevenir algum mau acontecimento." 

27 de maio de 1826, t. l, p. 150. 
N.&C. 

O Pe. Dias reage às múltiplas intervenções que insistiam na impra-
ticabilidade do projeto. 

26/45 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Não se cansará de repetir que o Rio Negro se acha reduzido ao mais 
deplorável estado, especialmente no que diz respeito à população. 

"As famílias indianas [... ] acossadas e perseguidas, an-
dam dispersas e têm fugido para os matos, que haviam dei-
xado. Por toda parte se apresenta aquele caráter de atroci-
dade e de perfídia, que praticaram, com estes inocentes 
indianos, os primeiros conquistadores do Novo Mundo" [ ... ] 

"É verdade que já se não soltam cães de fila, como o fize-
ram os Pizarros e Corteses na América Espanhola, chegando a 
ímpia zombaria desses malfeitores a dar aos mesmos cães os 
mesmos soldos e gratificações de um oficial, em prêmio da ca-
pacidade e destreza com que eles se precipitavam sobre os 
desgraçados índios e os reduziam a pedaços; porém ainda se 
soltam tigres de figura humana e de um coração ainda mais 
duro: quero dizer oficiais inferiores, comandantes e governa-
dores e que, pela sua crueldade, têm convertido o Rio Negro 
num vasto deserto. Quanto ao comércio, que sendo favorecido 
pela navegação dos rios e pelas riquezas do solo, poderia pro-
meter grandes vantagens, ele tem sido inteiramente monopo-
lizado pela sórdida cobiça dos governadores. É superior a toda 
expressão o descaramento com que muitos de$tCs nababo~ ou 
governadores têm ligado as mãos do comerciante e do espe-
culador, a fim de protegerem exclusivamente os seus pró-
prios agentes ou caixeiros. A agTicultura e a indústria têm 
sofrido os mesmos vexames; a Fazenda Pública existe na 
maior confusão; as excelentes fábricas de anil e de piassaba 
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e outras estão decadentes e arruinadas; em suma esta comarca 
tão rica e tão favorecida pela natureza não oferece mais do 
que tristes ruínas, enquanto o observador e o viajante, lasti-
mando a sorte de tão ameno país, admiram as suas belas 
proporções e os germes da mais sólida prosperidade." 

"Em tais circunstâncias, que remédio se poderá opor a 
tantos e tão inveterados males? Só me lembra um, que me 
parece mui pronto e oportuno. É a secção ou divisão da 
comarca do Rio Negro em província independente do Pará." 
"Os fatos vêm em apoio da minha asserção. Quando acon-
tecia aparecer no Rio Negro um bom governador (rara avis 
in terris), logo o capitão-general do Pará, por espírito de 
ciúme e de emulação, o estorvava nos seus melhores projetos, 
ou recusava sua coadjuvação para os mais importantes esta-
belecimentos: assim sucedeu ao governador Manuel da Gama 
Lobo, a cujo gênio criador se deve o que h{t de bom no Rio 
Negro a despeito da oposição que encontrou no capitão-
general. 

"Ah, quanto são desgraçados os povos que vivem longe 
da sede do Império! Bem o conhecia o abade Raynal quando 
atribuiu a um destes deposit;írios do poder esta insolente lin-
guagem: Deus est;í bem alto, o Imperador está bem longe 
e eu estou aqui." 

"O prelado, pela sua 
1 

parte, empregar{t todos os esforços 
para chamar ao grêmio da Igreja e da sociedade sessenta e 
tantos mil idólatras que ainda vivem errantes pelos matos 
e cuidará particularmente cm formar um clero próprio e 
digno de reger as missões, sem que seja preciso incomodar o 
Pará, que não basta para r,~ger as próprias Igrejas, sujeitando. 
se a infinitas priva~:ões e (l[O estado de miséria e, posso dizer, 
de aviltamento a que se acha reduzido pelo empate de suas 
limitadíssimas côngruas e {'Xtrema pobreza de seus fregueses". 

Apresenta um projeto-de-lei: 

1) "A comarca do Rio Negro, da Província do Pará, 
será considerada de ora em diante como província separada 
daquela, com a mesma fo1ma de Governo estabelecido pela 
Carta de Lei de 20 de outubro de 1823, para as províncias 
de segunda ordem. 2) O Governo solicitará da corte de 
Roma a criação de uma prelazia na mencionada Província do 
Rio Negro, que Jicará desanexada da diocese do Pará: 3) En-
quanto as rendas públicas não se acharem em estado de fazer 
face às suas despesas, por um melhor sistema de administra-
ção e arrecadação, ela sed auxiliada pela Fazenda Pública 
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do Maranhão com o subsídio anual de doze contos de réis. 
4) A capital da nova província será no mesmo lugar onde 
atualmente residem as primeiras autoridades e se denominará 
cidade da Barra elo Rio Negro. " 

27 de maio de 1826, t. I, p. 153. 
N.&C. 

Na Amazônia as aldeias indígenas foram se despovoando no correr 
do séc. XVIII, desde o completo malogro do diretório de Pombal. Este 
despovoamento era em parte resultante das epidemias, que entre os 
índios provocavam hecatombes, já que nada se sabia de imunologia. 
É claro que não havia intuito de liquidar os índios mansos, de que 
os branco_s se serviam. O despovoamento se dava também pela volta às 
selvas dos que fugiam ao trabalho forçado, e finalmente, pela incorpo-
ração empírica à classe proletária da mestiçagem, abundantíssima na 
Amazônia. Não houve, pois, genocídio, mas ignorância e relaxamento. 
A retirada dos poderes administrativos dos religiosos, transformados em 
simples curas, destruiu todo o plano jesuítico. Os índios passaram a 
consLitui1: câmaras municipais ordinárias. Criaram-se os curadores elos sel-
vagens, inúteis uns, criminosos outros. E assim se liquidou o processo 
de incorporação gradual do selvagem. Ao contrário do que se diz, os 
jesuítas aí não batizavam em massa. Eram cautelosos. Um grande do-
cumento sobre os índios da Amaztmia é o do Pe . .João Daniel, escrito na 
prisão, maravilhosa exposição autêntica (1º). A. L. Monteiro Baena (11) 
diz que se conseguira a criação de uma casa ele educação "das meninas 
gentias, que fez sacar <lo coração <las selvas" pelo bispo. Isto aconteceu 
entre 1803 e 1806. O bispo era D. Manuel ele Almeida Carvalho -
bispo enLre 1794: e 1818, antecessor de D. Romual<lo de Coelho, tio do 
orador. 

O assunto eslá bem tratado por Artur César F. Reis (12) no cap. 
"O tratamento do gentio": "~ts vésperas da Independência não se alte-
rara a condição do nativo. Ele continuava submetido a uma vida rude, 
estranha ao meio humano a que o queriam prender, perseguido, incom-
preendido em sua rusticidade, em seu primitivismo, viciado, acusado de 
indolente, de incapaz, de hostil, de perigoso". Muito se poderia tirar 
de uma outra obra de A. Cesar (13) no capítulo "Os primeiros tempos 
tlo bispado". 

(1()) O documento elo Pc. JOÃO DANIEL foi publicado, não na íntegra, na 
Revista do IHGB., Tomos II, III e XLI e nos Anais da Biblioteca Nacional (integra), 
Vol. 95 - (2 Tomos), 1925. Rio. l!J76. 

(11) BAENA, A. L. MONTEIRO: Compêndio das eras da Província do Pará. 
1838. Rcedicão da Universidade do Pará, 1969. 

(12) Cf;., A Po/itira de Portugal rzo 1111fo nmnz6nico. Belém, 19·10, p. 58. 
(13) Cfr. Síntese da História do Parti. Belém, 1942. 
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Os selvagens pacificados moravam cm aldeias, cada qual com seu 
cura. Desde a expulsão dos jesuítas e a aplicação do Diretório dos 
fndios, expedido por Pombal, estas aldeias haviam entrado em deca-
dência, reduzidos como foram os poderes dos curas que não mais podiam 
proteger devidamente as suas ovelhas. 

Exatamente em 1822 e 1823, a Junta Governativa do Pará que su-
cedeu à presidida por D. Romualdo, recomendou aos Juízes Ordinários 
e dos julgados, muitos dos quais eram não letrados, que "subjuguem os 
indianos aos trabalhos públicos e particulares dos moradores quando para 
isso tenham ordem especial da Junta Administrativa profissional, de-
vendo preferir, no chamamento para as precisões ocorrentes, os que vi-
vem ociosos ou não têm ocupação alguma, e sendo responsável o Juiz 
por toda irregularidade ou excesso que a este respeito se perpetra•r" (14). 
Imaginam-se bem os abusos que se elevem ter cometido diante de Jun-
tas "provisionais" fracas e instáveis. 

Em 28 de agosto deste ano de 1826, o Governo tentou melhorar as 
missões junto aos índios, convidando Barbadinhos italianos para a pre-
gação evangélica (Decreto referido pelo visconde de São Leopoldo) e 
mandando pagar 400 réis de diária e cada um "para que possam, com 
este seguro meio de subsistência, entrar no importante trabalho das 
missões a que foram destinados", diz o decreto. 

Ao projeto de criação da nova J?rovíncia refere-se Artur C. Ferreira 
Reis em sua conferência no Instituto Histórico: "D. Romualdo admi-
nistrara o Pará na qualidade de presidente da Junta Administrativa acla-
mada no momento de adesão à Independência. Conhecia bem, em con-
seqüência, o que ia pela Amazônia. Seu prestígio assumia grandes pro-
porções. A s.ua palavra a favor dos amazonenses significava muito, por~ 
tanto. Embora, o projeto apres·entado não teve andamento imediato" (15). 

Só no ano seguinte, 15 de outubro de 1827, a Comissão de Estatística 
apresentou o parecer, favorável à idéia e um substitutivo com ligeiras 
variantes, sem mencionar a subvenção maranhense. A criação da provín-
cia só veio a realizar-se pela lei n.0 592 de 5 de setembro de 1850. 

26/46 JOSÉ CUST<JDIO DIAS 

Referindo-se ao projeto-de-lei apresentado a 27 de maio de 1826 
que impõe penas àqueles que sendo nomeados deputados, ou senadores, 
forem omissos em vir exercer as suas funções e às autoridades que para 
isso intervierem: 

(14) BAENA, A.L. MONTEIRO: op. cit. p. 342. 
(15) REIS, ARTUR CESAR l'ERREIRA: Cf. Revista do IHGB, Vol. 206, p. 163 . 
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" [ ... ] Se se trata desta matéria em globo, digo que o 
projeto me parece justo e muito necessário; porém se entrar-
mos na análise dos seus artigos, tenho a ponderar o rigor da 
pena que se faz recair sobre a Cfunara omissa cm passar os 
diplomas aos eleitos deputados; não posso deixar de me opor 
o isto. Eu sustento que as Câmaras não devem sofrer esta 
multa. Que são estes homens, que ordinariamente ocupam 
os cargos das Câmaras? São nada, são uns miseráveis; e por 
isso não devem ser punidos com penas tão graves." 

30 de maio de 1826, t. l, p. 188. 
N.&C. 

As vítimas, vereadores municipais, estavam ameaçadas de serem de-
claradas indignas da confiança nacional, privadas do exercício de todos 
os empregos, honras e mercês e inabilitadas para novos cargos pelo 
espaço de 10 anos. 

26/47 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Sobre a punição dos deputados que faltam, diz que não devem ser 
tratados com rigor porque 

"nós ignoramos se têm ou não justos motivos. Demais, Sr. 
Presidente, ainda lhes cheira isto a chamusco, e por isso não 
podem ser obrigados a vir tomar assento." 

Não nega a necessidade de penas, mas insiste em que sejam propor-
cionais aos delitos. 

30 de maio de 1826, t. I, p. 190. 

N.&C. 

Referência evidente à dissolução da Constituinte que deixou alguns 
representantes do povo ressabiados. 

ANTôNIO DA ROCHA FRANCO26/48 

Fala da necessidade da criação de prelazias nos sertões da Bahia e 
Pernambuco, devido à grande distância da capital: 

"os povos que habitam os sertões da Bahia e Pernambuco 
experimentam grandes males pela distância, em que se acham 
das respectivas capitais; os primeiros estão separados do seu 
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ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 26/50 

Entende que a Comissão não rejeitou o objeto, mas sim o projeto 
da proposta Cunha Matos, ficando encarregada de apresentar outro pro-
jeto substitutivo. 

31 de maio de 1826, t. I, p. 201. 

N.&C. 

O Parecer da Comissão sobre o projeto era o seguinte: "A Comissão 
de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes, tendo examinado o projeto-
de-lei do Sr. Cunha Matos de 20 do corrente, que tem por objeto orde-
nar que todas as repartições públicas do Império, e todas as Igrejas e 
corporações religiosas só possam consumir gêneros de manufatura, pro-
dução e indústria nacional, é de parecer que este projeto não merece 
passar a ulterior discussão, por ser constante, e certo que as manufaturas 
e produções da indústria nacional se não acham no estilo de adianta-
mento necessário para fazer ao menos plausível a lembrança de uma tal 
medida." 

26/51 JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 

Como relator da Comissão de Im;trução Pública assina parecer: 

"A Comissão de Instrução Pública, conhecendo quanto 
convém adotar-se um plano para os estudos deste Império, 
oferece à consideração o plano feito pelo tenente-general 
Stockler e apresentado pelo ilustre deputado Domingos Ma-
laquias." 

A Comissão reconhece o plano 

"como muito digno para reforma e o progresso dos estudos." 

Requer impressão. 

"O plano é extenso e não pode ser examinado e anali-
sado suficientemente sem muita meditação. Depois que cada 
um estiver habilitado para formar conceito sobre o seu me-
recimento, organizar-se-á o projeto conforme o uso recebido e 
confirmado pelo regimento." 

31 de maio de 1826, t. l, p. 203. 
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N.&C. 

:Francisco de Borja Stockler (1759-1829) foi um sábio militar por-
tuguês, autor de diversos trabalhos científicos. Foi autor também de 
um plano de reforma do ensino que lhe valeu a suspeita de revolu-
cionário. 

Membro assíduo da Real Academia das Ciências de Lisboa, dela se 
retirou com estardalhaço. Teve fama de jacobino, pela benevolência 
com que recebeu as tropas de J unot. 

Terminou paradoxalmente fervoroso absolutista e miguelista. Suas 
poesias foram postas no !ndex. Suas obras científicas. são citadas até 
hoje (16). 

Foi o plano de Stockler que o Cônego Januário propôs para ser  
considerado na organização do ensino no Brasil, notando-se que ao pró·  
prio cônego se deve o primeiro plano de educação no Brasil.  

Domingos Malaquias de Aguiar Pires Ferreira foi depois barão de 
Cimbres. Era deputado por Pernambuco. 

Decidiu-se que o plano voltasse à Comissão para esta redigir um 
projeto-de-lei sobre a matéria (Anais, I, 204) . 

26/52 JOSÉ CUSTóDlü DIAS 

Discussão do projeto do deputado Gabriel Getúlio Monteiro cie 
Mendonça permitindo a visita dos mineradores aos estabelecimentos de 
seus companheiros para o conhecirr+ento das melhorias. 

A Comissão julgava o projeto icontrário ao direito de propriedade. 

"O projeto não é cqntra o direito de propriedade, antes 
é muito útil à nação, porquanto vai fazer que se descubra aos 
olhos de todos um tesouro." "Ainda que o regimento dos 
minérios estabeleça prêmios a quem descobre uma mina, tal 
causa nunca teve efeito: porque só lá vão Bandeiras e Força 
Armada. Adotando-se o projeto podem ir explorar as mi· 
nas, pessoas de outra ordem, do que se há de seguir muito 
proveito. Eu queria que, quando se dessem terras, fosse com 
a condição de deixarem os donos escrutarem-nas quaisquer 
que a isso se propusessem, pois é prejudicial que nem se 
aproveitem os propriet4rios, nem consintam isso a pessoas 
que o podem fazer". 

1 de junho de 1826, t. II, p. 1. 

(16) Dicionário da História de Portugal. Direção de JOEL SERRÃO. Lisboa, 1971. 
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N,&C.  

O assunto fora levantado na sessão de 27 de maio. 
O Pe. Custódio aborda aqui empiricamente a grave questão da 

distinção entre a propriedade do solo e o direito de exploração do sub-
solo. Hoje em dia a tese do Pe. Custódio é a vigente em nossa legislação. 

D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 26/53 

A favor da dispensa da guarda militar na Câmara. 

"Assisti ao parlamento cm Inglaterra e lá não vi guarda 
alguma. Uma cidade populosíssima, que tem um milhão e 
duzentos mil habitantes, tem um povo quietíssimo. As Câ-
maras do Rio de Janeiro também podiam estar sem guarda, 
porque a nossa principal segurança está no consenso do es-
pírito elo povo e voto geral da nação, que quer um Governo 
formado sobre a lei e justiça e que se vê estabelecido cm 
todos os Estados bem governados.'' 

1 de junho de 1826, t. II, p. 5. 
N.&C. 

Cunha Matos apresentara indicação para que a guarda de polícia 
às ordens da Câmara fosse substituída por porteiros civis. A Comissão 
de Polícia da Câmara dera parecer contr{trio à indicação, alegando que 
a força armada, se até então não fora necessária, poderia vir a sê-lo 
em casos de tumultos. D. Marcos apóia a indicação, a qual porém foi 
rejeitada, prevalecendo o parecer da Comissão (Anais, II, 7). 

26/54 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Há necessidade urgente de estabelecimentos de ensino na 
comarca do Rio Negro. Numa população de mais de 20.000 
almas, "não há uma só cadeira de Gramática, nem de pri-
meiras letras, resultando desta falta um mal gravíssimo, pois 
a maior parte da gente não sabe ler. É notável, [ ... ] e até 
muito indecoroso que os membros das Câmaras daquele ser-
tão pela maior parte assinem de cruz e que, nas mesmas 
assembléias eleitorais, apareçam eleitores que não sabem 
escrever. 

E como pode por este modo germinar e vigorar a Cons-
tituição? Na atual ignorância e na absoluta falta ele um sis-
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tema de educação, que frutos se podem esperar daquela po-
pulação?" 

Propõe então a criação de 

"duas escolas de primeiras letras e uma <le gramática latina, 
ficando reservados os outros estabelecimentos secundários 
para serem criados, quando se tratar do plano geral de es-
tudos." 

Considera de igual urgência as medidas para a formação do clero 
daquela província (Pará). 

"Da ignorância desta classe <le cidadãos provêm muicos 
erros, abusos e superstições que desfiguram a pureza do cris-
tianismo. (Apoiado geralmente). Nada há mais pernicioso 
do que a ignorância dos eclesiásticos, e por isso a Igreja e 
seus pastores muito recomendam a instrução dos ministros do 
altar, da mesma forma que os legisladores temporais sempre 
tiveram em particular cuidado a educação e instrução desta 
classe de cidadãos. 

"O semin;írio do Pará é um dos pequenos estabeleci-
mentos deste gênero no :prasil, de que tem resultado grande 
proveito aos seus habitantes. Aqueles eclesiásticos, que nele 
se têm formado, pas·sam pelos mais instruídos da província. 
E isto é tão notável que dois estrangeiros, que ultimamente 
viajaram por aqueles sertões, afirmaram que haviam obser-
vado grande diferença entre aqueles párocos que nele ti-
nham feito os seus estudos [ ... ] e os que nele não se haviam 
instruído. Porém este mesmo estabelecimento acha-se deca· 
dente. O edifício está arruinado e não há patrimônio donde 
se possa tirar a renda para o reparar, pois a Fazenda Pública 
apenas lhe dá a módica pensão de 200. 000 réis por ano. De 
sorte que para pagar os professores e mestres é preciso que 
o bispo contribua com algum adjutório." 

Quanto à educação feminina: 

"Sabe-se que a instr4ção deste sexo tem sido inteiramente 
desprezada no Brasil e as brasileiras, geralmente dotadas de 
talentos, têm estado infelizmente condenadas à ignorância 
mais profunda, sendo privadas até daqueles primeiros prin-
cípios de moral pública, indispensáveis para serem boas mães 
de famílias." 
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Propõe: 

"1.0 - Que se autorize o Governo para estabelecer já 
duas escolas de primeiras letras e uma cadeira de gramática 
latina na comarca do Rio Negro. 

"2.0 - Que se duplique a módica pensão de 200 mil-réis 
que anualmente dá a Fazenda Pública do Pará para manu-
tenção do Seminário Eclesiástico, que se acha decadente de 
meios, a fim de promover a educação do clero e obviar os 
fatais efeitos da ignorância que devem servir de luz e de 
exemplo aos outros homens. 

"3.0 - Que se proporcionem ao Prelado Diocesano os 
meios de concluir e manter o começado recolhimento de edu-
candas, não só mandando prestar pela Fazenda Pública mais 
400 mil-réis anuais, além dos 200 que lhe foram consignados, 
mas também ordenando-se auxílio de operários e materiais 
para conclusão do edifício". 

3 de junho de 1826, t. II, p. 20. 
N.&C. 

É interessante notar que a "gramática latina", às vezes chamada la-
tinidade, abrangia a História Romana e da Antiguidade. 

Não havia estudo especial de português. Daí a boa construção dos 
períodos e o bom vocabulário, mas a péssima gramática e cxdrúxula 
ortografia dos parlamentares. 

Não sabemos se foi criada a "cadeira de gramática latina", mas não 
deixa de ser espantosa, para nossa mentalidade pragmática, a proposta 
de um ensino puramente humanista na comarca do Rio Negro. 

26/55 D. ROMUALDO ANTõNIO DE SEIXAS 

Duas razões justificam a criação de forças militares na comarca do 
Rio Negro. 

1) defesa das fortalezas; 2) melhoramento da comarca 
pela presença de um corpo de tropas, que se poderá reputar 
como uma companhia de colonos, que de fora vfi.o povoar 
aqueles sertões, para o que eu quisera que não fossem ali 
recrutados. Estes soldados, fazendo circular no país o impor-
te de seus soldos, contribuem necessariamente para aumentar 
o numerário e, ao mesmo tempo, são outros tantos consumi-
dores que vão dar novo valor às produções da terra e aos 
gêneros de indústria: donde resultará o incremento da po-



pulação e a civilização nos costumes. "Diz Filangieri que 
um regimento no interior de uma província tem bastante 
influência para a enriquecer." 

Propõe: 

"l.º - Que se mande fazer efetiva a organização de um 
Batalhão de Caçadores criado pelo antigo Governo, para a 
comarca do Rio Negro e que não chegou a realizar-se pelas 
mudanças políticas do ano 20; 

"2.0 - Que se criem igualmente duas Companhias de 
Artilharia de Linha para guarnição dos pontos de fronteira". 

3 de junho de 1826, t. II, p. 20-21. 
N.&C. 

O problema das fronteiras indefesas, com a invasão aberta ou sub-
reptícia de vizinhos, com a fuga de negros formando quilombos, preo-
ci;pava o Governo. O conde de Vila-Flor foi um governador muito ativo 
militarmente. Mas desde 1820 as Juntas de Governo se sucediam em 
virtude da revolução liberal em Portugal e cresciam as hesitações entre 
os Governos de Lisboa e do Rio, com prejuízo de todos os serviços. Pelo 
dcxreto de 7 de outubro de 1820, D. João VI criara um corpo de 
tropa, quer dizer paga, para guarni~ão da capitania de Rio Negro, de-
pendente então do Pará. Mas não chegara a instalá-lo. 

26/56 ANTONIO DA ROCHA FRANCO 

Manifesta-se contrário às penal~dades excessivas aos deputados fal-
tosos. 

A lei visa garantir o número (\e parlamentares necessários para os 
trabalhos do corpo legislativo. 

Entretanto não parece redigido ide modo a conseguir o seu fim: 

"já pela dificuldade ou antes impossibilidade de se verificar 
na prática a imputação, sobre quem devem recair as penas, 
que se fulminaram contra os representantes omissos, já pelos 
inconvenientes, que resulçam de se admitirem no meio da re-
presentação nacional membros, que só contrafeitos pela força 
tratam de tomar nela assento." 

A seguir, observa: 

"A falta de número necessário acha-se muito bem provi-
denciada e acautelada, na lei das eleições, pelos suplentes[ ... ] 
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muitas vezes preferíveis aos ordinários, não só pela sua ilus-
tração e patriotismo, como também por concorrerem de âni-
mo livre e com vontade de servir à nação." 

Apresenta emenda: 

"Em vez de: - indigno da confiança nacional, etc., di-
ga-se: - fica privado dos direitos de cidadão brasileiro por 
todo o tempo daquela legislatura." 

3 de junho de 1826, t. II, p. 22. 

N.&C. 

Entrava em discussão o projeto-de-lei sobre deputados e senadores 
omissos, cujo art. I.0 dizia: "Todo o deputado ou senador, que, tendo 
recebido o seu diploma, não se apresentar a tomar assento na respectiva 
Câmara no dia determinado pela lei ou quando for chamado na falta 
de outro, será declarado indigno da confiança nacional, privado do exer-
cício de todos os empregos, honras e mercês e inabilitado para novos 
por espaço de dez anos." O artigo não foi aprovado (Anais, II, 33). 

26/57 JOSÉ CUSTóDlO DIAS 

Defende os deputados faltosos, ainda não presentes à Câmara: de 
Minas 8, de Pernambuco 8, da Bahia 3, do Ceará 3. 

"Não posso admitir a proposição [ ... ] de que o Governo 
não tem culpa da repugnância que têm os representantes elei-
tos em vir tomar o assento que lhes é destinado. Reconheço 
alguns motivos para que os deputados se não apressem a 
comparecer; alguns têm sido nomeados três vezes para re-
presentantes do povo, já para as Cortes de Lisboa, já para 
a Assembléia Constituinte (ainda tremo quando dela me 
lembro!), já para esta Assembléia Legislativa, e tudo tem 
sido inutilizado." "Dizer-se que o Governo não tem culpai" 
"Ele é a causa destes transtornos, ele é que quer que haja 
o despotismo [ ... ] Estes homens, que recusam vir, são de 
boa fé, são homens de bem; eles têm por muitas vezes sido 
iludidos e por isso devemos minorar as penas que se amea-
çam neste artigo." 

3 de junho de 1826, t. II, p. 28. 
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N.&C. 

As Cortes Gerais e Extraordinárias Constituintes da Nação Portu-
guesa, onde havia cerca de 60 deputados brasileiros, foram dissolvidas 
por um golpe de Estado, manejado por D. Miguel. A Constituinte 
Brasileira fora dissolvida em 12 de novembro de 1823 por D. Pedro I. 

26/58 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Propõe a supressão de duas Companhias de Cavalaria de Linha no 
Pará, por inúteis. Ali as rondas são de Infantaria. A milícia exerce 
bem a vigilância. 

"O Pará só precisa para sua defesa de muros de pau, 
como de Atenas disse o Oráculo". O que se precisa é pro-
mover a construção naval. 

Apresenta uma indicação suprimindo a Cavalaria. Respondendo ao 
brigadeiro Cunha Matos, diz que em Marajó existem oito Companhias 
de Cavalaria Miliciana, compostas de proprietários, interessados em de· 
fendê-la. O sul são matos e brenhas inacessíveis onde nunca se pode su-
por que rompa o inimigo. 

É necessário que se promova no Pará a construção na-
val, que é de suma importância e a mesma província convida 
a isto, pelas suas comodidades de se estabelecerem bons esta-
leiros ao longo do baixo Amazonas, onde já se construiu uma 
bela galera [ ... ] 

5 de junho de 1826, t. II, p. 38. 

N.&C. 

Segundo informa o comandançe Max J. Guedes, vice-chefe do ser-
viço de documentação do Ministério da Marinha, o arsenal do Pará 
caiu em tal marasmo no início do século XIX que um aviso do ministro 
(Salvador José Maciel), de 16 de d~zembro de 1836, manda "restabelecer 
o Arsenal de Marinha da Provínciq. do Pará". 

Suas origens datam do século XVII. No princípio do século XVIII 
já havia uma "casa das canoas", ampliada em 1755. Em 1770 já havia 
um diretor do Arsenal. 

Em 1804 criou-se uma Escola de Práticos. Em 1811 foi mesmo no-
meado um capelão. Com a era revolucionária de 1820 tudo parou. Pelos 
dados do serviço de documentação da Marinha, na era colonial haviam 
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26/59 

sido construídas 1 nau, 5 fragatas, 4 brigues e bergantins, 12 chalupas, 
além de várias embarcações menores. 

Entre 1817 e 1822 arrastou-se a construção da fragata Imperatriz. 
Leopoldina. Em 1820 um brigue-escuna ]anuária e, em 1822, uma char-
rua Gentil Americana. Esse trabalho fora encomendado pela Compa-
nhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão que cessou. No 2.0 

reinado, volta à atividade. 

D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Apresenta emenda ao projeto punindo os parlamentares eleitos que  
não desempenham suas funções, admitindo como escusa ser maior de  
60 anos e ser enfermo de tal enfermidade habitual que razoadamente o  
embarace de servir de deputado, assim como o que já tiver exercido por  
quatro anos o Governo.  

5 de junho de 1826, t. II, p. 40. 
N, &:C. 

Trata-se de emenda ao projeto-de-lei sobre parlamentares omissos. 
Estava em discussão o art. 2.0 que impunha multa aos faltosos. 

O Pe. Rocha Franco apresenta logo emenda destinando às obras 
municipais o resultado das multas cobradas aos vereadores faltosos. 

26/60 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

A respeito da lei sobre a ausência de deputados, diz que o art. 1.0 

encara o problema do deputado "que não acudiu ao emprego". No 
art. 2.0 trata-se de punir a autoridade que não quer que o deputado 
venha servir. Apresenta assim uma emenda: 

"Nas mesmas penas incorrerá não só a Câmara Municipal se 
não fizer imediatamente passar e remeter ao deputado o seu 
diploma, mas também o ministro de Estado competentemente 
o diploma ao Senador e por fim todas as demais autoridades 
que, de qualquer forma, impeçam os eleitos a tomar posse 
no cargo. 

6 de junho de 1826, t. II, p. 44. 
N. &:C. 

Reforçando a emenda do Pe. Soledade, o Pe. Dias relata: "Nós 
sabemos que foi uma barca de vapor buscar deputados. Apesar de ha-
ver saído há tanto tempo, ainda não voltou; parece que se evaporou. 
Tenho demais ouvido que alguns deputados, quando chegaram, não fo-



ram muito bem acolhidos e até alguns se lhes mandou que voltassem". 
"Não tenho a intenção <le ser caluniador, mas parece que estes fatos se 
têm passado." O Pe. Dias gostava por vezes de ser chistoso e recorria 
a jogos de palavras, como esse "navio a vapor [ ... ] que evaporou." 

26/61 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A propósito de um projeto sobre laudêmios, entende que 

este projeto, pela forma por que está concebido, não produz 
grande vantagem à sociedade, pois só diz respeito àqueles que 
estiverem ligados por este gênero de contrato, ou que o hou-
verem de fazer para o futuro. Muitos outros objetos de pon-
deração chamam a atenção desta Câmara por serem tendentes 
ao bem geral desta sociedade. [... ] Podem haver contratos 
de aforamento sem laudêmio: [... ] "pode o senhor da pro-
priedade contratar com o foreiro e passar-lhe o domínio útil 
da terra, sem pagamentos desse direito dominical, de que se 
trata, que não é essencial a esta convenção. Não há necessi-
dade de lei" [ ... ] "Se forem adicionados outros artigos inte-
ressantes sobre a facilidade dos aforamentos e suas cláusulas 
para o futuro, nesse caso [ ... ] sustentarei a matéria." 

7 de junho de 1826, t. II, p. 59-61. 

N.&C. 

D. Marcos voltará com freqüên~ia a tratar desse projeto sobre lau-
dêmios. 

O foro permanece intangível em nossa legislação civil até hoje. 

26/62 JOSÉ CUSTpDIO DIAS 

Pela extinção do juízo de ausenfes. 

"Já nesta casa se traçou de uma lei para a extinção dos 
juízos dos ausentes e tive a satisfação de rezar Requiescat in 
pace àquele que aqui o defendeu com todas as forças." 

"Espero que nesta legislatura tenhamos a ventura de ver 
este negócio finalizado, e que não fique adiado para inde-
terminado tempo." 

9 de junho de 1826, t. II, p. 83. 
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N.&C. 

O Pe. Dias participara da discussão do projeto abolindo o juízo dos 
ausentes, na sessão de 12 de setembro de 1823, durante a Assembléia 
Constituinte (Ver Anais, 1823, t. V, p. 81). 

26/63 JOSÉ DE SOUSA AZEVEDO PIZARRO E ARAúJO 

"Como deputado da Mesa da Consciência e Ordens, tenho 
observado a grande necessidade que há de se reformar este 
juízo de ausentes, pois não serve senão para fazer o mal." 

Vota para que o juízo de ausentes se anexe ao juízo dos órfãos para  
ser útil ao público.  

9 de junho de 1826, t. II, p. 83. 
N.&C. 

A matéria foi adiada para a sessão seguinte. 
O projeto de extinção fora apresentado por Bernardo Pereira de 

Vasconcelos. Na sessão do dia seguinte foi apoiado e mandado a impri-
mir para entrar em discussão. 

26/64 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

A criação de novas escolas é competência da Câmara, não do Go-
verno. O Governo pode prover cadeiras vagas, porém criar novas esco-
las compete ao Legislativo. Onde houver 20.000 habitantes isto é indis-
pensável. 

"A instrução primária é uma segunda vida que se dá a 
um menino, é a vida moral e isto não pode esperar, [... ] 
porque há certa idade própria para aprender, e passada vêm 
outras aplicações que inabilitam para os primeiros elementos 
das ciências." 

Acha que se devem criar logo escolas. 

9 de junho de 1826, t. 11, p. 87. 
N.&C. 

Estava em discussão um parecer da Comissão de Instrução, assinado 
pelo Pe. Januário da Cunha Barbosa. Este defende o parecer adiando a 
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fundação de novas escolas, para quando chegarem as informações pedi-
das ao Governo a respeito. É este parecer que D. Marcos impugna. 

26/65 PEDRO ANTôNIO PEREIRA PINTO DO LAGO 

Uma vez que se está tratando do assunto da criação de escolas, ante& 
da preparação de um plano geral proposto pela Comissão de Instrução, 
pede que se leve em conta a situação de sua província: 

"na Província do Piauí, onde há livres 80. 000 habitantes, 
não existe uma escola de primeiras letras, nem de gramática 
latina; os mestres não podendo ali subsistir com 150$ que 
têm de ordenado, por ser uma província central, onde os 
gêneros são caríssimos, largam o emprego no fim de 15 a 30 
dias, e por conseqüência não há um só." 

9 de junho de 1826, t. II, p. 87. 
N.&C. 

Continuava a discussão do mesmo parecer da Comissão de Instrução, 
impugnado por D. Marcos. 

A discussão foi adiada pela hora. 
1 

26/66 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Contra sessões extraordinárias, visto que não há negócio de urgên-
cia que as justifique: 

"Quando se instalou a Assembléia Constituinte, assentou-
se que os homens no Brasil não eram para uma aplicação 
continuada de 5 a 6 horas; por isso marcou-se o espaço de 
4 horas para cada uma sessão. Como estaremos nós aqui 
desde às 10 horas da manhã até às 2 da tarde, para tornar a 
haver sessão de tarde?" [ ... ] Isto, Sr. Presidente, é um incô-
modo insuportável num país cálido: só quando a necessidade 
urgisse seria então de voto que em lugar de sessão extraor-
dinária, se começasse às 9 horas e demorássemos até às 3, ou 
4 a discussão das leis regulamentares." 

Concorda porém com a idéia de dedicar 3 horas à aprovação das 
leis regulamentares, deixando apenas uma hora para as indicações. 

lO de junho de 1826, t. II, p. 93. 
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N.&C. 

Fora o deputado Paula e Sousa que, na discussão da indicação de 
Lino Coutinho, fizera um aditamento propondo três sessões extraordi-
nárias por semana. 

26/67 JOSÉ DE SOUSA AZEVEDO PIZARRO E ARAúJO 

"Pensar-se que nos dias santos se pode trabalhar, não é 
assim. Esta dispensa é somente a respeito dos jornaleiros 
pela sua necessidade, porque têm pequenas rendas para viver. 
Mas os Srs. deputados não são jornaleiros. Observemos os 
preceitos da Santa Igreja, e senão veja-se se algum tribunal 
nestes dias trabalha. [... ] Em algum caso, não digo urgente, 
mas urgentíssimo, então convenho que se ajunte a Câmara 
nesses dias, mas é preciso que seja urgentíssimo, pois nós não 
somos dispensadores dos preceitos da Igreja." 

1O de junho de 1826, t. II, p. 9ti. 
N.&C. 

Lino Coutinho, percebendo que sua indicação não seria aprovada, 
propõe outra, marcando sessões nos dias santos, menos nos domingos. 

A vista dos escrúpulos de Monsenhor Pizarro, é chocante saber que 
o comércio miúdo funcionava aos domingos e, em pleno segundo reina-
do, ao discutir-se o estabelecimento do repouso semanal, votou con-
tra ele Monsenhor Pinto de Campos, por temer o mau uso que os 
caixeiros fariam dessa folga. O Pe. Soledade aliás compreendeu esse 
lado fraco da argumentação do monsenhor, quanto aos dias santos dis-
pensados, porque objeta logo a seguir: 

"Os argumentos do nobre deputado não convencem, e parece que 
revertem, pois se os jornaleiros podem trabalhar para ter pão muito 
m;\ÍS o podemos nós, que lhe procuramos o pão saudável da prosperi-
dade." 

26/68 ANTôNIO DA ROCHA FRANCO 

Entra na discussão da mesma emenda: 

"O que a Igreja proíbe são trabalhos fabris e não tra· 
balhos intelectuais." 

Neste sentido, aprova o trabalho da Câmara não só nos dias dispen-
sados, mas t;imbém nos de guarda. 

10 de junho de 1826, t. II, p. 97. 
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D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 26/69 

A Câmara concorda em que as sessões aumentem mais uma hora. 

Quanto, porém, a concorrer nos dias santos não dispen-
sados, isto não devemos praticar porque a Religião não nos 
permite [ ... ] 

"Se alguns cristãos não cumprem com os seus deveres, não 
deve isto servir de regra, principalmente à representação na-
cional, que deve dar exemplo de que os seus membros são 
observadores, não só das leis naturais, mas também das da 
Igreja: por conseguinte não devemos concorrer senão em dias 
que a Igreja dispensa, ou então quando aparece um traba-
lho tão urgente que não possa admitir demora, e que a sal-
vação do Estado assim o exija; porque salus populi suprema 
lex esto. Aqui se disse, que estes trabalhos não são jornalei-
ros porém mentais; não posso concordar também nisto, por-
que sempre há trabalho corporal, para aqui vir é necessário 
vestirmo-nos etc." 

E confirma sempre evocando os exemplos de Lisboa: 

"Em Portugal nunc~ se praticou isso. Nos dias santos 
não dispensados e nos c\omingos nunca vi comparecer nin-
guém." [... ] 

10 de junho de 1826, t. II, p. 97. 

N.&C. 

Não deixa de ser curiosa essa exemplificação que considera traba-
lhos corporais o vestir-se, mas não se refere ao trabalho dos "jornaleiros!" 

26/70 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Concorda com a necessidade d~ prorrogação para feitura das leis 
regulamentares. Quanto aos dias sa~'ltos, 

"limitar-me-ei a dizer que a Igreja dá a dispensa dos precei-
tos que impõe a todos os católicos: ela obrou com muita 
sabedoria, fundada na necessidade e mais motivos, quais os 
que apontam todos os moralistas para a dispensa da missa 
e outros preceitos, r1uando está expressamente declarada a 
necessidade e utilidade qcstas dispensas, e se a Igreja não 
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duvida dispensar certos deveres quando se trata de acudir 
ao próximo, que incompatibilidade poderfw ter com o espí-
rito da Igreja os nossos trabalhos, que sem dúvida têm este 
fim!". 

10 de junho de 1826, t. II, p. 97. 
N.&C. 

Ainda a propósito da discussão sobre a indicação de Lino Coutinho 
propondo sessões nos dias santos. D. Romualdo se demonstra melhor 
canonista e moralista que seu colega D. Marcos. Foi aprovada a emen-
da autorizando sessões nos dia!oj santos dispensados (Anais, II, 98). 

26/71 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Um dos objetos dos cuidados de todos os países civili-
zados é "a navegação dos rios, a abertura de estradas e ca-
nais, que facilitam a mais pronta comunicação entre os dife-
rentes pontos <la superfície dos seus Estados; estes veículos 
e meios de comunicação são como veias, que fazem circular 
o sangue e os espíritos vitais da cabeça às extremidades, e 
das extremidades à cabeça do corpo político; é por este mo-
do que a ação e energia do Governo se propagam rapida-
mente por toda a circunferência de um grande império, onde 
a unidade política será tanto mais sólida e durável, quanto 
as relações das suas províncias com o centro do Governo 
forem mais prontas e menos difíceis." 

Tal princípio vale de modo especial para o Brasil, de grandeza con-
tinental: 

"a prosperidade e abundância de um tal povo andará semprt! 
na razão direita da facilidade de semelhantes transportes, e 
dos meios que o Governo aplicar para este fim." 

Cita os exemplos da Inglaterra, França e Estados Unidos. 
Infelizmente, não é o caso do Brasil, onde o orador, com dor e 

mágoa, verifica que: 

"fazendo a natureza comunicável quase todo o interior deste 
imenso e fértil território por largos e caudalosos rios, o nosso 
desleixo tenha até hoje inutilizado estes benefícios esponta-
neamente oferecido pela mão da Providência. Que pelos em-
baraços da navegação destes rios se torne tão tardia e demo-
rada a comunicação de muitas províncias com as mesmas ca-
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pitais, e com o centro do governo, de que resultam mil es-
torvos na marcha da administração, e no progresso da feli-
cidade pública daquelas províncias, quando removidos esses 
embaraços, o Pará, por exemplo, uma das mais remotas, po-
deria entreter a mais ativa correspondência com a capital do 
Império [ ... ] 

Lastima que a Câmara não tenha ainda tomado na devida consi-
deração um objeto de tanta importância: 

"Que vantagens não resultariam às quatro províncias de 
Mato Grosso, Pará, Goiás e Piauí, se vencidos os embaraço& 
da navegação dos profundos e majestosos rios Madeira, Ta-
pajós, Tocantis e Araguaia, pudessem os seus barcos e ca-
noas do comércio descer sem risco, e conduzir até o porto 
da cidade de Belém os produtos da sua lavoura, ou da sua 
indústria? [ ... J O Amazonas recebendo os tributos de todos 
esses grandes rios do interior mereceria então o nome de mo-
narca dos rios, e a Província do Pará, até hoje desconhecida 
e reputada como uma das mais pobres e insignificantes do 
Império, constituiria o entreposto do comércio de muitas 
províncias, e desempenhando pela sua grandeza o pomposo 
título de principado, preencheria cabalmente os votos e as 
indicações da natureza." ' 

Os Governos não tiveram recursos para efetuar as saudáveis me-
didas em favor da navegação fluvia~. Vê pois a solução na criação de 
companhias particulares atraídas ao empreendimento pela concessão de 
determinados privilégios, como se fez nos Estados Unidos para a nave-
gação dos rios Mississipi e Mis.souri; percorridos por cento e tantos bar-
cos a vapor: 

"Não será um grande bem fazer habitáveis as margens 
fertilíssimas destes rios, que hoje estão desertas, e abando-
nadas a algumas hordas selváticas, que erram e vagueiam de 
uma para outra parte? Não será um grande bem introduzir 
e pôr em circulação avultados capitais, reanimando por este 
modo o comércio lânguido e moribundo, de muitas dessas 
províncias, onde devem estabelecer-se semelhantes compa-
nhias?" 

Apresenta assim um projeto-de-lei: 

"Art. 1.0 - O Governo fica autorizado para permitir o 
estabelecimento de companhias privilegiadas, que se encarre-
guem de facilitar a navegação nos rios do Império. Estas 
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companhias poderão ser compostas de sócios brasileiros ou 
estrangeiros. 

Art. 2.º - Os privilégios que poderá conceder, são: 

I - Navegação exclusiva em barcos de vapor, por cm-
co a dez anos; 

II - Isenção de direitos a que estão sujeitas as embar-
cações; 

III - Redução de direitos aos gêneros de importação ou 
exportação à metade do que poderiam pagar. 

Art. 3.º - Incumbe às companhias remover os obstáculos 
que houver à navegação dos rios, fazendo as obras necessárias. 

Art. 4.º - Os presidentes das províncias velarão que de 
tais obras e dos respectivos estabelecimentos não sejam danos 
à propriedade e segurança dos habitantes, dando de tudo 
conta ao Governo". 

12 de junho de 1826, t. II, p. 101-103. 
N.&C. 

A Comissão de Comércio manifestou-se a favor em 27 de junho 
ampliando a permissão para abrir canais, pontes e estradas comple-
mentares. 

Nas suas Memórias o marquês de Santa Cruz, D. Romualdo, reEere-
se assim à sua atividade parlamentar: 

"Tornei-me um sofrível palrador [ ... ] e ousei, fraco pigmeu, medir-
me com os gigantes da tribuna [ ... ] Eu tinha contudo sobre eles a du-
plicada vantci.gem de ser um pouco mais versado ou de estar mais pre-
sente nas matérias eclesiásticas, e de ter ao meu lado um reforçado 
campeão, o sábio Pe. Marcos Antônio de Sousa, depois bispo do Ma-
ranhão [ ... ] 

Bem que me faltassem o espírito e o zelo vitorioso dos Las Casas e 
dos Vieiras na defesa elos índios, foi contudo por esta nobre causa, que 
me há sempre merecido uma particular solicitude, que encetei os meu 
trabalhos legislativos, propondo medidas, que me pareceram oportunas, 
para adoçar a sorte dessa raça infeliz, chamando ao grêmio da religião 
e da sociedade as inumeráveis tribos que ainda existem dispersas e erran-
tes nos matos da província" (17) . 

A abertura da navegação do Amazonas era uma grave preocupação 
do Governo. Baseado nas instruções. que recebera do Go:verno brasilei-

(17) MARQURS DE SANTA CRUZ. (título de D. ROMUALDO): Memórias. 
Rio de Janeiro, Tipot,•-rafia Nacional, 1861, p. 45. 
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ro, no sentido de incentivar a aplicação de capitais no Brasil, nosso  
ministro nos Estados Unidos, Silvestre Rebelo, promoveu a criação de  
uma sociedade em Nova Iorque, para a navegação a vapor na América  
Meridional, a Amazon Steam Navigation Co. O dito ministro prometeu,  
por escrito, segurança pessoal e real, assim como consideração da parte  
do Governo, como se fossem brasileiros, com a condição de usarem a  
bandeira brasileira.  

A 14 de julho de 1826, um mês após o projeto de D. Romualdo, 
portanto, chegou a Belém o primeiro barco daquela sociedade. 

O Governo e o Conselho Provincial hesitaram em autorizar a via-
gem rio acima e resolveram que "não era conveniente que o vapor su-
bisse o Amazonas, até então fechado à navegação de estrangeiros" (Iª) . 

Uma nova sociedade foi fundada, três anos depois, desta vez com 
capitais brasileiros. Era presidida pelo comerciante Joaquim José de 
Siqueira e tinha sede em Belém do Pará. Levantou logo desconfiança~ 
e também malogrou, apesar de privilégios e incentivos que lhe foram 

·concedidos em 1831. A causa do rnalogTo talvez tenha sido o fato de a 
sociedade ter atraído capitais ingleses, o que despertou uma onda de 
protestos. 

Nova empresa brasileira, esta do barão de Jaguarari, também fra-
cassou. Mas o Governo Provincial insistia pela urgência da navegação 
a vapor, única possível cm rios tão caudalosos. Soares de Andréia, pre-
sidente da província, procurava organizar uma empresa local, repelindo 
a tentativa de James Sturz de organizar uma empresa inglesa. Andréia 
consegue organizar afinal uma empresa paraense e encarrega o visconde 
de Sousa Franco de obter incentivos. Com a saída de Andréia da pre-
sidência, morreu a iniciativa. Em 1839, foram retirados os privilégios 
obtidos em 1838. 

Em . 1840, Tenreiro Aranha i11siste na Assembléia Provincial pelos 
privilégios, nada conseguindo. O ,çomerciantc Danin mandou construir 
um navio, mas também não conseguiu apoio. Uma companhia de J. 
Antônio Ribeiro obteve concessões na Câmara, mas não no Senado. Só 
cm 1817 fundou-se no Pará um banco, o Banco Comercial do Pará. Se-
gue-se uma série de tentativas malogradas. 

Afinal, em 1850, a lei n.0 586, de 6 de setembro, aprovou as con-
dições da navegação do Amazonas. Organizada por Mauá, atendendo a 
um apelo do Governo, a Companhia de Navegação e Comércio do Ama-
zonas obteve, pelo dec. 1.037, de 30 de agosto de 1852, os privilégios 
da navegação a vapor. Era tempo. A imprensa norte-americana referia-
se insolentemente à atitude do Brasil e o Governo americano apoiava 
firmemente a opinião pública. 

1 1 
1 

(18) REIS, ARTUR CESAR FERREIRA: "Navegação fluvial, especialmente a do 
rio Amazonas". Anais elo 3.0 Congresso de História Nacional, 1938, vol. IV, p. 17. 
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Mauá não obteve apoio <la bolsa e arcou sozinho com os encargos 
da empresa, que progrediu normalmente. 

Forçado porém pelos princípios <lo Direito Internacional e após 
resistir energicamente a uma forte pressão americana, o Governo brasi-
leiro preparou-se para a mudança de posição em face da navegação do 
Amazonas. Em 7 de dezembro c.le 1866, o dec. 3. 749 abriria a navegação 
do rio aos navios mercantes de todas as nações. Mauá renunciou aos 
privilégios em troca de uma subvenção. 

O trabalho da diplomacia brasileira para preservar a Amazônia da 
cobiça americana é realmente um de seus momentos altos. Assinalem-se 
os nomes do Conselheiro Sérgio Teixeira de Macedo, do barão de Pe-
nedo e de Aguiar de Andrada. 

26/72 D. MARCOS ANTóNJO DE SOUSA 

Apóia o parecer da Comissão c.lc Constituição quando exige dos 
ministros relatórios do estado atual dos negócios da pasta: 

"Não podemos continuar os trabalhos sem haver as in-
formações relativas aos objetos que existem nas secretarias." 

Refere-se especialmente à Secretaria do Império, à qual foram soli-
citadas informações sobre os prejudicados pelas tropas portuguesas na 
Bahia e que ainda não foram enviadas. Aproveita para solicitar essas 
informações . 

12 de junho <le 1826, t. II, p. 105. 

26/73 D. MARCOS ANTóNIO DE SOUSA 

Ainda a propósito <la discussão do parecer da Comissão de Consti-
tuição, inflama-se o debate cm torno do tema da responsabilidade dos 
ministros de Estado em prestar as informações solicitadas pela Câmara, 
sem fazer mistérios. Intervém então outra vez D. Marcos: 

"A Constituição tem marcado os casos sobre que os mi-
nistros devem especificamente informar esta Câmara, e não 
os obriga a outro nenhum, e muito menos a darem informa-
ções gerais. 

Nenhum cidadão é obrigado a uma coisa que a lei não 
determina; o ministro está neste caso. Ele se presta its requi-
sições particulares e nisto mostra o desejo e.lo andamento do 
sistema constitucional. Demais o ministro tem enviado obje-
tos sobre estatística e outros vários requerimentos." 

12 de junho de 1826, t. II, p. ll l. 
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:""1.&C. 

A questão toda nascera de uma resposta do mm1stro do Império, 
.José Feliciano Pinheiro, visconde de São Leopoldo, a um ofício da Câ-
mara solicitando informações relativas ao estado geral dos negócios de 
sua pasta. Ante a resposta do ministro negando as informações, o assun-
to foi remetido à Comissão de Constituição que apresentara parecer a 
respeito. O parecer admitia que pela letra da Constituição, o ministro 
não estava obrigado a atender à solicitação da Câmara. Contudo, o es-
pírito da Constituição exigia que o corpo legislativo dispusesse das 
informações sem as quais ser-lhe-ia impossível estatuir as providências 
necessárias ao bem público. O parecer foi rejeitado. Mas logo na sessão 
do dia 14, o deputado Cavalcante de Albuquerque entra com outra indi-
cação, que será apoiada pelo Pe. Custódio Dias na intervenção seguinte. 

26/74 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Apóia calorosamente uma indicação de Holanda Cavalcante de Al-
buquerque declarando indispensável que cada ministro exponha um re-
latório de seus negócios para com melhor conhecimento de causa e 
proveito do público haver a mesma Câmara de regular os seus trabalhos. 

' 
"É preciso qu~ saibamos aquilo que se nos quer ocultar. 

Eu não posso conceber como os ministros de Estado querem 
faltar com dever tão sagrado. [ ... ] Para podermos conseguir 
perfeição elas instituições. [ ... ] Nós não estamos mais em tem-
po de enganar os povos, principalmente quando nos propo-
mos a cooperar para sua felicidade." 

14 de junho de 1826, t. II, p. ll7. 

'.'i.&C. 

O Pe. Dias faz aqui uma pequena malícia. Emprega as próprias 
expressões do Imperador em seu manifesto de 1.0 de agosto de 1822, que 
:omeça assim: "está acabado o tempo de enganar os povos [...]" (19) • 

O zelo constitucionalista do parlamentar se inflama não só porque 
ele fora um dos elaboradores daquela Constituição, membro que fora 
da Assembléia Constituinte, como também pelas reformas introduzidas, 
ou pelos desrespeitos de fatQ com que a Carta Magna era tratada nos 
primeiros anos de sua vigência. 

~:1 1 Cfr. D. PEDRO I: Proclamações, Cartas, Artigos de Imprensa. Rio. Btblio· 
~J:t.:< ,'.,, Sev4uicc:nte11{irio, 19i2, p. 103. 



Na verdade, parece, surpreendemos aqui um dos traços que marca-
rütm nossa tradição: temos uma certa habilidade em preparar diplomas 
legais, em cuja elaboração perdemos horas a fio no debate de argúcias 
até redacionais; mas, na prática, temos a maior desenvoltura de afastar-
mo-nos deles, sempre que parecem contrariar nossos intentos imediatistas. 

O pedido de urgência para a discussão da indicação foi rejeitado. 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 26/75 

Batista Pereira propõe a dispema do serviço militar para os soldados  
milicianos lavradores nos meses ele março, abril, maio, setembro, outu- 
bro e novembro, assim como a dispensa dos mesmos soldados durante o  
tempo em que estiverem empregados na fábrica de açúcar e aguardente.  

A Comissão de Marinha e Guerra entendeu que não se podia apro-
var o projeto por se ignorar o número e as classes das forças de l.ª e 
2.ª linha. O projeto ficaria adiado até que o Governo apresentasse os 
cscl arecimentos pedidos. 

Lino Coutinho propõe que não se tomem medidas parciais sobre 
milicianos, mas que uma lei geral regulamente sobre esta tropa de paisa-
nos. Diz o Pe. Soledacle: 

"Voto contra o projeto e a favor do parecer. [ ... ] O pro-
jeto propõe medidas a respeito dos lavradores cuja condição 
não há ninguém que não eleva lamentar; mas eu acho que 
só se remedeiam cm partes os seus males dispensando-os nos 
seis meses em que devem plantar e colher os frutos da terra. 
E ainda assim, pergunto eu: quem os há de substituir, du-
rante este tempo, no serviço necessário? Talvez o ilustre 
autor entenda que este serviço deva ser feito por outra classe 
de milicianos, porque penso que ignora que em algumas pro-
víncias do Império não há um soldado de l.ª linha e todo 
o serviço é feito por milicianos. E qual será esta classe? Por 
isso eu suponho necessária uma lei regulamentar sobre este 
objeto. Na minha província não há regimento de l.ª linha. 
Quem há depois de fazer nela o serviço?" 

Aprova assim a idéia de Lino Coutinho. 

15 de junho de 1826, t. II, p. 135-136. 

N.&C. 

A Câmara re1e1tou o parecer da Comissão. Aprovou a emenda de 
Lino Coutinho e mandou que o projeto fosse impresso para discussão. 
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26/76 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Opõe-se ao parecer das Comissões Eclesiástica e de Estatística. Há 
necessidade de se dividirem as freguesias, pois não podem os povos ser 
socorridos pelos párocos atuais. 

"Porém a razão que milita a respeito de uma, milita a res-
peito de todas. E portanto acho que a Comissão Eclesiástica 
pode formar já esta divisão, ou aliás que se espere pelo plano 
geral para então se tornarem estas medidas parciais, pois só 
assim se satisfarão os povos." 

15 de junho de 1826, t. II, p. 145-146. 

N.&C. 

Discussão do parecer das Comissões Eclesiástica e de Estatística so-
bre o requerimento dos habitantes do arraial de S. Felipe e os da po-
voação da Varginha, termo de Cachoeira, pedindo a criação de uma 
paróquia. As Comissões são de parecer que se peçam informações ao 
vigário capitular do arcebispado da Bahia ouvindo os suplicantes, sobre 
as divisas da nova paróquia e o número de paroquianos. 

O Pe. Soledade insistirá logo a seguir que se adie a discussão do 
caso, para se preparar logo um piano geral. A discussão foi adiada 
apesar de D. Marcos pedir que o adiamento fosse apenas de alguns 
dias e não pelo tempo todo necessário para preparar um plano geral, 
porque seria muito prejudicial aos solicitantes. 

26/77 JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA 

Apresenta um extenso projeto-de-lei sobre a instrução pública. São 
74 artigos e 10 páginas. Ferreira França assinou com restrições. O pro-
jeto é dividido nos seguintes títulos: 

- Divisão da instrução públic,.;  
- Das escolas de l.º grau ou pedagogias;  
- Das escolas de 2.º grau ou ~iceus;  
- Das escolas subisidiárias (aditamento ao 2.º grau)  
- Das escolas de 3.0 grau ou ginásios;  
- Das escolas de 4.0 grau ou academias;  
- Da direção e inspeção das escolas públicas;  
- Do Instituto do Brasil, sua organização.  

16 de junho de 1826, t. II, p. 151. 
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N.&C. 

Trata-se de um dos mais importantes projetos apresentados na le-
gislatura, abrangendo todos os setores do ensino. 

Mereceria um estudo à parte. Reproduziu-o na íntegra a revista 
pedagógica Infância e juventude, 1936, 1, 3, p. 172, sob o título: "Um 
plano nacional de educação em 1826." Faz honra à cultura do Cônego 
Januário da Cunha Barbosa. 

26/78 PEDRO ANTôNIO PEREIRA PINTO DO LAGO 

A propósito de uma indicação de Cunha Matos sobre a remessa  
de um corpo de milicianos para o Rio de Janeiro.  

"Requeiro que [ ... ] se solicite [ ... ] cópia da ordem por 
que se mandou fazer esta remessa de milicianos". "Porque 
se é verdade que aconteceu o mesmo fenômeno em toda a 
província em um dia certo, não pode deixar de ter havido 
para tal fim ordem superior e antecipada. 

É impossível que os comandantes se combinassem para 
assim o praticarem em um mesmo dia, e que o Governador 
das Armas se animasse a cometer uma semelhante traição, 
sem serem para isso autorizados." 

16 de junho de 1826, t. II, p. 162. 
N.&C. 

A indicação de Cunha Matos dizia: "Constando que um corpo de 
tropas de 2.ª linha, no ato da assistência a uma festividade religiosa 
(Corpus Christi), fora surpreendido e, debaixo de escolta &egura, e mes-
mo em ferros, está marchando para esta Corte desde a vila de S. João 
D'El Rei, em que se praticou semelhante atrocidade; sendo a maior par-
te das vítimas deste bárbaro despotismo lavradores, fazendeiros e pro-
prietários, requeiro com urgência que se peçam já ilustrações ao Gover-
no sobre este trágico negócio, a fim de se aplicarem providências enér-
gicas, para de uma vez se desterrarem as prepotências e arbitrariedades." 
Bernardo Pereira de Vasconcelos observara logo a seguir que o mesmo 
acontecera em cidades de Minas Gerais. Daí o requerimento do Pe. 
Pinto do Lago. 

26/79 .JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"O pior mal que vai haver é a perda total de confiança 
que os povos podem ter no Governo porque uma vez que 
ele os atraiçoa, quem mais o acreditará? Tudo vai perdido. 
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Eu quisera que os remédios fossem prontos para sanar este 
mal. Porém se o erro é dos subalternos da Província de 
Minas, as informações não podem ser tão prontas [ ... ] Eis 
aqui a razão por que os povos muitas vezes se levantam e 
são depois tratados como rebeldes. [ ... ] Mas os que gover-
nam os levam à desesperação muito de propósito, para que 
à mais leve suspeita de insubordinação, se tenha pretexto para 
se levantarem as garantias e mandarem contra os degraçados 
Comissões Militares, forças e metralha [... ]" 

16 de junho de 1826, t. II, p. 162. 
N.&C. 

Pe~iram-se informações ao Governo no mesmo dia. A 13 de julho, 
o ministro da Guerra envia à Câmara as informações chegadas de Mi-
nas Gerais negando totalmente a veracidade do fato. A remessa de 
trC'pas se fez legalmente. Só vieram a ferros condenados e desertores. 
Foram escolhidos os soldados cuja ausência não causaria transtorno. 

As Comissões de Constituição e Guerra não aceitaram as razões do 
comandante militar de Minas, em parecer de 18/7 (Anais, III, 222). 
Concluíram que se procedeu de má fé, ao convocar as milícias para as 
festas de Corpus Christi e remetê-la para a Corte, em desacordo com a 
ordem de -13 de julho de 1824, e que violou o decreto de 23 de maio 
de 1821, porque lançou ferros aipda a criminosos, remetendo-os sem 
culpa formada entre defensores da pátria. 

Propõem que se oficie ao Governo mandando responsabilizar aquele 
militar. 

26/80 ANTõNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Favorável à elaboração, em primeiro lugar, da lei de responsabili-
dade dos ministros e conselheiros c).e Estado, já que os funcionários em 
geral têm a responsabilidade regulada por leis e regimentos. 

Uma lei geral para todos os empregados públicos exigiria discussão 
e não seria aprovada ainda nessa lf;!gislatura, tanto mais quanto exigiria 
outra lei regulamentar para definir o processo para Julgar os funcio-
nãiioo faltosos. 

Entretanto: 

"ficariam os ministros de Estado imunes de respon&abili-
dade 

Que os ministros de Estado não têm tido responsabilida-
de, nem lei que os possa compelir a responder pelos atos 
d<: ~em empregos, é uma verdade ele fato: nenhuma lei das 



que ora nos regem lhes impõe penas; a única responsabilida-
de, que têm tido, nasce da intriga do Paço, e a sua conser-
vação sempre foi dependente do agrado do monarca e da 
aceitação dos seus validos. 

Portanto é indispensável esta lei." 

16 de junho de 1826, t. II, p. 168. 
N.&C. 

O Pe. Soledade volta a tomar a palavra para explicar-se: 
"Eu disse que no projeto geral faltava o artigo respectivo ao pro-

cesso, e creio que se não entendeu o sentido em que falei. Parece-me 
que pela Constituição os empregados públicos devem ser julgados pelo 
conselho de jurados, e o projeto nada especifica a este respeito" (Anais, 
II, 170). 

26/81 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Defende a tese oposta à que acabava de sustentar o Pe. Antônio 
Vieira dá Soledade. É favorável que se aprove primeiro uma lei geral de 
responsabilidade de todos os funcionários. 

"Todos os empregados da nação, desde o mais pequeno 
até o supremo, necessitam reforma. Não há quem o duvide. 
A metade ou duas terças partes da nação estão litigando e 
clamam contra os magistrados, contra os seus abusos e ex-
cessos; não há quem deles não murmure." [... ] "Quem nos 
poderá assegurar que passando-se a discutir o projeto parcial 
dos ministros de Estado, não amorteça a confiança pública? 

As prevaricações continuam; vão aparecendo diariamente 
requerimentos, pelos quais se vê que progridem os abusos 
das autoridades. Entre os que as exercem há tal qualidade 
de gente a quem mais persuadem os cavalos do que o~ ho-
mens." 

E respondendo a Batista Pereira: 

"Qual é o oprimido que, no estado atual da legislação, 
se há de animar a tentar uma acusação contra um magistrado 
ou qualquer outra autoridade? Deve primeiramente pedir 
para isso licença ao Desembargo do Paço; e já isto não se faz 
sem dinheiro, trabalho, tempo, obstáculos, etc. Portanto, po-
de-se dizer que tais leis são nulas". 

16 de junho de 1826, t. II, p. 172-173. 
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26/82 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Opõe-se à posição do Pe. Custódio Dias, insistindo na prioridade a 
ser dada à lei de responsabilidade dos ministros. 

O nosso Governo é monárquico representativo. Nele não 
se consideram os ministros invioláveis, mas sujeitos à lei. To-
das as nações modernas têm adotado a nova forma de go-
verno. Os demais funcionários são, e sempre foram, sujeitos 
às leis. Fica manifesta a necessidade da lei sobre a responsa-
bilidade dos ministros e conselheiros de Estado, determinando 
a forma de processo . 

Sob a antiga forma de governo, os ministros não tinham 
leis ou regimentos alguns que os tornassem violáveis, mas 
até nem podiam ser considerados responsáveis pelos atos de 
governo, os quais eram meramente efeitos da vontade do 
soberano. Por isso eles nunca referendavam os decretos como 
o devem agora fazer para terem execução. 

Tudo confirma a necessidade da lei especial que amplie 
e explique a Constituição do Império. 

16 de junho de 1826, t. II, p. 173. 
N.&C. 

Decidiu-se dar preferência à discussão do projeto sobre ministros e 
conselheiros. Daí resultará a lei de 15 de outubro de 1827. 

26/83 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A propósito da indicação de Cunha Matos pedindo uma pessoa ca-
paz de 

"riscar e escriturar o mapa geral das forças do Império, vista 
a confusão e incompreepsível desordem em que os governa-
dores e comandantes das armas remeteram ao Governo os 
mapas gerais das forças de suas províncias." 

"Quem não quiser i;ooperar conosco [... ] falta ao mais 
sagrado dever" [ ... ] "É necessário saber-se com certeza quais 
sejam os violadores para sobre eles cair a pena da lei e a 
indignação pública." 

É preciso saber quem são os responsáveis pela demora na remessa 
dos papéis. Por isso: 

"julgo que se devem pedir os papéis, que a Comissão diz 
que faltam, e que deveriam há muito estar prontos; pois 

86 



se a Constituição, como já disse, é real, os mm1stros deviam 
saber, desde que ela se jurou há mais de dois anos, que eram 
obrigados a dar contas destes e de outros objetos. Sem cons-
titucionalidade retrogradamos, e tornamos para o que éramos 
dantes." 

E conclui: 

"Nós vemos que a Constituição é desprezada e atacada a 
liberdade [ ... ] (À ordem! à ordem!}. Não poderei defender 
a urgência? A Nação fala pela minha boca. Porventura não 
estou eu legitimamente constituído defensor da Nação? Estou: 
mas desgraçadamente em todos os tempos foram atacados e 
perseguidos os seus verdadeiros defensores." 

17 de junho de 1826, t. II, p. 181. 

26/84 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

Ainda sobre os pedidos de informações e a falta de discriminação 
entre as repartições e os ministérios. 

"A Câmara não é tão indiscreta e injusta que obrigue a 
impossíveis: portanto, quando o ministro disser que este ou 
aquele objeto não está na sua repartição, ou que lhe é impos-
sível informar exatamente sobre algum artigo, nós o não ha-
vemos de exigir à risca. Sendo de boa fé, há de nos comuni-
car aquilo que souber de cada um desses artigos. Honesta 
semper publico gaudent, scaelera secreta .çunt. Só teme a luz 
da verdade aquele que se reconhece culpado (Apoiados)." 

17 de junho de 1826, t. II, p. 190. 
N.&C. 

Reinava bastante confusão a respeito das repatrições e ministérios 
aos quais deveria ser enviado ofício solicitando as informações necessá-
rias ao trabalho da Câmara. O Pe. Soares da Rocha propusera que tudo 
voltasse à Comissão para estudar melhor o assunto. 

26/85 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

"Creio que sobre os estrangeiros residentes no país não 
poderá o ministro responder satisfatoriamente, porque cm to-
das as estatísticas que têm vindo das províncias acham-se as 
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pessoas classificadas somente segundo a cor e o estado de li-
berdade. Não se declaram os estrangeiros. O ministro já 
remeteu as tabelas que tinha em seu poder." 

17 de junho de 1826, t. II, p. 1!J~. 

N.&:C. 

Cunha Matos observa que o Governo tem uma relação nominal dos 
estrangeiros entrados no país por conta do Estado. Ao que retruca 
D. Marcos: 

"Dos colonos sim; porém na indicação fala-se dos estrangeiros em 
geral, e neles entram não só os alemães, mas todos os outros, ingleses, 
franceses, dinamarqueses, etc. Sobre isto não há assento algum." 

O parecer voltou à Comissão para se indicarem os artigos de que 
cumpre pedir informação a cada ministro, conforme sugerida aliás 
pelo Pe. Soares da Rocha. 

26/86 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A favor da livre estipulação do laudêmio nos contratos de afora-
mento: 

"O laudêmio, se é expressamente estipulado, há obri-
gação de o pagar confot·me o contrato; quando se não de-
clara expressamente, ma11da a ordenação que se pague 2y2 
por cento: esta é a maneira de interpretar todos estes con-
tratos, e se formos legislar a este respeito em sentido con-
trário, vamos ofender o direito de propriedade, que têm 
adquirido aqueles que até ao presente têm estipulado os seus 
contratos em conformidade com a ordenação" [ ... ) "Aqui se 
disse que apesar de muitos destes contratos não terem estipu-
lação expressa, uns têm pago pelas benfeitorias e terrenos, 
e outros só pelo terreno, daqui infiro, que se deve fazer uma 
declaração, que aqueles que tiverem celebrado contratos des-
ta natureza, pagando tão-somente pelo terreno, fiquem de-
sobrigados de pagar pelas benfeitorias, porém os que pagam 
pelas benfeitorias e terreno fiquem obrigados a pagar do mes-
mo modo; pois que tem havido tacitamente este contrato, 
e não pertence certamente a este corpo legislativo ofender 
direitos que têm sido çonstantemente observados: isto é o 
que me parece necessário, e unicamente o que se pode fazer. 
As partes contratantes, se quiserem, podem declarar, que ce-
lebram o seu contrato sem laudêmio, cm parte ou inteira-
mente, como entenderem." 

19 de junho de 1826, t. II, p. 209. 
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N.&C. 

Em discussão o art. 1.0 do projeto-de-lei sobre laudêmio, apresentado 
por Sousa França, na sessão de 20 de julho e que dizia: 

''O direito dominical chamado laudêmio, a que são responsáveis os 
foreiros nos casos de venda ou escambo das possessões aforadas para com 
o senhorio direito delas, na conformidade da ordenação liv. 4.0 tít. 38, 
será sempre computado sobre o preço precisamente, por que os mesmo~ 
foreiros venderem ou escabarem o prazo, sem se fazer conta com as 
benfeitorias, que eles aí tiverem feito à sua custa, porque são proprie-
dade sua." 

"Ficam abolidos ou laudêmios não estipulados nos contratos de afo-
ramento para o futuro." O artigo foi aprovado, com algumas emendas. 
(Anais, III, 249). 

26/87 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Apresenta emenda à lei de responsabilidade dos ministros de Estado: 

"l. Atentando por qualquer maneira, direta, ou indire-
tamente contra a existência, ou livre exercício dos poderes 
políticos reconhecidos pela Constituição elo Império, ou usur-
panclo alguma das atribuições elos mesmos. 

"2. Atentando por qualquer maneira, direta ou indire-
tamente contra a forma estabelecida elo Governo. 

"3. Atentando por qualquer maneira, direta ou indire-
tamente contra a independência, integridade, defesa, ou dig-
nidade ele interesses ela Nação. 

"4. Em todos os casos elos três artigos antecedentes, ~o
frerá o réu pena de morte, realizado o efeito elo crime; sendo 
porém empregados os meios, mas não realizado o efeito, so-
frerá degredo perpétuo para J<ernanclo de Noronha, depois 
de haver sofrido dez anos de prisão, e inabilidade perpétua 
para qualquer emprego público." 

20 de junho de 1826, t. II, p. 213. 
N.&C. 

O conteúdo dessa primeira intervenção de Feijó nos trabalhos da 
Cfimara revela bem a severidade rude daquele que, alguns anos mais 
tarde, assumiria a Regência. 

26/88 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Discussão da lei sobre a responsabilidade dos ministros e conselhei-
ros. Quanto aos delitos previstos na lei, considera que esta 
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"deve referir-se aos crimes, que o ministro pode cometer em 
razão do seu ofício, e não como outro qualquer particular." 

Ora, muitos delitos previstos na lei, como 

atentar contra a vida do Imperador, da Imperatriz, ou de 
algum dos príncipes herdeiros da Coroa - compreendem a to-
dos os cidadãos, pois que todos podem cometer este crime; 
por conseqüência quando o ministro houver de delinqüir nesta 
maneira, deve ser julgado segundo as leis gerais." 

A lei deve prever a responsabilidade dos ministros apenas nos crimes 
que cometer no exercício de suas funções: 

"se publicar qualquer portaria ou decreto, que envolva me-
didas legislativas, se alterar as formas judiciárias estabeleci-
das e se impuser algum tributo, sem que seja marcado pelo 
Poder Legislativo: eis aqui os crimes, que se podem consi-
derar como próprios desses grandes funcionários públicos, 
os quais se podem resumir em cinco ou seis artigos." 

Com relação às penas previstas, manifesta-se contra as penas violen-
tas. É contra as penas violentas, de;maturalização, degredo, prisão. 

"Para um funcionário público que tem exercido grandes 
empregos, basta a deposição do lugar, basta ser condenado 
a uma vida particular; privá-lo de seus amigos é a maior 
pena que se lhe pode dar. Essas grandes penas nunca admi-
tirei, nem a pena capital." 

20 de junho de 1826, t. II, p. 215. 

26/89 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Parece que sendo eu eclesiástico, não devia de mui 
pronto aprovar a pena µe morte que se estabelece; é ver-
dade que eu quereria, que antes 99 réus escapassem, contan-
to que não se punisse um inocente. Enquanto ao método de 
classificar os crimes, a nossa Constituição marca aqueles pe-
los quais se pode enumerar as espécies de sua natureza, e 
esta especificação não pode ultrapassar dos direitos que são 
enumerados na Constituição [ ... ]" 
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Concorda em que o artigo receba nova redação para incorporar as 
emendas, porém acha que: 

"O ministro que ataca a liberdade e a segurança da Nação 
deve ter a maior pena." 

20 de junho de 1826, t. II, p. 226. 
N.&C. 

A lei sobre a responsabilidade dos ministros só foi sancionada a 
15 de outubro de 1827. Foi mantida, como pena máxima, a morte 
natural. 

Havia duas penas: morte natural e morte civil. 
Chamava-se morte natural, a extinção da vida; não é o que nós, na 

gíria, chamamos morte morrida. 
Chamava-se morte civil a declaração de inexistência. A pessoa per-

dia os bens, não tinha mais direitos civis, e não havia crime em matá-la. 
Sumia! Aplicava-se aos revéis. Se aparecesse sofreria morte natural, na 
forca ou decapitação. 

26/90 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"[... ] Na verdade, aquele que trair a Nação atacando 
o sistema liberal, que ela tem adotado, o que atentar contra 
a liberdade pública, contra os poderes políticos, a inviolabi-
lidade do trono, dos representantes da Nação, é réu de alta 
traição. Todavia eu contemplo como traidor à Nação aquele 
que, em razão do seu emprego, recebe ilegalmente aquilo 
que lhe não pertence, aquele que tolhe a liberdade de um 
cidadão, que ataca a sua propriedade e a sua pessoa, valendo-
se para isto da autoridade, que lhe é dada, para defender 
os direitos dos povos e obrando com aparência de constitu-
cionalidade, e debaixo da capa de liberdade e Constituição. 

E na realidade não se pode cometer maior tirania! Aquele 
que ataca os princípios constitucionais, e as leis, por que a 
Nação se rege, comete um crime de traição, e deve ser rigo-
rosamente castigado, sem exceção de classe, porque a lei é 
igual para todos." 

21 de junho de 1826, t. II, p. 232. 
N.&C. 

Discute-se nova redação da lei de responsabilidade dos ministros, 
conforme o vencido. 
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D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 26/91 

Pronuncia-se contra o artigo que declara crime de alta traição a 
usurpação de qualquer das atribuições do Poder Legislativo ou Judi-
ciário. 

Pede que se distinga a alta traição do abuso do poder. 

"O ministro que sai da esfera das suas atribuições e passa 
a exercer a autoridade que lhe não compete pela lei, abusa 
do poder que lhe foi confiado, mas não atraiçoa a causa 
pública." 

Apresenta emenda, suprimindo a expressão. 

21 de junho de 1826, t. II, p. 232. 
N.&C. 

A emenda não foi apoiada. 

26/92 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apóia a emenda verbal oferecida por Sousa França, e a faz sua 
apresentando-a por escrito à mesa: 

"que se suprimam as pal<j:vras - por qualquer forma - ou 
que se substituam por estas - pelo exercício do seu poder." 

E dá a razão em que se funda: 

"Estamos a formar ur,na lei, pela qual fiquem obrigados 
os ministros do Poder Executivo, pelos abusos, que comete-
rem nas funções <le seus cargos, que lhes são confiados pela 
Nação só em seu benefício. Quais são por conseqüência os 
crimes, de que presentemente se trata? Quais são os delitos, 
de que a Nação legitimamente representada, tem de tomar 
especialmente estritas coq.tas aos ministros de Estado? São 
aqueles, que forem perpetrado& pelo abuso do poder que a 
mesma nação lhes conferip." 

E observa a seguir: 

"O ministro de Estado pode ser traidor ao Estado, e cometer 
todos os delitos deste artigo, sem abusar das suas atribuições 
e por conseqüência sem estar rigorosamente compreendido na 
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lei da responsabilidade, mas sim nos artigos da legislação cri-
minal aplicável a todos os cidadãos. Porém bem se vê que 
não são estes os delitos, de que a Nação representada deve 
especialmente tomar conta. 

Se esta distinção não for feita, entre outros inconvenien-
tes, que podem resultar, eu apontarei com particularidade 
um, i. é, que jamais eles serão punidos pelos tribunais de 
justiça, ainda que os delitos não sejam propriamente de res-
ponsabilidade, quando a Nação representada ou a Assembléia 
só tem direito, ou antes obrigação de lhes tomar contas, e 
puni-los daqueles crimes designados na Constituição, e co-
metidos por abuso da autoridade, que lhes foi cometida." 

21 de junho de 1826, t. II, p. 233. 
N.&C. 

A emenda não foi apoiada. 

26/93 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Julga insuficiente a emenda apresentada ao § 1.0 do art. 2.0 da lei 
sobre responsabilidade dos ministros: 

"Eu julgo que não pode ser dispensado da responsabilidade 
aquele ministro, que, posto não tenha recebido por si ou 
por sua família, sabe que um seu favorito aceitou dádivas 
por ocasião de se conceder alguma mercê. 

Na minha opinião nada o pode escusar nesta hipótese. 
Eis um caso, em que o ministro deve ser responsável por 
peita, sem com tudo haver aceitado ofertas em seu benefício, 
ou de sua família. Oxalá que não se contassem tantos des-
tes fatos, e não fossem tão notórios!" 

21 de junho de 1826, t. II, p. 238. 
N.&C. 

O parágrafo cm discussão condenava o ministro "por peita ativa 
ou passiva". A emenda acrescentara as palavras: "direta ou indireta-
mente." É essa emenda que o Pe. Soledade ainda julga insuficiente 
para prevenir o crime do ministro. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS26/94 

"Não há lei alguma que não deixe pretexto à prevari-
cação. [ ... ] Não posso pois admitir poder algum discricio-
nário nos ministros de Estado e ainda menos lhes conceder 



ignorância das leis. Eles são muito espertalhões. [ ... ] Um 
homem que pode atacar por estas maneiras os princípios da 
Legislação divina e humana é um monstro na ordem social, 
é acima de déspota, se é possível que haja coma mais horrorosa 
do que o despotismo." ( ... ]"Não tenhamos pena deles: primei-
ro que colhamos um menino destes para o castigo, há de 
custar. Eu não acuso ninguém, antes sou muito indulgente 
para com as fraquezas humanas; porém não posso tolerar o 
crime e a prevaricação por abuso do poder e com opressão 
dos povos. É necessário dizer em tom bem alto que o funcio-
nário que prevaricar há de sofrer a pena correspondente." 

21 de junho de 1826, t. II, p. 245. 

N.&C. 

Intervenção a propósito do art. 3.0 da lei sobre responsabilidade 
dos ministro5, que previa 21 casos de abuso de poder por parte de mi-
nistros (Anais, II, 239). Votou-se que o artigo voltasse à Comissão para 
nova redação com as emendas aprovadas. 

26/95 DIOGO ANTONIO FEIJó 
1 

Apresenta emenda ao art. 4.0 da lei de responsabilidade dos minis-
tros: 

"Não observando as leis, ou não fazendo em tempo efe-
tiva a responsabilidade dos seus subalternos." 

21 de junho de 1826, t. II, p. 246. 

N.&C. 

O art. 4.0 previa 9 casos nos quais os mm1stros eram responsáveii. 
pela não observância das leis. Feijó acrescenta um décimo caso. A emen-
da é apoiada. 

26/96 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Discorda das duas partes do parecer das Comissões reunidas de Fa-
zenda e Comércio. A l.ª parte do parecer não reconhece competência à 
Câmara para proceder a exame da situação do Banco do Brasil. Con-
testa o parecer evocando prútica seguida na Inglaterra e conclui: 

<i-/ 





N.&C. 

O parecer da Comissão respondia a uma indicação de Nicolau Pe-
reira de Campos Vergueiro, que, preocupado com uma emissão extraor-
dinária de notas, propunha a criação de uma Comissão de quatro depu-
tados e dois senadores, para um exame da situação do Banco do Brasil 
(Ver Anais, II, 228). 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS26/97 

Ainda sobre as penas aos ministros condenados: 

"Se voto a favor da multa é porque reconheço que é 
esta uma pena muito sensível, principalmente a quem à custa 
alheia quer aumentar os seus bens. Porém, enquanto à apli-
cação dela, acho que a nação não deve descer à baixeza de 
arrecadar este produto do crime para as suas exigências. Em 
tempos remotos era um semelhante dinheiro aplicado para 
a sepultura dos pobres: sirva agora ao sustento daqueles mi-
seráveis que, também por crimes, se acham presos." . 

,. 
22 de junho de 1826, t. II, p. 261. 

N.&C. 

Estava em discussão o art. 7 .0 d;1 lei sobre responsabilidade dos mi-
nistros: "Em todos os casos da presente lei, em que se mandar impor 
pena pecuniária, sem ser a indenizaç~o, se fará a aplicação para os esta-
belecimentos de caridade ..,, O artigq foi aprovado, com emendas. 

26/98 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Contra a criação de uma intendência de Marinha autônoma em 
Santos. 

"Não é necessário tal criação em Santos. [ ... ] Eu as julgo 
necessárias na Bahia, no Rio de Janeiro, no Pará que é uma 
província abundante em madeiras [ ... ] porém na pequenina 
vila de Santos! Onde não há construtores nem artistas, onde 
não há povoação bastante para dispensar homens que se em· 
preguem nestes trabalhos! [... ] Além de que as rendas pú-
blicas da Província de S. Paulo não passarão de 200:000$000 
réis. 

Estas rendas não chegam para a despesa da administração 
interna." 



Nada se poderá decidir sem ouvir o ministro. 

Adoto o princípio geralmente seguido por todas as na-
ções, e é que os navios nacionais sejam construídos por conta 
do Estado." 

23 de junho de 1826, t. II, p. 267. 

N.&C. 

A intervenção é um dado curioso que revela a posição relativa da 
Província de São Paulo, entre outras províncias do Império. D. Marcos 
não podia prever como as posições mudariam. Artista é o termo então 
empregado para operários e artífices. 

26/99 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Não admite, por inconstitucional, o princípio da inviolabilidade dos 
conselheiros de Estado: 

"Os conselheiros de Eslado hão de ter um ofício vilalício, 
sem poderem ser demitidos pelo monarca, hão de ter grossa 
renda e hão de usar do seu ofício como quiserem, dando os 
conselhos que bem lhes parecerem, ainda contra as leis e 
contra a Constituição, sem incorrer em crime algum! [... ] 

Na verdade não há melhor modo ele vida: é o melhor be-
nefício possível. Por isso eu digo que estes homens, quando 
fizeram o projeto da Constituição, trataram do seu hem e 
não do bem público. Porém, nem essa foi a inteligência da 
nação quando aceitou a Constituição, nem a Assembléia, que 
é quem legitimamente a pode inlerpretar, deve entendê-la de 
semelhante maneira. 

Eu creio que a Constitui~·ão uão pode ser inconseqüente. 
Ela quer que todos os funcionúrios públicos de qualquer or-
dem sejam responsáveis: e como pode autorizar uma classe 
de empregados para obrar sem responsabilidade?" 

23 de junho de 1826, t. li, p. 275. 
N.&C. 

Entrava em discussão o art. 1.0 da lei de responsabilidade dos con-
selheiros de Estado, que dizia: 

"Art. I.0 São responsáveis os conselheiros de Estado pelos conse-
lhos, que derem opostos às leis, e ao interesse do Estado, manifestamente 
dolosos. 
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"Art. 2.0 Os conselhos contra as leis expressas reputam-se sempre 
dolosos, ainda que o conselheiro alegue não ter tido notícia delas. 

"Art. 3.0 Os conselhos contra o interesse do Estado considerar-se-hão 
mais ou menos dolosos segundo os empregos e cargos diplomáticos, e 
de maior importância, que tiverem servido. 

"Art. 4.0 Os seus crimes serão julgados pela mesma maneira que 
os dos ministros e secretários de Estado, regulando para aplicação das 
penas, segundo os casos ocorrentes, o que está determinado a respeito 
dos ministros e secretários de Estado." 

O artigo foi rejeitado e remetido à Comissão para receber as emen-
das apresentadas por Vergueiro e Clemente Pereira (Anais, II, 271). 

26/100 ANTôNIO DA ROCHA FRANCO 

Apresenta e justifica longamente um novo sistema geral sobre fi-
nanças, para Minas Gerais. 

Chama a atenção para a importância das finanças na administração 
pública, mormente quando o Império está ameaçado de um déficit geral: 

"Já em tempo da extinta Assembléia a dívida pública se 
não remediava com menos de trinta milhões de cruzados, e 
já então, como agora, se esperava pelo novo plano de finan-
ças, entretanto ele nãq apareceu, e o mal tem ido para 
adiante." 

Para fazer tal plano, a Comiss[fo de Finanças necessita de elementos 
relativos a cada província. É o qu,e se propõe fazer com respeito à sua 
província de Minas Gerais, mesmo reconhecendo como assaz diminuto 
o seu cabedal em Economia Política. Propõe-se expor "o Estado de de-
clinação das rendas" em Minas, para depois indicar medidas em vista 
de seu melhoramento. 

As fontes de renda de Minas eram o quinto elo ouro, o dízimo e os 
chamados direitos de entrada. Todas essas fontes se reduziram: 

"O quinto do ouro, que em outro tempo excedera em 
alguns anos de cem arrobas, hoje tem quase de todo desa-
parecido, assim pelo continuado extravio do mesmo ouro, 
como porque, achando-se as lavras em dificuldades, tem de 
mais diminuído notavelmente os braços de mineração, pelo 
alto preço a que subiram os escravos. O dízimo também tem 
descido ao menos uma quarte parte, talvez pelo método im-
perfeito, por que é administrada ali esta renda, recaindo pela 
arrematação nos particulares aqueles lucros e interesses, que 
por uma boa administração podiam ser em vantagem e pro-
vei to da nação. 
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O outro ramo, quero dizer o direito de importação, ou 
das entradas, depois do ano de 1821 é tão notável o seu aba-
timento, que chega a não menos de 90 contos de réis, pois 
tanto produzia anualmente o imposto do sal, abolido pelo 
decreto de 29 de abril do dito ano." 

Expõe a seguir as medidas para remediar a situação, e as resume 
numa indicação: 

"Art. I.0 - Quinto do ouro:  
"§ l.º Que se reduza ao vigésimo.  
"§ 2.0 Que ao ouro se conserve ao menos o valor de  

1$500 a oitava. 
"§ 3.0 Que se estabeleçam desde já casas de moedas na-

quelas comarcas ao menos, onde a extração do ouro é em 
maior conta. 

"Art. 2.º - Dízimo: 
"Que a sua arrecadação se faça nos registros, ou portos 

secos sobre os gêneros exportados, podendo-se regular este 
direito pela tabela insinuada pelo ilustre conselheiro, José 
Caetano Gomes, com exclusão porém do primeiro e último 
artigos." 

"Art. 3.º - Importação: 
"Que se suspenda o decreto de 29 de abril de 1821, re-

duzindo-se todavia o imposto do sal à metade do que era 
dantes." 

26 de junho de 1826, t. II, p. 285-286. 

N.&C. 

A indicação foi enviada à Comissão de Fazenda. 

26/101 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Discussão da lei de responsabilidade dos ministros e conselheiros de 
Estado. 

Contrário à concessão a qualquer pessoa do povo, ou mesmo estran-
geiro, do direito de denunciar um ministro de Estado, para não abrir 
as portas à calúnia. 

Propõe que qualquer denúncia prescreva em três anos. 

26 de junho de 1826, t. II, p. 287-288. 
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N.&C. 

Opunha-se assim a uma emenda apresentada por Bernardo Pereira 
de Vasconcelos e sustentada pelo Pe. Custódio Dias quanto ao direito 
dos estrangeiros à denúncia. A emenda de Vasconcelos foi aprovada 
(Anais, II, 294). 

26/102 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Defende o artigo relativo à defesa do ministro: 

"Uma vez que ele possa justificar-se, apresentando documentos 
autênticos, ou outras quaisquer provas, pelas quais convença 
logo a Câmara, não se lhe deve tolher este recurso. 

Ele pode mostrar com evidência que o seu crime é ne-
nhum." 

26 de junho de 1826, t. II, p. 295. 

N.&C. 

Discute-se o art. 11 da lei de responsabilidade dos ministros que 
dizia: "O indicado de culpa, se tiver dado a resposta por escrito, será 
avisado para assistir à discussão, e nela defender-se. Porém se não tiver 
dado resposta por escrito, não será avisado nem admitido à discussão." 
O artigo não passou. 

26/103 JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 

Discussão sobre academias médico-cirúrgicas. 
Quer que se modifiquem os estatutos das escolas médico-cirúrgicas 

do país. 

"[ ... ] Quando elas se organizaram, ainda o Brasil esta-
va unido a Portugal, e era preciso manter-se a reputação da 
universidade de Coimbra, em que se formavam quase todos 
os nossos médicos, que talvez só para obrigarem os nossos 
estudantes, a freqüentar aquela universidade, aliás muito 
digna, se pusesse a chíusula de que os cirurgiões formados 
das escolas do Rio e Bahia, só podiam curar de medicina 
nos lugares em que não havia médicos. Hoje porém que 
estamos separados de Portugal, devemos animar os nossos 
estudos, abolindo esta cUusula estabelecida pela razão que 
apontei, cl:íusula que induz a um monopólio em benefício 
dos médicos estrangeiros. Demais, a vida do cidadão brasilei-
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ro é sempre respeitável, ou nas cidades ou nos campos, se os 
nossos cirurgiões-médicos não são aptos para curarem na Cor-
te, também não o devem ser para curarem os lavradores"[ ... ] 

26 de junho de 1826, t. II, p. 297. 
N.&C. 

Entrava em discussão uma emenda de Batista Pereira: "que os ci-
rurgiões aprovados, tendo frcq üen tado os seis anos do seu curso, possam 
curar em toda a parte, tanto de cirurgia, como de medicina." 

A emenda foi aprovada (Anais, II, 298). 

26/ 104 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Volta a discussão de responsabilidade de ministros e conselheiros. 
Propõe que a decretação de responsabilidade dos ministros seja feita 

por dois terços dos deputados e não por simples maioria. Defende esta 
tese, respondendo a Bernardo de Vasconcelos. Além disso o art. 178 da 
Constituição declara que tudo que nela não é constitucional pode ser 
alterado por lei ordinária. 

27 de junho de 1826, t. II, p. 300-303, 

26/105 JOSÉ CUSTóDiO DIAS 

Discorda da modificação da Constituição por meio de lei ordinária: 

"Como se pode admitir uma emenda contra um artigo 
da Constituição sem ser este artigo revogado com as formali-
dades prescritas?" 

Não considera a acusação de um ministro matéria de tal importância 
que exija a maioria de dois terços da Câmara. 

A acusação não é a condenação. 

27 de junho ele 1826, t. II, p. 303. 
N.&C. 

Na lei aprovada foi determinado que, tanto o decreto de acusação 
(pela Câmara), quanto a sentença (do Senado) seriam aprovados por 
simples maioria. 

A Constituição, seguindo a lição do publicista Benjamin Constant, 
era, ele fato, flexível. O art. 178 rezava: 
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"t só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições 
respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais 
dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem 
as formalidades referidas [reforma constitucional], pelas legislaturas ordi-
nárias." É esta flexibilidade que vai permitir a reforma eleitoral em 
1881 por lei ordinária, abandonando os dois graus estabelecidos na Carta. 
O Pe. Custódio Dias estava tomado de excesso de escrúpulo constitu-
cionalista. 

26/106 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Sobre a lei de responsabilidade dos funcionários. Discorda dos que 
repudiam o artigo por excessiva generosidade: 

"Os funcionários públicos são responsáveis, segundo a 
Constituição, por tudo que cometerem ou executarem contra 
a lei, por abuso de poder e omissão; a responsabilidade com-
preende, pois, toda e qualquer sorte de atos pelos quais pode 
ser criminável o empregado." 

Defende assim a aprovação do artigo. 

4 de junho de 1826, t. III, p. 41. 
N.&C. 

O artigo em discussão dizia: 

"Art. l.º - São responsáveis o~ empregados públicos, que derem 
qualquer ordem vocal, ou por escrito, seja qual for a sua denominação. 

"Art. 2.º - Aqueles por cujos votps for tomada qualquer deliberação. 
"Art. 3.º - Os que não fizerem efetivamente responsáveis os seus 

subalternos, sendo-lhes requerido, ou tenham razão suficiente de saberem 
de seus crimes. 

"Art. 4.º - Os que são omissos no cumprimento de seus deveres. 
"Art. 5.º - Os executores de ordens." 

A discussão foi adiada pela hora. O artigo foi entretanto aprovado 
na sessão seguinte (Anais, III, 46) . 

26/107 JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA 

Apresenta um projeto de criaçãq de um curso jurídico na Corte. O 
projeto está de acordo com uma proposta do Governo. 
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Segue-se o projeto completo com 16 artigos, que prevêem, entre 
outras determinações, as seguintes: 

As matérias do currículo: 

"l.ª - Direito Natural e Direito das Gentes.  
"2.ª - Direito Pátrio Civil e Criminal.  
História de legislação nacional.  
"3.ª - Filosofia jurídica, ou princípios gerais de legis-

lação. 
História das legislações antigas, e seus efeitos políticos. 
"4.ª - Instituições canônicas e História eclesiástica. 
"5.ª - Direito Público, Estatística Universal. 
Geografia Política. 
"6.ª - Direito Político, ou análise elas Constituições dos 

diversos governos antigos e modernos. 
"7.ª - Economia Política. 
"8.ª - História filosófica e política e.las nações, ou dis-

cus·são histórica dos seus interesses recíprocos e de suas nego-
ciações." 

Adota os estatutos da universidade de Coimbra. Fixa os honorários 
de 800$000 anuais para os professores e 400$000 para os seus substitutos, 
quantia esta que, curiosamente, é igual aos vencimentos do porteiro! 

Prevê como matérias para um vestibular: gramática latina, retórica, 
filosofia universal. Exige 15 anos completos para a matrícula e limita 
o ano letivo entre l.º de março e 20 de dezembro, prevendo que no 
verão as aulas comecem às 8 horas da manhã e no inverno às 9 horas. 

5 de julho de 1826, t. Ili, p. 51. 
N.&C. 

O projeto foi à impressão. Este curso não foi criado, mas no ano 
seguinte criaram-se os de São Paulo e Olinda. 

26/108 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

So.bre a lei de liberdade de imprensa apresentada por Gonçalves 
Ledo a 10 de junho, observa: 

"Na liberdade de expressar os pensamentos é que pode 
haver criminalidades: aquilo que está recôndito no pensa· 
mento, não pode de maneir~t alguma ser criminoso, senão 
para com Deus. Ora, o dizer que o homem, sendo pensador 
por sua natureza, está nas circunstâncias de pensar como ho-
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mem, assim como o cão pensa como cão, ataca um dos prin-
cípios da nossa religião, é ser materialista. Nós, os cristãos 
estamos por este princípio" [ ... ] "Dizer-se que há pensamen-
tos criminosos pelas leis civis, e que a liberdade de pensar 
pode ser coactada!l ... Nem o poder papal chegará a tal grau. 
A enunciação dos pensamentos está dentro da alçada dos 
legisladores e dos criminalistas, mas o próprio pensamento. 
não; só é sujeito às leis do divino legislador. Suponhamos 
que me veio à lembrança sustentar-me de carne humana (o 
que Deus não permita). Seria isto um crime, enquanto o não 
praticasse, ou comunicasse aos demais membros da sociedade? 
Não, certamente. O pensamento, a tenção mais danada não 
está sujeita ao castigo mundano enquanto está oculta na men-
te do homem" . 

6 de julho de 1826, t. III, p. 61. 
N.&C. 

Entrava em discussão o art. 1.0 , que dizia: 
"Todo o cidadão tem direito de pensar e comunicar por palavra ou 

por escrito os seus pensamentos, fazê-los imprimir e circular à vontade, 
coin tanto que responda pelos abusos que cometer no livre exercício 
deste direito." 

O artigo foi aprovado, com a emenda do deputado Joaquim Gon-
çalves Ledo, suprimindo a palavra "pensar" (Anais, III, 62) . 

26/109 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Ainda sobre a liberdade de imprensa: 

"Que muito é que se obste àqueles que pretenderem fa. 
lar contra o sistema monárquico-constitucional! Eu não terei 
dúvida em tolerar o homem que de boa fé, procura atacar 
uma outra imperfeição dieste sistema. Nunca o julgarei cul-
pado. Porém procurar d~sacreditá-lo só com o fim de amo-
tinar os povos! ... " 

15 de julho de 1826, t. III, p. 73. 
N.&C. 

Estava cm discussão o art. 2.0 da mesma lei, que dizia: 
"Abusa deste direito, quando Q seu escrito, de qualquer natureza 

que for, contiver: 
- § I.º - Ataques diretos contra o sistema monárquico-representativo, 
abraçado, e jurado pela nação e seu chefe. 
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Os responsáveis mcorrem na pena de exLcrmínio para fora do Im-
pério, e para sempre, com o perdimento de todas as honras, e empregos 
civís, ou militares. Sendo o escrito julgado causal de sublevação ou se-
dição aparecida dentro de oito dias depois da publicação, com o fim 
de derribar o sistema, os responsáveis incorrerão na pena de serviços 
públicos por três anos, e extermínio para fora do Império com o per-
dimento das honras e empregos." 

Com pequenas emendas o artigo foi aprovado ·até a palavra "mili-
tares". O resto foi supresso, por emenda de Sousa França. 

A lei sobre o abuso da liberdade de imprensa só veio a ser sancio-
nada a 20 de setembro de 1830. 

26/IIO JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA 

Faz declaração de voto contrürio à supressão das palavras "sagrada 
e inviolável", do n.0 2, art. 2.0 , da lei sobre liberdade de imprensa. 

2 de julho de 1826, t. III, p. 79. 

N.&C. 

O número 2 pxcvia, entre os abusos da liberdade de imprensa, as 
"injúrias contra a pessoa do imperante, sagTada e inviolável pela lei" 
[... ] A supressão fora proposta por emenda de Joaquim Gonçalves Ledo. 
Acompanham o Pe. Cunha Barbosa, na declaração de votos, entre outros, 
os p_es Pedro Antônio Pereira do Lago e Inácio Pinto de Almeida e 
Castro. O deputado, autor da emenda, espanta-se das declarações de 
voto em contrário, como se sua emenda fosse desrespeitosa ao Imperador, 
quando a fizera unicamente porque a expressão, contida na Constituição, 
tornava excusada sua repetição na lei. 

26/111 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Intervém na discussão do § 3,0 do art. 2.0 da lei de liberdade de 
imprensa: 

"Creio que nós vamos fazendo uma lei de escravidão cm 
lugar de uma lei de liberdade de imprensa. A lei que nós 
tratamos de fazer, é para garantir o direito, que todo cidadão 
tem de exprimir seus pensamentos. É muito justo que todo 
aquele que eM:reve contra o poder Legislativo ... (A ordem)". 

8 de julho de 1826, t. III, p. 89. 
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N.&C. 

O parágrafo em discussão considerava como abusos ele liberdade 
ele imprensa, "concitações diretas elo povo, ou sejam para rebelar-se con-
tra as leis e contra as autoridades constituídas, ou sejam para punir com 
a força e a violência injustiças verdadeiras ou fictícias, abusos verda-
deiros ou supostos da administração e elas autoridades; ou sejam para 
qualquer outra ação designada crime pela lei." 

O deputado Joaquim Gonçalves Ledo fizera um aditamento ao pa-
rágrafo, incluindo entre os abusos puníveis "injúrias contra o corpo 
Legislativo". É a respeito desse aditamento que fala o Pe. Soleclade, 
interrompido pelos chamados à ordem, que impediram os taquígrafos 
de ouvir a seqüência de seu discurso, mas o deputado Lino Coutinho 
ouviu e argumentou logo contra o Pe. Soledade: "Disse mais o ilustre 
deputado que como se quer especializar o poder Legislativo o mesmo se 
deve fazer para com o poder Executivo: mas que se entende por poder 
Executivo, não é o monarca?" para concluir que as injúrias contra o 
monarca já estariam previstas no parágrafo anterior. Esta argumentação 
oferece ensejo ao Pe. Soledade para voltar ao assunto e explicitar o que 
não fora ouvido pelos taquígrafos. Votara contra o padgnfo por jul-
gá-lo redundante ou omisso. Redundante, porque já tinham sido pre-
vistas penas para os que escrevessem contra o "sistema que temos ado-
tado", o qual inclui o poder Legislativp. Se porém, apesar disso, se pre-
tendem fixar penas por injúrias ao Legislativo, devia-se também fixar 
penas por injúrias ao Judiciário e ao Executivo, que não consta só do 
monarca, m;is elo Imperador, e ele todos os seus ministros. O parágrafo 
passou, com pequenas emendas de redação (Anais, III, 92). 

26/112 D. MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA 

Discussão elo § 4.0 do art. 2.0 da lei sobre a liberdade de imprensa. 
Marques de Sampaio propõe a supressão elo artigo que pune os ataques 
diretos da religião, e seus dogmas e evidente ofensa da moral pública, 
Diz D. Marcos Antônio: 

"Não pretendo [ ... ] defender a religião cristã, nem ser 
seu apologista, pois que falo na respeitável presença de um 
congresso muito sábio e religioso. Mas não aprovo que este 
artigo seja suprimido. (Apoiado) [... ] Observo que em mui-
tos códigos legislativos, os crimes contra a religião são colo-
cados em primeiro lugar. A mesma Ordenação Filipina, que 
ainda hoje nos rege, em livro 5.0 , tít. I, trata dos delitos 
cometidos contra a religião. Muitos escritores de grande nota 
afirmam que os delitos coµtra a religião devem ser mui se-
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veramente punidos, porque sendo o primeiro dever do homem 
o dever para com Deus, os que conspiram de qualquer mo-
do a cortar esses laços sagrados cometem o crime mais grave 
e que merece a maior atenção do Legislativo (Apoiado). 
Julgo, pois, que cslc artigo deve ser escrito em primeiro lu-
gar, e ainda antes de se tratar elos ataques contra o Estado e 
contra a pessoa sagraela do Imperador. Passando a refletir 
sobre o outro argumenlo, que aqui ouvi proeluzir, isto é, 
que a religião cristf't não precisava ele ser defendida, nem 
mencionada na lei contra o abuso <la liberdade de imprensa; 
porque a mesma religião era verdadeira, este argumento me 
parece o mais absurdo". Tem-se demonstrado "ser o governo 
constitucional o mais perfeito de todos os governos e, con-
tudo, pretende-se que se estabelcçun penas para o castigo dos 
que conspiram contra o sisLema representativo. Logo, abu-
sar da liberdade de imprensa para atacar a religião católica 
deve também sofrer a pena merecida: porque este é o maior 
crime que se pode cometer conlra a sociedade. Tenho obser-
vado que os delitos contra a divindade são o objeto <los 
tratados dos t,rrandcs publicislas, como pode o iluslre preopi-
nante (Vasconcelos) ler no cap. 20 ele Filangicri, 11a sua 
Ciência da Legislaçüo, tomo IV. Logo me parece necessário 
que discutindo esta Câmara um projeto-de-lei sobre os que 
abusarem ela liberdade de imprensa, deverá ser em primeiro 
lugar considerado o crime contra a mesma religião e comi-
nada a mais rigorosa pena. Um escrito contra a verdade e 
moral da religião é sempre muito perigoso (Apoiado) . Lem-
bro-me de ter lido Ferrandi, célebre escritor, o qual sustenta 
que as revoluções cm matéria de religião são as mais perigo-
sas pelos gavíssimos males que resultam à sociedade. 

Esta asserção poderia ser muito elucidada, se eu revol-
vesse as histórias e fizesse ver os estragos causados cm Ale-
manha, Inglaterra e França por motivo das revoluções e gre-
ves de religião. Tenho, pois, ponclcrosas razões para sustcn tar 
que qualquer escrito impresso, ofensivo dos dogmas definidos 
pela Igreja católica e oposto ao culto nacional deste Impé:rio 
é abusivo da ordem social e por isso o escritor, ou quem for 
responsável, deve sofrer pena proporcional ao seu delito. 

É também certo que esta matéria é sujeita ao juízo dos 
bispos, porque é essencial e incrente ao episcopado vigiar 
sobre a fé ortodoxa." Envio emenda reforcando mais a dou-
trina do parágrafo: ' 

"Proponho que seja colocado cm primeiro lugar o artigo, 
a respeito do impresso contra a religião, e sendo culpado o 
que negar a verdade de todos ou de algum elos dogmas ele-
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finidos pela Igreja, o que defender falsos dogmas, o que 
blasfemar de Deus, dos nossos Santos, ou mofar do culto re-
i igioso aprovado pela Igreja. Depois deste artigo, se tratará 
dos impresms contra o Estado, e os seguintes" (Anais, III, 96). 

8 de julho <le 1826, t. III, p. 93-94. 

26/113 D. ROMU.ALDO A1\TôNIO DE SEIXAS 

Vota pela emenda <lo Sr. Clemente Pereira referente ao projet0-
lei contra os crimes por abuso da liberdade de imprensa. A emenda 
dizia: 

"Poponho que este n.0 (item 4) seja concebido na for-
ma seguinte: Ataques contra a religião do Império: 

l.º - negando a verdade de todos ou de alguns dogmas 
definidos pela Igreja Católica Romana; 

2.º - estabelecendo ou defendendo dogmas falsos; 
3.º - blasfemando contra Deus; 
4.º - zombando dos seus santos ou elo culto religioso 

aprovado pela mesma Igreja. 
Os responsáveis cornpreen<lidos em alguns dos três pri-

meiros casos serão condemrdos a prisão de um a três anos 
e, no último caso, à prisãq de dois a seis meses, segundo o 
grau de sua imputação, suprimindo tudo o mais que se con-
tém o mesmo n.0 11'' . 

Vota pela emenda: 

"[... ] ainda que não aprove a razão deduzida do perigo 
de confundir-se com o dog11rn o que é mera decisão do Pon-
tífice Romano. Já ninguém acredita na infalibilidade do 
Papa. Todos sabem hoje que de não é superior aos Con-
cílios Gerais, que têm, sim, a principal autoridade nas ques-
tões de fé, mas que as suas decisões só podem reputar-se dog-
máticas e definitivas, quando são ratificadas e aceitas pela 
Igreja Universal, a quem só compete o privilégio da inerrân-
cia ou infalibilidade". 

Depois de fazer a distinção entre o que é essencial e o que é aci-
clcntal à Igreja, acrescenta: 

"[ ... ] Ela (a Igreja) é sem dúvida uma sociedade per-
feita, isto é, uma sociedade que tem em si mesma tudo quan-
to é necessário para a sua conservação e para chegar aos fins 
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de seu divino estabelecimento. Assim, posto que a Igreja exis-
ta na República e não a República na li:,rreja, ela tem to-
davia uma autoridade suprema e independente do poder civil, 
nos objetos concernentes ao bem espiritual e à salvação dos 
homens, assim como este é independente daquele no que toca 
ao bem estar e prosperidade temporal dos seus súditos; de 
sorte que estes dois poderes heterogêneos, sem se chocarem 
ou confundirem, caminham de acordo e por diferentes meios 
ao mesmo fim da felicidade dos homens". 

Referindo-se às conseqüências da liberdade de expressão de que g<>-
zaram os enciclopedistas franceses, comenta: 

"Já se vê que este deplorável estado não podia ser senão 
o resultado da impunidade dessa aluvião de escritos anti-
religiosos, que derramaram sutilmente o veneno da irreli-
gião e da imoralidade e com que uma cabala furiosa escudada 
com o respeitável nome de filósofos se prometia um com-
pleto triunfo sobre as ruínas do cristianismo [ ... ]" "[ ... ] os 
inimigos da religião não ousam ordinariamente atacar o seu 
dogma, a sua moral e disciplina se não por meios indiretos 
e tanto mais perigosos quanto mais solapados e próprios para 
surpreender a mocidade incauta ou irrefletida [ ... ]" 

"[ ... ] Não se pode portanto contestar à Igreja o direito 
de qualificar a doutrina dos escritos sobre a religião e os 
costumes e de punir seus autores com as penas espirituais, 
assim como à autoridade civil o direito ou antes a obrigação 
de embaraçar por meios coactivos a introdução daqueles que 
a Igreja condena como ofensivos ela pureza do dogma e ela 
moral". 

Propõe emenda: 

"Fica salva aos bispos, em virtude da sua autoridade es-
piritual, a censura dos livros já publicados, competindo ao 
Governo auxiliá-los para a punição dos culpados." 

8 de julho de 1826, t. III, p. 94-96. 
N.&C. 

A intervenção de D. Romualelo de Seixas se faz a propósito da 
discus&ão da lei sobre crimes por abuso ela liberdade de imprensa. O 
decreto, promulgado a 11 de setembro do mesmo ano, acabou simples-
mente declarando que permanecia em vigor o decreto de 22 de novem-
bro de 1823, originário da Constituinte. 
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A Teologia e, mais explicitamente, a Eclesiologia do ilustre parla-
mentar suscita-nos hoje muitos reparos. Não compreendemos e até nos 
revolta a idéia de cominar penas temporais, a prisão no caso, contra 
desvios ou faltas de natureza religiosa. Não elevemos porém esquecer-nos 
do que significava então religião do Estado. O catolicismo era, pela Cons-
tituição, a religião oficial do Império. Um desrespeito à religião oficial 
tinha assim a conotação de um crime contra a unidade nacional. Era o 
que justificava aos olhos do legislador o fato de permitir ao Estado punir 
as heresias. 

Subjacente a essa argumentação percebe-se a teoria da sociedade per-
feita atribuída à Igreja como ao Estado: sociedade perfeita é a que 
dispõe dos meios necessários para realizar seus próprios fins. Punir os 
infratores em julgado um meio necess;írio. A Igreja, sociedade perfeita 
fundada por Cristo, não dispunha de polícia nem cárceres. Tinha assim 
o direito de exigi-los da outra sociedade perfeita, o Estado, com o qual 
pretendia viver em harmoniosa simbiose. 

A teoria da sociedade perfeita, que tira sua origem da teologia tri-
dentina e que foi elaborada com requintes pelos canonistas posteriores, 
vem sendo submetida a cerrada crítica por teólogos contemporâneos, 
pelos lamentáveis equívocos a que conduziram suas exigências triunfa-
listas. 

A verdade é que, durante o Império, a história das relações dos 
dois Poderes no Brasil não confirmop a risonha expectativa elo parla-
mentar: na realidade, os dois Poderes se chocaram e se confundiram 
inúmeras vezes e não caminharam muito de acordo. 

É curiosa, por outro lado, a segurança com que o prelado se pro-
nuncia contra a infalibilidade pontifícia, que algumas décadas depois 
seria declarada dogma, com a aprovação da quase totalidade dos Bispos 
da Igreja Universal. D. Romualclo, entretanto, levanta a questão da 
relação entre o Papa e o Concílio, <1pe seria o tema e o título de um 
violento ataque de Rui Barbosa, a propósito da definição do Concílio 
Vaticano I, traduzindo a obra de Dõllinger. 

26/114 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Estava em discussão o projeto-de-lei sobre liberdade de imprensa, 
e especificamente o artigo referente <\O ahuso dessa liberdade contra a 
religião. D. Romualdo procura esclarecer equívocos que sua interven-
ção anterior teria originado. De fato visa responder à intervenção de 
Clemente Pereira. Afirmara este cm primeiro lugar que os homens da 
Igreja, para reprimir os que injuriassem a religião, "deviam usar as 
armas da palavra e da doutrina". Entretanto admitia também que "os 
governos têm o dever de proteger a religião e punir a manifestação e 
publicação de idéias que, por atacarem os seus princípios, podem vir a 
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perturbar a tranqüilidade e segurança pública" (Anais, III, 97). D. Ro-
nmaldo, concordando com estas teses, vai mais além: não é a religião 
que precisa do auxílio dos homens; é o Estado que precisa da religião, 
e por isso deve reprimir os abusos da imprensa contra ela. Respalda-se 
inclusive em referências duvidosas a Montesquieu e Maquiavel. 

[... ] "A religião não precisa do auxílio dos homens, é 
sustentada pela virtude de seu chefe invisível, continuar<i a 
triunfar de todos os esforços do erro e da mentira, mas é 
também verdade que os soberanos recebendo-a nos seus Es-
tados, como um poder auxiliar, tornando-se filhos dela, e 
prometendo-lhe a sua proteção, não podem, sem faltar ao 
reconhecimento para com ela e ao bem estar de seus súditos, 
deixar de reprimir e conter pelo temor das leis penais os 
inimigos da mesma religião, como perturbadores da ordem 
pública. E como vejo que a Constituição do Império pro-
clama e garante o exercício da religião romana como a re-
ligião do Estado, não posso entender como há de prescindir 
o legislador de estabelecer os meios necessários para manter o 
respeito e a observância desta mesma religião" ... 

Em segundo lugar, Clemente Pereira atacara a posição de D. Ro-
mualdo sobre a infalibilidade, que afirmara ser o Papa infalível somente 
quando os bispos aprovam suas deliberações. Clemente Pereira repudia 
esta tese como falsa e aceita apenas pela Igreja Galicana. A razão do re-
púdio porém é para ele o fato de que os bispos podem deixar ele se 
opor por covardia e condescendência. Para ele portanto eram dogmas, 
que não poderiam ser objeto de críticas na imprensa, aquelas verdades 
proclamadas pelo Papa com a aprovação explícita dos bispos. O sim-
ples fato dos bispos nflo se oporem a uma proclamação pontifícia, não 
lhe conferia caráter de infalibilidade. D. Romual<lo responde, curiosa-
mente voltando a apoiar-se na autoridade da Igreja Galicana, que Cle-
mente Pereira rejeitara. Sua preocupação de afastar de si suspeitas de 
ultramontanismo levou-o a reafirmar uma doutrina hoje claramente he-
terodoxa: 

"As decisões do Papa em matéria de fé e de costumes 
só têm o caráter e o cunho de infalibilidade quando são una-
nimemente recebidas pelo consenso de todas as Igrejas. Este 
princípio, Sr. Presidente, não é meu, nem de nenhum autor 
ultramontano, mas da ilustre Igreja Galicana, que na me-
morável assembléia de 1682 proclamou esta máxima entre os 
famosos artigos que formam as suas liberdades e as bases da 
sua jurisprudência. Dizer que este princípio constitui um dos 
pontos cardeias da disciplina da Igreja Galicana é, por certo, 

111 



exprimir uma idéia mui liberal, pois sabe-se quanto esta 
doutrina foi combatida pelo fautores da infalibilidade pessoal 
e que não passou senão a despeito das pretensões da cúria 
romana. Quanto mais a infalibilidade foi prometida à Igreja 
Universal, ou representada em assembléias e concílios gerais, 
ou dispersa por todo o orbe católico, e assim se entendeu 
sempre em todas as idades do cristianismo. Portanto, se o 
Papa, consultado pelos bispos, decide uma questão de fé, e 
a sua decisão é recebida pela Igreja, o negócio está termi-
nado, e não é preciso concílio. Eis aqui o que eu tinha a 
responder." 

8 de julho de 1826, t. III, p. 98-99. 
N.&C. 

A discussão ficou adiada pela hora e continuou nas sessões seguintes. 

26/115 D. MARCOS ANTô?\10 DE SOUSA 

Voltando à discussão <lo § Ll.0 do art. 2.0 do projeto sobre a liber-
dade de imprensa, observa que ninguém discorda da doutrina do pará-
grafo, mas da maneira pela qual a exprimiu anteriormente. Volta assim 
a insistir na sua emenda, afirmando que a cláusula que introduzira "é 
muito conforme com as or<lenaçõe5 do Reino e o sentido de muitos 
publicistas". 

10 de julho de 1826, t. III, p. 101-102. 
N.&C. 

A cláusula a que se frfere D. Marcos é a que inclui, entre os abusos 
contra a liberdade de imprensa, a blasfêmia contra os santos (Ver sua 
intervenção em sessão de 8 de julho). 

26/116 ANTôN10 VIEIRA DA SOLEDADE 

Continua a discussão do projeto-de-lei contra os abusos da liberda-
de de imprensa: 

[... ] "concordo com o artigo, pois, assim como se ex pli-
cou a Constituição, quando se tratou das injúrias contra a 
pessoa do Imperador, se deve também explicar nos casos con-
tra a religião. É livre a qualquer cidadão o falar, escrever, 
etc., mas não é livre fazer isto mesmo contra aqueles prin-
cípios que ele jurou". 

10 de julho de 1826, t. III, p. 102. 
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N.&C. 

O Pe. Soledade impugnava uma emenda proposta por Vergueiro, 
que apresentava uma emenda abrangente das diversas emendas propos-
tas., considerando abuso da liberdade "[... ] quando se faltar ao respeito 
à religião do Estado". Na opinião do Pe. Soledade, a lei deve ter em 
vista explicar as garantias do cidadão inscritas na Constituição: [ ... ] 
"uma vez que se restringe o direito que tem todo cidadão de comunicar 
os seus pensamentos, é necessário desenvolver os casos, porque este di-
reito se lhe não há de vedar inteiramente; e também não pode ser tão 
em geral; porque então não se faz lei nenhuma". 

26/117 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

"Dizer-se que Deus se agrada de todos os cultos! Não 
pode isso passar! Deus não pode agradar-se senão do culto 
estabelecido pela verdadeira religião que é a católica roma-
na. E o que a Constituição concede é que os estrangeiros 
possam em suas casas privadas exercer a sua religião. Isto é 
o que lhe concede e o que até aqui não podiam fazer. Mas 
o culto: externo é proibido e todo aquele que o pretender pôr 
em prtáica h:'t de ser castigado. Na Inglaterra h;l muitas 
igrejas católicas romanas, mas sem efeito de templo; não 
lhes é permitido ter sinos, nem outros sinais exteriores ele 
igreja. Contudo os católicos vão ali exercer seus ofícios, mas 
nunca atacam a religião do Estado, porque seria faltar a 
seus deveres para com a sociedade. Portanto, todo estrangeiro 
pode exercer o culto da sua religião, mas nunca ofender a 
religião do Estado. Isto é da mais rigorosa justiça" . 

10 de julho de 1826, t. III, p. 103-104. 

N.&C. 

A afirmação que D. Marcos impugna escadalizado acabara de ser 
proferida por Ferreira França, que julgava a emenda de D. Marcos, 
aliás calcada sobre a que fora apresentada por Clemente Pereira (Anais, 
III, 93), incompatível com o art. 5,0 da Constituição. :É o artigo a que 
se refere D. Marcos e que dizia: " [ ... ] Todas as outras religiões serão 
permitidas com seu culto doméstico ou particular, cm casa para isto des-
tinada, sem forma alguma exterior de templo". 
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26/118 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Sobre o artigo que dá aos conselheiros gerais de províncias, que 
moram mais de 10 léguas longe da capital, o subsídio diário de três mil-
réis para ajuda nas viagens de ida e volta, o Pe. Dias pens-a que todas 
as vezes que se trata de dar dinheiro da nação, é preciso meditar 
muito[ ... ] 

"O meu voto é, e será sempre, que a homens que não 
prestam serviços à nação, não se dê nem um vintém, sejam 
eles de qualquer hierarquia, porque o dinheiro do Estado 
é para o Estado, e não para os ociosos. Os conselheiros das 
províncias não estão neste caso, deve-se-lhes ter atenção, são 
homens que vão servir a pátria, e pugnar pelos seus inte-
resses e pela sua liberdade. Convém muito que se ministrem 
os meios de subsistência ao cidadão, que ocupa semelhante 
emprego. Porém tudo isto requer meditação, e por isso apóio 
o adiamento". 

11 de julho de 1826, t. III, p. 123. 
N.&C. 

Discussão da lei sobre o funcionamento dos Conselhos Gerais de Pro-
víncias, vinda do Senado, e sancionada, afinal, a 27 de agos.to de 1828. 

26/119 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Defende o artigo adicional que atribuía uma diária de 3$000 aos 
membros dos Conselhos Gerais de Províncias, deixando aos presidentes 
das províncias apenas a competência de arbitrar uma ajuda de custo 
para as viagens de ida e volta dos conselheiros. Argumenta longamente 
em defesa da tese de que 

"nenhum cidadão pode ser obrigado a prestar serviços à so-
ciedade gratuitamente e em seu próprio dano, [ ... J salvo no 
caso extraordinário de salvação ela Pátria, quando ela não 
pode pagar". 

Fundamenta sua tese no direito de propriedade, que só pelos monar-
cas absolutistas era considerada como mera outorga dos monarcas. 
Tal foi o caso de Luís XIV, cuja consciência pacificada pelo seu con-
fessor jesuíta, admitia que "sua vontade era a lei; criava todo direito 
de propriedade e podia dispor desse direito como criatura sua." No 
Brasil, este direito é garantido pela Constituição. Além disso, para servir 
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a pátria é necessário que o cidadão subsista; e como subsistir sem meios? 
Os exemplos da Inglaterra e Estados Unidos não se aplicam ao Brasil. 
Dizer que a paga "devia consistir em honras e distinções", só servia para 
estimular as ambições e abrir margem às arbitrariedades e favoritismos. 

E conclui: 

"É de notar a instabilidade das práticas constitucionais. 
De pretérito se praticaram e ainda se praticam despotismos 
que aterrorizam. Ora, despender sem indenização e viver 
aterrorizado é muito duro. Eu mesmo vi a mão da tirania 
arrancar-me de casa um meu colega benemérito, sem saber 
para onde o levaram, nem qual era o seu crime; ainda hoje 
o ignoro. Não há quem se considere seguro. E ainda em cima 
deve estar faminto quem serve cm tais circunstâncias? Em 
tal caso, morra Marta, morra farta." 

À base de sua argumentação, apresenta a seguinte emenda aditiva: 

"Proponho que se dê a cada membro das assembléias pro-
vinciais uma diária de 3$000 por dia (sic), e que o presi-
dente lhe assinará um subsídio proporcional para ida e volta." 

12 de julho de 1826, t. III, p. 134-135. 
N.&C. 

Voltava à cfücuss·ão o projeto de regimento para os Conselhos Gerais 
de Províncias. 

A emenda foi apoiada e entrou logo em discussão. 
Os Conselhos Gerais de Províncias eram, pela Constituição, de 1824, 

órgãos semilegislativos. Suas resoluções finais deveriam ser ratificadas 
pela Assembléia Geral, Câmara e Senado, do Rio. 

Pelo Ato Adicional de 1834 foram transformados em Assembléias 
Provinciais, com competência para deliberar e aprovar leis provinciais, 
sem 11eccssi<ladc de ratificação pela Assembléia Geral. Foi um grande 
pas~o para a descentralização (2º). 

É curicso que a argumentação do Pe. Custódio Dias em defesa do 
direito de propriedade e contra o absolutismo, não fundamenta esse di-
reito numa lei natural mas na Constituição, cuja instabilidade ele mes-
mo reconhece. O jesuíta que teria tranqüilizado a consciência de Luís 
XIV e coonestado o seu absolutismo foi o Pe. De La Chaise, seu con-
fessor, cujo nome ficou vinculado ao principal cemitério de Paris, cons-
truído nos jardins que o rei lhe atribuíra. 

(20) SANTOS, JOSÉ AUGUSTO DOS: Uma contribuição para o estudo da H1s• 
t6ria do jieríodo rege11cial. 1831-1840. Rio ele Janeiro. Cadernos da PUC, n.0 5, 1971. 
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O Pe. Custódio Dias ordenou-se em 1791. Este colega benemérito 
deve ter sido algum dos padres implicados na Inconfidência Mineira 
que foram julgados pela Alçada, condenados à morte (natural!) e afinal 
exilados e presos em Portugal. Alguns nunca mais voltaram. 

2t'/120 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Assim como se fixou quanto deviam receber os senadores e depu-
tados eleitos, também se deve determinar o que deve caber a um con-
selheiro provincial . 

"Quando chegarmos a tempos felizes, veremos que só 
é elegível um homem que tem consigo a maior propriedade, 
que pode ser cidadão do universo, porque aquele que tem 
virtudes é digno de todos os empregos. 

"Eu não digo que o comerciante seja muito hábil para 
exercer esses empregos, apesar de ser quem mais prontamen-
te se poderia mudar para onde quisesse, porque estes homens 
sempre tendem mais para a avareza, indiferentes a tudo, ex-
ceto à riqueza, ainda que seja a prc~:o da própria escravidão. 

"Os artistas, que faz~m o maior número, os agricultores, 
e ainda os rendeiros, acho que são mais dignos deste exercí-
cio do que os poltrões rroprietários que, consumidores sem 
indústria, se nutrem do suor dos administradores. Estes ho-
mens são para mim de muito merecimento; é a classe média, 
onde se acha a virtude e onde não é tão freqüente a avareza. 

"Enquanto existir esta disposição da Constituição, que 
dá mais valor às coisas do que às pessoas, fazendo elegíveis 
aos que tiverem mais réditos, veremos a elegibilidade fixada 
na matéria bruta do numerário ou do seu produto, que po-
de estar coerente a uma manada de éguas ou de vacas cuja 
produção, quanto maior, mais elegível faz o homem. 

"Ora essa classe média, prescindindo ainda desses meios 
lucrativos, é verdadeiramente a que forma o corpo dos ci-
dadãos, pois daí para b<1fixo há outros que não são na ver-
dade muito decentes ain~a que bem rendosos. Estes são os 
que desejam mais impor e figurar, ostentando serem o que 
não são. Tempo virá erp. que se mostrará que homens são 
mais dignos de serem eleitos. As grandes riquezas fazem com 
que os homens não sejam virtuo&os e, pelo meu voto, o homem 
independente, o homem digno da sociedade e de si mesmo é 
aquele que pela virtude tem consciência. 
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"Desenganemo-nos, senhores, na sociabilidade deve haver 
mútua coadjuvação: membra cuncta valent, membris cum 
membra juvantur, at bene nutrito cor sine ventre cadit." 

12 de julho de 1826, t. III, p. 136-137. 

N.&C. 

Continua a discussão elo mesmo projeto. Foi aprovado o adiamento 
da discussão da matéria. 

O Pe. Custódio, expoente do clero liberal mineiro, conhecia certa-
mente a tradição colonial. Nesta, ao lado dos "camaristas", havia a 
representação dos mesteres, ou profissões, por meio de dois representantes 
de cada ramo. Em Lisboa, esta representação corporativa teve enorme 
importância e se chamou Casa do Vinte e Quatro, porque tal era o nú-
mero dos que a compunham. Na Bahia também teve bastante peso, 
assim como no Rio. Deles saía uma figura das mais significativas na 
era pré-liberal: o .iuiz do povo, que representava junto à Câmara a 
opinião dos membros dos mesteres (21) ." 

O absolmisrno extinguiu os mesteres e o juiz do povo, considerado 
um empecilho à vontade das autoridades. Mas a tradição ficou. Ainda 
no princípio do século XIX, alguns presidentes de Câmara, sendo juízes, 
eram chamados nos documentos "juízes do povo". Curioso é que, ao 
lado da representação classista na Câmara, os mesteres se organizavam 
também em associações religiosas e beneficentes, como as irmandades de 
Sfw .José dos carpinteiros, de São Jorge dos ferreiros, de Santo Elói dos 
ourives, de S;mta Cecília elos músicos. Tinham capelas, hospitais e caixas 
de socorros. As ordens terceiras eram antes <la aristocracia, especialmente 
a do C.111110. Mas havia corporações de mulatos, como a de São Gon-
çalo G:1rcia, e de negros, como as de Nossa Senhora do Rosário e de 
São Bencdi to . 

O que o Pc. José Custódio defende, no fundo, um tanto confu-
samente, é a volta da representação das classes média e submé<lia nos 
órgãos de governo, agastadas pelo regime censitário, que fazia depender 
a clegihiliclade ele um certo nível de renda, 400$000 réis anuais. Por 
um lado, porém, o Pc. Dias quer que a riqueza do candidato sejam as 
suas virtudes, riqueza esta que tem valor em todo o mundo, que faz assim 
do candidato um cidadão do universo. Daí a necessidade de lhe dar 
meios de subsistência para viver com dignidade. Por outro lado, porém, 
parece cp1erer significar que o bom candidato seria aquele que tivesse 

(21) SOUSA, AFONSO RUI DE: História ela Ccinwra Municipal da Cidade de 
Sa/por/or. Salvador, 1953. 
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independência financeira, que não fosse forçado à cumplicidade do si-
lêncio, por depender quase inteiramente do que lhe é atribuído como 
honorários. É o que parece significar a afirmação: "Ordinariamente as 
constituições dadas foram pela regra do antigo despotismo, que queria 
ter os homens presos como ostras aos penhascos, ou, como aqui se diz, 
como macâcos ao cepo, porque o proprietário, não tendo com que sub-
sistir senão dos réditos de seu terreno, era obrigado a estar ali e sofria 
tudo calado. " 

26/121 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A respeito do termo sancionar no sentido de aprovar um projeto 
vindo de outra Câmara, Lino Coutinho propusera sua substituição por 
adotar, visto como a Constituição re~erva o primeiro ao poder Mode-
rador. O Pe. José Custódio diz: 

"Os poderes políticos, que se dizem propriamente po-
deres políticos, são um só; não há divisão de poderes. (A 
ordem, à ordem). O poder político é um só, todos os mais 
são delegações constitucionais deste poder político. Fala-se 
aqui em ordem a cada instante! Que lhes parece! Como se 
eu não estivesse na ordem! A ordem é não tolher a liber-
dade que cada deputadp tem de emitir francamente a sua 
opinião. Isto é o que c~1 chamo ordem: o mais é desordem. 
Quanda o poder Legislativo, quando a nação, representada 
pelas duas Câmaras, têm declarado a sua vontade soberana, 
está dada a sanção. Portanto ao imperante, ao chefe do po-
der Executivo, compete fleclarar esta sanção. 

"Se o imperante esfivesse plenamente instruído do ver-
dadeiro e do maior be1p da nação, ele daria sempre a sua 
sanção, nunca a recusaria. Isto é da nossa mesma Consti-
tuição que determina que no caso do poder Moderador não 
dar a sanção a uma lei, se esta mesma lei lhe for apresentada 
nas duas seguintes legislaturas, terá vigor e prevalecerá ainda 
que não seja sancionada". -

"A palavra sanção tem aqui todo o lugar". 

12 de julho de 1826, t. III, p. 140. 

N.&C. 

O Pe. José Custódio está obviamente errado. 
Sanção é o ato final do processo legislativo. Não pode aplicar-se a 

a uma etapa da aprovação. 
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26/122 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Não concorda com a pena de morte contra os ministros condenados. 
Acha-a grave demais. 

13 de julho de 1826, t. III, p. 153. 

N.&C. 

Trata-se da terceira discussão da lei de responsabilidade dos mi-
nistros. No seu art. I.0 do cap. 1, previa a pena de perda de honras e 
mercês e, segundo o grau de imputação, a pena de morte ou inabilidade 
perpétua, para os crimes de traição cometidos por ministros contra a 
forma de governo, a independência, integridade da nação, contra a pes-
soa do Imperador. O artigo porém foi aprovado (Anais, III, 155). 

26/123 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"De ordinário o ministro não se importa com os direitos 
individuais; temos sabido de muitos cidadãos que existem 
nas prisões há dois anos e mais, sem antes terem sido julga-
dos, como se no calabouço estivessem muito bem acomoda-
dos. Não deixemos agonizar estes desgraçados. O homem 
sofre com valor ainda uma morte violenta. Porém está-los a 
matar devagar é a maior de todas as barbaridades". 

14 de julho de 1826, t. III, p. 166. 

N.&C. 

Em 3.ª discussão a lei sobre responsabilidade dos ministros de fü-
tado, no seu art. 5.0 , que previa penas severas para os ministros que 
[... ] "obrarem contra os direitos individuais do cidadão, que têm por 
base a liberdade, a segurança ou propriedade [ ... ] ou contra os direitos 
individuais de que devem gozar os estrangeiros" (Anais, III, 165). 

26/124 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

"Este artigo devia ser suprimido porque é um embaraço 
que se faz a um conselheiro de dizer francamente a sua 
opinião". "Não deve ser punido o conselheiro que disser 
francamente a sua opinião". 
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Respondendo a Vasconcelos, diz o orador: 

"Como se pode conhecer a intenção do ministro que dei 
o conselho? O exemplo que trouxe o honrado deputado, do 
conde Strangforth, não pode servir. Isso foi no tempo de 
Carlos I, tempo em que não dominava a lei, mas a vontade 
de Cromwell. Se fosse em tempos pacíficos talvez não acon· 
tecesse isso." 

14 de julho de 1826, t. III, p. 169. 
N.&C. 

Trata-se do art. 10 da lei ele responsabilidade dos ministros e con-
selheiros de Estado, que rezava: [... ] "Os conselheiros de Estado incor-
rem, pelos conselhos, nas mesmas penas em que os ministros e secretários 
de Estado incorrem pelos fatos." O artigo foi aprovado (Anais, III, 
I 70). D. Marcos continua a fazer várias emendas todas de caráter ate-
nuante mas nenhuma foi aprovada (Anais, III, 170, 198, 202). 

26/125 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

"Tem soado aos meus ouvidos o queixume dos pais de 
família que não podem educar seus filhos no Império, su-
jeitando-os a considcdvc 

1
is despesas e perigos em ir mendigar 

a educação liter;íria fon1 da pàtria". 
"Determinei-me a apresentar o presente projeto-de-lei, 

concebido em termos mais símplices, requerendo juntamente 
que se dê princípio a alguma academia, universidade, liceu, 
instituto ou curso literário. Para o futuro pode ser trasla-
dado e engrandecido na capital de São Paulo, levantando-se 
um edifício magnífico e majestoso, como cumpre à dignidade 
do Império. " 

Apresenta sua proposta: 

"São criadas nesta capital do Império duas cadeiras, uma 
de Direito Natural e oufra de Direito das Gentes." 

"Os professores terãq o ordenado de 800 mil-réis cm cada 
ano. Os lentes se regularão pelos estatutos da universidade 
de Coimbra. " 

17 de julho de 1826, t. III, p. 203-204. 
N.&C. 

Vasconcelos impugna a proposta porque j;í estava cm andamento a 
criação dos cursos jurídicos. Ficou para 2.ª leitura, apesar de D. Marcos 
insistir: [ ... ] "sem educação litcr:íria não Lemos quem entre nas Cft-
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maras Legislativas, quem sirva na magistratura, quem vá exercer os car· 
gos diplomáticos, nem dignos eclesiásticos. Sem conhecimento, sem a 
necessária ciência não podem os ministros da igreja exercer as suas 
augustas e sagradas funções". 

26/126 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Pede a aprovação, nemine discrepante, da lei sobre o reconhecimento 
do príncipe imperial: 

"Que é o único herdeiro da coroa brasileira e toda a 
questão que se possa mover a este respeito, parece-me ociosa. 
Nós vamos fazer este reconhecimento para ficarem certifica-
dos os povos, de que este é o verdadeiro sucessor do nosso 
soberano". 

17 de julho de 1826, t. III, p. 205. 
N.&C. 

Lei de 26 agosto de 1826. Aplicou-se ao reconhecimento do futuro 
D. Pedro II, para o qual pede uma aprovação unânime. 

26/127 JOSÉ CUSTóDlü DIAS 

A propósito da discussão cio art. 27 da lei de responsabilidade dos 
ministros, observa: 

"As Câmaras Legislativas nem governam, nem embaraçam 
que se governe. Este caso porém é uma exceção da regra, é 
uma hipótese particular, em que as Câmaras têm direito de 
governar. Prouvera a Deus que houvesse mais casos, em que 
o corpo legislativo pudesse obrar por si, porque não seria 
mau que ele governasse o seu bocadinho". 

Não considera exorbitância das obrigações dc> Legislativo que a 
Câmara possa empregar oficiais de justiça <los tribunais para a execução 
dos seus mandatos, fora <lo recinto <la mesma Câmara. 

18 de julho de 1826, t. III, p. 217. 
N.&C. 

O art. 27 dizia: "Cada Câmara mandará notificar as testemunhas 
que lhe parecerem necessárias e poderá compeli-las ao comparecimento". 
(Anais, Ill, 214). Lino Coutinho fizera uma emenda aditiva: "e todos 
os oficiais de justiça são obrigados a obedecer para este ofício aos man-
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datos das Câmaras. O Pe. Dias defende o artigo e a emenda que, de 
fato, foram aprovados (Anais, ibid.) 

26/128 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

Intervém na discussão de um artigo adicional à mesma lei: 

"Além de se agravar a culpa pela obstinação, sempre os 
tribunais de justiça julgaram que aquele, que se ensoberbecia 
à face de quem o acusa, obrava ainda mais contra o seu 
dever, do que aquele, que dele se esquece." 

Nenhuma objeção levantada contra o artigo o convenceu, e explica: 

"Vem ao nosso conhecimento um fato; nós mostramos ao 
ministro que, eleve dar as providências conforme às leis; ele 
continua na inação, ou na marcha contrária às leis: quando 
for acusado pelo crime que cometeu apesar desta recomenda-
ção, deve ser castigado com maior pena; porque reconhece-se 
evidentemente, que teve vontade positiva de se opor às leis." 

18 de julho de 1826, t. III, p. 221. 
N.&C. 

O artigo adicional em discussão dizia:  
"As penas impostas aos delitos dos artigos antecedentes se agra- 

varão, todas as vezes que a tal respeito tiver precedido recomendação 
de alguma das Câmaras" (A nais, III, 217) . 

26/129 D. MARCOS ANTüNIO DE SOUSA 

"Eu ouvi que, no parecer, se pede ao ministro as razões, 
por que não está concluído o tratado com a Inglaterra, mas 
diz a Constituição que é atribuição do poder Executivo fazer 
tratados de aliança ofensiva e defensiva, de subsídio e co-
mércio, levando-os depois de concluídos ao conhecimento da 
Assembléia Geral, quando o interesse e segurança do Estado 
o permitirem. 

Daqui concluo eu, que não estando os tratados com a 
Inglaterra concluídos, não é da nossa atribuição procurar as 
razões por que não se têm concluído estes tratados; os tra-
tados pendentes sempre envolvem algum segredo e não po-
dem assim ser apresentados" [ ... ] 

19 de julho de 1826, t. III, p. 240. 
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N. &C. 

Em 19 de junho, o marquês de Inhambupe, ministro dos Negócios 
Estrangeiros, enviou à Câmara, à guisa de relatórios, uma exposição 
acerca dos contatos com o estrangeiro. A Comissão de Fazenda e Diplo-
macia estranhou o laconismo do documento e pediu: 1) cópia autêntica 
do tratado e convenção com Portugal; 2) idem de tratado com a França; 
3) razões do malogro do tratado com a Inglaterra e instruções sobre 
o estado das negociações; e 4) esclarecimentos sobre a nomeação de 
agentes diplomáticos para as cortes da Europa, não havendo a lei que 
deve criar estes empregos. Parecer francamente oposicionista. 

A este parecer apresenta D. Marcos suas prudentes observações. 

26/130 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

"O ministro não é obrigado a apresentar à Câmara ne-
nhum tratado antes de ratificado; só deve apresentar aqueles 
que envolverem cessão ou troca de território". 

"Não convenho em que o parecer ultrapasse os nossos 
deveres; depois de concluídos os tratados é o ministro obri-
gado a apresentá-los, mas antes não". 

Apresenta emenda: 

"Proponho que seja suprimido o artigo do parecer da 
Câmara diplomática relativamente a dizer-se ao ministro dos 
Negócios Estrangeiros para enviar os tratados não concluídos 
a respeito de comércio, subsídio, ou ainda o que se ultimou 
com a Inglaterra, porque assim é expressamente determinado 
cm o n.0 5 do art. 102 da Constituição do Império". 

"Antes da ratificação do soberano não há tratado. Há 
um princípio de negociação que pode não ter nenhum efeito." 

19 de julho de 1826, t. III, p. 241-212. 
N. &C. 

O parecer exigia "as razões que malograram os tratados com a In-
glaterra e instruções sobre o estado das negociações com esta potência". 

O parecer foi aprovado com a emenda supressiva de D. Marcos. 

26/131 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Sobre a comutação da pena de um ministro culpado em multa 
pecuniária, repele as avaliações propostas: 
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"Acho que cm lugar de se contarem os dias de pnsao à 
razão e 6$ por dia, quando aos mais cidadãos são contados 
à razão de 2$, se devia marcar a lJUantia de JS diários". 

Defende com veemência sua tese rigorista: 

"Pois será crível, Sr. Presidente, que um homem de quem 
o chefe da nação fez confidência, e que dela abusou escan-
dalosamente, depois de réu, isto é, depois de se ter mostrado 
indigno da confiança do chefe e da mesma nação, seja con-
siderado com dignidade! 

Eu me horrorizo só de ouvir dizer! Nós, senhores, não 
vamos punir um inocente, um ministro honrado fiel ao im-
perante e à nação. 

Eu falo na hipótese de ser já réu e provado o seu crime, 
quero dizer de se achar convencido um mau e indigno mi-
nistro". 

Se o ministro é honrado, amante das leis e da nação, é 
o ente mais estimável e digno de todo o respeito e veneração. 
Se porém é um traidor ao imperante, à nação, e às suas leis, 
é um réprobo, é um indigno, é um infame, digno das mal-
dições de todo o mundo. Nós, que seremos seus acusadores, 
se eles forem réus, somos capazes de ser os seus maiores de-
fensores, se forem inocent(1!s, e honrados. Ainda sendo algum 
acusado, há de ser tratadp com humanidade, enquanto não 
for condenado: mas depoi,s de convencido réu! . . . nada; en-
tão vamos sobre ele". 

20 çle julho de 1826, t. III, p. 248. 
N.&C. 

Em discussão o projeto-de-lei sobre responsabilidade dos mm1stros, 
a propósito da emenda de Bernardo Pereira de Vasconcelos que previa: 

"Não havendo meios de satisfazi;:r às multas, serão comutadas em 
prisão, contando-se por cada dia 6$". 

26/132 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Justifica um projeto-de-lei regulando as rendas da Intendência da 
Polícia. Esta repartição é um status in statu. 

Não se sabem os limites da sua jurisdição. 

"Não há meio algum de vexar e oprimir q uc se não te-
nha inventado e que o jnferno não tenha vomitado para 
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atormentar os desgraçados cidadãos brasileiros". "Sei que as 
contribuições para a polícia são enormes e que são cobradas 
virga ferrea. Mas em que se empregam? lr;i Ludo em pagar 
espiões e armar ciladas aos desgraçados cicladãos? Até certo 
tempo [...J apareciam contas impressas todos os meses da re-
ceita e despesa desta e de outras repartições. E agora? Nada". 

20 de julho de 1826, t. lll, p. 26i. 

N.&C. 

O projeto contém 5 artigos: "l - Todas as rendas e impostos, que 
ora se percebem pela intendência geral da polícia, serão, de hoje em 
diante, cobradas pela administração das diversas rendas nacionais e, nas 
províncias, pelas juntas da fazenda. 2 - Todas as folhas de despesas a 
cargo da polícia serão processadas na sua contadoria e, depois de ru-
bricadas pelo intendente geral da polícia, enviadas ao Tesouro, para 
serem examinadas e pagas. 3 - O intendente geral da polícia remeterá 
à sobredita administração pelo ministro da Fazenda, a tarifa de todas 
as taxas e impostos. que percebe, fazendo expressa menção das leis ou 
ordens que a criaram. 4 - Na administração dar-se-á uma cédula ou re-
cibo a cada um dos contribuintes, declarando a quantia paga e o fim 
para que estes foram na polícia competentemente despachados. 5 - O 
ministro do Tesouro apresentarà no orçamento geral o artigo polícia". 

Foi adiada a discussão por ter terminado o tempo ela sessão. Na 
sessão de 22 de julho pedirá urgência para seu projeto. A urgência foi 
aprovada e o projeto enviado à Comissão de Legislação (Anais, III, 293). 

26/133 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Entende que a tese de D. Marcos Antônio de Sousa não é incons-
titucional. Mas acha que basta, para o caso, a maioria absoluta e dá 
as razões: 

"1.0 , por ser a forma ordinária seguida em todos os ne-
gócios ainda os de mais perigosas conseqüências: em 2.0 lu-
gar, porque esta lei vem a ser uma das garantias dos cida-
dãos, e da própria Constituição; posto que se não possa dizer 
ser contra ela o meio lembrado da votação por dois terços; 
porquanto só é contrária à Constituição a votação relativa, 
e não a votação absoluta, por qualquer maneira que seja: 
cm 3.0 lugar, porque verificam-se as garantias dos cidadãos, 
quando a responsabilidade dos ministros se pode facilmente 
levar a efeito." 
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Concorda enfim que a Constituição (art. 178) permite alteração por 
lei ordinária dos artigos não constitucionais. 

27 de junho de 1826, t. II, p. 303-305. 
N.&C. 

Em nova intervenção, propõe que o decreto de acusação impeça o 
exercício de qualquer função pública pelo ministro (Anais, II, 310). 

26/134 PEDRO ANTONIO PEREIRA PINTO DO LAGO 

"Não temos nada a recear ele que a Câmara elos Sem..-
dores não aceite de bom grado a Comissão desta Câmara ou 
que nós não possamos prosseguir na acusação, porque este 
projeto há de ir à Cftmara do Senado para lá se discutir e, se 
não houverem de querer admitir esta acusação, sairão com 
essa emenda, e nunca passaremos pelo pesar de ~air vergonho-
samente." [ ...J 

"O ministro de Estado eu o considero como uma bicha 
de sete cabeças, capaz de engolir mil artigos destes com a 
mesma facilidade com que bebemos um copo d'água." 

28 dç junho de 1826, t. II, p. 322. 

26/135 JOS:t. RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

"Eu sou de parecer que todo o Senado pode ser juiz de 
fato e juiz de direito e a razão que tenho para fundar a mi-
nha opinião, é segundo todos os publicistas, que todo o 
corpo que é composto de um maior número de membros, 
deve decidir melhor; por conseqüência por que razão não há 
de o ministro ser julgado por todo o Senado? 

"Primeiramente propõe-se a questão se é ou não respon· 
sável, depois qual é o grau ele criminalidade, debate-se e afi-
nal decide-se se tem lugar a pena: isto pertence aos juízes de 
fato, e parece-me que ser<\. melhor que a pena se aplique 
igualmente no debate ele todo Senado, fazendo então de juiz 
de direi to" [ ... ] 

28 de junho de 1826, t. II, p. 324. 
N.&C. 

Estava em discussão o art. 28 ela mesma lei: "Excluído~ os Senadores, 
ministros de Estado, e conselheiros de Estado serão tirados à sorte pelo 
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presidente a terça parte dos outros Senadores, e destes serão escolhidos 
por escrutínio secreto três para juízes de direito, o que tiver mais votos 
será presidente e relator: no caso de empate decidirá a sorte." 

O artigo foi aprovado. 

26/136 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

"Ao acusado deve ser permitido recusar os jurados e, 
quanto maior o crime, mais favor se deve conceder ao réu", 

Cita o exemplo da legislação inglesa 

"que nos deve servir de modelo." 

E acrescenta: 

"Enquanto porém à Comissão encarregada de fazer a 
acusação, a qual Comissão permite o artigo do projeto recusar 
a oitava parte dos jurados; só admitirei esta doutrina, quan-
do os jurados tiverem relações com o criminoso; porém não 
havendo recusação legal, lhe não deve ser dado recusar, por-
que comparece em juízo, não como parte interessada, mas 
como acusador popular, e encarregado por esta Câmara, e 
por isso não deve gozar do mesmo favor, que o acusado, que 
segundo as leis deve ser mais atendido em sua defesa." 

28 de junho de 1826, t. II, p. 325. 
N.&C. 

O art. 28 em discussão acrescentava: "O acusado poderá recusar a 
4.ª parte da lista dos juízes de fato, e a Comissão de Acusação a oitava 
parte." A este artigo, Pereira de Vasconcelos apresentara emenda: "que 
nenhum Senador se possa dar por suspeito." 

É a respeito desse artigo e da emenda, que intervém D. Marcos. 
Nesta data terminou a segunda discussão do projeto-de-lei de res-

ponsabilidade de ministros e conselheiros. 

26/137 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Propõe que se confiram cartas de cirurgião aos que se proponham 
a fazer os exames 

"não obstante terem estudado em outra qualquer parte." 
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Sustenta sua emenda: 

"Não só nas grandes academias e universidades é que 
se aprende. Grandes homens nunca freqüentaram essas esco-
las. Já se acabaram os ministérios das ciências." 

28 de junho de 1826, t. II, p. 328. 

N.&C. 

A lei de 9 de setembro de 1826, que resultou desse projeto, man-
dando passar carta de cirurgião-formado aos que concluíssem o curso das 
Escolas de Cirurgia, não acolheu a sugestão do Pe. José Custódio. 

26/138 J'). MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Discutindo-se a lei de naturalização, vinda do Senado, faz um his-
tórico do processo de naturalização desde a Grécia e Roma. Aprova a 
exigência do prazo desde que o estrangeiro seja casado com brasileira 
e tenha renda de 200$rs anuais. Apresenta neste sentido um substitu-
tivo, apoiando-se em Benjamin Conslant. Cita a legislação inglesa e a 
portuguesa antiga. 

30 de junho de 1826, t. II, p. 338. 

26/139 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Discorda do parecer da Comiss(.io. Muitos proprietúrios da Bahia, 
entre os quais o Sr. Antônio Vaz de Carvalho, tiveram suas propriedades 
arruinadas pela tropas portuguesas opostas it nossa Independência: 

"Sem terem para issq necessidade nas suas operações mi-
litares, e que, segundo os princípios recebidos em toda a Euro-
pa, e em todo o mundo civilizado, deviam os prejudicados ser 
indenizados de tantos danos, pelos quais muitos ficaram intei-
ramente perdidos. Ora, quando se faz a guerra, não é per-
mitido aos combatentes destruir os edifícios públicos, nem os 
particulares: a guerra também tem suas leis, que não devem 
ser violadas, e por isso a indenização de tais prejuízos deve 
entrar em condição ele tratados". 

Os proprietários arruinados não pedem indenização ao 
governo brasileiro "pois reconhecem que a nação não deve 
pagar os males que o inimigo causou." Pedem que a inde-
nização seja incluída entre as condições do tratado com Por-
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tugal, para que os danos sejam satisfeitos pela nação que os 
causou, "em conformidade dos princípios do Direito Natural 
e das Gentes." 

3 de julho de 1826, t. III, p. 13. 
N. &C. 

A Comissão era de parecer que: 
"Sendo duas as classes de indenizações a este respeito, uma de pre-

juízos motivados por defesa da pátria e outra de danos causados por 
hostilidades do inimigo, pertence à nação brasileira a indenização dos 
primeiros aos respectivos proprietários, e não a dos segundos, que se 
devem contemplar como efeito de causa eventual, que cada um particular 
deve sofrer" . 

Sousa França responde que o tratado de reconhecimento criou uma 
Comissão para o exame dos casos de indenização recíproca. A esta cabe 
examinar o assunto. 

Realmente esta Comissão mista funcionou durante muitos anos, de 
acordo com o art. 8.0 do tratado de reconhecimento da Independência. 

26/140 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Que nós temos direitos a pedir indenização ao Governo 
português, não pode entrar em dúvida, porém talvez haja 
lugar a represálias. O direito de guerra é o do mais forte; é 
propriamente uma ladroeira impune. Porém se se pode rou-
bar e destruir, também se pode castigar com mal igual ao 
que se recebe". 

Pede porém adiamento da discussão por falta de elementos para uma 
decisão imediata. 

3 de julho de 1826, t. UI, p. 14. 
N.&C. 

Cunha Matos acabava de afirmar que os portugueses haviam proce-
dido na Bahia em total desacordo com os princípios da guerra. A dis-
cussão foi adiada por três dias. 

26/141 JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA 

Com os outros membros da Comissão de Redação do Diário da Câ-
mara, assina parecer apresentando um projeto-de-lei regulando os ser-
viços necessários à redação do mesmo diário. O projeto prevê a criação 
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de cargos para "dois taquígrafos mores, seis menores, dois redatores, e 
dois escriturários". Fixa os vencimentos desses funcionários: um conto 
de réis por ano, para os taquígrafos mores e de 300$000 e 900$000 para 
os outros. Prevê que, no intervalo das sessões, os taquígrafos mores en-
sinem sua arte aos taquígrafos menos experientes. Exige a pontuali-
dade às sessões e a presteza na entrega dos textos decifrados. 

3 de julho de 1826, t. III, p. 14-15. 
N.&C. 

Logo a seguir, D. Romualdo Antônio de Seixas explica as razõe~ 
do atraso de um parecer solicitado à Comissão Eclesiástica: Quando a 
matéria foi encaminhada a essa Comissão, não fazia ainda parte da mes-
ma; por outro lado, a Comissão se acha desfalcada da colaboração do 
Mons. Pizarro "impossibilitado de servir". Para o lugar deste é logo 
nomeado_ o Pe. Diogo Antônio Feijó. 

26/142 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Discutindo uma emenda ao projeto-de-lei :;obre a naturalização, 
julga que não será essa emenda que atrairá estrangeiros para o Brasil: 

"A nossa nação é apenas nascente, e que o seu solo é e 
será sempre benéfico, julgo que tanto basta para atrairmos 
a nós muitos estrangeii'·os inclustriosos, que se queiram aven-
turar a vir procurar fortuna neste nosso país, o mais rico 
pela natureza. 

Os fatos provam esta verdade; pois diariamente eslamos 
vendo chegar às praias do Brasil milhares de estrangeiros, 
que enchem as nossas cidades, e até se vão estabelecer nos 
campos, e entram pelo interior das províncias. Portanto não é 
esta lei que há de promover a povoação e a felicidade do 
Brasil, que não necessi\;a dela para convidar estrangeiros. Oi 
homens procuram segurança, paz, e meio de alimentar-se: isto 
é que se deve afiançar aos estrangeiros. 

Se eles tiverem certeza de que hão de viver entre nós, 
guardadas as suas garantias, continuarão a vir, pois eles pro-
curam o seu interesse, e O· país o oferece. Porém se eles sou-
berem, que entre nós &e não guardam os direitos de proprie-
dade individual e real, que entre nós não valem as leis, e 
que tudo é arbítrio, de nada servirão estas leis de naturali-
zação, nem outras quaisquer." 

[... ] "O nosso país é benéfico pela natureza, porém é 
preciso remover obstáculos, que impedem o seu adiant;imen· 
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to. Para que a terra seja susceptível de cultura é preciso pri-
meiro arrancar os troncos arrogantes, que a ocupam. 

Assim devemos praticar a respeito da civilização dos po-
vos: é preciso primeiro limpar a sociedade de imensos para-
sitas, que a devoram." 

Receia que a lei pretenda dar entrada a estrangeiros que 

"longe de beneficiar, venham prejudicar os verdadeiros ci-
dadãos brasileiros". 

Inclina-se assim a exigir 20 anos de residência para a nacionaliza· 
ção, em vez de 10: 

"Ouvi dizer aqui que este tempo é bastante para trans-
formar um estrangeiro em verdadeiro cidadão brasileiro, e 
fazê-lo afeto ao nosso sistema . Assim será, mas eu não o creio. 
F.u queria que se estipulassse o prazo de 15 ou 20 anos. Há 
manias, que só a morte pode curar: e o amor do país natal 
entra nesta classe. Há homens incuráveis neste gênero de 
moléstia: e por isso eu desejaria que nenhum fosse natura-
lizado com menos de 20 anos de domicílio." 

3 de julho de 1826, t. III, p. 16-17. 
N.&C. 

A emenda ao projeto-de-lei dizia: 
"Art. 1.0 - Poderá obter carta de naturalização o estrangeiro, em 

quem concorrerem os seguintes requisitos: 
"1.0 Declaração feita na Câmara do distrito, que quer fixar o seu 

domicílio no Império. 
''2.0 Maior idade. 
"3.0 Residência contínua no Império por dez anos depois de feita 

a declaração do n.0 1, ou 7 anos, sendo casado com mulher brasileira. 
"4.0 Boa conduta provada perante o juiz do domicílio. 
"O poder Legislativo, quando o bem do Estado o exigir, dispensará 

nesta lei a favor de pessoas distintas em alguma ciência ou arte, ou que 
tenham {eito relevantes serviços à nação". 

A emenda foi aprovada na íntegra (Anais, III, 24) . 

26/143 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Propõe a supressão do art. 2.º do projeto oobre a naturalização, por 
contraditório com os princípios do art. I.0 , segundo o qual 
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"bastaria ao estrangeiro a residência de 10 anos para obter 
o foro de cidadão, uma vez que faça a sua declaração perante 
a autoridade competente." 

4 de julho de 1826, t. Ili, p. 31. 
N.&C. 

O art. 2.0 diz o seguinte: "A exceção dos direitos políticos, marcados 
nos arts. 91 e 94 da Constituição, aos naturalizados nos termos do art. 
1.0 , e qualquer das quatro condições exigidas, não poderá competir o 
exercício dos outros direitos políticos indicados na mesma Constituição, 
senão, quando além dos requisitos, que ela exige para os cidadãos natos, 
tiverem também o de dez anos de domicílio no Império sem interrupção, 
contados de sua primitiva residência". 

O artigo de fato não foi aprovado (Anais, II, 33). No fim da mesma 
sessão, foi lida a declaração de voto de Diogo Antônio Feijó contrário à 
supressão do artigo (Anais, III, 41). 

26/144 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Opõe-se ao final do art. 3.0 da lei de naturalizações: 

"O estrangeiro que \\em adquirir o foro de cidadão em 
uma sociedade estranha, não pode fazer uma total renúncia 
dos direitos e foros de sieu país, porque ainda que o faça, 
não poderá ela ter efeito sem que o governo respectivo, do 
país onde ele nasceu e que lhe deu a primeira proteção, haja 
de aceitar a mesma renúncia". 

·i de julho de 1826, t. Ili, p. 34. 
N. &C. 

Respondendo a Vasconcelos, em seguida, declara que segue a dou-
trina de Blackstone, em obra que adquiriu na Inglaterra, por onde 
andou. 

O art. 3.0 da lei de naturalizações é o seguinte: "O naturalizado 
deverá prestar na Câmara respectiva, em livro para esse fim destinado, 
juramento de obediência e fidelidaçle ao Imperador, à Constituição e 
à!> leis do Império, com total renúncia de direitos e foro do seu país". 
O artigo porém foi aprovado integralmente (Anais, Ili, 35). 

26/145 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Sobre a lei de responsabilidade dos funcionários. Discorda dos que 
repudiam o artigo por excessiva generalidade: 

132  



"Os funcionários públicos são responsáveis segundo a 
Constituição, por tudo que cometerem ou executarem contra 
a lei, por abuso de poder e omissão; a responsabilidade com-
preende, pois, toda e qualquer sorte de atos pelos quais pode 
ser criminável o empregado". 

Defende assim a aprovação do artigo. 

4 de julho de 1826, t. III, p. 41. 

26/146 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

No projeto ele ajuda às viúvas e filhas dos soldados, insiste na 
exigência de que as mulheres tenham vivido na companhia dos maridos 
e continuarem depois da morte destes a viver honestamente. 

"Muitas mulheres há que vivem ausentes de seus mari-
dos só para não se sujeitarem aos incômodos que traz o ca-
samento." [ ... ] "Muitas que fogem de propósito da compa-
nhia de seus maridos quando estes não têm suficientes meios 
para satisfazer aos seus caprichos e despesas desordenadas". 
[... ] "Não querem trabalhar para ajudar aos seus maridos, 
não se resignam com a vida pobre" [ ... ] "Quando a nação 
contribui para a alimentação da mulher do militar, é porque 
a contempla como companheira ele suas fadigas na vida tra-
balhosa e atribulada de um militar, é porque a considera 
como tendo tido grande parte nos serviços que prestara seu 
marido" [ ... ] 

Defende a seguir a segunda cláusula de sua emenda, condicionando 
a ajuda à vida honesta das viúvas. 

"O fim desta lei é dar uma útil subsistência a uma viúva 
pobre e honesta para que não viva na miséria, e para que 
obrigada pela necessidade não vá cair no pecado". 

D. Marcos se horroriza com a idéia dos impostos dos pobres sus-
tentarem a desonestidade. Responde à objeção que a emenda estabele-
ceria uma inquisição, perturbando a paz das famílias: 

[... ] O pároco da frcguesi<t atesta q uc vive honestamen-
te, e é bastante este atestado; não é necessário exame nem 
inquisição." 
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E conclui: 

[... ] "Os atos internos, os pecados ocultos são castigados 
por Deus, e hão de ser julgados no dia do juízo. O governo 
civil vigia e castiga tão-somente os crimes civis e políticos. 

21 de julho de 1826, t. III, 269. 

N.&C. 

D. Marcos levantara a questão na sessão de II de julho. 
Estranhamente D . Marcos, para confirmar suas afirmações, apela 

para a experiência que lhe confere a idade e seu ministério. Seu discurso, 
a certa a altura, é interrompido pelo rumor e risadas das galerias. 

Parece não perceber a curiosa incoerência de sua argumentação: se 
era seu ministério que lhe conferia autoridade para falar sobre o assunto, 
seu ministério sacerdotal que se ocupa dos pecados ocultos castigados 
por Deus, "como previa para eles a pena da denegação da pensão?!" 
A discussão foi outra vez adiada pela hora. 

26/147 JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

.'\ favor de pensões à.s família~ dos militares sem quaisquer res-
trições. 

"Não choremos cem, duzentos ou trezentos mil-réis com 
que se mata a· fome a uma honrada família. Choremos, se-
nhores, lamentemos os enormes roubos que se têm feito à 
nação: milhões e milhões de cruzados! Onde estão? (rumor 
nas galerias) . Os ladrões premiados e exaltados! Portanto con-
serve-se o meio soldo ainaa depois que passarem a segundas 
núpcias. 

"Quanto à prostituição, pergunto eu, qual é a causa das 
causas? É a pobreza, é a indigência das famílias. A necessi-
dade não tem lei e dizelJl que é inimiga da virtude [ ... ]" 

"Será coisa odiosa que a Assembléia Nacional por esta lei 
dê ocasião à pesquisa da conduta privada de uma família? 
Portanto, nada de restrição." 

21 de julho de 1826, t. III, p. 274. 

N. &:C. 

O Pe. Dias impugna direta e vigorosamente a emenda de D. Marcos. 
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26/ 1'18 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Em discussão a lei sobre a liberdade de imprensa: 

"Não há dúvida que aos Bispos compete vigiar sobre 
a religião, direito essencial à dignidade episcopal e do qual 
ninguém os pode despojar. Logo <leve ficar livre o exercitar 
a sua autoridade. Que inconveniente resulta de fazer-se na lei 
da liberdade de imprensa expressa declaração disto; [ ... ] 

"Tenho muito susto que a religião católica seja atacada 
com heresias pela liberdade de escrever. A revolução por 
motivo de religião é sempre a mais perigosa em qualquer 
Estado". 

22 de julho de 1826, t. UI, p. 28 l. 
N. &:C. 

A emenda, reservando aos Bispos a censura em matéria de religião, 
fora apresentada por D. Romualdo na sessão de 8 ele julho. 

D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Quer distinguir a autoridade dos jurados da autoridade espiritual 
dos Bispos, que são juízes natos da fé. 

Não se entenda que pretende ressuscitar a antiga censura prévia dos 
livros, mas sim declarar o direito que têm os Bispos de os censurar e 
proibir por meio de penas espirituais depois de publicados. 

Respondendo a Vasconcelos acrescenta que a 11:,rreja não poderá ficar 
indiferente a uma obra que ataque os dogmas. 

"A Igreja [ ... ] sendo uma sociedade perfeita, [ ... ] tem 
o direito de punir com censura e outras penas da sua com-
petência aqueles que atacarem por palavras ou por escrito 
a sua doutrina, a sua constituição, competindo ao Governo 
prestar-lhe o necessário auxílio para não ficarem ilusórias e 
desprezadas [ ... ] as armas espirituais da religião. [ ... ] 

"A religião auxilia e fortifica o Império, consagrando as 
leis civis e imprimindo o selo da divindade no contrato que 
liga os cidadãos entre si com o Governo; o Império auxilia 
a religião, fazendo guardar o respeito que merecem os seus 
dogmas, a sua moral e os seus ritos". 

A Igreja "emprega, antes <le tudo, os meios da brandura 
e persuasão; chama, admoesta, e repreende, mas quando os 
seus ditames e admoestações são desprezados, ela tem, sem dú-



vida, o direito de desembainhar contra os refratários a espada 
das censuras e de apartá-los da comunhão ou da sociedade 
cristã." [... ] "Não é de presumir-se que concedemos aos Bis-
pos o poder que lhes é próprio, só pelo fato de o reconhecer-
mos e declararmos em um dos artigos da legislação que es-
tamos fazendo. " 

22 de julho de 1826, t. III, p. 281-282. 
N.&C. 

Discussão da lei sobre a liberdade de imprensa. 
Percebe-se claramente a influência da declaração das liberdades da 

Igreja Galicana, aprovada na assembléia do clero francês, em 1682, bem 
como a influência da teoria de Suarez e de Bellarmino, quanto à origem 
do direito dos reis e ao governo do povo (22) • D. Romualdo defende a 
emenda: [ ... ] "Fica salva aos Bispos, em virtude de sua autoridade es-
piritual, a censura dos livros já publicados, competindo ao Governo 
auxiliá-los para a punição dos culpados". 

26/150 J\l"'ljTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Defende o art. 3.º da lei sobre liberdade de imprensa, que exime 
de acusação as imputações feitas a' ações praticadas por funcionários 
públicos. 

"Até agora se tratou unicamente do direito particular 
de cada cidadão, do ataqµe feito à sua honra, por isso que 
a honra do cidadão é um bem individual, que é garantido 
pela Constituição, mas o funcionário público é responsável 
pelas suas ações ao público, não é propriedade sua, eis a 
razão por que se pode ii:screver contra aquelas ações, que 
ele fizer, segundo o poder de que for depositário. Se a argüi-
ção for falsa, ele que se defenda". 

E dá a razão em que se funda: 

"Se há liberdade de pensar, então também deve haver 
liberdade de escrever os -Fnsamentos e se se não dá este di-
reito de escrever contra estas ações, então não existe seme-
lhante liberdade de imprensa". 

22 de julho de 1826, t. UI, p. 286. 

(2!) Cfr. PORTO. Y.:\t.J. DE C.-\MfOS: Repertõrio da Legi$loção Eclesúist1co-
Rio <le Janeiro. 18/5. p. :161. 
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N. &C.. 

Não é óbvia a premissa sobre a qual o parlamentar clerical pretende 
fundar a lógica da liberdade de imprensa, de vez que podem existir mui-
tas razões para não se dizer e mais ainda para não se escrever tudo aquilo 
que se pensa. 

Compreende-se entretanto o que deseja dizer: não haveria liberdade 
de imprensa se não fosse permitido exprimir e divulgar um pensamento 
severo e justo contra "estas ações", como as que o Governo vem prati-
cando, em matéria de arbitrariedade e de desrespeito da Constituição. 

26/151 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Insiste na criação das cadeiras de Direito. 

"A educação literária da mocidade do Brasil custa um 
milhão de cruzados nos países estrangeiros. Proporcionando-
se-lhe aqui esta educação, fica este capital mesmo no Império." 

24 de julho de 1826, t. III, p. 30:3. 
N.&C. 

D. Marcos volta a insistir na proposta que apresentara na sessão 
de 17 de julho. 

26/152 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A propósito do comandante militar de Minas Gerais, que enviou 
ao Rio um batalhão de milícia sob o pretexto de uma festa de Corpus-
Christi: 

"Quisera falar com todo o sangue frio, com toda aquela 
moderação que convém a um deputado da Assembléia Geral 
Legislativa, a um representante da nação brasileira [ ... ] Eu 
não posso deixar de inflamar-me. Estes verdugos <los brasi-
leiros, parece que querem pôr a toda a prova a nossa paciên-
cia ou a nossa indiferença. [ ... J Eu não quero que a culpa 
recaia somente sobre o moribundo general: é escravo e dés-
pota; eu o conheço muito bem. Atualmente não é comedor; 
já não come porque tem comido bastante; agora anda com 
as contas na mão e deixa comer os outros. Porém, por isso 
mesmo que anda com uma& contas mui grossas sempre na mão, 
eu não o acredito e tenho grande medo da sua sant.icladc. 

"Depois que o Governo aprovou aquele falo, dizendo que 
o comandante portara-se dignamente, já é cúmplice." 
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"Santos! Sr. Presidente! Santos! Nós não vimos o que 
fizeram os santos em Laybach? Hoje chamam-se santos os ti-
ranos do mundo, os algozes coroados. [ ...J É preciso dizer a 
verdade, e seja elita sem rebuço, pois assim convém à sal-
vação da Pátria que se vai abismando e caindo na dissolução. 
A indignação dos povos pelas injustiças e iniqüidades com 
que são tratados tem-se manifestado de um canto a outro do 
Império. A guerra de extermínio cst;í declarada a todos os 
cidadãos, principalmente àqueles que amam a Deus e à lei 
[Rumor no salão]. Este ministro da Guerra e todos os outros 
estão fazendo ataques diretos, guerra aberta ao sistema. Em 
tempo mostrarei. Então perguntarei: Com que direito tem 
deportado homens [Alguns srs. dcfmtaclos: À ordem, à ordem!] 
[Outros srs. deputados: Fale, continue a falar. Está na ordem.] 
[O Sr. Presiden/r': O ilustre dcjmtado está na ordem; pode con-
tinuar, querendo]. 

"Eu só não falarei quando estiver fora desta Casa. Aqui 
hei de dizer tudo quanto entender a bem da minha nação. Se 
não querem que eu fale, dissolva-se embora a Câmara. Man-
dem-me para uma fortaleza, carreguem-me também de ferros 
como fizeram a meus patrícios. Não será a primeira vez que 
os cidadãos desta cidade vejam arrancarem-se desta Casa os 
eleitos do povo do Brasil." [... J 

Pois é possível, Senhores que não conhcçm10s que esta-
mos atraiçoados? Os crimes do Governo est;\o manifestos; lo-
go não deve ser punido só esse velho militar, que quando 
muito, é um fraco agente do Governo. A responsabilidade 
deve recair sobre. esses agentes maiores". [ ... J 

26 de julho de 1826, t. III, p. 317. 
N.&C. 

Tratava-se do parecer da Comissão Mista de Constituição e Guerra, 
wbre o procedimento <lo comandante ele armas (Anais. III, 222) . O 
ministro da Guerra era João Vieira ele Carvalho, marquês de Lajes. 

Refere-se ao Congresso de Laybacji, da Santa Aliança (1821). 
Apesar de muitos protestos, o parecer responsabilizando só o gene-

ral foi aprovado. 

26/153 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Discussão da lei de abolição dos privilégios de foro pessoal. 
Contra ~l exti11~·ão do foro especial dos eclesi{1sticos. O projeto de-

clara extintos todos os privilégios ele foro. O art. 179, n.0 16 (da Cons-
titui(.:ão) determina: 
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"Ficam abolidos todos os privilégios que não forem e~

senciais e inteiramente ligados aos cargos por utilidade pú-
blica - ora, a utilidade pública exige que se conserve este 
foro e que os eclesiásticos não compareçam perante juLi:cs 
temporaís, porque sendo o clero, por sua profissão e estado, 
sujeito às autoridades eclesiásticas, a estas inteiramente com-
pete decidir todas as causas de seus súditos, à exceção da-
quelas que o mesmo bem público requer que sejam decididas 
por outras autoridades judiciais e que são marcadas cm as 
leis existentes". 

Os privilégios de foro do clero datam de pelo menos 15 
séculos. "Como pretende a Assembléia Legislativa do Brasil 
destruir obra tão antiga?" [ ... ] "em um país onde a religião 
e o respeito consagrado aos seus ministros está radicado em 
o coração de todos os seus habitantes?" 

27 de julho de 1826, t. III, p. 327. 
N.&C. 

Responde Vergueiro: "O foro pessoal dos eclesiásticos está acabado, 
porém não o foro das causas verdadeiramente eclesiásticas, porque estas 
estão fora das leis civis." 

"Também a classe militar fica privada de semelhante privilégio" . 

26/154 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Responde a Vergueiro e Lino Coutinho que dizem que, se os p;i-
dres praticarem crimes contra os cânones, continuam a ser julgados pela 
Igreja, mas não quando os cometerem contra a lei civil. Segundo Lino 
Coutinho os eclesiásticos formam um estado no Estado, portanto é pre-
ciso começar a reforma por eles. 

"Não duvido da igualdade da lei a respeito de lOdO$ os 
súditos do Império. Somente tenho pretendido propugnar, 
em reverência da religião santa que professamos, que seus mi-
nistros, retirados <lo estrépito da sociedade, sejam julgados 
por seus pares, ou por juízes eclesiásticos aos quais deve ser 
permitido aplicar a lei aos casos ocorrentes". 

Refere a questão às concordatas que consagravam esse privilégio e 
ainda devem ser atacadas. 

"As concordatas celebradas com a autoridade pontifícia 
desde os primeiros séculos da monarquia portuguesa, de que 
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foi desmembrado o Império do Brasil, não podem ser alte-
iradas sem o consenso do poder eclesiástico, que é recebido 
em todo o cristianismo e naçõe~, que vivem obedientes à Igre-
ja Católica". 

O catolicismo é a religião do Estado. Seus ministros de-
vem pois merecer o privilégio necessário ao bom desempenho 
de suas funções. 

27 de julho de 1826, t. Ili, p. 328-329. 

26/155 ANTONIO DA ROCHA FRANCO 

Propõe emenda supressiva da expressão - bula da Santa Cruzada -
no projeto extinguindo os juízes especiais. 

27 de julho de 1826, t. III, p. 330. 
N.&C. 

A emenda não passou; foi prejudicada pelas emendas aprovaàas 
antes. 

Curioso que um sacerdote liberal tente salvar uma instituição obso-
leta. 

A cobrança das esmolas estabelecitlas pela chamada bula da Santa 
Cruzada foi, pouco a pouco, transformando-se numa das grandes fontes 
de renda do Estado. Conforme o costume, a arrecadação era feita por 
órgão próprio, com funções executivas e judiciárias. Apresentava uma 
particularidade no meio do complexo &istema fiscal de então: a propor-
cionalidade da cobrança com a capacidade do contribuinte (v. art. 68 
do Regimento). É isto que a torna precursora do imposto de renda. 

Tratando-se de esmola destinada à obtenção de favores de ordem 
espiritual, a cobrança não podia ser compulsória. O Estado não ousou 
rasgar esta aparência de respeito à liberdade de consciência. Ou como 
diz um dos juristas da época: "A compra da bula é um ato puramente 
voluntário. Aos párocos cumpre explicar a utilidade e importância das 
graças e indulgências dispensadas nest~ bula pelo pai comum e a con-
veniência religiosa e social dos pios usos a que são aplicadas as esmolas, 
mas devem declarar ao mesmo tempo que, salva a privação das graças 
e indulgências concedidas a quem toma, nenhuma responsabilidade resul-
ta, no foro interno ou externo, aos fiéis que a deixarem de tomar" (23). 

Em vez da exigência compulsória, empregou-se o 1que hoje se cha-
maria de psicologia das massas, nos arts. 43 e 44 do Regimento espe-

(23) CARNEIRO, JmRNARDINO JOSÉ DA SILVA: Elementos de Direito Ecle-
siástico Português. Coimbra, 4.ª edição, 1888, p. 358. 
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cial (24) . As pregações e as procissões, recebidas "com grande aplauso e 
mostras de alegria", com a presença das altas atuoridadcs eclcsi;ístiC'as e 
judiciárias, em grande pompa, criavam o clima no <1ual se iniciava a 
distribuição <las bulas, que vinham impressas, com as concessões das in-
dulgências e dispensas. Esta solenidade preteria qualquer outra, de modo 
a fixar a atenção popular para o grande evento. 

O processo pelo qual se chegou a este resultado, hoje chocante, foi 
bastante lento e exige uma compreensão da conjuntura pela qual se 
passou de um movimento puramente espiritual até uma organização fis-
cal <las mais complexas e eficientes. 

O espírito da Cruzada, que é um traço fundamental do cristianismo 
da Idade Média, vai prolongar-se muito tempo após os acontecimentos 
que o geraram. As indulgências eram uma conseqüência lógica da men-
talidade então criada. A luta pela libertação da Península Ibérica, cm 
poder dos :Mouros, foi oficialmente considerada campanha cc1uivalcntc 
à reconquista dos lugares santos. E para a comunidade cristã, da manei-
ra pela qual era concebida, não deixava de o ser. A Santa Sé participou, 
assim, da chamada Reconquista, com um louvável empenho. O incen-
tivo religioso, as bênçãos, as isenções (de jejum e de abstinência) e as 
indulgências aos que participassem da campanha, foram uma decorrência 
dessa atitude. Das indulgências das Cruzadas passou-se às bênçãos e fa-
vores aos que concorressem indiretamente para a guerra justa e ao in-
centivar o apoio financeiro a ela, a Santa Sé concorria poderosamente 
para a expansão <los Teinos ibéricos. "Foi este o grande meio de que a 
Igreja lançou mão", diz uma autoridade contemportmca cm história re-
ligiosa, "para coadjuvar eficazmente os reis, primeiro na luta contra os 
Mouros no território metropolitano, e depois nos descobrimentos e con-
quistas. Com efeito, a concessão de abundantes f,,'l'aças espirituais aos 
fiéis que tomavam parte pessoalmente nessas empresas ou para elas con-
tribuíam com subsídios, e a cedência de uma parte dos rendimentos 
eclesiásticos do reino para as mesmas, equipararam os nossos arroja dos 
empreendimentos às Cruzadas da Terra Santa, contribuindo de modo 
eficaz para serem coroadas de êxito (2ó) . 

A lista das bulas, que vão gradualmente estabelecendo as bases do 
sistema, é assaz longa. Vão desde 1100, com o Papa Pascoal II até Paulo V, 
em 1609. Mas ainda a essas esmolas se referem Papas do século XIX 
e XX como Leão XIII. 

Os rendimentos dessas espórtulas podiam ser aplicados: 1) Na de-
fesa e conservação das praças na Africa; 2) Nas armadas guarda-costas; e 
3) Na guerra aos infiéis na índia e nas Missões da conquista (este o 

(21) MENDONÇA, MARCOS CARNEIRO DE: Raízes da formação admmistrati11a 
do Bra1il. Rio de Janeiro, 1972, Tomo JJ, p. 517. 

(2;) COSTA, AVELINO DE JESUS: Bula rla Cruzaria. Em Diciondrío da História 
de Portugal, (rlirigirlo por JOEL SERRÃO) Tomo I, p. 517. 
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ponto <[Ue interessava ao Brasil). Uma porcentagem era destinada à 
fábrica ue São Pedro, em Roma. 

A importúncia dos rendimentos era considerável. Sobre o funciona-
mento da bula com as respectivas tesourarias e tribunais, hú excelente 
resumo de Rodolfo Garcia (26). 

O tribunal para superintender a cobrança e resolver as questões dela 
decorrentes <lata de 1519. Um breve de nomeação de comissário ainda 
chegou a ser aprovado pelo Governo em 1827. Mas a lei de 20 de se-
tembro de 1828 declarou-o extinto definitivamente. 

Cândido Mendes de Almeida (2') ainda lamenta esta extinção. Nos 
documentos da Nunciatura Apostólica elo Rio de Janeiro, Frei Mathias 
Klemen, OFM, ainda encontrou reclamações da Santa Sé acerca de uma 
dívida dê 18.000 cruzados do período de 1808 a 1830, correspondente à 
porcentagem não entregue para a fábrica de São Pedro (2ª) . 

26/156 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

" [ ... ] não me levanto para defender o foro pessoal, visto 
que ele se acha abolido pela Constituição, cujos artigos são 
para mim dogmas políticos". 

Mas combate certas expressões qu~ pareceram pouco respeitosas 

[... ] "Ouvi um nobre deRutado comparar a suspensão de 
um clérigo, uma das maiores penas da Igreja, com a suspen-
são de um pedreiro!!! A paridade é por certo ridícula e tanto 
mais espantosa, quando se <fpóia no exemplo de um rei, ape-
nas conhecido nas páginas da história pelas suas crueldades. 

Seria para desejar que nunca se soltassem à face deste 
Congresso tais expressões, que ofendem o respeito devido ao 
sistema da religião, solenemente garantida pela Constituição 
política do Império". 

"Os clérigos são talvez os que .sofrem as penas mais se-
veras, pois além da degradação, que é a mais terrível da 
Igreja, eles ainda são relaxados ao braço secular, para serem 
punidos com as penas corporais e aflitivas que a Igreja não 
pode infligir. Será isto impunidade?" 

"Recorre-se com muita confiança à prática da disciplina 
da primitiva Igreja. Oxalá que víssemos reproduzidos estes 
belos e felizes tempos e que não só os padres ( ... ] mas tod06 

(26) História Polítira e A rlministrativa, Rio de .Janeiro, 1956, p. 233. 
(27) Direito Civil Eclesiâstico Brasileiro. I, 3.ª parte. Rio de Janeiro, 1866. 
(23) Cfr. Revista do Instituto Flistdrico e Geográfico Brasileiro, Vol. 293, 1971. 
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os cnstaos procurassem animar-se do espírito de fé e de ca-
ridade que distinguiu este dia de triunfo e de glória. Os 
Bispos eram então os árbitros e cómo os juízes de paz que 
julgavam de todas as causas ou diferençai> suscitadas entre os 
indivíduos da sociedade cristã". 

Não compreende 

"por que razão pois se há de clamar tanto contra as usur-
pações dos Papas, e se hão de dissimular, ou calar as usurpa-
ções dos soberanos?" 

Desenvolve em longo arrazoado o papel histórico da Santa Sé, ba-
seado em Fleury. Lembra especialmente a proteção aos judeus, 

"massacrados sem compaixão por toda parte". "Eles não en-
contraram asilo senão à sombra desta Igreja que se acusa de 
intolerante, e o Papa Clemente VI foi o único que levantou 
a voz a favor destes infelizes, fulminando penas gravíssimas 
contra aqueles que os maltratavam e perseguiam". 

Lembra o fanatismo cios reformadores na Inglaterra, citando Hume. 

27 de julho de 1826, t. III, p. 332. 
N.&C. 

O direito brasileiro, como o de todas as nações católicas de então, 
reconhecia certos privilégios do clero, como o chamado privilegium fori, 
pelo qual o clero, por seus delitos, não podia ser julgado pelos tribunais 
comuns, mas tinha direito a um tribunal especial. D. Romualdo não 
se mostra disposto a defender esse privilégio, antecipando de muito a 
prática hoje vigente, numa demonstração aliás de quanta penetração já 
obtivera, no próprio clero, o pensamento liberal e secularizante. 

Pereira de Vasconcelos protesta contra a perda de tempo em diva-
gações históricas: "Nós não somos historiadores mas legisladores." 

26/157_ JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Discussão sobre proposta do Governo acerca dos conselhos de guerra. 
Manifesta-se contra a promoção por antiguidade: 

"[...J A prática tem demonstrado que a idade não constitui 
merecimento. Nós estamos em um Governo, onde deve res-
pirar a justiça, a eqüidade, a razão e nada dessas antiguida-
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des, que nunca podem por si constituir mérito, senão no tem-
po do despotismo. Tem-se, aliás, observado que os oficiais 
fazem exame, e segundo o exame são graduados. 

"Não permita Deus nunca que os postos só se dêm por 
antiguidade" [ ... ] 

28 de julho de 1826, t. III, p. 350. 
N.&C. 

As palavras do Pe. Custódio hoje nos soam estranhas: que teria a 
ver com a promoção dos militares? Mas não resta dúvida que oferecem 
uma admirável demonstração de uma democracia que procurava seus 
caminhos, nos terrenos minados; o poder civil tentando impor-se ao 
poder militar. Se tivesse tido êxito, talvez não se lamentariam depois 
nem da má remuneração, nem dos abusos, que não beneficiarem à classe, 
mas aos privilegiados dela (29) . 

A lei foi aprovada em 2.ª discussão. 

26/158 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Ainda sobre a extinção dos foros privilegiados. 
Recorda a autoridade da Igreja nos primeiros séculos do cristianis-

mo, mesmo sob imperadores pagãos. ' 

"A Igreja não encontrou proteção somente nos Impe-
radores cristãos, mas achou·a até nos mesmos pagãos, como 
se viu quando o Imperador Aureliano, a instâncias dos cris-
tãos, fez cumprir a sentença de deposição pronunciada con-
tra Paulo de Samosatc, Bispo de Antioquia, que não queria 
obedecer. É forçoso porém confessar que depois da introdu-
ção das falsas decretais de lzidoro Mercador, e do decreto de 
Graciano, essa autoridade acessória, que os bispos exerciam 
pela liberalidade dos imperadores, se transformou em um di-
reito, ou jurisdição própria, de que se fez o mais estranho 
abuso, introduzindo fórmulas desconhecidas nos primeiros sé-
culos da Igreja, e que do Il/ircito Canônico passaram para os 
códigos de todas as nações da Europa, como é fácil de co-
nhecer à vista do 2.0 livro qas decretais de Gregório IX. En-
tretanto se os eclesiásticos foram os que ensinaram e introdu-
ziram as chicanas forenses nos tribunais seculares, onde eles 
dominaram muito tempo pela sua exclusiva ciência, é tam-

(29) MATOS, RAIMUNDO .JOSÉ DA CUNHA: Refmtório da Legislação Militar. 
3 vols. Rio de Janeiro, 1834·1842. 
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bém verdade que os discípulos saíram maJS msignes que os 
mestres, e portanto não é exato o que disse um ilustre depu-
tado quando avançou, que a chicana reinava particularmente 
nos tribunais eclesiásticos. De certo, Sr. Presidente, o apó-
logo do inimitável La Fontaine sobre o juiz, que engoliu a 
ostra, deixando apenas as casas aos dois litigantes, que re-
correram ao seu juízo, para decidir a quem ela devia per-
tencer, não é aplicável aos tribunais eclesiásticos, onde de 
ordinário não há tanto interesse em lançar mãos das trapaças 
e armadilhas do foro". 

Protesta contra a declaração de que domina a chicana nos tribunais 
eclesiásticos. Protesta também contra a declaração de que não é pre-
ciso trazer a história para as discussões na Câmara. 

"A história é a verdadeira escola da legislação, da moral 
e da política". 

Sem sair da esfera da jurisdição espiritual, a Igreja tem um foro 
externo e uma forma de proceder. l.º) a correção fraterna (corrige eum 
inter te, et ipsum solum); 2.0 ) o juí.w da Igreja (si autem te non 
audierit adhibe tecum adhuc unum vel duos) 3.0 ) denúncia à autori-
dade competente (dic ecclesiae) . Se não ouvir a voz da Igreja, seja 
havido como pagão (sit tibi sicut ethnicus et publicanus). Tal o plano 
da Igreja na punição dos crimes. Quanto ao matrimônio, se, como con-
trato pertence ao juízo secular, na razão de sacramento é inteiramente 
privativo da jurisdição da Igreja. 

Também não concorda com a limitação da Igreja às causas "pura-
mente espirituais". Os eclesiásticos podem cometer além dos delitos re-
lativos às suas funções, mais delitos contra a santidade e pureza do seu 
estado e que não podem ser julgados senão pelas leis canônicas e pelos 
superiores eclesiásticos. Vota pela emenda de Clemente Pereira que ex-
cetua da jurisdição civil "causas meramente eclesiásticas assim civis como 
criminais." 

29 de julho de 1826, t. llI, p. 356. 
N.&C. 

Estava em discussão o art. 2.0 da lei abolindo os foros privilegiados, 
que dizia: "O juízo eclesiástico fica limitado à jurisdição espiritual, não 
podendo conhecer enquanto ao temporal dos casos chamados - mixti 
fori - como são público adultério, concubinato, bigamia, lenocínio, in-
cesto, perjúrio, sacrilégio, blasfêmia, simonia, usura, tabolagem: nem 
das causas matrimoniais; nem de outras de testamentos, capelas, confra-
rias e irmandades; nem de algum outro objeto (Anais, III, 352). A de-
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claração relativa à história fora feita por Pereira de Vasconcelos. O ar-
tigo voltou à Comissão para nova redação com as emendas (Anais, III, 
359). 

26/159 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Defende seu projeto de companhias de navegação fluvial. 
Fala da importância de valorizar a navegabilidade dos grandes rios 

brasileiros. Sobre as companhias de navegação, diz que elas têm contra 
si o ódio gerado pelos privilégios que possuem, os quais "[... ] ofendem 
direitos dos outros cidadãos". Refuta a objeção de que a navegação flu-
vial resultaria num meio de hostilizar os índios: 

"Posso afirmar que a maior parte das tribos dispersas 
pelas margens dos rios Amazonas, Madeira e Tocantins, tem 
anunciado as mais pacíficas disposições, e não equívocos de-
sejos de se associarem conosco e que muitas delas já efetiva· 
mente comerciaram, como mui bem observou o honrado mem-
bro, o sr. Costa Aguiar, e que todas estariam cristianizadas 
se se tivesse seguido um sistema mais humano e análogo ao 
espírito do cristianismo, em vez dessa bárbara perseguição que 
os têm alienado e disposto wntra nós. 

"É com efeito um inaudito modo de pregar o Evangelho, 
dizia um ilustre padre da Igreja, o querer extorquir a fé por 
meio de maus tratamentos e pancadas. (Apoiado) Inaudita 
pradicatio quae verberibus exigit fidern. Daqui nascem as 
suas justas desconfianças da& promessas que se lhes fazem, e, 
pode-se dizer que os índios do Pará e Rio Negro estão na 
razão daquele cacique que consentia de bom grado em rece-
ber o batismo e vir para o céu uma vez que lá não houvesse 
espanhóis" . 

Promovendo-se, porém, a navegação dos rios e, por con-
seqüência o trato e comércio com os selvagens, será muito 
mais fácil humanizá-los e trazê-los pela persuasão ao grêmio 
da religião e da sociedade, evitando-se assim as hostilidades 
que algumas dessas hordas mais selvagens ainda praticam com 
os que freqüentam as margens desertas desses grandes rios". 

Insiste nos males do isolamento. 

"O maior dos males é a impunidade do presidente e do 
comandante das armas que, longe da vista do monarca, po-
dem vexar impunemente o desgraçado cidadão". 
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Refere-se 

"à cromca abominável dos antigos capitães-generais e quase 
todos os governos que se lhes sucederam". 

Enfatiza a importância que a navegação fluvial trará para o comér-
cio, a agricultura e a população: 

"Por mais férteis que sejam as margens desses rios ma-
jestosos, ninguém quererá cultivá-las, fixar nelas o seu do-
micilio, enquanto continuar a ser tão difícil o transporte dos 
gêneros, ou produtos da lavoura para os mercados, onde o 
lavrador os possa trocar, e haver aquilo, de que tiver pre-
cisão. 

Mas apenas se removerem tais dificuldades e começarem 
a aparecer nas águas destes rios alguns barcos de vapor, 
ver-se-á correr imensa gente, não só da Europa, mas até das 
outras províncias do Império, onde faltam iguais comodida-
des, a aproveitar-se das riquezas escondidas nos despovoados 
terrenos do Rio N cgro; e sendo tão fáceis os meios de subsis-
tência, a população terá um progressivo incremento. [ ...] 

"Os mesmos negociantes do Pará e Rio Negro freqüentam 
pouco e só em certo tempo do ano as margens riquíssimas 
do Madeira, que abundam de cacau, e de infinitas drogas, 
ou especiarias, porque essas margens são pela maior parte, 
pantanosas, insalubres, e fatais aos que ali vão; o que de 
certo não aconteceria, se elas fossem roteadas e habitadas, e 
só o virão a ser, quando forem quebradas as grandes pedras 
e cachoeiras, que dificultam a sua navegação." 

A navegação viria promover enfim o estudo das ciências naturais: 

"Todos os que têm lido as viagens de alguns sábios e:.-
trangeiros, que têm viajado pelo interior do nosso país, sa-
bem as queixas, que eles fazem da dificuldade de comuni-
cações por falta de estradas e navegação dos rios, e lembra-me, 
que um deles diz com toda a justiça, que o Brasil a este 
respeito está ainda no mais baixo grau de civilização; mas 
assim mesmo e a despeito de todos os incômodos e perigos, 
o gênio da filosofia, mais. empreendedor que a cobiça de 
negociantes, tem penetrado os nossos matos, e sertões inaces-
síveis, para recolher alguns produtos deste rico país, onde 
a natureza reuniu todas as maravilhas da criação. 

Que será pois, quando as facilidades da navegação con-
vidarem os sábios nacionais, e estrangeiros a virem explorar 
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e coligir as raras produções, que a Europa justamente nos 
inveja? 

A botânica, a zoologia, a mineralogia, a medicina verão 
crescer e dilatar-se o domínio e a esfera dos seus conheci-
mentos; a humanidade colherá inapreciáveis benefícios das 

·rlovas descobertas e o Brasil, mais conhecido e apreciado, 
ganhará também no mundo científico a mesma consideração, 
que já tem no mundo político." 

29 de junho de 1826, t. III, p. 360-361. 

N.&:C. 

Não deixa de ser comovente o idealismo de D. Romualdo, que não 
podia imaginar as imensas dificuldades da realização de seu projeto. Mas 
pela sua insistência em clamar na Corte em favor daquele mundo es-
quecido, não há dúvida que merece o título de um dos patriarcas da 
integração amazônica. A discussão do projeto foi adiada pela hora. 

26/160 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Continua a sustentar que a jurisdição do juiz de órfãos é de causa 
e não pessoal . ' 

"Este sistema de foros, principalmente o de órfãos é al-
guma coisa conexa com a instituição dos juízes de paz, por-
que em todas as partes as causas de órfãos são decididas por 
juízes de paz, como sucede em Inglaterra e em França, onde 
os juízes de paz fazem o inyentário e tudo quanto lhe é 
relativo. "Assim quando nó~ tivermos organizada a legisla-
ção sobre juízes de paz e for explicar a jurisdição que lhes 
competir, melhor poderemos deliberar acerca desta matéria 
dos órfãos. " 

1 de agosto de 1826, t. IV, p. 4-5. 

N.&:C. 

Tratava-se de extinguir os foros espieciais. Logo nos primeiros anos 
o parlamento foi implacavelmente extinguindo todos os privilégios pes-
soais de foro. Discutia-se agora se o juízo de órfãos era um privilégio 
pessoal ou de causa. O Pe. Marcos mostrava-se grande conhecedor de 
questões judiciárias, posto que não tivesse nenhum curso jurídico. De-
cidiu-se que o art. 4.0 em discussão voltasse à Comissão para nova re-
dação com. as emendas aprovadas (Anais.• IV, 9). 
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26/161 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Sobre a criação do curso jurídico: 

"Conheço a necessidade do projeto, mas acho que mo-
nopolizar ciências é o maior dano que se pode à nação fazer. 
[.•. ] Enquanto virmos os verdadeiros sábios e virtuosos ci-
dadãos oprimidos e perseguidos e ocupando os grandes em-
pregos os indignos, os ignorantes, os servis, os imorais e carre-
gados de vícios, nada poderemos esperar, sejam quais forem 
as providências que dê o corpo Legislativo [ ... ] Este estabe-
lecimento [... ] é mais um meio para arrumar essa gente 
infame, e eu estou certo que os verdadeiros sábios e benemé-
ritos não hão de ser convidados, nem admitidos [... ] Não 
me oponho [ ... ] à criação desta escola, porém não quisera 
que ela fizesse monopólio das luzes, assim como faz a uni-
versidade de Çoimbra, a que ela vai imitar. Eu quisera que 
aqueles que se habilitassem ainda fora desta escola fossem 
julgados hábeis para os empregos do foro." 

Propõe mestres nas províncias para essas e outras ciências. 

"Não posso sofrer monopólio nas ciências". 

Lembra-se de propor uma subscrição para financiar mestres en.1. to· 
das as províncias: 

"[••. ] Estes mestres sendo, como devem ser, de merecimento, 
devem ter a sua subsistência segura para se entregarem todos 
aos desempenhos das suas cadeiras. Como há de passar um 
homem de letras com 800$000? Isto é querer vilipendiar os 
homens de merecimento, e então a essas vespas da nação dão-
se contos e contos de réis! Nada, nada, a minha regra é, quem 
não serve, fora com ele, quem serve bem e tem merecimento, 
seja sustentado pela nação, a quem serve. Ora como nós 
também não estamos muito felizes, quanto a finanças, que se 
acham em uma miséria tal [... ] em fim todos o sabem, e 
ninguém ignora a causa, por isso lembrei-me deste meio, pois 
por uma subscrição cada um concorre de sua parte volunta-
riamente, e pode-se formar um fundo ao menos para dar prin-
cípio a estas escolas. Não haverá pai de família que recuse 
dar à porporção das suas posses, para que os seus filhos não 
vão buscar além do mar as luzes e ciência, e não venham de-
pois metamorfoseados em alemães, russos, ingleses e france-
ses, e não sei que mais, pois enquanto assim for, não teremos 
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espírito patriótico não seremos brasileiros. Todos hão de 
concorrer, e se isto se efetuar, eu também entrarei com o meu 
pouco... " 

1 de agosto de 1826, t. IV, p. 11. 
N.&C. j 

O projeto passou a 2.ª discussão.  
Curiosa oposição aos diplomas oficiais. O Pe. Dias é aqui precur- 

sor de Augusto Comte ... É notável a idéia do Pe. Dias, já antes aliás 
formulada por D. Marcos, da importância dos cursos superiores no 
Brasil, para formar uma cultura nacional. 

26/162 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Protesta contra os abusos do recrutamento e das pnsoes sem pro-
cesso. Faz uma sombria descrição das arbitrarie~ades e abusos cometidos 
contra presos, sem culpa formada: 

"Entre outros (abusos) muitos inveterados apontarei por 
mui dignos de urgentes medidas, serem presos homens sem 
culpa formada e recolhidos às cadeias desta corte por ordem 
da polícia, e posto que inocer:ite seja o preso (como se deve 
julgar de todo aquele a quem não é provado o crime) é pu-
nido antes da culpa, já com a prisão, já com uma multa arbi-
trária, que lhe impõe o carcer:eiro erigido em legislador, obri-
gando o preso ainda não réu a sofrer a alternativa, ou de ir 
para uma prisão hedionda entre os maiores facinorosos em 
lugares imundos, mais próprios pela sepultura de mortos do 
que para existência ainda a mais penosa de vivos, ou a pa-
gar o arbitrário imposto; não se trata da suficiente segurança 
do preso". [ ... ] "Será possível qHe em um Governo em teoria 
constitucional e representativo vão progredindo tais abusos? 
Que pague o inocente por nã.o ter culpa? Ora isto, nem em 
Argel. É só na Espanha, Ol\ aqui onde se impõe a pena 
antes da culpa. 

Isto mesmo acontece, e outros muitos escândalos em pri-
são dos oficiais da Marinha, rfesse horrível e sempre execran-
do cárcere da presiganga, onde me consta estarem jazendo 
presos desta classe antes de feito o conselho de investigação 
e de guerra, postos a meio soldo, privados de comunicações 
com pessoas que os possam socorrer, sendo-lhes necessário pa-
gar todos os dias barcos para comprarem os víveres indis-
pensáveis e testemunharem os arbitrários e bárbaros tratos, 
com que esses verdugos da )lumanidade, isto é, carcereiros 
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(que sempre o demo os depara) exercem toda a sua cruel-
dade, punindo com rodas de pau os mesmos gemidos dos mi-
seráveis, talvez defensores da pátria. 

Ali o direito de petição é de todo banido sem réplica, 
e, para nada faltar aos tormentos e torturas, estão os presos 
de mistura com porcos! E certas autoridades acham que se 
devem ali criar estes animais imundos para limpeza e puri-
ficação do ar. 

Ora o alimento corresponde à morada, sendo que se lhes 
dá a comida já muitas vezes com bichos, que esses desgraçados 
bem divisam. 

E será possível, Sr. Presidente, que a estes abomináveis 
tratos ainda acresçam as tirânicas práticas inquisitoriais![ ... ] 

"Eu falo por própria experiência; pois para a soltura de 
um destes desgraçados, à ordem da polícia que, por prodígio, 
se julgou inocente e a quem faltavam meios de pagar, foi-me 
necessário contribuir com a multa, além da carceragem." 

Propõe uma indicação: 

"Que se oficie ao mm1stro competente que mande ilus-
trações suficientes a esta Câmara relativas ao horrendo e fa-
tal recrutamento do Ceará, sobre a importação de tais recru-
tas vindos no bergantim nacional Boa União, que conduziu 
230, dos quais morreram 66 e dois soldados, de 20 que con-
duziam os mesmos recrutas". 

E perora: 

"Na época presente, quando liberais proclamações apa-
recem declarando quebrados os ferros do despotismo, que 
são livres os povos, que se acabou o tempo de enganar os 
homens e existindo de direito a soberania da nação, é que 
se profanam os mais sagrados direitos e que aparecem auto-
ridades superiores às leis". 

5 de agosto de 1826, t. IV. p. 53-54. 
N.&C. 

O contexto se refere à iniqüidade das leis do recrutamento e o texto 
atira várias farpas diretamente contra o Imperador. "Está acabado o 
tempo de enganar os homens" é a frase inicial do manifesto de D. Pedro 
aos povos do Reino do Brasil, em 1.0 de agosto de 1822. "Ferros para 
suas mãos agrilhoadas pelo despotismo" é trecho de outro manifesto, o 
de 20 do mesmo mês. O Pe. Custódio quer apelar para as expressões 
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do próprio Imperador, em defesa das vítimas dos processos inumanos 
de recrutamento. 

26/163 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Referindo-se à emenda que quer estabelecer um curso jurídico ou 
de ciências sociais em São Paulo, o Sr. Deputado louva-a, pois o con-
sidera da maior importância para todo o Brasil. 

"Sem estudos metódicos e regulares só praticáveis em 
certa idade não pode a mocidade adquirir conhecimento, nem 
adiantar-se nos diversos ramos das ciências, indispensáveis à 
felicidade de um vasto Império. Intimamente convencido 
desta verdade tenho muitas vezes requerido, que se discutisse 
o projeto, ora apresentado. Todas as nações cultas têm suas 
academias, seus liceus, suas universidades; no Brasil, porém, 
não temos ainda um só estabelecimento a que devidamente 
se possa dar tal nome". 

5 de agosto de 1826, t. IV, p. 54-56. 
N.&C. 

Prefere a Corte, ainda que considere São Paulo "pátria de grandes 
gênios'', elogiando a atuação dos paul~stas nas cortes. A discussão é 
adiada pela hora. 

26/164 JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 

Sobre a mesma emenda, que trata da criação de um curso jurídico 
ou de Ciências Sociais, não concorda çom o Sr. Marcos Antônio no 
que trata de se estabelecer apenas duas cadeiras, por enquanto, deixando 
para os anos futuros a criação das derr~ais cadeiras. 

"[... ] Desde que tem crescido a civilização do mundo 
novo, têm todos concordado na necessidade de espalhar as 
luzes e as ciências, de um modo conveniente ao aumento da 
mesma civilização, e conforme as proporções que apresentam 
as diversas localidades, e esta idéia não sofre que se restrin-
jam os conhecimentos jurídicos a essas duas cadeiras somente; 
em vez de ser isto simples e fácil, iria pôr todo o sistema 
das ciências em desarranjo e confusão, por ser impossível es-
ta belecê-las aos poucos com uma tão imediata ligação[ ... ]" 

Vota, contudo, pelo artigo. 
7 de agosto de 1826, t. IV, p. 56. 
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N. &C. 

O artigo é o que estabelecia o curso jurídico em São Paulo com as 
cadeiras previstas (Ver 26/151). A discussão ainda foi adiada pela hora. 

26/165 JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 

Sobre a criação dos cursos jurídicos, defende a tese da necessidade 
de que os professores, 

"compreendam não só as doutrinas indispensáveis a um ma-
gistrado, mas ainda a um legislador, a um diplomata e a 
um homem de Estado: pois que da magistratura se tira e 
com acerto, a maior parte dos que servem às funções de depu-
tados, [ ... ] etc., etc." 

O fato que da carreira de magistrado tenham saído homens que 
desempenharam bem as diversas funções políticas, não constitui regra 
para que não se estabeleça um programa destinado a formar os que 
serão incumbidos dessas funções: 

"Também antes de haver cadeiras de medicina havia 
homens que curavam; antes de haver colégios militares, houve 
Alexandres, Pirros, Aníbais e Scipiões; e nem por isso dei-
xaram de estabelecer escolas, em que se ensinassem medicina 
e a arte da guerra. Hoje mesmo há médicos e cirurgiões e 
contudo só os néscios preferem curar-se com charlatães, a 
curar-se com professores de escolas acreditadas. Ora a polí-
tica não é mais fácil de aprender-se do que a medicina, nem 
os seus resultados são menos importantes para a nação, mor-
mente quando o Governo é constitucional representativo". 

Homens de gênio podem se elevar a altos níveis em ciências polí-
ticas como autodidatas, mas são casos raros que acontecem como que por 
milagres, e observa: 

"O tempo dos milagres ainda não é passado, Sr. Presi-
dente, talvez não acabe nunca; mas eles vão sendo raros, e 
se as nações apresentam agora uma longa série de grandes 
homens de estado é claro, que da instrução, unida ao talento, 
procede esse bem: que não foi trivial nos séculos passados: 
parece mesmo, que a natureza é avara destes prodígios, para 
assim estimular a nossa emulação e chamar-nos ao estudo 
das ciências necessárias. Pretender obter por milagre o que 
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se pode conseguir por meios naturais, ou é demência ou é 
insulto feito à divindade". 

Ora, o sistema representativo exige cada vez mais homens capazes 
de exercer as missões que a nação lhes confia. Entretanto: 

"Ainda não temos escolas, em que se adestram os brasi-
leiros, que nos hão de suceder neste augusto recinto e se 
elas se devem estabelecer, porque são necessárias; porque não 
as ligaremos desde já por este plano, em que o jurista pode 
ser magistrado, publicista, homem de estado, etc?" 

Defende assim o plano de matérias apresentado no projeto, mesmo 
que elas pareçam heterogêneas. Defende em especial a cadeira de es-
tatística universal que se pretende rejeitar por dizer-se que exige pro-
fundos conhecimentos em física e matemática: 

"Princípios gerais desta ciência nova na Europa, e quase 
desconhecida no Brasil, princípios de uma decidida utilidade 
aos que devem conhecer a verdadeira força da nação, eis 
tudo o que se pretende neste curso. É uma ciência, tem um 
sistema que precisa conhecer-se, para dela se usar, sem serem 
precisos os conhecimentos profundos de hidràulica, botânica, 
astronomia, etc. , 

Também nós aprendemo& geografia, sem ser profundos 
matemáticos, como aqueles que a escreveram, também usamos 
das quatro operações aritméticas, sem sabermos muitas vezes 
as suas razões filosóficas. E abanclonaremos os princípios ge-
rais de uma ciência tão importante às nossas atuais circuns-
tâncias, para dela falarmos conp.o viajantes? 

Sr. Presidente, seja-me lícito dizer uma verdade, se os 
princípios de estatística e de economia política tivessem sido 
ensinados no Brasil, nós teríamos mais vastos e seguros co-
nhecimentos dos nossos recursos, das nossas forças e de nossa 
grandeza." 

7 de agosto de 1826, t. IV, p. 62-63. 
N.&C. 

A lei de 11 de agosto de 1827, que criou os cursos jurídicos, mandou 
que eles se regulassem pelos Estatutos do visconde da Cachoeira, que 
seriam anexos à lei. Estes Estatutos haviam sido elaborados pelo viscon-
de para um curso jurídico na Corte, criado pelo Imperador no recesso 
das Câmaras, em 9 ele janeiro de 1825, mas que não foi posto em exe-

-cuçao (30).. 

(30) Cfr. Coleção de Leis, 1827. Edição de 1938. p. 69. 
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São muito imiportantes porque contêm a orientação doutrinária que 
o Governo quer dar aos cursos, evitando: "bacharéis que nada sabiam 
e iam depois, nos diversos empregos, aprender rotinas cegas e uma ju-
risprudência casuística de anestos, sem jamais possuírem os princípios 
e luzes desta ciência". 

Importante é a lista dos autores recomendados em cada caderno. 
Os professores teriam as honras e prerrogativas dos de Coimbra. Além 
dos catedráticos "haverão [sic] mais três substitutos". 

O Cônego Januário se revela homem de horizontes largos. Defende 
as oito cadeiras propostas no projeto (Ver 26/151). Pode-se discutir 
a utilidade das mesmas para formação em ciência política. Mas não 
deixa de ser antecipadora a idéia central de sua intervenção de uma 
faculdade capaz de formar o político e o administrador público. A dis-
cussão ainda foi adiada pela hora. 

26/165-A D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Concorda com o preopinante: 

"Que em Inglaterra não teve admissão o Direito Romano 
e que esta é uma das causas a que atribuem os escritores a 
nobreza com que aqueles insulares conservaram ilesas as suas 
primitivas instituições, a pureza dos seus costumes, os seus 
foros, a sua liberdade. Pelo contrário, nota-se que a decadên-
cia do antigo lustre português se deve em grande parte à 
introdução do Direito Romano em Portugal". 

Defende, com Clemente Pereira, a tese da criação do curso no Rio 
de Janeiro, onde poderiam começar a funcionar com maior prontidão. 
Concorda com aqueles que desejam que esses estabelecimentos se multi-
pliquem por todo o Im.pério. Mas para isso mesmo, insiste em que se 
faça logo na Corte o primeiro ensaio. 

"Tempo virá cm que (e não será tarde) a Província da 
Bahia, bem como todas as outras do Império, conte em seu 
seio com muitos estabelecimentos deste gênero; e para apres-
sar essa época é que eu quero que se estabeleça já aqui este 
primeiro modelo, esta primeira planta, para que com mais 
prontidão se ramifique por todo o Brasil. Feitos os primeiros 
ensaios, posto este curso em andamento, eu não duvidarei, 
antes serei de voto que se traslade para outro país mais cô-
modo; porém agora há de ser aqui formado, se o queremos 
ver vingar e dar frutos". 

É o mesmo argumento da urgência que nos levou a adotar os estatu-
tos da universidade de Coimbra na parte aplicável a nosso caso, em vez 
de gastarmos tempo em aprovar novos estatutos. 
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Estaria disposto a aceitar o plano de estudos apresentado por Costa 
Aguiar, mas não é este o objeto que exige maior atenção: 

"O tempo nos ensinará o que deveremos seguir nesta 
parte. O ponto principal está em se dar o primeiro impulso: 
Crie-se o curso, estabeleçam-se as cadeiras fundamentais, que 
o mais tudo corre de plano; e se algum inconveniente se ofe-
recer, a tempo se remediará". 

8 de agosto de 1826, t. IV, p. 82-83. 
N.&C. 

À primeira vista é chocante que um latinista e romanista como o 
culto Bispo do Maranhão se oponha à introdução do Direito Romano 
num curso jurídico. As causas dessa posição são históricas. O ensino 
do Direito Romano justinianeu, do Corpus ]uris Civilis, i. e., do direito 
ce5áreo e não dos tempos áureos da República, foi a base doutrinária, 
- a teoria, diríamos hoje - do absolutismo português. Nele se entrin-
cheirou a reforma pombalina para derruir a universidade Jesuítica de 
D. João III, reforma imposta aos professores compulsoriamente. Nada 
poderia convir mais ao culto monárquico do que as máximas do direito 
imperial (quod principi placuit legis habet vigorem). Daí o natural 
receio com que os defensores da ortodoxia (posto que não perfeitos, 
como os bispos brasileiros) manifestasse~n certo temor pelo romanismo 
à outrance. 

Note-se que o primeiro currículo aprovado pela lei de 11 de agosto 
de 1827, incluía Direito Pátrio Civil e Direito Público Eclesiástico, mas 
não continha as cadeiras de Institutas e Digesto do currículo coimbrão. 

O currículo proposto por Costa Ag9iar previa um curso de 6 anos, 
com duas cadeiras cada um. Os aprovados até o 4.0 ano seriam ba-
charéis; os aprovados até o 5.0 ano seria,m bacharéis formados, e os for-
mados nos seis anos, seriam doutores. 

26/166 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Toma posição com relação ao lugar onde se criarem os cursos ju· 
ridicos: 

"Em qualquer parte do ~erritório do Império poderá ser 
muito bem colocado, menos no Rio de .Janeiro. Na Corte, 
senhores, nesta babilônia! De maneira alguma. Pois no Brasil 
inteiro não haver;i outro país para este estabelecimento, senão 
o Rio de Janeiro? Como é que os pais de famílias hão de 
mandar os seus filhos para estudar aqui, cm tal confusão e 
labirinto? Eles hão de querer que os seus filhos se venham 
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depravar? E que dinheiro lhes não será necessário para sus-
tentar os seus filhos nesta Corte durante os estudos? Deus 
nos livre que tal aconteça. Para que chamar para aqui mais 
gente das províncias? Quererão fazer do Brasil algum desses 
impérios mostruosos, cuja capital contenha em si maior po-
pulação que todas as províncias? Quererão que a cabeça seja 
maior que o mais corpo? Isto não tem lugar algum". 

Defende com insistência a escolha de São Paulo: 

"Eu fui da minha terra estudar a São Paulo e achei o 
país o mais próprio para se estudar: tudo lhe dá a prefe-
rência; até para animar aqueles povos de tantas vexações que 
têm sofrido e instaurar aquela província da decadência, a 
que a tem reduzido o continuado estado de opressão. Covém 
proporcionar todos os meios que possam restituir a Província 
de São Paulo ao seu antigo estado de esplendor. Lembremo-
nos que aos seus honrados habitantes muito deve o Brasil 
inteiro. Não falo só dos tempos modernos, lembro-me tam-
bém dos tempos passados. (Apoiado, apoiado)". 

Insiste também na criação imediata de outro curso em Olinda, para 
os cidadãos que habitam o Norte do Brasil. Repele com energia a razão 
apresentada em favor da criação do curso na Corte: 

"O que eu não esperava ouvir nesta casa é a razão que 
se deu, dizendo-se que o Governo queria que este estabele-
cimento se fizesse no Rio de Janeiro. Então o Governo é 
que dirige o Corpo Legislativo? Ainda agora sei eu desta! 

Senhores, obremos sempre o que devemos e não nos im-
porte com o que quer o Governo. Nós não trabalhamos para 
o Governo, trabalhamos para a nação. Suponha-se que a As-
sembléia quer que se criem dois cursos jurídicos, um em São 
Paulo e outro em Pernambuco e que o Governo o não exe-
cuta, porque não é sua vontade: que temos nós com isso? 
Temos feito o nosso dever; e a nação julgará entre nós e o 
Governo". 

Não se pode objetar contra a cnaçao elos dois cursos, um no Sul 
e outro no Norte, com a desculpa de falta de recursos: 

"Todos os povos hão de concorrer de boa vontade pai a 
este fim e o Estado deve adiantar as despesas necessárias. O 
Estado não tem dinheiro para estes gastos! Não tem dinheiro 
para mandar vir para aqui a tantos mil alemães e sustentá-los 
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26/167 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"A Câmara se tem pronunciado pela grande importância, 
que merecem os mestres como cidadãos, que ensinam ao pú-
blico; deve-se porém ter em vista que um mestre é um ho-
mem, e o homem não crê, não obedece, não trabalha, senão 
por cálculo de interesse. E que cálculo desta natureza poderá 
fazer um homem erudito, que induza a empregar-se no nobre 
ofício de ensinar, vendo que qualquer artista tem muito mais 
lucro, quer no negócio, quer na sua arte, sendo o seu trabalho 
muito superior, pois que custa ser mental?" 

Lembra que a formação de lentes é cara, exigindo cursos no estran-
geiro: 

"Se fizermos uma conta de aproximação, nós conhecere-
mos que os lucros não estão em nenhuma proporção com as 
despesas. Qualquer que fizer esta conta, muito mais facil-
mente se aplicará a alguma arte mecânica: pois que dela 
seguramente há de tirar mais lucro, e não estará sujeito a 
aturar meninos, nem a sofrer os pais que ordinariamente os 
consideram como mercenários e os desprezam". 

Insiste na necessidade de honorários condignos para uma função no-
bre. 

"Os mestres são verdadeiros pais dos meninos, pois en-
sinando-os lhes formam o gênio e o caráter, e para isto se 
devem procurar homens muitos capazes. Mas, torno a dizer, 
a mesma religião procura mover-se pelo interesse da vida eter-
na, e quando a seguimos é pela consideração da vantagem 
de gozar da presença de Deus, e de não sofrer as penas dos 
condenados". 

Votará assim pela emenda que garanta o maior ordenado que for 
compatível com a5 forças do Estado. 

"Um conto e seiscentos mil-réis não é ordenado exorbi-
tante, principalmente se atendemos aos réditos, que perce-
bem homens que são inteiramente inúteis, ou ao menos, cuja 
utilidade é muito equívoca. 

"Em São Paulo já não é como dizem; tudo está muito 
caro, e os mantimentos custam muito mais do que em outro 
tempo, por causa do recrutamento que se tem feito, tem che-
gado a não haver quem trabalhe, e quem venha vender os 
produtos, e isto irá de certo em aumento, no caso de conti-
nuar o maldito sistema de recrutar lavradores". 

9 de agosto de 1826, t. IV, p. 87. 
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N.&C. 

Estava em discussão a emenda de Batista Pereira que fixava os orde-
nados dos catedráLicos (lentes proprielários) em 1:200$000 anuais para 
São Paulo e 1:600$000 para Olinda; os substitutos teriam respectivamen-
te a metade dos honorários. Da votação parece ter resultado a aprova-
ção da emenda, igualando porém os honorários pelos níveis mais altos 
(Anais, IV, 91). 

26/168 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Propõe indicação: 

"Proponho que o Desembargo do Paço, ou a reunião do 
regedor, chanceler e agravista mais velho das relações da 
Bahia, Pernambuco e l'vlaranhão, continue a conceder na 
Sexta-Feira da Paixão aos réus de crimes menos graves, e 
sem parte, o perdão da pena, em conformidade da lei". 

Justificando sua indicação, D. Marcos Antônio diz que não preten-
de com isto que o,s delitos fiquem impunes, uma vez que nada é tão 
prejudicial que isto em uma sociedade, 

"porém cumpre ao bem dp Estado que sejam perdoados os 
criminosos quando estes têm feito importantes serviços à na-
ção, ou são dotados de talentos, de que podem resultar van-
tajosos proveitos à nação"[ ... ] 

A razão de sua proposta se prende ao art. 101, n.0 8, da Constituição 
que tem sido entendido como derrogatório da atribuição dos tribunais 
de justiça de 

"remetir as penas, considerando alguns magistrados ser essa 
remissão da privativa competência do poder Moderador". 

O artigo não aboliu as leis do Império que autorizam essa inicia-
tiva. A indicação que apresenta é pois necessária à tranqüilidade do 
Império: 

"Porque não só importa que a autoridade central tenha 
toda a força, como seja benquista nos lugares mais distantes 
do centro do Governo, para cujo fim muito concorrerá o per-
dão da pena em seu nome aos réus, que não podem por sua 
pobreza recorrer à Corte e suplicar o favor de serem agracia-
dos. Por esta proposta julgo ter santificado o dia de hoje". 

10 de agosto de 1826, t. IV, p. 93. 
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N.&C. 

O Desembargo do Paço não era uma instância final dos processos, 
nem era propriamente órgão judiciário, mas um conselho jurídico e 
administrativo, que exercia funções judiciárias relativas aos direitos de 
emancipação e de graça, que compete ao chefe do Estado (mesmo nas 
repúblicas). Sua sede era o Rio de Janeiro, mas nas Relações provin-
ciais, uma comissão, enumerada na indicação, exercia as funções que 
competiam àquele órgão de cúpula. O n.0 8 do art. 101 da Constitui-
ção é o que explicita como uma das formas do exercício do Poder Mode-
rador: perdoar e moderar penas impostas aos réus condenados por sen-
tenças. 

A indic'lção foi remetida à Comissão das Leis Regulamentares. 

26/169 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A propósito ele nova indicação sobre os excessos do recrutamento no 
Ceará: 

"A crise é urgentíssima. Resolva a Câmara e tome as 
medidas mais enérgicas para atalhar esta calamidade. [... ] 
Acudamos, senhores, acudamos com prontidão que, se houver 
demora, pode ser que já não achemos a quem vamos socorrer." 

Pede que a indicação não vá a comissão alguma, parn que ali não 
fique encalhada, mas seja logo assumida pela Câmara suficientemente 
informada sobre o assunto. 

10 de agosto de 1826, t. IV, p. Y4. 

N.&C. 

Vai à Comissão para dar parecer imediato, o que foi feito AAnais, 
iV, p. 99) pedindo uma série de informações. O brigadeiro Cunha Ma-
tos carrega nas cores do quadro do recrutamento: "Têm-se perpetrado os 
maiores horrores, as maiores arbitrariedades, o maior de todos os des-
potismos, contra os desgraçados cidadãos brasileiros que, por miséria, 
têm vindo defender a sua pátria [... ] assaltados, amarrados e arrancados 
<lo seio ele suas famílias [ ... ] postos nas fileiras [... ] hão de defender 
:t integ-ridade do Império." "Já não existem homens no Ceará. Eles 
prefiriram encontrar abrigo entre as feras [... ] Dizem que sou o Pe. 
José Custódio Dias militar! Estimo muito que me reputem animado dos 
meomo sentimentos de patriotismo e fil:intropia que tanto distinguem 
a este honrado deputado (A1wis, IV, III). 
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Segue-se uma descrição crua dos horrores do recrutamento. "A von-
tade do nosso soberano e de alguns homens de honra é muita boa. Mas 
não temos quem nos acompanhe. Saibamos quais são os malvadoo; se o 
comandante ou presidente da província". 

Todos os discursos são no mesmo diapasão. 

26/170 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Sobre o recrutamento: 

"Quando nós vemos extorquir uma enorme soma de di-
nheiro destes povos e com ele mandar-se buscar a tanto custo 
e com tanto empenho, milhares e milhares de estrangeiros e, 
ao mesmo tempo, carregarem-se embarcações de brasileiros 
para os sepultar no fundo do mar, poder-me-ei enganar quan-
do penso que o Governo quer acabar com a raça do Brasil 
e plantar nela uma nova raça da Europa?" "Ai de nós, se-
nhores, ai dos desgraçados brasileiros que têm dentro de si 
mesmos, que nutrem os mais encarniçados inimigos (O ilus-
tre orador esteve interdivo por algum tempo e verteu lágri-
mas). Porém, ai deles também! O dia da justiça chegará 
para eles! Esse sangue de1Ti1mado, esses ossos carcomidos res-
surgião um dia e esses malvados tremerão, sim tremerão ... 
(Rumor no salão) "O nosso ilustre colega que teve a lem-
brança de falar aqui pela primeira vez a bem dos povos do 
Ceará, e que apresentou uma indicação, foi demitido do lu-
gar que ocupava e o ministro da Guerra, marquês de Lajes, 
por cujas ordens imediatas está o mar coberto de cadá-
veres de nossos concidadãos, esse homem abominado pelos 
seus horrorosos crimes, que tem jurado um ódio implacável 
à Independência do Brasil e aos nossos patrícios, esse homem 
foi remunerado com uma comenda! Eis as providências que 
sabemos que o Governo tem dado! [ ... ] É tempo de con-
fundir esses perversos. Nada de transigir com eles (À ordem, 
à ordem) . Sim [ ... J não tenho receio. Eu não possuo ofí-
cios, nem benefícios, para me serem tirados pelo amor que 
dedico aos meus concidadãos." "Chame-se o ministro à acusa-
ção e imponham-lhe as penils que as leis determinam para o 
assassino público e para o traidor." "Peça-se ao Imperador 
que demita esse inimigo do sangue brasileiro, que está atrai-
çoando o povo e a ele mesmo. Para isto não precisamos de in-
formações; os crimes são multiplicados e patentes; o mal 
urge e o remédio deve ser pronto. Quando não, antes do 
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fim deste ano está acabado o resto do povo do Ceará (Apoia-
do, apoiado). 

10 de agosto de 1826, t. IV, p. 104. 
N.&C. 

O ministro da Guerra era João Vieira de Carvalho, marquês de La-
jes, nascido em Portugal, contra o qual investe o Pe. Dias, acusando-o 
inclusive de ter usado represálias contra Cunha Matos, deputado e mi-
litar. 

Holanda Cavalcante, depois visconde de Albuquerque, propôs a sus-
pensão do recrutamento no Ceará. O parecer da Comissão foi aprovado. 
O projeto de Cavalcante foi às Comissões de Guerra e Constituição. Além 
das informações exigidas no parecer, a Câmara pediu cópia dos ofícios 
enviados sobre o assunto e das instruções por que se fez proceder ao 
recrutamento, bem como as respostas do governo da província. 

A 21 de agosto foi lida a longa resposta do ministro por ordem do 
imperador. 1) O Governo já deu as providências prometidas, ordenando-
se a remessa <los recrutas não fosse feita diretamente para o Rio, mas 
levados a Pernambuco para ali, com a mudança do clima, se destruir o 
gérmen de enfermidade com que saem. Isto tem sido executado. 2) O 
Governo não pediu recrutas ao Ceará. As autoridades dali foram quem 
propuseram, como medida salutar, que fossem dali tirados até três mil 
indivíduos, o que muito útil seria aos mesmos em particular por se 
livrarem assim do flagelo da fome, e ao sossego geral da província, por 
se evitarem em parte as desordens, que em crises tais aparecem sempre 
na classe pobre. 3) As diligências foram entregues simultaneamente ao 
presidente e ao comando das armas, pois que este tinha também de 
mandar recrutas, dos que já tinham praça assente. 4) Finalmente que 
se não mandou suster a remessa de 3. 000 recrutas, mas ordenou-se que 
fosse feita pela forma acima dita, e nem ordens se têm expedido que 
façam violento, ou em prazo marcado, o recrutamento. Acrescentava 
que o Governo tem mandado socorros em dinheiro, mantimento e va-
cina para diminuir os males produzidos pela horrível seca. Que estes 
males parecem emanados. de causas físicas, como se conhece pela mor-
tandade de Aracati. 

26/171 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Propõe que seja entregue aos Bispos a inspeção das faculdades de 
direito e não aos presidentes das províncias. 

"Os Bispos são sempre homens de letras e os presidentes 
nem sempre o são. Os Bispos são permanentes e mais livres 
do estrépito dos negócios e, por estas razões, mais próprios 
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Volta a insistir na idéia da criação do curso na capital do Império; 
apoiando uma emenda de Clemente Pereira. 

14 de agosto de 1826, t. IV, p. 134-135. 
N.&C. 

O subsídio literário é o imposto criado por Pombal para a criação 
dm, Escolas Régias, que substituíram os estabelecimentos jesuíticos. Curio-
so notar que em 1826 essa renda não estava sendo aplicada totalmente 
na instrução, dando um saldo apreciável ao Tesouro. A emenda não 
foi aprovada. 

26/173 JOSE CUSTóDlO DIAS 

"Eu não me posso conformar com a cláusula, que esta-
belece o artigo, de terem 400$000 réis de renda anual aqueles 
que são eleitos juízes de fato. Eu já por muitas vezes me te-
nho declarado contra a prática, ou antes abuso e monopólio 
de se excluírem dos empregos honrosos e úteis os cidadãos 
que não têm riquezas; torno a sustentar a mesma opinião: 
"Pois o merecimento do cidadão mede-se pela renda que 
tem? - Pois os talentos e as virtudes recomendadas pela Cons-
tituição estão dentro de um burra de dinheiro? ... " "Que é 
que sucede com os filhos desses capitalistas, desses altos fun. 
cionários, desses chamados grandes, desses titulares? é raro 
que não seja um estúpido, um perfeito ignorante." 

Envia emenda: 

"Proponho por emenda que sejam admitidos para mem-
bros dos jurados os que tiverem cem mil-réis de renda anual." 

14 de agosto de 1826, t. IV, p. 137. 
N.&C. 

Foi apoiada. 

MIGUEL JOSÉ REINAUT26/174 

"Nenhuma proibição têm os eclesiásticos para inte1vir 
na formação das leis civis. Para defender as suas vidas e o 
estado em que vivem são autorizados pela lei natural e pelos 
cânones. Porém para servirem de acusadores e juízes, mí1xime 
em delitos de sangue, não. Está acabada a questão." 

14 de agosto de 1826, t. IV, p. H l. 
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N.&C. 

Ver intervenção seguinte. 

26/175 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Insiste 11a inconveniência de empregar os eclesiásticos nas funções 
judiciárias. O apóstolo recomenda que não se derivem de seu minis-
tério: Nemo se unquam negotiis sccularibus etc. Uma coisa é colaborar 
na feitura das leis, outra é aplicar a lei criminal: 

"Outra razão de igual peso é o ódio que resulta aos ecle-
siásticos de exercerem esse emprego de juízes criminais. O 
mesmo apóstolo os adverte contra isso e lhes recomenda que 
não dêem motivo algum de suscitarem contra si o ódio pú-
blico, para serem ouvidos na cadeira da verdade com aquela 
atenção que merece a palavra de Deus." 

Contra a participação dos eclesiásticos nos júris de imprensa. Por 
sua profissão, eles devem ser perfeitos imitadores de Jesus Cristo. Não 
devem ser juízes em causas criminais, em causas de sangue e nem de 
<lCusadores. Podem servir ao bem do Estado e foram para isso expressa-
mente dispensados pelo Concílio de Trento. Os párocos e bispos podem 
ser empregados no serviço da nação, havendo necessidade, pois o bem 
do Estado prevalece. Todas as vezes que o estado civil precisar do ser-
viço deles, devem ser convocados. Há grande diferença entre exercer 
funções legislativ<1s e judiciárias. 

"Para defender a minha vida ou minha pátria, não só 
tenho direito, mas sou obrigado pelas leis divinas e humanas. 
Então posso pegar uma espada e sair ao encontro do inimigo." 

14 de agpsto de 1826, t. IV, p. 141. 
N.&C. 

D. Marcos insistia na tese do Pe. Reinaut, contra a posição de 
Cunha Matos, que não via inconveniente na nomeação de padres para 
juízes criminais, de vez que podiam fazer as funções de legisladores fa-
zendo leis cm que pode haver efusão de sangue. 

26/176 D. MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA 

Protesta contra a proposta de Paula e Sousa de se instalarem os 
cursos jurídicos nos conventos. 
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''Há em São Paulo", <liz Paula e Sousa "alguns conventos bastante 
espaçosos e cheios <le cômodos e ocupados por um ou dois religiosos, 
e por isso já por vezes têm servido de aquartelamento às tropas sem o 
menor inconveniente dos religiosos que apenas ocupam uma ou duas 
celas." Diz Marcos Antônio: 

"O Governo não pode tomar os conventos regulares [ ... ] 
Tanto os particulares como as corporações têm, em sua ple-
nitude, o exercício do direito de propriedade." Se os religio-
sos por vontade quiserem ceder as suas casas, então, muito 
bem. Mas tomar, não." 

Além do mais, parece-lhe que estas medidas cabem ao Governo. 

14 de agosto de 1826, t. IV, p. 144.  
N.&C.  

O Governo aproveitava-se do esvaziamento dos conventos e ocupa-
va-os total ou parcialmente. A Escola Naval funcionou longo tempo 
no Mosteiro de São Bento, o Arquivo Nacional, no Convento de Santo 
Antônio. Os cursos foram instalados em conventos. Os franciscanos, 
em São Paulo, perderam recentemente a questão para recuperar a Fa-
culdade de Direito. Quando os cursos jurídicos foram transferidos para 
Recife, os beneditinos de Olinda escaparam de perder o seu mosteiro. 
lsto sem falar cm seminários. O de São Joaquim foi transformado no 
Colégio Pedro II, sem ninguém pensar no patrimônio de origem pia. 
Vários conventos e igrejas acolheram tropas . 

26/li7 .JOS~ CUSTóDIO DIAS 

Concorda com Lino Coutinho que os religiosos não têm direito aos 
conventos: 

"Que quer dizer um convento de frades com imensas ri-
quezas, para sustentar o luxo, a ociosidade de meia dúzia de 
homens, quando todo o povo está na miséria? Essas irman-
dades gozando de grossas rendas e aplicando-as a fogueteiros, 
armadores, cerieiros etc., e os pobres morrendo de fome! E 
a mocidade sem instrução, sem educação! Isto algum dia 
foi espírito de religião? Bona ecclesiasticorum patrimonia .mnt 
pauperum. E gasta-se com os pobres?" Gasta-se no luxo, na 
perversidade, no fausto e nas vaidades mundanas. Portanto, 
não podem ser empregados estes bens melhor do que na edu-
cação e na instrução da mocidade. " 

14 de agosto de 1826, t. IV, p. 144. 
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N.&C. 

Os primeiros anos de Independência foram de depressão, com "crise 
da economia brasileira, principalmente no norte do país, decaído com 
a perda do mercado metropolitano" (34) • 

Todas as ordens religiosas estavam em declínio em matéria de vo-
cações no fim do século XVIII. Daí a tentação do Governo em se 
apossar dos conventos vazios. Alguns caíram em ruínas (Macau, Angra 
dos Reis). Nada mais melanc<'>lico do que a descrição de Frei Pedro 
Sinzig, OFM, do estado em que os alemães que vierem restaurar a vida 
conventual encontraram os conventos da Bahia (ªs). 

I\o clero secular, havia também crises. O Dr. José Barbosa de Oli-
veira, advogado famoso na Bahia, defensor dos inconfidentes baianos, 
sendo viúvo, foi induzido pelo arcebispo a ordenar-se. Foi cônego, vigá-
rio capitulàr da Bahia e desembargador da Relação Eclesiástica. O pa-
triarca dos Melo Franco em Paracatu foi também ordenado já idoso, 
porque o bispo precisava de padres prestigiosos. Há um ofício triste 
do arcebispo da Bahia sobre a falta dos padres, escrito ao ministro da 
Marinha e Ultramar em 1805 (36). 

O fato que o Pe. Dias denuncia não é incomum na história das 
Ordens Religiosas. Instituições que, através de séculos, acumularam 
grandes patrimônios, com doações pias e legados que i·ecebiam, perdiam 
às vezes o sentido de sua vocação priineira, de servir ao povo de Deus, 
mesmo quando este povo era atorme111tado por crises de miséria. Não 
ocorreria a ninguém naquele tempo que menos de um século depois 
haveria no Brasil uma revivescência 11rilhante da vida monàstica. 

26/178 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A propósito da discussão do projeto destinado a socorrer as viúvas 
e filhas dos oficiais militares, firma s·µa posição: 

"Eu não posso admitir tanta generosidade nas circuns· 
tâncias em que se acha a nação, por mais franco e liberal 
que eu seja. Reconheço q4e os filhos devem alimentar seus 
pais, e os irmãos aos irmãos: porém nem a nação tem essa 

(34) SIMONSEN, ROBERTO: História Econômica do Brasil. 3.ª ccl. São Paulo, 
Companhia Editora Nacional, Coleção Jkasiliana, 1957, p. 15. 

(35) Cf. Memórias de 11m frade. Petrópolis. Editora Vozes, 1917. 
(36) Cfr. foventário dos documentos relatii1os ao Brasil. (Lisboa, Arquivo da Ma· 

rinha e Ultramar). Rio de Janeiro, J3iblioteca Nacional, Vol. V, Doe. '.!7.485. 
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obrigação tão rigorn~a. nem tem os meios necessários. Se 
acarn se for dar esses meios soldos a \'iúvas. filhas, m:íes e 
irmãs dos militares, então o soldo do exército dos mortos scr;'1 
maior que o do exército vivo. Dar-se à mulher, à filha, it 
mãe, irmãs! Logo são chamadas as primas·, tias e avós ... 
(risadas nas galerias). Isto não pode ser. Em tais Gtsos direi: 
qüem quer fazer tudo, não faz nada. É necessário dar pou-
co, para haver que dar: do contrário fica tudo reduzido a 
palavras. Portanto eu proponho a supressão deste artigo". 

14 de agosto de 1826, t. IV, p. 145. 

N.&C. 

Estava em discussão uma emenda estendendo os benefícios da pen-
são "às mães, viúvas, irmãs solteiras dos oficiais-militares que eram por 
eles socorridas e amparadas". É contra essa emenda que se insurge o 
Pe. Custódio Dias, o qual retomou logo a palavra por rebater o depu-
tado José Gervásio de Queiroz Carneiro, aliás militar, que falou contra 
a supressão do artigo. Na sua réplica, o Pe. Custódio Dias observa 
que se trata de um benefício "que a nação dá só em atenção ao estado 
de desgraça cm que fica a família de um benemérito militar, que serve 
à sua pátria; mas não é para dar direito de herança aos parentes desse 
militar. Esta lei é de mera eqüidade, de mera caridade, e por isso não 
pode chegar a tanta gente. A nação não tem, está empenhada, não 
pode ser tão generosa, como devera e como podera ser, se os roubos 
püblicos, se as despesas enormes, que se têm feito em objetos de sua 
ruína, a não tivessem reduzido ao estado de miséria, a que a vemos 
reduzida. Se algum dia ela se remir deste estado de desgraça, ela aten-
derá melhor àqueles, que se distinguem em a servir hem (Aj}IJiado, 
apoiado)." Mas abaixo, o Pe. Custódio Dias volta sobre sua emenda 
propondo a supressão do artigo, com novo argumento: se se trata de 
socorrer a necessidade, "quantos precisam que a nação lhes preste algum 
socorro e contudo ninguém deles se lembra? Quantas famílias vivem na 
indigência, porque os seus chefes pelo amor de sua pátria se sacrificaram 
por ela, foram perseguidos, deportados ou mortos pela mão férrea do 
despotismo e da tirania? Entretanto, Sr. Presidente, ainda ninguém se 
lembrou nesta casa de propor socorros a esses desgraçados, que sofrem 
por amor da nação. Talvez seja pelo temor de vir a sofrer igual per-
seguição. Portanto não me digam que se deve ampliar este benefício 
às mães e irmãs dos militares; não são só estas, que precisam. Não se 
poder dar a todos, dá-se o que pode ser" (Anais, IV, 148). 

O artigo foi aprovado na parte referente às mães dos oficiais-mili-
tares, sendo excluídas as irmãs (Anais, IV, 149). 
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26/180 D. MARCOS ANTôNlO DE SOUSA 

Pronuncia-se a favor da pensão aos órfãos do desembargador. 

Trata-se de uma soma pequena que não fará diferença 
nas despesas do Império, e não de uma soma destinada a 
atender a todos os servidores do Estado. O desembargador 
fez relevantes serviços à nação e muito contribuiu para a 
nossa independência e para ser aclamado na Bahia o nosso 
imperador. Eu então estava em Lisboa, mas lá mesmo tive as 
notícias dos seus grandes esforços e dos perigos por que passou 
a bem da pátria[ ... ] Autorize-se o governo para dar 800$000 
que é a metade do ordenado que tinha o finado desembar-
gador para se repartir igualmente por seus quatro filhos. 
Este benefício é tão justo que nem o Senado nem o trono 
se oporão a ele. 

16 de agosto de 1826, t. IV, p. 152. 

N.&C. 

D. Marcos se opõe a uma proposta ,do deptuado Luiz Augusto May, 
sugerindo que se adiasse a discussão, esperando a apresenta(;ão do budget 
do Império, para fazer uma lei atendendo a todos os casos semelhantes. 

Tratava-se do desembargador Antônio José Duarte de Araújo Gon-
dim, que foi juiz em Minas Gerais e Bahia, membro da junta governa-
tiva de Cachoeira em 1823; neste mesmo ano foi também deputado à 
Constituinte e no ano seguinte, desembargador da Casa de Suplicação 
do Rio de Janeiro. Foi escolhido representante de Pernambuco ao l.º 
Senado depois do Império, em 1826, falecendo 9 dias depois. Na sessão 
do dia seguinte, D. Marcas voltará sobre o assunto: "eu quisera é, que 
j:í é j{t o Governo desse a metade do ordenado que vencia o falecido 
desembargador, independentemente dessas formalidades. 

Enquanto se legalizam os serviços, não estão esses órfãos sofrendo 
fome e nudez? Esses ôrfãos são filhos do Estado: a nação deve alimentá-
los, deve pagar-lhes os serviços que fez seu pai". Sugere mesmo urna 
subscri(;ão em favor dos órfãos (Anais, IV, 170). Decidiu por uma indi-
cação ele Lino Coutinho: "Que S<.: envie ao Governo o requerimento 
para que. legalizados os serviços, o Governo decrete a remuneração pe-
cuni:íria dos ditos serviços, sujeitando depois à Câmara a dita decretação, 
p<ira obter aprovação, na conformidade da Constituição, art. 102, § 11" 
(Anais, IV, 171). A posição de D. Marcos ficou prejudicada, preva-
lecendo o ponto ele vista do Pe. Custódio Dias. 

170 



26/181 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Admite a doutrina do artigo em discussão, quanto ao número <le 
jurados que o autor e o réu podem recusar uma primeira vez sem apre-
sentar as causas da recusa. Diverge porém da possibilidade de 2.ª e 3.ª 
recusas não motivadas: 

"O meu fim é evitar que no caso de 2.ª ou 3.ª julgação 
venham a faltar os juízes; e esta hipótese pode muito bem 
verificar-se. Para conceder-se essa faculdade tão ampla, como 
quer o projeto, seria necessário que se prevenisse desde já 
que os recusados fossem logo substituídos por outros juízes 
o que talvez se não possa verificar com facilidade ou que 
se explicassem quais são aqueles que se podem recusar livre-
mente". 

16 de agosto de 1826, t. IV, p. 154. 

N.&C. 

Voltava-se à discussão da lei sobre liberdade de imprensa, que no 
seu art. 6.0 previa: "Lidos os nomes, poderá o autor ou promotor re-
cusar a metade dos eleitos sem motivar a recusação e o réu duas terças 
p<irtes: este poderá recusar até terceira vez sem motivar, o autor somen-
te até a segunda" [ ... ] O artigo foi aprovado, salva a redação (Anais, 
IV, 155) . O Pe. Soares da Rocha, que tinha prática de tribunais, inter-
vém outra vez a propósito do art. 7.0 da mesma lei, demonstrando ser 
curto o prazo de 8 dias para a convocação dos jurados, dada as distân-
cias de certos distritos com 20 e 30 léguas de extensão. 

26/182 .JOSf: RIBEIRO SOARES D.\ ROCHA 

Como relator da Comissão de Minas e Bosques, assina, com os 
outros membros da mesma comissão, I•erreira França e Pereira de Melo, 
um parecer sobre o plano de mineração de ouro na Província de Goiás 
oferecido por um dos membros do Governo da mesma província: 

"Não deve passar a ulterior discussão, porque tendo por 
fim formar companhias de mineração com recrutamento e 
foro militar, só servirá· de vexar os povos da província pelas 
arbitrariedades, que se cometeram no recrutamento, nenhum 
lucro conseguirá, por ser o trabalho forçado, e dispendioso, 
e finalmente se opõe à Constituição." 

17 de agosto de 1826, t. IV, p. 180. 
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t\. &C. 

O plano previa: "Formar-se-ão companhias de homens vadios ou 
suspeitos por qualquer motivo, recrutados pela polícia da província, que 
pod em vigor todas as leis a respeito. - Os recrutados terão praças 
como soldados de linha e serão presos como desertores nos lugares da 
província em que aparecerem. - Serão também recrutados para as mes-
mas companhias os índios de ambos os sexos domesticados, e os que 
se domesticarem. - Tais companhias gozarão de foro militar. - Serão 
dirigidas por homens de melhor fé da província, e inspecionadas anual-
menle por um dos membros do Conselho do Governo. - Do ouro apu-
rado se pagarão o 5.0 , as despesas feitas e que se fizerem e o resto se di-
vidirá pelas companhias segundo os pontos diários. - Finalmente sendo 
tais companhias por conta da Fazenda Nacional, reverter{! para a mes-
ma todo o lucro e os trabalhadores ganharão somente o soldo de soldado". 

Como se vê, tal projeto abriria ensejo a uma era de violência con-
tra os índios empregados à força nas minas, de cambulhada com a es-
cória da colonização, reeditando-se as cenas dantescas da colonização 
espanhola profligadas por Las Casas. 

26/183 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 
1 

Referindo-se ao discurso de um nobre deputado na Câmara: 

"[... ] Vejo ainda insi~;tir-se na idéia de não confiar aos 
párocos os atestados sobre a morigeração dos seus fregueses. 
Responderei a alguns dos argumentos do honrado preopinan-
te. Ele compreendeu toda a classe eclesiástica debaixo de suas 
qualificações, isto é, ignorantes e fanáticos ou hipócritas e 
para apoiar a opinião da ignorância afirmou que o clero só 
lia o Larraga. Eu não sei que predileção tem o honrado 
membro pela teologia do Padre Larraga, pois tenho obser-
vado que todas as vezes qul'.! se trata de matérias eclesiásticas, 
aí arrasta sempre o casuísta espanhol. Acaso o ilustre depu-
tado não terá notícia de ou~ros, ou aprenderia por este alguns 
princípios de teologia escol{1stica? [ ... ] Só direi que o povo 
do Brasil tem já respondido de antemão a tão gratuitas injú-
rias, honrando os eclesiàstic:os com a sua escolha e confiança 
para mui altos empregos e com especialidade para virem sen-
tar-se neste augusto recinto, como órgãos de sua vontade e 
defensores de seus direitos [ ... J Que haja alguns eclesiásticos 
fanáticos ou hipócritas, eu não negarei, mas nunca é lícito, 
em boa lógica, concluir dos vícios do indivíduo contra a 
classe inteira [.. · l e se eu quisesse aplicar o argumento do 
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honrado membro às demais classes da sociedade, não haveria 
nenhuma isenta de increpações, porque nenhuma há tão feliz, 
onde se não ache misturado o bem e o mau, o homem de bem 
com o perverso e depravado". 

O ilustre preopinante argumentou que os clérigos são 
hoje os herdeiros da defunta inquisição: 

"Esta observação poderia convir ao clero daqueles países 
onde a inquisição exerceu sua fatal influência, mas não no 
clero do Brasil onde nunca existiu semelhante tribunal. 
(Apoiado). É notável que se invoque [ ... ] a idéia odiosa 
da inquisição todas as vezes que se propõe qualquer meio de 
coibir a imoralidade pública e que taxe de inquisitorial a 
inspeção e a vigilância que devem empregar as autoridades 
para refrear a devassidão e a licença de costumes". [... ] 
"Como se pode chamar inquisição a censura que os pastores 
da Igreja exercitavam em virtude do seu ministério, admoes-
tando, corrigindo e repreendendo em toda a paciência e 
doutrina, como diz o apóstolo?" [ ... ] "Ouvi, porém que os 
párocos poderiam servir-se para esses atestados dos conheci-
mentos adquiridos no tribunal da penitência. 

Oh, Sr. Presidente, é possível f{UC se avance aqui tal 
proposição! Pode jamais presumir-se f{Ue os párocos recorram 
a este expediente iníquo, abomi1dvel, pérfido, sacrílego e 
tão altamente condenado pelas leis da Igreja, que o não acl-
mite nem ainda no caso extremo de defender a salvação <la 
pátria da revelação do sigilo sacramental!" [ ... ] "Demais, ou 
essas atestações são necessárias, ou não. Se não são necessá-
rias, acabemos com isso; dê-se o dinheiro da nação indistin-
tamente à viúva honesta, que edifica o público pela regula-
ridade dos seus costumes e àquela. que o escandaliza com 
sua conduta imoral e debochada; e se são nccess;írias, como 
me parece, em quem poderá recair melhor a presunção de 
informar com verdade e conhecimento de causa, do que no 
pároco, cujo testemunho tem toda a fé em direito, não só 
no que respeita aos registros públicos <las épocas ou circuns-
tâncias mais notáveis da vida humana, como o nascimento, o 
casamento e a morte, mas também em todas aquelas causas, 
que têm relação com o exercício do seu ministério? Disse fi-
nalmente um nobre deputado, que os párocos só devem ocupar-
se em pregar, confessar, e dizer missa e não cm atestar a 
vida dos seus paroquianos. 

Observarei de passagem <1ue isto está em contradição com 
a justa confiança que o povo brasileiro tem deposÍL'do nas 
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luzes e virtudes Jos eclesiásticos, encarregando-os, como já 
disse, das mais nobres funções da sociedade política; mas em-
bora seja confinado o ofício do pároco nas raias do poder 
espiritual, embora sejam dispensados do oneroso encargo· dessas 
atestações que muitas vezes s!Í fundirão inimizades; não se diga 
que o seu testemunho não merece fé, ou que eles prostituirão 
a santidade do seu ministério até profanar e violar o sigilo 
sacramental. Tire-se aos párocos, torno a dizer, semelhante 
ônus de atestados ou informações, mas não se leve tão longe 
esse processo de espiritualização do poder da Igreja, que afi-
nal ele venha a ficar destruído e aniquilado." 

18 de agosto de 1826, t. IV, p. 184-186. 
N. &C. 

Discutia-se o projeto de socorro das vmvas e órfãos de oficiais mili-
tares. Lino Coutinho apresentava emenda exigindo um atestado de boa 
conduta do pároco, emenda im,pugnada por vários deputados e com es-
pecial veemência por Batista Pereira. A emenda de Lino Coutinho não 
foi aprovada. 

D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Apresenta parecer, assinado pelos rrembros das Comissões Ecles.iás-
tica e de Instrução Pública, D. Marcos Antônio de Sousa, Januário da 
Cunha Barbosa e Mons. Pizarro, contrário ao projeto de Lino Coutinho, 
que mandava criar escolas de ler, escrever e contar, catecismo e prendas 
femininas nos conventos de religiosas, por julgá-lo em oposição às leis 
canônicas sobre a clausura. O parecer apresenta projeto substitutivo: 

"l - Haverá em cada recolhimento de educandas uma 
escola para meninas, onde se ensine a ler, escrever e contar, 
o catecismo da doutrina cris·~ã, coser e outras prendas neces-
sárias e próprias do sexo feminino. 2 - A escola será divi-
dida em três classes, a prime\ra será de ler, escrever e contar, 
e doutrina cristã, a segunda de coser singelo, a terceira de 
bordar e outras curiosidades. 3 - As mestras destas três 
classes serão as mais aptas e idôneas dentre a recolhidas para 
o respectivo ensino, da mais rigorosa conduta e de paciência 
conhecida." 

Seguiam-se medidas administrativas, e finalmente o art. 6.º dizia: 

"Estas disposições não s~o aplicáveis às casas ou conven· 
tos de religiosas, onde só poderão admitir a educação de 
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meninas como pensionarias, sujeitando-se à mesma clausura 
das religiosas durante o tempo de sua educação. - 4 de 
agosto de 1826. 

18 de agosto de 1826, t. IV, p. 192. 
N. &C. 

O substitutivo aceitava a idéia do projeto, não porém para os con-
ventos, mas para as casas de recolhimento. 

Lino Coutinho indignou-se com o substitutivo. O que ele queria 
exatamente era transformar os conventos, que ele considerava inúteis, 
em colégios, para "tirar algum proveito destas casas". Queria que as 
freiras "se prestem a esse serviço público." O substitutivo lhe parece 
"inexeqüível e inútil." Critica severamente os conventos e não com-
preende em que uma escola, ainda junto às portarias, perturbe as reli-
giosas. "Vejo as religiosas fora dos conventos muitas vezes, e até bem 
longe das casas; eu as vejo conversar à grade e empregar-se nessas con-
versações tardes inteiras. Assim não se perturba a sua regra. [ ... ] Mas 
em se ocuparem no ensino das pessoas de seu sexo, sim!" Os recolhimen-
tos são casas de correção e onde se não admitem as educandas senão por 
paga." Acha melhor não passar o projeto. 

26/185 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Defende o parecer anterior da Comissão Eclesiástica: 

"Há uma lei eclesiástica que proíbe que qualquer reli-
giosa professa saia do seu claustro sem licença ou beneplá-
cito régio." 

Não pode aceitar o projeto de Lino Coutinho. 

"O corpo Legislativo não pode revogar as leis eclesiás-
ticas". [... ] "As religiosas devem-se dedicar inteiramente ao 
cumprimento exato da sua instituição, e para isso retiram-se 
do mundo e procuram a clausura, para se entregarem intei-
ramente à oração, e à vida conte~lativa: não podem por-
tanto derivarem-se deste instituto para se entregarem a qual-
quer outro emprego, ainda que seja útil à sociedade". [... ] 
"Mas útil à sociedade é certamente que aquelas casas se con-
servem em toda a sua pureza e em rigorosa disciplina"'. 

18 de agosto de 1826, t. IV, p. 193. 
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>i. & e. 
Inicia-se aqui um largo debate sobre os conventos, especialmente 

femininos no Brasil. Nenhum dos deputados leigos admite a utilidade 
de ordens contemplativas. 

Tratava-se de um projeto mandando "aproveitar" os conventos fe-
mininos, criando neles colégios e orfanatos. Alguns realmente estavam 
em grande abandono. Havia freiras que viviam fazendo doces, licores e 
f! ores artificiais. 

O projeto foi estudado pela Comissão Eclesiástica e de Instrução 
Pública (Ver intervenção anterior). 

2fi / J8() D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

A Assembléia Constituinte preparara um projeto-de-lei sobre liber-
dade de imprensa. Não chegou a aprová-lo porque foi dissolvida antes. 
O Governo foi então obrigado a tomar uma providência, publicando um 
decreto dando força de lei ao projeto da Assembléia Constituinte, com 
a chíusula porém de durar somente a sua força até a instalação da 
Assembléia Legislativa. 

Tendo sido esta instalada em 1826, ocorreu a dúvida se o decreto 
continuava em vigor. Consultada a respeit?, a Comissão de Legislação deu 
parecer afirmativo, que na sua opinião: 

"Deve ser tfücutido e aprovado e remetido depois ao 
Senado, para ser levado à saqção Imperial, visto que a lei, 
que estamos a discutir, não poderá concluir-se tão cedo. Este 
projeto da Assembléia Constituinte não é perfeito, eu o reco-
nheço e confesso, porém enquanto não temos uma lei melhor, 
deve ser observado. 

:~. &C. 

De fato, a 11 de setembro de 1826, foi aprovado um decreto de-
clarando em vigor a lei elaborada pela Assembléia Constituinte. 

~fi/187 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Julga que deve ser aprovado o projeto vindo elo Senado, por conter 
i;wa medida sábia e justa: 

"Ninguém ignora que nem todos os filhos do Brasil, 
ausentes, poderão regressar dentro daquele prazo e por isso 
não devem perder o foro que a Constituição lhes concede. 
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Quantos, porque não puderam liquidar os seus cabedais, 
deixaram de obedecer? E por isso hão <le incorrer cm uma 
pena tão grave, como é a perda do foro de cidadãos. 

Quantos não teriam a notícia desta proclamação? Quan-
tos por moléstia e outros impedimentos? Se porém deixaram 
de vir, podendo ou porque não quisessem seguir a sorte ela 
sua pátria, ou porque se empregassem no serviço estrang·eiro; 
em tal caso estão compreendidos no art. 7.0 da Constituição 
e com muita razão estão excetuados por este projeto". 

Dá a razão de seu apoio ao projeto: 

"Acaso o Brasil terá tão grande cópia de cidadãos, que 
possa desprezar os seus filhos que o procuram, ainda que 
com alguma demora de ausência? Nós não estamos nas cir-
cunstâncias de desprezarmos os nossos patrícios, que sem culpa 
não acudiram à voz da pátria que os chamou: devemos abrir 
os braços e recebê-los como irmãos". 

19 de agosto de 1826, t. IV, p. 205. 

N.&C. 

O projeto do Senado dizia: "Devem julgar-se compreendidos nos 
termos do art. 6.0 , § I.0 da Constituição do Império e haver-se por ci-
dadãos brasileiros aqueles que, tendo nascido no Brasil e residindo no 
estrangeiro na época da declaração da Independência, regressaram ou 
regressarem ao Império depois do prazo de seis meses". "Em procla-
mação datada de 8 de janeiro <le 1823, D. Pedro 1 marcara o prazo de 
6 meses para o regresso ao Brasil daqueles que, tendo nascido aqui, 
encontravam-se no estrangeiro por ocasião da Independência. O art. 6.0 , 

§ l.º da Constituição, considerava cidadãos brasileiros os que "no Brasil 
tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos ainda que o pai se_ja 
estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço à sua nação". O 
art. 7.0 , ao qual se refere D. Marcos, previa a perda da cidadania para 
os que se naturalizassem em país estrangeiro, ou que, sem licença do 
Imperador, aceitassem emprego, pensão ou condecoração de qualquer 
governo estrangeiro. O Pe. Soares da· Rocha admira-se da oposição ao 
projeto do Senado, de vez que requerimento de brasileiros nas condições 
previstas no projeto já foram atendidos pela Câmara. Não vê como se 
possa apelar para a proclamação <lo Imperador para o projeto: "Para 
mim certamente não há dúvida alguma que a proclamação não limita 
a Constituição, e que se aquela proclamação teve força de lei penal, já 
expirou a sua disposição, e deixou ele ter vigor, logo que se publicou a 
Constituição" (Anais, IV, 206). 
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26/188 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Em discussão o art. 12 do projeto-de-lei extinguindo o foro pessoal. 
Cunha Matos apresentara uma emenda: "Os soldados, que foram postos 
à ordem das justiças civis, ficarão nas prisões militares. Esta disposição 
é aplicável aos milicianos, quando os corpos estiverem reunidos e sem-
pre àqueles oficiais, que, das tropas pagas, passaram à 2.ª linha". 

Propõe emenda aditiva concedendo à classe eclesiástica o mesmo 
favor: 

"1.0 - Deve ser extensivo aos eclesiásticos o favor con-
cedido aos ministros, isto é, quando cometerem crimes, devem 
ser presos nos aljubes, executadas as prisões por ordem das 
autoridades eclesiásticas, às quais devem ser dirigidas cartas 
dos magistrados. 2.0 - Nunca devem ser presos na ocasião 
dos ofícios divinos, nem os párocos e coadjutores sem estar 
providenciada a cura das· almas". 

21 de agosto de 1826, t. IV, p. 211. 
N.&C. 

O aljube era a pnsao especial dos eclesiásticos. Note-se que o Pe. 
Marcos não defende privilégios para os padres condenados, mas rega-
lias de prisão quando ainda detidos para inquérito, direito de não se-
rem detidos em prisão comum, tal como se dá ainda hoje com militares, 
ainda que na reserva, diplomados em ',escolas superiores ou comerciantes 
matriculados. A proposta foi apoiada. 

J 
26/189 D. MARCOS ANTôi\llü DE SOUSA 

Defende as emendas que acabara de apresentar: 

"Conservar-se um cidadão nesta ou naquela prisão antes 
de ser julgado, é coisa indiferente. Não só as cadeias pú-
blicas, como os calabouços e aljubes são prisões da nação. 
Os cidadãos detidos em qljlalquer das mesmas antes da sen-
tença, se não consideram réus, mas ali se acham, enquanto 
se examina por um processo judicial o crime, que lhes é 
imputado. Devem ser julg<JfdOs em conformidade das leis es-
tabelecidas e sofrer a pena imposta, sem que algum privilé-
gio os possa valer: esta é \il igualdade da lei a respeito dos 
cidadãos de todas as classes". [... ) "Não posso descobrir mo-
tivo razoável, porque cidaqãos destinados a exercer as mais 
altas funções na sociedade enquanto se averígua seu pro-
ceder suspeito de criminalidade, estejam em custódia mistu-
rados com facinorosos apinhados em hórridas masmorras. 
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Segundo o siste!lla jurado, privilégios têm sido coHce-
didos a cidadãos de diversas classes. Foi concedido um foro 
privilegiado aos Ilmos. Srs. deputados e senadores, ministros 
e conselheiros de Estado. Um tribunal será criado para jul· 
gar os diplomatas e presidentes das províncias. E por que se 
disputará aos ministros do rei celestial um favor, que tem 
sido concedido pelos mais sábios legisladores?" 

Não considera entretanto que esse assunto mereça agora tanta aten-
ção da Câmara a respeito do clero: 

"Quanto mais importante, no meu entender, seria que 
este respeitável corpo Legislativo discutisse algum projeto, 
que regulasse o número dos eclesiásticos indispensáveis às 
verdadeiras necessidades da religião santa, que professamos! 
Regulando o número suficiente (à ordem) dos que elevem 
servir ao altar não somente se evitaria que mãos impuras 
tocassem os altares do Senhor (à ordem, à ordem), como tam-
bém o sacerdócio seria mais honrado pela pureza dos seus 
costumes e teria aquela perfeição, que a dignidade de suas 
funções exige. Se, pelas deliberações desta augusta Câmara, 
fossem acrescentadas as côngruas (à ordem) dos pobres curas, 
aquelas bocas que somente se devem abrir para anunciar os 
dogmas da religião e as verdades da moral santa, se não avil-
tariam em mendigar a substância, que o Estado deve con-
tribuir para os que o servem. Se os subsídios pecuniários 
fossem aplicados à educação do clero, desaparecendo muitos 
abusos, que são provenientes da falta de luzes, de alguns 
ministros da Igreja, se firmaria a base da felicidade pública, 
e seria considerada a ilibada majestade da religião". 

Volta a insistir em sua emenda, especialmente no seu § 2,0 , lou-
vand0-se na autoridade de Blasckstone. Prefere entretanto que a matéria 
seja adiada, para quando se organizar a instituição dos jurados, podendo 
assim o assunto ser objeto de maior consideração. 

21 de agosto de 1826, t. IV, p. 216-217. 
N.&C. 

A intervenção nos dá uma idéia da maneira corrente de entendei 
a situação da Igreja com relação ao Estado, no tipo de cristandade que 
o Brasil recebera de Portugal. O sacerdote é um funcionário público" 
"serve ao Estado", o qual, por sua vez, deve contribuir para a manuten-
ção elo clero. O clero "anuncia os dogmas da religião", a qual é uma 
"das firmíssimas colunas do Estado". O Estado pensiona o clero para 
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que continue a desempenhar sua função de sustentáculo do regime. A 
Igreja pleiteia do Estado as côngruas para o seu clero: at~ndida, vê o 
seu dero atrelado à máquina administrativa; não atendida, vê "as bocas 
que se devem abrir para anunciar os dogmas [ ... ] se aviltarem em men· 
digar a subsistência". O eclesiástico baiano representava um passado 
e uma tradição que se tornavam incômodos para a Igreja em face do 
crescente processo de laicização da cultura. É em contraste com o pa-
recer de Marcos Antônio de Sonsa que se pode compreender melhor a 
violenta ousadia da intervenção que se segue de José Custódio Dias. 
As duas intervenções estão separadas por uma ruptura definitiva: de 
um lado, uma visão de cristandade; de outro, a visão de uma Igreja 
que deve encontrar sua posição na nova cultura que se laicizava. 

A emenda não foi aceita e o projeto para a extinção do foro pessoa. 
passou a 3.ª discussão. 

26/190 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Impugna a emenda de D. Marcos: 

"[ ... ] que tem a religião com csLes privilégios de foro, 
e de prisões separadas? Eu quererei sempre que os ministros 
da Igreja sejam respeitados,' sejam sustentados decentemente 
pela nação, porém enquanto: são dignos ministros da religião 
(Apoiado); porém criminos9s, hão de ser tratados como os 
mais cidadãos criminosos [ ... ]" 

Se os mais cidadãos, ou criminosos ou suspeitos de cri-
mes, estão sujeitos às prisões públicas, os eclesiásticos em igual 
caso o devem. Eu sou eclesiástico, Senhor Presidente, e não 
temo as cadeias públicas. Temo, sim, o privilégio do foro, 
que ainda conservam os eclesiásticos e que hão de conservar 
até passar esta lei. Eu estou certo que uma das principais 
causas da decadência, que c~e certo tempo para cá desgraça-
damente temos sentido na nossa religião, é certamente a in-
trodução de tantos privilégios odiosos, que se têm concedido 
aos eclesiásticos. 

"Isso, junto com a corrupção e imoralidade de muitos 
dos ministros do altar, tem feito esfriar o zelo dos fiéis e daí 
vem a falta de respeito que se nota nos eclesiásticos. Praza a 
Deus que eu pudesse fazer uma emenda à constituição ecle-
siástica relativamente ao seu foro e às suas penas". [ ... ] 

"Um eclesiástico, antes de o ser, é cidadão e está sujeito 
às autoridades civis. Logo que passa a ser eclesiástico, há de 
ser superior a estas leis e aµtoridades civis?" [ ... ] 
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"Eu não posso tolerar certas razões, que já se tem dado, 
dizend0-se que para aumento e duração da nossa religião, pre-
cisam de privilégios os seus ministros. Isto ou é filho da igno-
rância, ou da má fé, e é muito e muito injurioso. Ela não 
precisa de tão fracos esteios: ela teve o seu princípio no mes-
mo Deus, cresceu, chegou até nós sem privilégios; há de du-
rar "usque ad consummationem so.eculi", porque Deus assim 
o quer, e o prometeu solenemente. Todos quantos se lhe opu-
serem, hão de ficar confundidos, hão de acabar, mas ela con-
tinua ilesa, até a consumação do século (Apoiado geralmen-
te)." [... ] Os males, que têm oprimido o mundo inteiro, têm 
nascido da má inteligência que se tem dado aos preceitos do 
nosso Divino Mestre e do esquecimento dos direitos que ele 
pela lei natural concedeu aos homens, fazendo-os iguais en-
tre si. 

"Tornando agora ao ponto da questão, digo com toda a 
liberdade de um representante da nação, que as emendas pro.. 
postas são anticonstitucionais e anti-religiosas, porque Jesus 
Cristo manda pregar o Evangelho com as armas da persuasão, 
do exemplo, do martírio e não com privilégios, com carrua-
gens e com basófias e orgulho (Apoiado, apoiado)". 

21 de agosto de 1826, t. IV, p. 218-219. 
N.&C. 

O privilégio do foro, tradição medieval, foi desaparecendo no re-
gime democrático. Logo nos primeiros anos de funcionamento do Par-
lamento, os juízes especiais foram sendo extintos. Nesta primeira legis-
latura, inicia-se a discussão de dois grandes monumentos legislativos 
que derrogam dois livros das Ordenações Filipinas, o I.0 e o 5.0 • São 
eles o Código Criminal, cuja aprovação se dará em 1830, e o Código 
do Processo Criminal de 1832, que contém várias disposições de Processo 
Civil. Por este último, desaparecem quase todas as regalias do foro. 
Pelos arts. 8.0 e 324 do Código do Processo Criminal, os juízes militares 
e eclesiásticos ficaram reduzidos às causas puramente militares e espi-
rituais. Aliás, a Constituição de 1824, art. 179, § 17, já determinara: "À 
exceção das causas que por sua natureza pertencem a juízes particulares, 
na conformidade das leis, não haverá foro privilegiado, nem comissões 
especiais nas causas civis ou crimes" (37) • 

Note-se que foram rejeitados os projetos apresentados pela Comissão 
Eclesiástica, em favor do foro especial para religiosos, como consta de 
uma intervenção do mesmo Pe. José Custódio Dias, de 22 de agosto. 

(37) Cf. CAMPOS PORTO: Repertório <ln Legislação Eclesidstica. Rio de Janeiro, 
1875, p. 361. 
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Note-se ainda que se trata somente do direito à prisão especial ante-
rior ao julgamento. Mesmo isto foi negado. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS26/191 

Protesta contra a não remessa por parte dos ministros das pastas 
militares das informações para a fixação anual de forças, exigência cons-
titucional. 

"Estou certo que esta falta nasce de uma pura arbitra-
riedade: não é esquecimento. É propósito, bem conhecido há 
muito tempo, de menoscabar os artigos da nossa Constituição." 

É de opinião que se devem argüir os ministros por sonegar essas 
informações indispensáveis para o cumprimento de uma exigência cons-
titucional . 

21 de agosto de 1826, t. IV, p. 221. 
N.&C. 

A questão acabara de ser levantada por Vergueiro, que apresentara 
indicação requerendo com urgência as informações, porque a sessão le-
gislativa estava terminando e não se cumprira ainda o preceito da Cons-
tituição, art. 15, § li. ' 

Cunha Matos informa que os d;,ctdos enviados pelo ministro da 
Guerra estão na maior confusão e deficiência, não permitindo elaborar 
um quadro de fixação de forças. As forças montam mais ou menos 
26.000 homens de l.ª linha .. Da 2.ª não se pode calcular. Da artilharia 
e material os mapas são incompletos. Aprovou-se que a indicação de 
Vergueiro, pedindo urgência aos minis~ros da Guerra e Marinha, fosse 
à Comissão competente. O art. 15, § 11 da Constituição• é o que atribui 
à Assembléia Geral, "fixar anualmente, sobre informação do Governo, 
as forças de mar e terra ordinárias e extraordinárias". 

26/192 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Discorda do parecer da Comissão, que não responde às indagações 
sobre a Intendência da Polícia, tribun;al horroroso criado em Portugal 
por um ministro despótico para firmar seu poder. É incompatível a exis-
tência desse tribunal com um governo constitucional. Descreve as irre-
gularidades da Intendência da Polícia: 

"Este tribunal até possui um cofre separado, de que não 
dá contas a ninguém, e pode-se sofrer isto à face de uma 
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Constituição, que fez a todos os empregados responsáveis, 
e que diz muito expressamente, que o dinheiro da nação não 
se gasta sem ser por leis emanadas por corpo Legislativo? 
Para que é esse dinheiro, de que ninguém tem notícia? Para 
pagar a infames espiões, para fazer festas, e para oprimir os 
povos. Em outro tempo ainda apareciam umas contas im-
pressas desta, e de outras repartições, e hoje? Nada, tudo é 
segredo, e o dinheiro da nação vai-se empregando contra a 
nação. Inventam-se conjurações, forjam-se revoluções, tudo é 
espionagem e terror; eis aqui para que existe um chamado 
intendente da polícia. O mais é que já depois de jurada a 
nossa Constituição assentou-se que esta autoridade em lugar 
de desaparecer do nosso território, devia multiplicar-se in 
infinitum." [... ] 

"Este dinheiro da polícia deve entrar para os cofres da 
nação, e deve-se saber em que se gasta. Não há autoridade 
nem tribunal algum que tenha à sua disposição rendas pú-
blicas, sem dar contas da sua arrecadação e aplicação. Tem 
chegado a tal o despotismo dos intendentes da polícia, que 
até têm imposto tributos aos povos." 

Insiste na sua tese da necessidade de dar um regimento it Intendên-
cia da Polícia ou simplesmente aboli-la. 

E conclui: 

"Um agente munido de poder formidável e sem limites 
e de mais a mais sem responsabilidades e com um cofre pin-
gue às suas ordens, e de que não tem de dar contas, só é 
próprio para Constantinopla, ou para Argel; para um país, 
onde há lei, e Constituição não pode ser". 

22 de agosto de 1826, t. IV, p. 227. 
N.&C. 

Voltava à discussão uma indicação elo próprio Pe. Custódio Dias, 
na sessão de 10 de agosto, sobre a Intendência da Polícia. A Comissão 
de Legislação propusera adiamento da discussão e a solicitação de infor-
mações ao Governo. Bernardo Pereira de Vasconcelos apóia a interven-
ção do Pe. Custódio Dias. 

26/193 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Voltando à discussão o projeto de Lino Coutinho sobre utii1zaçfo 
dos conventos de religiosas para incumbi-las de colégios para meninas, 
observa: 
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"Se assim como o ilustre autor do projeto se deu ao tra-
balho de consultar o Concílio de Trento, quisesse também 
examinar alguns escritores eclesiásticos de melhor nota, como 
Van Espen, Riegger, Eybel e outros, que não são suspeitos 
de ultamontanismo, talvez tivesse compreendido melhor as 
palavras do concílio que acaba de citar e a disciplina da Igre-
ja sobre a clausura das religiosas". 

Aplica ao caso a resposta do geral dos jesuítas, Pe. Lourenço Ricci, 
pressionado para aceitar uma reforma de sua ordem: sint ut sunt aut 
non sint: 

"Ou os conventos de freiras não devem mais existir, ou 
então cumpre manter-se inalterável a observância da clausura 
e das mais condições inerentes a tais institutos." 

"Pode sem dúvida o poder soberano deixar de os admi-
tir nos seus estados, ou fazer que eles sejam suprimidos, se 
assim o exigirem razões de interesse público, mas uma vez 
os admite ou conserve, pede a justiça e a boa fé, que se pro-
tejam e mantenham as regras e as leis do seu regime, apro-
vadas pela Igreja. 

Ora, uma destas leis ou condições essenciais é a clausura 
imposta especialmente às virgens que se consagraram a Deus 
dentro dos claustros". 

Faz o histórico dos conventos no Ocidente até a constituição do 
Concílio de Trento sobre os religiosos, citada pelo autor do projeto, 
mas de modo contraproducente. O concílio autoriza ao bispo dispensa 
da clausura às religiosas, por Uma causa excepcional e por breve tempo. 
O projeto pretende fazer da exceção uma regra permanente, que 

"importa a ah-rogação da mesma lei, e vai além disso, de en-
contro ao espírito de tais fundações, que nunca tiveram por 
fim a instrução pública da mocidade". 

Refuta o exemplo aduzido pelo autor do projeto quanto às religio-
sas na França, e entrando diretamente po tema da discussão, pondera: 

"Que vantagens podem resultar da medida proposta ao 
progresso da educação pública das meninas? Quantos con-
ventos de freiras há no Brasil? Creio que apenas seis. 

E onde existem esses conventos? 
No Rio de Janeiro e na Bahia, isto é, nas duas capitais 

onde se encontram mais abundantes socorros para a primeira 
instrução das meninas, pois vejo todos os dias passarem inu-
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meráveis para as casas das mestras, vejo anunciar-se uas !o-
lhas públicas colégios particulares para educação do sexo 
feminino e não se pode duvidar que ela tem feito ao menos 
aqui mui rápidos progressos. 

Para que é logo incomodar as freiras e vio1ar as leis da 
clausura, pelo fraco interesse de ter mais duas escolas aqui, 
e quatro na Bahia? 

Se no Rio Negro, onde, apesar de uma população de 
vinte mil habitantes, não há uma só escola de primeiras le-
tras, se no Maranhão, no Pará, uo Piauí, no Ceará houvessem 
conventos de freiras teria sido mais plausível a lembrança 
do honrado membro, porque de fato aquelas desgraçadas pro-
víncias se acham no maior desamparo e falta de estabeleci-
mentos para a instrução primária de um e outro sexo. 

Entretanto eu já indiquei nesta Câmara a necessidade 
de favorecer o começado recolhimento de educandas e o se-
minário do Pará, assim como a criação de duas escolas de 
primeiras letras no Rio Negro: um ilustre deputado do Ma-
ranhão exigiu igual criação para a sua província e o mesmo 
têm feito outros nobres deputados. 

Mas estas indicações ficaram adiadas até à formação do 
plano geral, não obstante ser visível a urgência e a extrema 
necessidade de tais medidas parciais; e quer-se agora, insiSH>se, 
que nas duas cidades, onde há tantos auxílios para a instru-
ção elementar, se criem escolas de meninas nos conventos de 
freiras!!!" 

Conclui defendendo o parecer da Comissão Eclesiástica, 
da qual é membro, no sentido de se aproveitarem, para os 
propósitos do projeto, os recolhimentos, mas não os conventos. 

22 de agosto de 1826, t. IV, p. 232. 
N. &:C. 

Este discurso revela alguns aspectos iinipressionantes do estado da 
Igreja. Primeiro, o número reduzido de conventos: quatro na Bahia 
(Lapa, com religiosas concepcionistas; Soledade com Ursulinas do Cora-
ção de Jesus, Mercês, com 50 ursulinas, e Perdões com franciscanas) e 
dois no Rio (Ajuda, Concepcionistas, e Desten-o de Santa Teresa, Car-
melitas). São as Irmãs de Caridade, tão mal recebidas nos meados do 
século, que vão trazer as primeiras religiosas professoras e enfermeiras. 
O Colégio Imaculada Conceição é de 1854. 

Outra observação importante é que o próprio arcebispo não se mos-
trava a par do intenso movimento de criação e de expansão dos novos 
tipos de congregações e institutos ensinantes, hospitalares e de a~:ão so-
cial, na Europa e América do Norte. Estávamos em situação semelhante 
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à da lgreja Russa na qual só havia até o fim do século ordens femininas 
enclausuradas. 

Bernard Van Espen (Espenzeger), teólogo e cononista belga, nas-
cido em Lovain, em 1646, deixou-se seduzir pelas doutrinas jansenistas 
que impregnam todas as suas numerosas obras, que, por isto, foram todas 
postas no lndex. Insurgiu-se contra a nomeação por Roma de Steenho-
n::ns, para bispo de Utrecht, e foi por este motivo privado de sua cá-
tedra e suspenso do exercício das ordens sacras. Morreu cego, em Amers-
fort, em 1728 . 

Johann Paulus Riegger: canonista alemão; nascido em Friburgo in 
Breisgau, em 1705. Foi professor nas universidades de Innsbruck e Viena. 
Deixou importantes trabalhos sobre Direito Canônico. Morreu em 1775. 

Lino Coutinho se opusera à idéia de utilizar os recolhimentos em 
vez dos conventos, porque aqueles não tinham rendas próprias e assim 
não podiam manter o colégio (Anais, IV, 192). 

26/194 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Prolonga as reflexões de D. Romualdo, citando novos documentos 
pontifícios, e aduzindo novos argumentos contra o projeto: 

As religiosas de clausura "não me parecem ser mestra~ 
próprias para educar boas 1i'iães de famílias. Costumadas ao 
retiro, à oração e aos mais a1:os religiosos, não podem ensinar 
os ofícios e deveres das que se destinam a viver no· meio do 
século". 

Por outra parte não lhes seria imposta esta obrigação sem 
a maior violência, porque nenhuma pessoa pode ser obrigada 
a uma profissão, que recusa. 

Insiste no valor da vida contemplativa: 

"Muito importa à moral pública que se conservem tais 
estabelecimentos de piedade, que servindo de asilo à inocên-
cia, sejam também um retiro, em que se consagrem à oração 
e mais virtudes religiosas algumas pessoas, que se destinam 
por sua vocação ao serviço de Deus" . 

Julga inadmissível, por outro lado, a opinião que propõe 40 anos 
como a idade mínima para a profissão religiosa: 

"As moças de 16 anos podem mais facilmente amoldar-se 
its observâncias claustrais e contrair hábitos virtuosos, o que 
seria muito dificultoso cm idade mais avançada. Entre as 
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mesmas são educadas, como acontece na Bahia, meninas que 
se dispõem a abraçar o instituto religioso". 

22 de agosto de 1826, t. IV, p. 233. 
N.&C. 

Curiosamente o projeto de Lino Coutinho era combatido também 
por deputados pouco afeiçoados à vida religiosa, mas por razões diame-
tralmente opostas. Era o caso do deputado Cruz Ferreira que perorava: 
"Que fizeram os jesuítas enquanto dirigiram a educação pública? For-
maram homens para engrandecer a sua ordem e dominar os reis e os 
povos (Apoiado, geralmente). Portanto nada de educação à jesuíta. 
(Apoiado, apoiado) . Nós queremos cidadãos, não queremos frades e frei-
ras (ApoiadfJ). Por isso o projeto do Sr. Lino não pode passar". Era 
o próprio Cruz Ferreira quem argumentava contra a idade de 16 anos 
para a entrada para a vida religio&a (Anais, IV, 233). 

26/195 D. ROMUALDO ANTüNIO DE SEIXAS 

Replica a Lino Coutinho que se referiu com sarcasmo aos autores 
citados pelo arcebispo e por D. Marcos. 

"Não é menor a minha surpresa ao ouvir mofar de escri· 
tos tão acreditados como Van Espen e outros, justamente 
olhados como mestres na ciência do Direito Público Eclesiás-
tico. Se o honrado membro tivesse algum conhecimento deles 
(Lino Coutinho era médico), e soubesse quanto a sua dou-
trina é despida de preocupações ultramontanas, longe de os 
ridicularizar tão gratuitamente, far-se-ia a justiça de persua-
dir-se que eu não podia firmar minha opinião cm autoridades 
menos suspeitas e mais competentes sobre a matéria em ques-
tão; pois não sei como se possa discutir seriamente um ponto 
de disciplina eclesiástica ou de Direito Canônico sem consul-
tar os canonistas ou publicistas eclesiásticos, assim como não 
se podem tratar pontos de medicina, de jurisprudência e de 
outras ciências, sem conhecimento de causa e sem a lição dos 
autores mais versados e distintos nas mesmas ciências". 

Responde a Lino Coutinho que o argüira de contradição quando 
ele, D. Romualdo, se refere às províncias do Norte: 

Respondo, primeiro, que se nas referidas províncias não 
há atualmente recolhimentos de educandas, poderão havê-los 
para o futuro, mas é mui provável, que se não estabeleçam 
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conventos de freiras, principalmente se todos forem tão ini-
migos destes estabelecimentos como os honrados preopinan-
tcs. Não milita ponanto a 111esma razão a respeito dos re-
colhimentos, nem se pode considerar ociosa a providência 
substituída pela Comissão. Respondo, em segundo lugar, que 
eu não lembrei a hipótese dos conventos nas províncias do 
Norte, por querer que, no caso de os haver, se estabelecessem 
neles escolas públicas, porquanto isto, como já disse, é ofen-
sivo das leis da Igreja e oposto ao espírito de tais fundações; 
mas para mostrar, que seria mais descupável o zelo do nobre 
autor do projeto pela educação do sexo feminino naquelas 
desamparadas províncias, do que nas duas capitais que mais 
abundam de socorros para instrução primária da mocidade 
e onde por conseqüência a idéia de escolas nos conventos de 
freiras não pode nem ainda pretextar-se por motivo algum 
de necessidade ou utilidade pública". 

22 de agosto de 1826, t. IV, p. 235. 

26/196 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Como membro <la Comissão de Estatística, assina com outros depu-
tados um parecer, solicitando informaçõefs ao Governo: 

"Sobre a possibilidade da abertura de uma estrada que 
vá de Porto Real, na Província de Goiás, ou de outro qual-
quer ponto daquela provínciµ, às cabeceiras do Rio Moju, 
ou ao Igarapé-mirim na do Pará, para o que deverão ser 
ouvidos os presidentes de Gojás, Maranhão e Pará, e o ca-
pitão Francisco José Pinto de Magalhães, ou seu filho, mo-
rador no arraial de S. Pedro de Alcântara junto ao Tocan-
tins". 

22 de ;1gosto de 1826, t. IV, p. 236. 

N.&C. 

Entre os signatários aparece também o nome de Mons. Pizarro. 

26/197 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Sobre o projeto de reforma da Intendência Geral da Polícia: 

"Eu propus a abolição da Intendência da Polícia, ou a 
sua reforma. Quando eu fiz esta indicação, estava bem longe, 
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assim como estou, de propor a abolic;ão da polícia consti-
tucional e legítima, isto é, a polkia dos povos livres; propus 
gue se extinguisse essa polícia de povos escravos, esse tribunal 
horroroso, parente prúximo do execrando, e abominúvel tri-
bunal da inquisição de vergonhosa memória. Sr. Presidente, 
não fique nem o nome desse opressor dos povos, dessa auto-
ridade que se nutre das l;ígrimas e do sangue das vítimas, 
que sacrifica aos caprichos da tirania. Quem é que não quer 
que haja uma boa polícia? [ ... ]" 

O que não se pode tolerar num país constitucional é: 
"Uma autoridade ilimitada que não conhece acima de si leis 
nem poder algum, com um cofre pingue à sua disposição sem 
dar contas a ninguém, pronto a criminar o mundo inteiro, 
solapando muito claramente a Constituição, com uma roda 
de inumeráveis espiões e agentes, inventando todos os dias 
conspirações e crimes, abrindo as cartas dos correios contra 
uma expressa proibição da ConstiLuição, e fazendo tudo quan-
to lhe agrada, sem responsabilidade alguma?" 

Contenta-se porém com a emenda de Pereira de Vasconcelos obri-
gando o intendente da polícia a prestar conta& ao tesouro público do 
dinheiro arrecadado, mas 

"proponho também que iguais contas se tomem à Juma do 
Comércio, e a todos aqueles que aclministram bens públicos. 

Nada de contemplações, senhores: a Constituição foi fei-
ta para se observar, ter a Constituição só em papel e não 
ter é a mesma coisa. É preciso que não andemos às cegas, e 
que entremos nesses esconderijos e saibamos do consumo, que 
se tem dado a tanto dinheiro da nação. 

A nação, Sr. Presidente, tem sido roubada! (Apoio do, 
apoiado) . Tantos tributos, tanto dinheiro extorquido a um 
povo inteiro só têm servido aos caprichos elos seus opressores, 
e só se têm aplicado à sua opressão. 

E querem ainda mais dinheiro: toclo o dinheiro é pouco 
para eles! Por isso é que lhes não agrada a Constituição 
(apoiado geralmente), por isso é que eles não querem Câma-
ra dos Deputados (apoiado, apoiado), por isso é que eles são 
nossos inimigos, porque conhecem que a Câmara dos Deputa-
dos não tolera despotismo, nem a escravidão dos povos, nem o 
roubo da sua fazenda (Apoiado, apoiado)." 

25 de agosto de 1826, t. IV, p. 259. 
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N.&C. 

Foi aprovado o parecer, mandando dar-se um regimento à Inten-
dência e recolher-se a renda à Tesouraria-Geral. O projeto voltou à 
Comissão de Relação. 

26/198 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A propósito dos compêndios a serem indicados para os cursos jurí-
dicos, faz o elogio de Pascoal José de Melo Freire que 

"entre outros excelentes tratados de legislação portuguesa, 
escreveu também a história dessa legislação em forma de 
compêndio bem resumido, mas com toda exatidão e clareza 
[... ] E por que não poderemos fazer uso deste compêndio de 
tanto merecimento e préstimo? Nós temos adotado a legis-
lação portuguesa como nossa interinamente. Ela há de se en-
sinar nas aulas destas academias que se vão criar. Logo jus-
to é também que se ensine a sua história e que para isso nos 
sirvamos de um compêndio já feito e que é de tanto mereci-
mento. Eu entendo que se não pode entender hem a legis-
lação portuguesa sem se saber a sua história." 

26 de agosto de 1826, t. IV, p. 266. 
N.&C. 

A necessidade da perspectiva histórica para compreensão da lei está 
devidamente defendida. O que espanta, porém, é o elogio· de Pascoal 
José de Melo Freire autor pombalista e ~xtremamente regalista, na boca 
de um defensor da ortodoxia. Por aí se vê o grau de penetração da 
heterodoxia no campo da Igreja luso-brasileira. 

Melo Freire (1738-1798) foi lente da universidade de Coimbra, cône-
go doutoral de três cabidos, desembargador da Casa da Suplicação e con-
selheiro régio. Seus livros clássicos são a História juris civilis lusitani 
(1788) e a Institutiones juris civilis lusitani (1789) . É considerado o 
teórico do despotismo esclarecido, posto que não fiel a seus princípios 
integralmente. 

26/199 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Contra a cadeira de história do direito pátrio no curso jurídico. 

"O nosso direito pátrio é todo contrário a essas pesti-
feras máximas do direito português. E ser;\ possível que 
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vamos imbuir a nossa mocidade nessas máximas de legiti-
midade e escravidão nacional? No Brasil não é possívci. 

"O mundo velho não tem trazido ao mundo novo senão 
a escravidão e, com ela, os males de todo o gênero. O nosso 
direito é todo constitucional contra o qual se levantam as 
testas coroadas da Europa; é este direito que nos há de sal-
var das máximas do mundo velho. A Europa, da forma cm 
que se acha e a que a tem reduzido o célebre congresso de 
Laybach, poderá oferecer ótimos princípios de legislaçüo it 
Ásia ou à África; porém it América não. 

"Votarei pela cadeira de história só com a condição de 
servir unicamente para ensinar à mocidade brasileira a de-
testar e ter em horror essas máximas e esses tempos de exe-
cranda memória." 

28 de agosto de 1826, t. IV, p. 267. 
N.&C. 

Voltava à discussão o projeto sobre os cursos jurídico.s. 
Curiosa maneira de conceber o ensino de história. Note-se que essa 

mesma argumentação foi defendida por notáveis parlamentares, inclu-
sive Bernardo de Vasconcelos. A noção que o Pe. Dias tinha da for-
mação do direi to português era realmente confusa. Ele poderia encon-
trar, na parte deste direito elaborada antes do absolutismo, a raiz de 
grande parte das instituições garantidoras dos direitos da pessoa huma-
na. O absolutismo de fato porém gerara a noção que se tinha então 
desse direito como unicamente derivado da vontade do rei, "esse direito 
ambulante sobre a terra". 

O Congresso de Laybach foi convocado em 1821 por iniciativa de 
Metternich, reunindo plenipotenciários da Áustria, Prússia e Rússia, com 
participação também de representantes da Inglaterra e França. Em con-
seqüência das deliberações, um exército aliado ocupou a cidade de 
Nápoles e restabeleceu o rei Fernando I, como monarca absoluto. 

26/200 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Responde a José Clemente Pereira que falara no direito de legiti-
midade. 

"Legítimo é aquilo que é conforme às leis. Legítimo no 
Brasil é aquilo que é conforme às leis do Brasil. [... ] Legi-
timidade é a que devemos ter pela nossa Constiuição! Pois 
nós havemos de adotar o livro 5.0 das Ordenações, escrito 
com letras de sangue? Isso seria uma furiosa Comissão Militar 
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estabelecida em todo o Brasil [ ... ] Havemos ele reconhecer 
o princípio absurdo e ímpio, de que o poder elos reis vem 
imediatamente ele Deus? Nunca! Isto é o que faltava! O úni-
co ser que, na minha opinião, recebeu o poder imediatamente 
de Deus, é Belzebut. Não me consta que nenhum outro 
tenha o poder senão dos povos, mediante a graça divina, por-
que nada se faz sem a sua permissão. Torno a dizer, o único 
príncipe que recebeu o poder imediatamente de Deus é Bel-
zebut, pois Jesus Cristo, cujas palavras foram leis e cujas 
ações norma de costumes, o decretou ou o reconheceu prín-
cipe, quando disse: - Si ego in Belzebuth príncipe demonio" 
rum demonia ejicio, filii vestri in quo ejiciunt? Não me 
consta que houvesse outro que tivesse essa prerrogativa e se 
h{L apontem-no. Isto tem sido uma armadilha com que se 
trouxeram os povos enganados por muito tempo, porém hoje 
já ninguém crê em bruxas (Risadas no salão). Os monarcas 
recebem o poder imediatamente dos povos e recebem aquele 
poder que se lhes declara no pacto social; a nossa Consti-
tuição reconhece e professa esse princípio (Apoiado. Apoiado). 
Há um artigo expresso em que se declara que todos os po-
deres políticos são delegações da nação (Ap·oiado. Apoiado). 
Portanto, nada, nada de legitimidades do velho mundo 
(Apoiado. Apoiado)." 

N.&C. 

Clemente Pereira vira na interveµção do Pe. Custódio Dias um 
ataque ao direito ele legitimidade. O padre retoma logo a palavra para 
replicar. Atinge também a tese defendida por D. Marcos. 

O parlamentar mineiro está bem próximo da teoria de Suarez re-
lativa ao direito dos reis através do povo. Note-se, a título de infor-
mação, que vários países latino.americanos justificaram o direito a assu-
mir o governo autônomo, no caso do desaparecimento do rei, com a teoria 
de Suarez que eles haviam aprendido com os jesuítas. Nas petições e 
manifestos da Venezuela, por exemplo, não se cita Rousseau nem uma 
só vez, mas Santo Thomaz de Aquino e Suarez. O México já era mais 
afrancesado. O Pe. Custódio, no entanto, ao se referir ao "pacto social", 
afasta-se de sua posição inicial, aproximando-se de Rousseau (3ª) . 

Em meio à sua oratória peculiar, ele defende no fundo a boa dou-
trina dos filósofos da Igreja. O direito régio derivando diretamente de 
Deus nunca foi sustentado pelos pensadores ortodoxos: S. Agostinho, 

(33J Consultar a respeito o estudo ele GUILLERMO FIGUEIRA: fo Iglesia Y su 
,i,,r-trina rn la lnrlej1e11dencia de América. Caracas, 1960. 



S. Thomaz, especialmente Suarez. A teoria tlo direi Lo divino é de ori-
gem nitidamente protestante, aceita prazerosamente por certos regalistas 
que chegaram a considerar a sagração régia como uma espécie de oiwvo 
sacramento. 

Quanto à base democrática de nossa Constituição monárquica, é 
indubitável. O Imperador não a jurou porque o poder político deri-
vava de sua pessoa, como diz Luís XVIII na Carta de 1814. Justifica a 
sua promulgação para atender à vontade "dos povos deste Império jun-
tos em Câmaras" (municípios) como diz no preâmbulo. O art. 12 diz 
expressamente: "Todos os poderes no Império do Brasil são delegações 
da nação". 

O livro 5.0 das Ordenações era o direito penal da colônia. Foi 
substituído pelo Código Criminal elo Império, promulgado em 1830, o 
primeiro grande código do Brasil, obra notável, de repercursão mun-
dial, ele autoria de Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

26/201 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Contrário à votação da dotação da Casa Imperial antes de ter em 
mãos o relatório do Mimstério da Fazenda, em curso de impressão. Se 
a situação da Fazenda for mú, não votará o projeto. Se for boa, talvez 
aumente a dotação. Não há pres:;a porque as despesas estão sendo pagas 
pela nação. 

"O ilustre deputado (Getúlio Mendonça) dá a entender 
que a Família Imperial padece por causa desta demora, e que 
há propósito nesta Câmara ele a fazer padecer. Não há uma 
lembrança mais triste! (Apoiado. Apoiado)" 

26 de agosto de 1826, t. IV, p. 271-272. 
N.&C. 

O deputado Getúlio Mendonça observara que a impressão e.lo re-
latório levaria tempo e talvez assim não seria possível votar a dotação 
na presente sessão legislativa. Pedira pois que a matéria entrasse para 
a ordem do dia da sessão de 27 de agosto. É a esta indicação que se 
opõe o Pe. Custódio Dias, em duas intervenções. 

26/202 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Apóia a indicação do deputado Silva Maia ele não se declarar que as 
ofertas de memórias são aceitas "com agrado" ou "com especial agrado", 
antes da Comissão competente examinar o documento. É preciso saber-
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se primeiro se os papéis que se nos remetem são dignos do reconheci· 
memo da Câmara. E dá a razão: 

"Tal haverá que não só mereça uma recepção com agra· 
do, mas um grande prêmio, um eterno agradecimento da 
nação; e pode-se apresentar outro, cujo escrito nem mereça 
a pena de ser lido. Nós não devemos seguir antigas rotinas 
e andar às cegas". 

28 de agosto de 1826, t. IV, p. 282. 
N.&C. 

A indicação viera a propósito de vários impressos sobre a cobrança 
dos dízimos, enviados à Câmara pelo autor José Caetano Gomes. 

A Câmara decidiu prosseguir-se na prática até então adotada. 
Memórias, ou memoriais, eram contribuições de não-deputados para 

estudo de questões. A proposta era de suprimir a formalidade de se di-
zer que eram recebidos "com especial agrado". 

26/203 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Não se opõe diretamente à indicaçj.io da Comissão, mas observa: 

"Se acaso se assentar que é atribuição da Assembléia o 
fixar a divisão das paróquias, acrescentaria à proposta da 
Comissão, que exigisse das aµtori<lades competentes a remessa 
de todos os documentos, que são necessários a esta Câmara 
relativos a este objeto, para se poder formar esse plano de 
divisão de paróquias. 

Há muitos rcquerimentqs dos povos a este respeito: é de 
primeira necessidade dividir essas paróquias para bem dos 
povos". 

28 de agosto de 1826, t. IV, p. 283. 

26/204 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Ainda a propósito da mesma indicação: 

"O padroado do Brasil foi do Grão-Mestrado da Ordem 
de Cristo, o qual depois se anexou ao soberano de Portu-
gal ( ... ] Os reis de Portugal sempre tiveram a prerrogativa, 
como mestres <la Ordem de Cristo, de dividir as Igrejas e 
conceder as côngruas que julgavam suficientes. 
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Logo, não se pode chamar eclesi;'istico este padroado, por-
que ele não foi fundado com bens cclesiàsticos, mas sim com 
os rendimentos do Grão-Mestrado de Cristo. Daqui se deduz 
que o soberano tem direito de instituir novas par6quias e 
assinar-lhes côngruas." 

28 de agosto de 1826, t. IV, p. 284. 
N.&C. 

A intervenção é feita a respeito de uma proposta da Comissão cha-
mada de Estatística e Diplomática que pedia "se oficie ao Governo a 
fim de que, conhecendo-se pela Mesa da Consciência e Desembargo do 
Paço, se continua a tratar de divisões de paróquias e vilas, as mande 
sobrestar neste procedimento, até que, pela Assembléia Legislativa, se 
forme o plano da divisão geral civil e eclesiástica, para que com essas 
divisões não se aumentem embaraços a esse necessário plano." 

Em 1827, uma bula da Santa Sé concedeu à coroa do Brasil o pa-
droado secular quanto às catedrais e o eclesiástico da Ordem de Cristo 
para os benefícios com ou sem cura. No entanto, o padroado do Brasil 
nunca foi direito de Estado, que só a partir de 1845 declara que o di-
reito do padroado era da competência do lmpcrador, sem dependência 
de concessão pontifícia. 

A verdade porém é que as côngruas eram pagas com a renda de 
dízimos cobrados pelo rei. Se o Estado não as cobrasse, o clero teria 
de cobrá-las diretamente. O rei se pagava, dispondo dos resíduos. Logo, 
era dinheiro eclesiástico, administrado, por conveniência prática, pelo 
Estado. 

O ponto de vista contrário, isto é, de que os dízimos são verdadeiros 
tributos, "entram para o cofre nacional, confundem-se com as outras 
rendas'', e que os dízimos não são da Igreja e não podem ser concedidos 
pelo Papa, é sustentado por Vergueiro e por Teixeira de Gouveia (Ver 
mesma sessão p. 285). 

A Mesa da Consciência e Ordens era um tribunal composto dos 
mesmos ministros que o Desembargo do Paço, mas funcionava em dias 
diferentes. Criado por D. João lll, em 1537, foi aqui extinta com a 
criação do Supremo Tribunal ele Justiça, em 1829. Suas funções passa-
ram para a seção de Negócios Eclesiásticos do Ministério elo Império, 
isto é, Interior. 

O Núncio Lippomano disse desse tribunal: "ln Portogallo si à ora 
trovato un nuovo modo di pigliare la giurisdizione ecclesiastica e ques-
to si e che se ne ha fatto un auclitorio o parlamento che chimono Mcnsa 
<li Coscienza, governata <li preti e laici, frati e prelati, sopra ogni cosa, 
perchc ci sia attaco do potcr dircche sia cosa cli coscicnza e sotto pre-
testo de questa coscienza, comandano e limitano, fano e clisfano cose 
gradissime contra prelati e tutti gli altri ecclesiastici, non avendo giuris-
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<lizionc alcuna dai papa ne da legati suoi e assendo giudice incompeten-
tissime de cio che fanno" (39) . 

A .Mesa foi o baluarte da ~cita regalista, segundo Cândido Men-
des (4º) . 

Um fato ilustra o poder desta instituição. O Pe. Bernardo Leite 
Pereira quis fundar, no fim do século XVIII, uo Rio, uma congregação 
cm socorro dos pobres doentes, presos da cadeia e educação de meninos. 
O Procurador da Coroa, em parecer que foi aceito pela Mesa, disse incri-
velmente o seguinte: "Não posso deixar de impugnar seu requerimento 
[· .. ]Uma congregação, que agora começa cm número pequeno de indi-
víduos [ ... J em poucos anos inundar;í o Brasil de congregados. Basta 
o estrago que nele fizeram os jesuítas [ ... ] e o mal que ainda fazem os 
beneditinos e carmelitas. Não deve ahrir-sc a porta a nova congregação 
que há de se multiplicar. Podem os suplicantes continuar no exercício 
das obras meritórias em que louvavelmente se empregam, sem que para 
o dito seja necess<irio congregarem-se em conventos, sustentando-se de 
esmolas do povo e fazendo um novo peso 011 encargo ao Estado, já tão 
gravado com outras imposições. Ainda que de semelhante fundação não 
houvesse de seguir-se ruinosas conseqüências, cu nunca a julgaria opor-
tuna para evitar os males a que se propõem, porque, sustentando-se com 
esmolas os pobres e doentes desamparados, por uma parte remediava a 
necessidade instantànea de alg-umas pesspas, por outras concorrerá para 
multiplicar a mendicidade, promovendo a indolência, a ociosidade e o 
gravamc público". 

Propõe então nada menos que a criação das "oficinas nacionai&, 
oferecendo salários e indenizando-se com as utilidades que deles se tiram". 

Manifesta-se contra a criação de mais de um colégio: "É admirável 
que havendo já no Rio de .Janeiro três seminários com esse destino, os 
suplicantes ainda se lembrem de fazer quatro. Esta multiplicação d~ 
per1ucnos colégios devia ser suprimida; é um verdadeiro vício elo Estado. 
Eles são os que carregam a sociedade d~ cidadãos inúteis, roubados aos 
mais úteis institutos e que minam lcnta;mente a povoa(;ão, a agricultura 
e as artes". 

Depois de expor algumas idéias sobre problemas didáticos, termina: 
"A instrução pública não deve ser absolutamente confiada aos sacerdo-
tes [... ] Tudo quanto se ensinar nas escolas deve ser examinado pelo 
magi,,trado público e sem a sua permissão nada se deve ensinar" (41) . 

(39) ALMEIDA, l'ORTUNATO DE: História da Igreja ern Portugal. Coimbra, 
]!}J7, Tomo III, 2.ª, p. II. 

(40) MENDK'i, C.:.'.\NDIDO: oj1. cit., p. XL e LIV.  
('11) Cf. Revis/a elo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vol. 274, 1967,  

p. 236. 
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Assim, enquanto maristas, lazaristas e outras congregações religiosas 
realizavam prodígios em outras tenas, nossos conventos morriam len-
tamente. 

26/205 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A propósito do projeto que proibia a execução da pena de morte sem 
que primeiramente o Imperador tivesse oportunidade de exercer o di-
rei to de graça . 

"Eu louvo e louvarei toda a minha vida o ilustre senador 
que concebeu e propôs um semelhante projeto que vai salvar 
a vida de muitos cidadãos que podem ainda ser úteis ao 
~stado, pois não é raro verem-se grandes criminosos torna-
rem-se bons cidadãos." 

E dà a razão: 

"A pena de morte é a maior, é a última pena; executada 
ela, não se dão outros recursos. O mesmo não acontece a 
respeito das outras penas, ainda mesmo a de morte civil. Os 
réus a elas condenados, como conservam a sua existência, têm 
recursos; ainda depois de executados, podem os réus solicitar 
e alcançar do poder Moderador o seu perdão e ser aliviado!> 
dos efeitos da condenação; o que não pode acontecer a res-
peito dos que sofrem pena de morte." 

29 de agosto de 1826, t. IV, p. 289. 
N.&C. 

Dos Anais da Câmara não consta o nome do senador autor do pro-
jeto. 

26/206 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Apóia Lino Coutinho que propõe a não aplicação de qualquer sen-
tença em matéria criminal antes de sujeitas ao poder Moderador. 

"Se a sociedade tem interesse [... ] fatal interesse! no 
castigo de um mau cidadão. Oh! quanto interesse não tem 
a mesma sociedade na conservação de um de seus membros 
que, por erros de momento, se tornou réu". 

29 de agosto de 1826, t. IV, p. 293. 
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N.&C. 

O Pe. Custódio Dias apoiava uma emenda ao projeto vindo do Se-
nado sobre pena de morte, fazendo extensivo o direito ele graça a todas 
as sentenças em matéria criminal. A emenda se baseia no art. 101, § 8.0 

da Constituição que atribuía ao poder Moderador a competência de per-
doar e moderar "as penas impostas aos réus condenados por senten-
ça". O Pe. Custódio Dias defende a aplicação literal do texto constitu-
cional: se houve sentença, deve haver possibilidade de graça. 

O projeto foi aprovado na redação original, ficando prejudicada 
a emenda de Lino Coutinho (Anais, IV, 296). 

O projeto do Senado é aprovado em 3.ª discussão na sessão de 30 
de agosto (Anais, IV, 304). Nesse momento, D. Marcos pede que seja 
também levada em conta a indicação que fizera a 10 de agosto, para que 
nas relações das províncias se continuasse a prática de conceder o perdão 
de certos crimes no dia ela Paixão de Cristo. 

Pede que a Comissão de Legislação dê com urgência seu parecer a 
respeito. 

26/207 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Apesar de todos os esforços da Câmara, não foi possível ultimar a 
aprovação do projeto de criação elos dois cursos jurídicos. Mesmo que 
venha a ser aprovado na Câmara, antes elo fim da sessão legislativa, 
deverá ainda "entrar em nova lide no Senado, para poder ser apresen-
tado à sanção imperial. Volta pois a insistir na indicação que fizera 
logo no início da legislatura, de se abrirem imediatamente algumas aulas 
na Corte, em caráter provisório. 

"Os povos do Brasil dq•ejam ardentemente ver entre si 
estes estabelecimentos: os pais de família, que tanto se empe-
nham em promover a educaçfo literária dos seus filhos, estão 
nesta esperança há muito tcrn1po. Nós sabemos do número de 
mancebos, que nestes últimos tempos têm ido de todo o Brasil, 
principalmente do Rio, Bahia e Pernambuco, a estudar nos 
países estrangeiros, com grandes despesas de seus pais. De-
mais eu confesso que não gosto muito desse expediente, pois 
não creio, como os outros, nessa educação literária, que se 
vai buscar à França, à Inglaterra, à Alemanha e a outros 
países. As distrações são multiplicadas e um rapaz longe das 
vistas de seu pai com muita facilidade pode dar-se aos vícios. 
Portanto convém que se tome já uma medida eficaz, para 
que os cidadãos tenham na sua p<'ttria as fontes de instrução 
e a não vão mendigar aos países estrangeiros, que nos têm 
feito realmente tributários e dependentes". 
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Envia assim nova indicação à Mesa: 

"Proponho que os estudantes, os quais se matricularem 
em março do ano futuro e freqüentarem as aulas de Direito 
Natural, Público Universal, e das Gentes, que forem estabe-
lecidas nesta Corte, e no fim do ano letivo fizerem os com-
petentes exames, serão admitidos a freqüentar o 2.0 ano nas 
academias, que forem criadas em Olinda e São Paulo. O G<>-
verno pode estabelecer as ditas cadeiras nesta capital, con-
tanto que o honorário dos professores seja pago por subscri-
ção já feita, ou que se houver de fazer por beneficência dos 
particulares". 

30 de agosto de 1826, t. IV, p. 304-305. 
N.&C. 

D. Marcos é persistente na sua idéia de se abrirem logo alguns cur-
sos na Corte e não deixa de ser notúvel o novo argumento que aduz a 
respeito dos cursos no estrangeiro como responsáveis pela condição tri-
butária e dependente de nossa cultura. O deputado Teixeira de Gouveia 
opõe-se ao pedido de urgência para discutir a matéria: se não há tempo 
para aprovar o projeto-de-lei sobre os cursos jurídicos, como se pede 
urgência para discutir outro projeto substitutivo. D. Marcos esclarece 
que não apresentara sua indicação como projeto-de-lei, mas como simples 
resolução. A urgência é rejeitada e D. Marcos então retira sua indicação. 

26/208 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A favor da lei sobre desapropriação vinda do Senado, e contra uma 
emenda de Vergueiro: 

"Nunca, por motivos de utilidade particular, se há de 
invadir a propriedade alheia. Mas logo que o bem geral, isto 
é, o bem geral de uma povoação, de uma vila, ou de uma 
parte considerável dela pede a exceção do pleno direito de 
propriedade de um ou outro particular, parece que deve ser 
atendido, indenizando-se qualquer perda que este possa vir 
a ter". 

31 de agosto de 1826, t. IV, p. 329. 

N. &:C. 

Estava em discussão o art. 2.0 do projeto vindo do Senado sobre as 
modificações do pleno direito de propriedade, que dizia: ter lugar uma 
exceção a esse pleno direito, "quando o bem público exigir o uso, ou 
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emprego da propriedade do cidadão por utilidade, previamente verifi-
cada p:>r ato do Poder Legislati\'o, nos casos seguintes: 

I.0 - Insti tuíção de caridad:.>. 
2.0 - Fundação de casas de instrução da mocidade. 
3.o - Comodidade geral . 
4.0 - Decoração pública". 
O deputado Nicolau Pereira de Campos Vergueiro julgava que a 

expressão "comodidade geral" referia-se à nação toda, daí apresentar 
emenda incluindo mais um item "servidão rústica de notória utilidade". 
~ e!-;sa emenda que D. Marcos impugnava. A emenda de Vergueiro foi 
rejeitada na sessão de 1.0 de setembro (Anais, IV, 333). 

26/209 .JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A propósito da lei de despropriações e atendendo a uma objeção 
do brigadeiro Cunha Matos: 

"Quando o perigo é unmente, devem ser prontas as me-
didas a evitá-lo, e quando periga a salvação da pátria, calam-
se todos os interesses e direitos particulares. A honra e a 
defesa da nação só imperam nesse momento e nada eleve 
entorpecer a rapidez com que é mister ser rechaçado o ini-
migo que ousa perturbar o s(:lssego dos cidadãos. 

"Todavia, ensinado pela experiência do nosso ministério, 
que tem feito das palavras: perigo, clubes, etc. etc. - um 
chá de macela para todas as suas enfermidades, à maneira 
do dr. Sangrado, cu quererei que haja sempre uma declara-
ção sobre essa liquidação, para se não cometerem abusos a 
título de perigo público, e não tomar-se a propriedade do 
cidadão sem mais embargo. 

"Faça-se essa declaração, ou vá a lei à Comissão para 
fazer, e não se deixe ao ministério nem uma polegada de ar-
bítrio, porque ele dará saltos de gigante". 

l de setembro de 1826, t. IV, p. 334. 
N.&C. 

Discutia-se o art. 8.0 do projeto vindo do Senado sobre modificações 
no pleno direito de propriedade. O artigo previa que em caso de perigo 
iminente, a ocupação de propriedade podia ser feita sem a prévia ava· 
liação. Cunha Matos alerta para os riscos de arbitrariedade abertos pela 
redação confusa do artigo. É essa posiçiío que o Pe. Custódio Dias de-
fende. Afüts D. Marcos já falara antes no mesmo sentido: "havendo 
tempo para arrazar-sc uma casa e para construir-se um forte no seu 
terreno, também o há para proceder à necessária liquidação do seu va-
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lor" (Anais, IV, p. 333). O Dr. Sangrado é o personagem do então cé-
lebre romance de Le Sage: Gil Blas de Santillane. O projeto foi san-
cionado pelo Imperador a 9-IX-1826. 

26/210 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A propósito do parecer da Comissão de Poderes convocando mon-
senhor Francisco Correia Vidigal, deputado eleito pelo Rio de .Janeiro, 
observa: 

"Este monsenhor acha-se em Roma encarregado de uma 
missão importante. Parece, pois, que a Câmara deve alguma 
coisa atender a que ele tem encetado essa Comissão que so-
frerá não pequeno atraso se o chamarem sem ele a concluir". 

2 de setembro de 1826, t. IV, p. 339. 
N.&C. 

Mons. Vidigal tinha sido nomeado plenipotenci<'trio junto ü Santa 
Sé, em 1824. Conservou-se cm Roma, sem poder tratar com o Vaticano, 
mesmo oficiosamente, até que, reconhecida a independência do Brasil 
por Portugal, foi admitido a apresentar sua credencial no dia 23 de 
janeiro de 1826. Os termos do reconhecimento pela Santa Sé foram obje-
to de grande debate no ano de 1827. 

O deputado Teixeira de Gouveia lembra que o Governo deveria ter 
obtido aprovação prévia da Câmara para legalizar a situação. O depu-
tado Pires Ferreira propôs que se generalizasse a convocação a todos os 
eleitos que não compareceram. 

26/211 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Pede urgência para que a Comissão de Saúde dê parecer sobre a 
indicação de Duarte e Silva sobre vacinação. 

2 de setembro de 1826, t. IV, p. 343. 
N.&C. 

A indicação de Duarte e Silva dizia: "Que a ilustre Comissão de 
Saúde Pública indique uma resolução, que autorize o Governo a fazer 
a despesa urgente e necessária para a propagação da vacina por toda 
a extensão do lffilpério" . 

A Comissão deu parecer no mesmo dia sobre a urgência da vacina-
ção contra as bexigas que se alastram pelo Império. Propõe que cm 
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cada capital haja um facultativo pago pela província, o qual será obriga-
do a vacinar duas vezes por semana no palácio do Governo ou na Câmara 
Municipal. A obrigatoriedade da vacinação viria a ser discutida na últi-
ma legislatura do Império, em 1887. 

26/212 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Apresenta o parecer da Comissão Eclesiástica a respeito das co-
nhecenças e direitos paroquiais, concluindo que não se pode resolver o 
problema sem esclarecimento e pedindo ao ministro da Justiça que ex-
peça as 

"mais terminantes ordens aos bispos ordinários do Império 
para que informem sobre as ditas conhecenças devidas aos 
párocos e outras prestações estabelecidas por uso e costume 
em cada uma das freguezias de seus respectivos bispados e 
prelazias" . 

5 de setembro de 1826, t. IV, p. 362. 
N.&C. 

O parecer respondia a uma indicação do deputado José Antônio 
da Silva Maia propondo que se regulassem as conhecenças e direitos 

• • 1paroqma1s. 
Sempre o velho problema da renumeração do clero. Apesar da co-

brança persistente dos dízimos, o clero dependia de contribuições diretas 
dos fiéis, chamadas conhecenças. 

O parecer é aprovado. Os demais membros da Comissão, que subs-
crevem o parecer, são D. Romualdo A. de Seixas e Monsenhor Pizarro. 

SESSÃO DE 1827 

27/1 PEDRO ANTôNIO PEREIRA PINTO DO LAGO 

Protesta contra a afirmação de Lino Coutinho, segundo o qual o 
motivo de não se unir a Comarca do Rio São Francis.co, desmembrada 
de Pernambuco, a alguma província do Norte, teria sido o fato de es-
tarem essas províncias conturbadas por lutas internas: 

"Isto é inteiramente falso, porque nesse tempo o Piauí 
gozava de perfeito socego, [... ], e nunca sofreu oscilações 
contra o sistema; as oscilações que sofreu foram a favor da 
independência." 

5 de maio de 1827, t. I, p. 23. 

202 

http:Francis.co


N.&C. 

Em conseqüência da Revolução de 1821, o Governo, por ato exe-
cutivo, destacou a Comarca de São Francisco de Pernambuco e anexou-a 
a Minas Gerais. Mais tarde transferiu-a para a Bahia, onde permanece. 
Bernardo Pereira de Vasconcelos e Sousa França exigem explicações. 
"A divisão das províncias", diz o ultimo, "é do pacto social". A Câ-
mara deve ser informada dos motivos "por que o Governo foi de en-
contro ao pacto social, que lhe manda respeitar a divisão das províncias". 
Vasconcelos apresentara uma indicação pedindo explicação, o que desa-
gradou ao Pe. Pinto do Lago. 

Esta decisão do Governo é objeto de largos debates e uma inter-
minável querela entre a Bahia e Pernambuco (42) . 

27/2 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Com todo respeito da Comissão que redigiu a resposta à Fala do 
Trono, não pode deixar de fazer reparos ao texto: 

"A resposta à Fala do Trono está mui bem enunciada, mas 
o seu sentido é comum, porque os termos pomposos ainda que 
significantes são contudo ambíguos; entretanto que, Sr. Presi-
dente, nós devemos falar claro e distintamente." [ ... ] "A boa 
fé que devem ter as autoridades deve ser recíproca ao respeito 
que a elas devam ter as pessoas subordinadas; é portanto ne-
cessário que as autoridades respeitem a Constituição no todo 
e em cada uma de suas partes. 

A Constituição tem sido violada escandalosamente, e, 
como esta falta supõe-se ser ministerial, a resposta deve ser 
frisante" [ ... ] 

"Aqui não deve haver terror, muito especialmente quan-
do se fala em negócios transcendentes, que tanto tocam a 
toda a nação como a declaração da guerra e paz. Esta paz, 
que nos foi dada em herança por Jesus Cristo quando disse 
- Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis -, tem sido 
muitas vezes roubada pelo capricho dos imperantes, que jul-
gam que Militia est vita hominis super terram; mas eu não 
sigo o sistema de Hobbes, que diz ser o Estado da guerra na-
tural aos homens. Nós não devemos responder com frase de 
oráculo: ao trono só se diz a verdade nua e crua, sem ambi-
güidade; e só isto é que é falar constitucionalmente." 

(42) Ver: BARBOSA LIMA SOBRINHO: Pema111b11co e o São Francisco, Recite. 
1929. 
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Considera que a Câmara foi cslrnlhada ele seus direitos desde a pri· 
mcira sessão, 

"a Câmara dos Senadores foi causa disso relativamente aos 
oficiais-mores da casa à face ela representação nacional" [... ] 

Comenta, a seguir, a referência no voto de graças à guerra no Sul: 

"Respeito a sustentação da guerra, por mais que a ilus-
tre Comissão diga que a justiça e a sabedoria devem presidir 
nos conselhos do imperante, por ventura estamos nós já bem 
inteirados da justiça com que ela se faz? O sangue brasileiro 
corre não sei se injustamente, a honra nacional brada, o 
déficit das finanças se aumenta de dia em dia, a imoralidade 
aparece no mais alw auge, enfim m precursores da diss0-· 
lução dos Estados batem ;'1s portas e estão conosco à barba, 
e havemos ele dizer que a sabedoria e justiça presidem nos 
decretos elo Governo, como diz a Comissão mui garbosamen-
te debaixo de tão lisonjeira suposi(,:ão? Só na efetiva e prática 
execução da Constituição podemos salvar o Estado que vacila, 
e não sei por muito tempo e talvez por momentos. 

Não h<i coisa nenhuma que no-s não anuncie a queda 
do Estado; e ela será certa se não dermos o remédio que 
estiver ao nosso alcance, para' este fim devemos fazer a ten-
tativa de usar da nossa inviol;1bilidade, ainda que seja possí-
vel ser-se atacado por falar naquilo que é ofensivo it nação 
que está oprimida. E quem, se11ão esta Câmara, será o legíti-
mo órgão de sua expressão? Por meio dela fará o Brasil 
constar às mais nações que nunca sustentará outra guerra que 
não seja firmada na justiça se é que há justiça onde só decide 
a força, a qual nem sempre se importa com a justiça [ ... ] 

É necessário notar que os nossos inimigos se têm feito ge-
nerosos com os nossos aprisio11ados, e que é diverso o modo, 
segundo me consta, por que são tratados os prisioneiros que 
deles existem cm nosso po·der: portanto devemos lembrar a 
esse depravado ministério (já que até ao presente se podem 
contar as desgraças do Brasil pelos seus atos) que não com-
prometa a nação com vizinho~; conterrâneos com quem é da 
ordem natural que em tempo tratemos da paz sempre aspi-
rada." 

II de maio de 1827, t. I, p. 59. 
N.&C. 

A Comissão que redigira o voto de graças era composta <los depu-
tados .Joaquim Gonçalves Ledo, Lücio Soares Teixeira de Gouveia, Ni-
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27/3 

colau Pereira de Campos Vergueiro, .José Lino Coutinho e Pedro de 
Araújo Lima. O Pe. Custódio Dias, sempre susccptível aos privilégim 
da Câmara, discorda da maneira pela qual o Governo vem conduzindo 
no Sul a guerra pela Província Cisplatina. Na Fala do Trono, o Impera-
dor se referira a essa guerra que "continua e continuará enquanto a Pro-
víncia Cisplatina, que é nossa, não estiver livre de tais invasores e Bue-
nos Aires não reconhecer a independência da nação brasileira e a inte-
gridade do Império com a incorporação da Cisplatina, que livre e es-
pontaneamente quis fazer parte deste mesmo Império." O voto de graças 
dissera, em resposta a essa passagem do texto, que a Câmara, conquanto 
reconheça "que o direito de declarar a guerra e fazer a paz seja atribui-
ção do Governo, reconhece simultaneamente que a sabedoria e a justiça 
sempre devem presidir aos seus conselhos e regular os seus decretos, para 
que nunca periguem a glória, as esperanças, e a felicidade da nação." 
É a este trecho do voto de graças que se refere o Pe. Custódio D ias. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Insiste agora na necessidade de que seja discutida a própria justiça 
.na guerra do Sul: 

"Nunca poderei dizer que seja odiosa esta discussão. Der-
rama-se o sangue brasileiro, um terrível recrutamento está-se 
fazendo, um déficit espantoso que já existe, cresce de dia a 
dia, nós estamos com uma dívida enorme, estão se fazendo 
sem cessar, grandes empréstimos no banco e o banco fornece 
estes empréstimos, todos os dias vão chegando colonos de 
baionetas, e torno a dizer o sangue brasileiro esL;í se derra-
mando [... ] E havemos de esperar em completa inação pelas 
propostas do Governo para saber ela justiça ou não justiça 
desta guerra? Daremos as necessárias providências quando o 
sangue brasileiro estiver todo derramado, quando nascer en-
tre nós uma nova raça? Como parece pois odiosa e~ta dis-
cussão! Não é melhor atalhar esta desgraça no princípio? O 
tempo vai-se passando e não cessa de correr o sangue brasi-
leiro! 

Eu terei a coragem necessária para me expor aos perigos; 
mas quando a honra da nação estiver comprometida e uma 
vez que se decida a justiça da. guerra, em cuja discussão de-
verão os ministros expor-nos todos os esclarecimentos, como 
pedidos lhe forem, além dos que lhes cumpre desde já dar."[...] 

"Eis por que insisto na discussão sobre a justiça ou não 
justiça da guerra, cujos horrores se experimentam todos os 
dias, já nos recrutamentos, já no corso e nos prejuízos de 
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que foram vítimas muitos dos Senhores deputados e senado-
res, etc. Se bem que em frase ministerial os recrutamentos 
sejam necessários como sangrias às províncias do Norte, não 
aprovo este método do doutor Sangrado, de sangrias e água 
fria. 

O fazer o voto comum quanto ao sentimento da guerra, 
o nacionalizá-Ia e fazer que ela não seja de princípios, exci-
tará o entusiasmo e então muitos recursos que nos restam, 
sendo manejados por hábil mão, farão prosperar a causa." 

11 de maio de 1827, t. l, p. 60-61. 
N.&C. 

A guerra a que se refere era com a Argentina, pela posse da Cispla-
tina, a qual aderira à nossa independência, mas fora incorporada pelas 
Províncias Unidas do Prata. Por interferência inglesa, tudo terminou 
com a independência do Uruguai. 

27/4 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Já como bispo eleito do Maranhão, apresenta a seguinte indicação 
para organiza:r o seminário daquela dioc~se. 

"Proponho que, por uma resolução se faça extensiva ao 
bispado do Maranhão a Carta Régia de 5 de abril de 1809, 
que junto por certidão, pela qual foram aprovados os esta-
tutos do seminário arquiepiscopal da Bahia, sendo-lhe dado 
pela Fazenda Pública o subsídio anual de um conto de réis, 
os quais têm sido pagos desde a data da citada Ca·rta Régia, 
a qual determinou que os professores de gramática latina, 
língua grega, retórica e filosofia racional e moral fossem obri-
gados a dar suas lições no seminário arquiepiscopal, sendo 
igualmente pago ao professor de teologia moral o ordenado 
de duzentos e quarenta mil-réis anuais. 

"O professor de língua inglesa e francesa, com o orde-
nado de quatrocentos e oitenta mil-réis anuais, seja obrigado 
a dar lições em o seminário, como foi posteriormente deter-
minado por portarias <le setembro de 1825, expedidas ao Go-
verno da Bahia pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império. 

"Proponho também que em benefício do seminário epis-
copal do Maranhão sejam aplicadas duas terças partes dos 
legados não cumpridos em todo o bispado, os quais legados, 
por alvará de 5 de setembro de 1786, eram aplicados ao Hos-

206  



pital de São José da cidade de Lisboa sendo reservada a terça 
parte para os hospitais do país. 

"Requeiro mais, que seja concedido ao sobredito semi-
nário episcopal adquirir e possuir, além de edifício próprio 
para o dito estabelecimento, bens de raiz no valor de quarenta 
mil cruzados como tem sido permitido a outros estabeleci-
mentos de utilidade pública com dispensa das leis de amor-
tização." Bispo eleito do Maranhão. 

16 de maio de 1827, t. I, p. !J6. 
N.&C. 

A indicação ficou para segunda leitura. 
Esta indicação exige várias observações. O futuro bispo do Mara-

nhão tratava de instalar o seminário do seu bispado que, criado em 
1614, ainda não cumprira as determinações do Concílio de Trento. Para 
isso ia buscar os precedentes do seminário da Bahia, também tardiamente 
criado. As Cartas Régias eram ordens dirigidas diretamente às autori-
dades, em forma de missiva e, por isso, não eram registradas na chance-
laria, como as Cartas de Lei, Patentes, Decretos e Alvarás. Por isso cau-
telosamente o proponente juntou uma certidão do documento, obtida 
na Bahia. 

Por medida de economia, propõe a concentração, no futuro estabe-
lecimento, das aulas régias já existentes, não obstante serem providas 
do poder civil. As leis da amortização não permitiam a concentração 
em corpor:ações chamadas de mão-morta, do patrimônio em imóveis, por-
que isso prejudicava a Fazenda Pública, privando-as dos imjpostos de 
transferência. O futuro bispo (chamavam-se eleitos os propostos à Santa 
Sé enquanto não sagrado·s) não cessou de lutar pelo seu ideal. Note-se 
que durante a ocupação francesa, os capuchinhos haviam fundado um 
efêmero seminário, com donativo da rainha de França. 

O Pe. Malagrida, benemérito jesuíta que fomentou a criação e res-
tauração dos seminários no Brasil, fundou em 1750 outro estabelecimen-
to de curta duração. A Carta Régia de 1805 criou um terceiro. Foi 
este que D. Marcos fez funcionar com um axílio da Assembléia Pro-
vincial de 4-VIII-1837. Funcionou no Convento de Santo Antônio. Inau-
gurou-o só em 1838. Os estatutos só foram aprovados em 1841. A vida 
atribulada desse estabelecimento benemérito encontra-se no Dicionário 
Histórico e Geográfico da Província do Maranhão (43). D. Francisco de 
Paula e Silva, bispo do Maranhão (44), historiando a fundação do Se-

(43) Ver: CÉSAR AUGUSTO MARQUES: Dicioná1·io Histórico e Geográfico da 
Província do Maranhão. São Luís, 1970, p. 516. 

(44) D. FRANCISCO DE PAULA E SILVA: Apontamentos para a História Ecle-
siástica do Maranhão. Bahia, 1922, p. 207. 
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mi1l<'trio, não se refere a esta tentativa de seu antecessor no Parlamento 
do Império. D. Felipe Conduru Pacheco, (45) tratando do mesmo assun-
to enaltecendo a ação de D. Marcos na fundação do Seminário, só se 
refere à ação do prelado nesse sentido a partir de 1830. 

Em 19 de junho, a Comissão de Instrução Pública leu um parecer 
assinado por três eclesiásticos (Janu{irio da Cunha Barbosa, Soares da 
Rocha e Feijó) contrário á proposta porque "não é justo nem conve-
niente ~ujeitar o públic_? a um estabelecimento particular [sic]." [ ... ] 
"en1 lugares talvez distantes de suas habitações", "além dos graves incon-
venientes que é de esperar da mistura de estudantes de fora e de den-
tro do s.eminário" (Anais, II, 107). 

Em 23 de junho, manda-se às outras Comissões, em face das pro-
postas de subvenção e de atuorização do patrimônio, com concordância 
do autor do projeto. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A propósito das concessões da exploração das minas de ouro ao~ 
ingleses, apóia a indicação de Lino Coutinho pedindo cópias autênticas 
dos atos acerca das companhias de mineração estrangeiras e nacionais e 
o resultado dos direitos percebidos. 

"O relatório do minisiro da Fazenda comoveu-me tanto 
que estive a ponto de enternecer-me, se não me lembrasse 
do - Time·o Danaos etiam dona ferentes." 

17 de maio de 1827, t. 1, p. 110. 

N. &:C. 

O homem de empresa inglês Eduardo Oxenford obteve a concessão 
para adquirir as lavras esgotadas. Adquiriu as minas de Gongo Soco, das 
mais ricas do Brasil, mas que termiqaram em terrível malogro. 

A indicação foi aprovada. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Adere com entusiasmo à idéia qa convocação do ministro da Fa-
zenda, proposta por Bernardo de Vasçoncelos. 

(45) D. FELIPE CONDURU PACHECO: História Eclesiástica da Maranhão. São 
Luís, 1968, p. 147. 

208  

27/6 



27/7 

"Pela primeira vez ouvi aqui uma verdade excelente ma-
nifestada pelo ministro ela Fazenda, guancln disse que tudo 
estava pelo avesso do que devia estar. Ele comprometeu-se 
a dar esclarecimento e, portanto uma vez que se oferece, 
quem pode desprezar matéria de tanta importância?" 

17 de maio de 1827, t. I, p. 116. 

N.&C. 

É Bernardo de Vasconcelos que, exigindo os relatórios ministeriais 
e, em seguida, a presença dos ministros, vai introduzindo, gradualmente, 
o regime Parlamentar no Império, que não constava da letra da Consti-
tuição. O ministro da Fazenda era José Severiano da Costa, marquês 
de Queluz. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Proponho por emenda à indicação que se chame a esta 
Câmara o ministro da Guerra, para nos dar os esclarecimen-
tos e medidas necessárias para se ocorrer aos males, que gra-
vam a Província elo Rio Grande. 

"[... ] Em males extremos, quando periga a salvação pú-
blica, não devemos esperar por outros remédios, senão aque-
les de que podemos lançar mão. Pocled aproveitar para ma-
les extremos uma medicina expectativa? [ ... ] Havemos de 
esperar que a enfermidade acabe com o Estado, para depois 
remediarmos o mal? O negócio é muito urgente; nós não fo-
mos os que fizemos e declaramos a guerra; mas o perigo é 
nosso e portanto recomendo à consideração da Câmara a ur-
gência deste negócio. " 

18 ele maio de 1827, t. I, p. 120-122. 

N.&C. 

Xavier Ferreira acabara de traçar um quadro pessimista da situa-
ção da Província do Rio Grande do Sul. O ministro da Guerra era João 
Viera de Carvalho, marquês de Lajes. 

A indicação com várias emendas foi à Comissão de Constituição. 
O Pe. Custódio Dias embala-se com a iniciativa de Pereira de Vascon-
celos da interpelação dos ministros. 
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27/8 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Discutindo a lei sobre juízes de paz propõe: 

Serão moradores dos distritos e suas imediações quanto 
for possível. Sua eleição feita no mesmo tempo, e na forma 
que os vereadores e terão igual duração à destes." 

Manifesta-se um defensor da estrutura existente; sustentando sua 
emenda contra Pereira de Vasconcelos, o qual dissera que 

"um fazendeiro que tivesse muitos escravos teria o seu juiz 
de paz: bom será porque o juiz de paz é encarregado da 
tranqüilidade pública." "Lembro-me pelo menos que os 
juízes de paz não têm ordenado, e que por isso devem ser 
em maior número, para o trabalho ser mais suave e mais 
apetecido." 

18 de maio de 1827, t. 1, p. 128-129. 
N.&C. 

Continuava, da sessão legislativa de 1826, a discussão sobre admi-
nistração municipal, na parte referente à criação dos juízes de paz. Em 
discussão o art. 2.0 que previa a eleiç&o ele um juiz de paz em cada 
distrito. Note-se que vai ser na força atribuída a estas autoridades que 
o futuro ministro da Justiça na Regêncla vai se basear na sua histórica 
manutenção da ordem. Feijó começa a construir as suas armas de re-
sistência da burguesia. Feijó continuará a intervir no debate afirmando 
que "as grandes atribuições que se querem da:r aos juízes de paz, são 
incompatíveis com o Estallo da nossa instrução pública; nós vimos a 
inabilidade com que servem os juízes ordinários, os quais não fazem 
nada sem o conselho do escrivão." Realmente a experiência foi negativa 
e várias atribuições dos juízes de paz passarão aos delegados da polícia, 
na lei de 3 de dezembro ele 18,17. 

27/9 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Neste artigo faltam algumas providências que é pre-
ciso dar: (Verbi gratia) um vizinho que tem um cão bravo 
à sua porta e que incomod<\. ou faz dano; um mercador que 
lança água sobre as mcrcadoúas do que habita por baixo etc.; 
há certos homens que perturbam a tranqüilidade pública e 
que convém muito acautelar. Para tais casos é que propo-
nho o seguinte aditamento: - Acautelar dissenções e brigas. 
Obrigar a passar termo de bem viver os que perturbam o 
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sossego público com a cominação de prisão até 8 dias ou até 
8 mil-réis." 

Emenda ao art. 34, n.0 2: "fazer prender ao bêbado en-
quanto durar a bebedeira. Sendo habituado, fazer passar 
termo, na forma do artigo antecedente." Ao n.0 4: Forçar o 
vadio a passar termo, de dentro de um mês, mostrar-se ho--
nestamente ocupado, debaixo da pena do art. 2.º. 

22 de maio de 1827, t. I, p. 153. 
N.&C. 

Estava ainda em discussão a lei ela administração municipal, na 
parte referente aos juízes ele paz. 

Foi aprovada a primeira parte ela emenda. 

27/10 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

A propósito de uma emenda de Lino Coutinho mandando que se 
enviem às Casas de Correção, existentes e que se devem criar, e às ofi-
cinas públicas, os mendigos capazes de trabalhar, e as meretrizes que 
fizerem desordens, diz: 

"Nós por ora não temos Casas de Correção. E se algu-
mas há na capital, não as temos nas mais províncias. Entre-
tanto que para todo o Império, que ainda não tem Casas ele 
Correção, mas que já deve ter juízes de paz é que nós es-
tamos fazendo a presente lei. Quando se tratar desses estabe-
lecimentos eu direi alguma coisa a esse respeito, e veremos 
se o trem e arsenal são propriamente as tais Casas de Corre-
ção, que tão bons resultados têm produzido nos lugares onde 
tem-se feito uso dessa filantrópica invenção." 

22 ele maio de 1827, t. I, p. 154. 
N.&C. 

"Trem", "casa do trem", são oficinas militares. 

27/li JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Propõe a reunião em comum do Senado e da Câmara para a votação 
de leis essenciais à execução da Constituição. 

"Requeiro a V.Ex. que exponha este negócio à Câmara 
a fim de que ela nomeie uma deputação que vá rogar aos 
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augustos e digníssimos Srs. Senadores que hajam de decidir 
este negócio peremptoriamcnte" [ ... ] "É necessário acabar 
esta questão que paralisa a decisão das leis da maior neces-
sidade, como sejam, p. ex., as leis regulamentares, sem as 
quais é a Constituição letra morta. " 

Apresenta uma indicação: 

"Proponho que se oficie à augusta e digníssima Câmara 
dos Srs. Senadores, a ativa:r a reunião da Comissão Mista, ou 
a reunião das Câmaras para se ultimar este negócio que tan-
to afeta a causa pública." 

Justifica, em seguida, sua indicação: 

"Será possível que se não conheça o dano que nos causa 
a falta de responsabilidade dos ministros, lei que estamos a 
esperar ansiosos, como remédio a tantos males, que a nação 
sofre?" 

23 de maio de 1827, t. I, p. 159-160. 
N.&C. 

O art. 61 da Constituição, dizia: ','Se a Câmara dos Deputados não 
aprovar as emendas ou adições do Senado, ou vice-versa, e todavia a 
Câmara recusante julgar que o projeto é vantajoso, poderá requerer, 
por uma deputação de três membros, a reunião das duas Câmaras, que 
se fará na Câmara do Senado, e, conforme o resultado da discussão, se 
seguirá o que for deliberado." 

27 /12 JOSÉ CUSTó:pIO DIAS 

Referindo-se à emenda que dá aos juízes do Supremo Tribunal de 
Justiça o ordenado de 4:000$, e ao presidente 4:800$, o Sr. Dias supõe 
que 

os membros "deste tribunal são de muita consideração, e como 
nós vemos empregados recebendo nove mil cruzados, enten-
do que se os juízes fizererq bem o seu dever, não devem ter 
nada menos do que um conselheiro de Estado, contanto que 
não acumulem outros rencj.imentos". 

2íi de maio de 1827, t. 1, p. 186. 
N.&C. 

Aprovou-se o ordenado de 4:000$ anuais, sem mais emolumentos ou 
propinas. O cruzado era uma moedri que correspondia a 400 réis. 
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27/13 D. ROMUALDO ANTôNJO DE SEIXAS 

Justifica uma indicação mandando pagar as dívidas da Imperatriz, 
D. Leopoldina. 

"A l~eratriz, de saudosa memoria, não tendo aincia 
uma dotação suficiente para se tratar com o decoro e esplen-
dor devido ao seu augusto nascimento e alta hierarquia, se 
'liu obrigada a contrair dívidas que tencionava pagar quan-
do esta Câmara lha assinasse, como era de esperar, e já na 
sessão do ano passado, havíamos decretado uma dotação, se 
não proporcionada ao seu estado e à dignidade nacional, ao 
menos aquela que por ora permitissem as urgências do Te-
souro. 

"Ora, se os sentimentos e os desejos da Cfünara sobre 
esta tão necessária e indispensável providência, ordenada pela 
Constituição, não puderam realizar-se em sua vida pelas ra-
zões que todos sabemos, não seria justo que se mandassem 
pagar essas dívidas, sem dúvida nascidas da falta de meios 
mais avultados que a nação lhe devia subministrar, pois <1ue 
apenas recebia do Tesouro o limitadíssimo apan;ígio ou con-
signação de '!. 000 cruzados mensais? Que tributo de grati-
dão mais próprio da generosidade desta Câmara poderíamos 
nós oferecer à sua mem6ria sempre saudosa, do que este pe-
queno subsídio que lá elo fundo elo túmulo ela sem dúvida 
espera dos representantes de uma nação tão briosa a lluem 
prestou relevantes serviços e a quem sempre teve no cora(;ão 
até o último suspiro, formando votos pela sua prosperillade? 

"Eu não invocarei a atenção da Cftmara sobre os direitos 
que aquela excelsa princesa adquiriu ao nosso eterno reco-
nhecimento. Qual é o brasileiro que não sabe quanto ela se 
identificou com os nossos interesses e com a causa <la pátria, 
quanto o atrativo das suas egrégias virtudes contribuitt para 
chamar e reunir os membros da grande família brasileira cm 
roda do trono constitucional, corno centro da unidade polí-
tica, quanto finalmente as suas relações de sangue com os 
maiores soberanos da Europa concorreram para vencer à face 
de todas as nações a justiça da nossa causa e dos nossos es-
forços em prol <la independência e da liberdade? E quando 
não houvesse tão superabundantes e justificados motivos para 
penhorar a gratidão e lealdade brasileiras, não foi ela o ma-
jestoso tronco e a imortal fundadora dessa dinastia a l[ Uelll 
temos jurado fidelillade, a mãe do tenro príncipe que faz as 
nossas esperanças, e dessas numerosas princesas que nos en-
cantam pela sua inocência e pelas suas graças? 
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"Nada me parece, portanto, tão digno, enfim, das lá-
grimas que havemos derramado pela nunca assaz lamentável 
perda de tão amável princesa e das tocantes demonstrações 
de sensibilidade patenteadas por esta augusta Câmara na sua 
resposta à Fala do Trono. 

"É isto o que praticam todas as nações ainda as mais 
incultas e grosseiras, porque a natureza fez todos os homens 
sensíveis e gratos aos benefícios recebidos. 

"E quantas vezes a lisonja ou o temor não tem consa-
grado soberbos monumentos à memória de príncipe cujo he-
roísmo todo consistiu em assolar a terra ou elevar o colosso 
do seu poder à custa das liberdades públicas ou dos direitos 
dos povos? 

"Nós, pelo contrário, vamos levantar um monumento 
menos aparatoso, porém mais sincero, mais puro e espon-
tâneo, a uma princesa que honrou o seu sexo, a heroína da 
virtude, ~t mãe da pát:ria, à cooperadora da nossa gloriosa 
independência." [...J 

28 de maio de 1827, t. I, p. 193. 
N.&C. 

Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo, mulher de D. Pe-
dro I, mãe de D. Pedro II, filha de Frabcisco 1 e Maria Teresa, nascera 
na Áustria em 1797 e morreu jovem, no Rio, com 29 anos, em 1826. 

Magnífico e histórico discurso cons~grador de uma das mais sacrifi-
cadas figuras de nossa História: a virtuosa princesa, de perfeita e eleva-
da formação religiosa, que aqui se chocou com o catolicismo distorcido 
da Corte brasileira, onde o príncipe, seu marido, invoca o amparo di-
vino para a proteção de seus amores ilíçitos. 

O arcebispo primaz da Bahia presta homenagem aqui a uma vir-
tude que é contestada por malévolos historiadores. D. Pedro, sob tantos 
aspectos grandioso, foi, em relação it mulher legítima, de uma conduta 
inexplicavelmente mesquinha. Mesmo '1- pec1uena dotação que lhe com-
petia era entregue ao tesoureiro da Casa Imperial, corrupto (provavel-
mente corrupto, pois teve os bens seqüestrados em processo regular) , 
que se aproveitava da posição para cobrar comissões nas doações feitas 
pela imperatriz. As aperturas financeiras por que esta passava estão 
minuciosamente estudadas no estudo biográfico do Dr. Carlos H. Obe-
racker (46) . Ainda recentemente Aberto Rangel (47) renova as acusa-

(46) CARLOS H. OBERACKER: A lmfJeratriz Leopoldina, sua vida e sua época. 
Rio de Janeiro, Inst.ilulo Histórico e Gcogr;Hico Brasileiro e Conselho Federal de 
Cullura, 1973. 

(47) ALBERTO RANGEL: Margiruu/os. Rio de Janeiro, Arquho Nacional e 
Con~lho Federal de Cullura, 1974. 
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ções à imperatriz como gastadeira e imprevidente. No entanto todas 
essas dívidas destinavam-se a socorrer infelizes e desamparados. O de-
creto de 11 de outubro de 1827 sancionou a redução cio Legislativo. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS27/14 

Apóia a emenda do Sr. Vasconcelos, que diz: 

"Que, por uma resolução, se decl~re ao Governo que a 
criação de paróquias é da privativa atribuição da Assem-
bléia." 

Rebatendo o parecer de D. Marcos Antônio de Sousa, acrescenta: 

"[... ] quanto à opinião do ilustre deputado que pre-
tende que a criação de paróquias seja da competência do po-
der eclesiástico, de bom grado lhe concederia, com a con-
dição de serem as despesas feitas pelo mesmo poder cclesi{1s-
tico." 

31 ele maio ele 1827, t. I, p. 223. 

N.&C. 

A opinião de D. Marcos, a que se refere o texto, fora expressa na 
mesma sessão, com os seguintes termos: "Se me fosse lícito falar sobre 
a matéria, impugnaria a idéia de que à Assembléia compete a criação 
de paróquias [ ... ] Isto é da competência exclusiva do poder eclesiás-
tico." 

A criação ele paróquias competia ao poder civil sob dois fundamen-
tos: 1) o padroado; 2) o pároco tinha funções de oficial de registro 
civil. A certidão de nascimento, de casamento e o atestado ele óbito 
eram dados por ele. Até 1832, alguns testamentos cabiam às varas ecle-
siásticas. Os párocos eram considerados funcionários por vária& leis. Eram 
proibidos de exercer as funções de juiz de paz e de juiz municipal. Suas 
nomeações estavam sujeitas ao "Cumpra-se" dos presidentes das provín-
cias. O presidente de Pernambuco, Fernandes Torres, mandou censurar 
o Bispo que se recusava a cumprir uma lei criando paróquias, sem que 
ele, o Bispo, tivesse sequer sido ouvido a respeito (4::) . 

(-111) \'cr a respeito: Ci\Ml'OS PORTO: Rcj1alório de legislação cclesithtica desl[e 
1500 a/é 1117.f. Rio de Janeiro, 1875, p. 580. 
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JOSÉ CUSTóDIO DIAS27/15 

Na discussão da lei sobre liberdade de imprensa, considera oposto 
tanto às leis da natureza como às divinas e humanas o não considerar 
crime a blasfêmia: 

"Os antigos filósofos e legisladores, reconhecendo como 
Sócrates, Platão e, depois deles, Cícero e outros, um supremo 
criador do universo, nem a esse nem aos seres penares per-
mitiam improperar impunemente. E havemos nós que segui· 
mos a religião cristã [ ... ] consentir que se possam impune-
mente soltar calúnias, injúrias, blasfêmias e toda a !-lOrte de 
ataques contra Deus e nossa santa religião?" [ ...} 

"Sei que a tokrfmcia religiosa é concedida pela Cons-
tituição, e não repugna (falo como legislador) que cada um 
siga em particular a religião que quiser, mas sempre com as 
restrições que estabelece a lei fundamental, e aquele que em 
público quiser insultar a religião católica, única por nós 
defendida e mantida, ataca a ordem da sociedade e deve ser 
punido. 

"Qual será o católico que possa ouvir insultos à religião 
quando os me~mos pagãos os não podem ouvir feito.s ao seu 
culto? Devemos crer que o Deps que adoramos é o verdadeiro, 
sumamente bom e justo, e nunca consentiremos que se lhe 
digam impropérios". 

"Quanto a esses princípios da falsa filosofia com que se 
pretende que Deus como de grande bondade não pode ser 
ofendido pelos humanos, escusado é tomar eu o tempo a 
esta Câmara com a refutação de doutrinas que por si mes-
mas se destroem e que só po.~lerão aparecer involuntariamen-
te no calor da discussão. " 

7 de junho de 1827, t. II, p. 17. 
N.&C. 

O Pe. Dias refuta diretamente a :qernardo Pereira de Vasconcel~ 
que na sessão de 2 de junho observara: "que caso faz Deus das blasfê-
mias dos míseros humanos?" (Anais, II, 10) . 

27/16 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Refere-se ;'t emenda de Lino Couti11ho, sobre a lei da liberdade de 
imprensa, e as considerações que fizera a respeito Bernardo Pereira de 
Vasconcelos. Propõe tratar <lo assunto, 
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"não como homem, nem como cristão, pois estou convencido, 
que o respeito à Divindade é um sentimento profun<lamenlc 
gravado no coração dos mesmos bárbaros e selvagens, mas 
como legislador obrigado a manter o respeito devido à reli-
gião do Estado. 

Com efeito, não posso conceber como, sem o mais es-
tranho absurdo e inconseqüência, se pm·sa excetuar dos abu-
sos da liberdade religiosa cometidos pela imprensa o crime 
gravíssimo de blasfêmia contra Deus, autor e fonte da ver-
dadeira religião, que juramos observar e sustentar. 

Eu não estive presente quando se apresentou a emenda, 
mas acabo de ouvir dizer que um ilustre depulado avançara 
que Deus era indiferente e insensível às injúrias e ultrajes 
dos mortais; custa-me a crer que tal coisa se proferisse no 
recinto de uma Assembléia, cujos membros tanto se distin-
guem por sua religiosíclacle; seria isto por certo uma blas-
fêmia contra a proviclência de Deus, que se tornaria um Deus 
indolente e ocioso, qual fingiam os discípulos de Epicuro; 
o que eu creio ter-se dito, é que Deus não precisa do braço 
dos mortais para vingar suas próprias injúrias, e nisto con-
venho com o honrado membro, fazendo, todavia, a distinção 
que já fiz em outra ocasião, entre os atos que ficam escon-
didos no santuário do pensamento e aqueles que se manifes-
tam por fatos ou palavras; os primeiros são reservados ao co-
nhecimento e juízo dal1uelc que sonda e prescruta o mais re-
côndito dos corações, mas os segundos estão sem dúvida su-
jeitos à sanção das leis humanas, e eis aqui por que entendo 
que cumpre à autoridade pública reprimir e conter como 
perturbadores da religião nacional os blasfemos e ímpios 
que ousam levantar-se contra o céu e vomitar injúrias contra 
a Divindade. 

O legislador, diz Filangieri, não pode sem mostrar indi-
ferença, deixar irnpunido cslc gênero de delilo e eu vejo que 
todas as Legislações se têm ocupado dele, ainda que as pe-
nas têm sido excessivas e desproporcionais, corno refere o 
mesmo escrito, o qual julga que bastaria um castiga corre· 
cional sem aparato ou estrépito do juízo ordinário pdo ma-
gistrado encarregado da conservação da ordem e da paz. 

Moderem-se embora, ou antes suprimam-se para sempre 
essas penas atrocíssimas próprias dos tempos de ferocidack e 
superstição" [ ... ] "mas não fique impune um delito ofen-
sivo da santidade e excelência da religião do Império." 

Devem ser punidas não só as blasfêmias que implicvm em 
heresias, mas também "as que se chamam simples e irnp1cta-
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tórias e que consistem em palavras ou escritos injuriosos à 
Divindade." 

Entende que a pena deste delito deve estender-se também às bl~ 
fêmias contra santos canonizados. 

Neste sentido envia emenda à Mesa. 

7 de junho de 1827, t. II, p. 19-20. 
N.&C. 

A emenda não foi apoiada. A lei, afinal sancionada a 20 de setem-
bro de 1830, considerava puníveis: "- doutrinas dirigidas a destruir as 
verdades fundamentais da existência de Deus e da imortaliade da alma 
e a espalhar blasfêmia contra Deus; calúnia, injúrias e zombarias contra 
a religião do Império, assim pelo que pertence aos seus dogmas como. 
ao seu culto e à moral; calúnias, injúrias e zombarias aos diferentes cul· 
tos estrangeiros estabelecidos no país com permissão e garantia da Cons-
tituição." 

27/17 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

"Sinto que não fosse apojaclo o meu aditamento à emen-
da do sr. Lino Coutinho, não por apego a minha opinião, que 
cederei sempre de bom grado à sabedoria desta Câmara, mas 
por não me ser permitido responder ao ilustre deputado, O! 
Sr. Cunha Matos. 

"Eu queria fazer-lhe ver que está de acordo comigo quan-
do confessa que se tem depurado o processo de canonização 
dos santos e expurgado essas ficções engenhosas que uma mal 
entendida piedade introduzira nas lendas de muitos santos, e 
é isto o que justamente inculca a minha emenda, pois não 
falo do culto supersticioso que a ignorância dos povos tem 
consagrado em algumas partes sem o selo da aprovação dos 
Bispos que, ao contrário, o reprovam e condenam, mas da 
veneração de santos canonizados pela Igreja, isto é, daqueles 
sobre cuja santidade ela tem interposto o seu juízo mediante 
um exame tão escrupuloso q~ie a crítica mais severa não po-
deria recusar-se à sua evidência moral sem a nota de teme-
ridade e pirronismo." 

"Eu <1ueria mostrar-lhe que o número de santos monas 
ou sacrificados ao mesmo tempo não pode fazer suspeita a 
sua santidade e que os fatos da legião fulminante e tebana 
não são tão duvidosos que não tenham por si respeitáveis 
autoridades e mui sólidos argumentos que se têm produzido 
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sem réplica à face da critica e da incredulidade nos nossos 
dias." 

7 de junho de 1827, t. II, p. 21. 
N. &C. 

O culto brigadeiro Cunha Matos protestara contra o aditamento 
relativo ao culto dos santos, alegando que isso iria obrigar aos homens 
incultos do campo, componentes dos júris, a acreditar em "histórias ri· 
dículas e patranhas de divertir ou entreter velhas ou rapazes". Alude 
aos absurdos de que está recheado o célebre Flos santorum do padre 
Rosário, tirado de Ribadaneira. "Quem acredita na peta dos. sete dor-
mentes de Roma, na indisputável santidade de Santa úrsula e das onze 
mil virgens? Quem dá crédito à história de S. Maurício e na de seus 
dez mil soldados da legião fulminante? Quem acredita que Baluão e 
sua jumenta estão na glória? Quem acredita que existiu um São Cris-
tóvão, tão alto como esta casa, o qual carregou o Menino Jesus às cos-
tas? Quem acredita na salvação de Trajano mediante as orações de São 
Gregório? Quem acredita no milagre de São Januário? Ninguém. Se 
todos os santos houvessem sido beatificados conforme os princípios esta-
belecidos pelo Papa Benedito XIV talvez não aparecessem tantas oca-

siões de se mostrarem as falsidades das antigas legendas e martirológios 
que, em vez de darem esplendor à Igreja, fazem por onde com justiça 
se acuse a nímia facilidade de suas antigas beatificações. 

"Separemos as blasfêmias contra Deus das blasfêmias contra os san-
tos e não queiramos que nos digam, como se diz na minha terra, que 
a burrinha em que Nossa Senhora fugiu para o Egito está na glória cm 
companhia da sua santíssima cavaleira!" 

27/18 MIGUEL JOSÉ REINAUT 

Com outros membros da Comissão Eclesiástica, assina parecer pe-
dindo informações ao Governo sobre os padres da Congregação do Ora-
tório do Recife, natureza de seus bens, aplicação de suas rendas, estado 
atual da corporação, ouvidos igualmente os padres, por escrito, dado que 
os padres eram acusados de não observarem seus estatutos e desviarem 
dos seus fins as rendas que percebem. 

7 de junho de 1827, t. II, p. 24. 
N.&C. 

Os oratorianos, vindos de Portugal, haviam fundado um colégio no 
Recife que teve algum renGme. Após a independência, porém, entra-
ram em decadência. Divididos em facções acusavam-se mutuamente. 
Terminaram por serem extintos pelo Governo. A questão vai voltar ao 
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Parlamento cm 1829 e 1830 (49). Os padres da Comissão Eclesiástica, 
eram os P;s Rocha Franco, Ferreira de l\frlo, D. Marcos Antônio de 
Sousa e Feijó. 

27 /19 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A propósito da criação dos bispados de Goiás e de Mato Grosso. 

"Não me conformando inteiramente ao parecer apresen-
tado a esta augusta Câmara pelos honrados membros da Co-
missão Eclesiástica, ofereço a minha opinião cm artigo. sepa-
rado. 

Sendo requerido a Sua Santitlacle por S. M. Imperial que 
as duas prelazias de Goiás e Mato Grosso erectas por bula 
de Bento XIV, [ ... ] de 16 ele dezembro ele 1746, fossem ele-
vadas a bispados e expedidos os pontifícios diplomas para o 
dito fim, com as cláusulas ele ser assinada uma suficiente 
côngrua para decente wstentação dos Bispos elas sobreditas 
Igrejas, assim como fundado o seminário para a educação 
dos que se destinassem ao serviço do altar e criado, em cada 
uma <las nova& catedrais, um cabido composto de dez cône-
gos e duas dignidades e m<1is empregos necessários ao culto 
divino, ficando inteiramente: 0,5 prelados existentes na admi-
nistração das respectivas dioceses, como vigários apostólicos, 
persuado-me que as preditas bulas de criaçfto dos novos bis-
pados não podem ser executadas senão com as condições nas 
mesmas especificadas. 

Sendo o requerimento dirigido ao Santíssimo Padre Leão 
XII pelo padroeiro das Igreja!-} do Brasil, ao qual padroeiro 
competia propor ao Supre1110 Pastor e centro da unidade ca-
tólica novas criações e senllo estas concedidas cm conformi-
dade elos cânones e disciplina geral da Igreja, que ordena o 
bispo uma renda certa e ])astante para sua honesta subsis-
tência, assim como sendo d~cretado pelo Concílio de Trento, 
(na sessão 23, cap. XVIll, De Rejiarmatione) que cm todas 
as catedrais se fundem seJllinários debaixo da direção dos 
prelados, para instrução cj.a mocidade, é indisputável que 
nas duas requeridas dioceses devem ser fundados colégios pa-
ra que os habitantes ele Goiás e Mato Grosso participem dos 
benefícios, vantagens e instruções de tais estabelecimentos os 
quais têm sitlo considerados por escritores de grande nome, 

(49) Ver: AMÉRICO JACOBINA 1.ACOMBE: As ordens rnligiosas 110 fim cio Pri· 
meiro Reinado e na Regência. Rcvi,ta do IHGH, v. 307 (l!l75), .P· 132. 
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como a deliberação conciliar e disposição de maior impor-
tância decretada pelos Padres de Trento para a reforma dos 
costumes. 

É igualmente indubitável que os cabidos das catedrais 
são os senados da Igreja, os quais devem os Bispos consultar 
em negócios mais ponderosos e marcados por Direito Canô-
nico, porque são estas as corporações que desde o século XI 
da era cristã têm sido substituídas aos presbitérios, que os 
prelados convocavam nos primeiros séculos do cristianismo, 
sendo isto não só conforme aos princípios do Direito Eclesiás-
tico, como sendo nece~s{ttios ao bom regime ela Igreja esta-
belecido pelo seu Divino fundador. 

É contudo certo que cm algumas dioceses tem sido dis-
pensada a cria(,:ão de cabidos, quando suas rendas são tão 
insignificantes que não chegam à sustentação dos capitulares 
e outros ministros do culto. 

"Declaro não estar ao meu alcance avaliar as somas das 
rendas decimais e outras contribuições das Províncias ele 
Goiás e Mato Grosso, exigindo por isso que seja ouvida a 
ilustre Comissão de Fazenda" [ ... ] à qual Comissão pertence 
dar esclarecimentos que fundamentem nova impetração à Sé 
Apostólica para a dispensa dos cabidos, não havendo rendas 
públicas suficientes, sendo contudo criados os seminários que 
requerem diminutos subsídios e porque são garantidos pela 
Constituição do Império, art. 179, n.0 33. 

"A respeito, porém da nomeação dos vigários apostóli-
cos cumpre dizer que é reconhecida por muitos canonistas, 
como direito do primado da Sé ele Roma, e pode considerar-
se como providência interina, enquanto a competente autori-
dade da metrópole da Bahia não eleger vigários capitulares 
em conformidade da sessão 24, cap. 16 De Reformatione do 
Concílio de Trento, visto não haverem cm as mencionadas 
dioceses, cabidos. 

"Estas reflexões devem entender-se ficando salvos os pri-
vilégios amplíssimos do padroado do Império do Brasil e 
poderes emanados do primado da Igreja universal, dos quais 
há três séculos gozam os imperantes e padroeiros deste Im-
pério." 

1 ele junho ele 1827, t. II, p. 28-29. 
N.&C. 

Este foi um dos mais sérios conflitos em nosso Parlamento. O nosso 
enviado junto à Santa Sé, Monsenhor Vidigal, aliús deputado, conseguiu 
do Papa Leão XII duas bulas de grande importfmcia. Uma &obre o pa-
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droado ela Ordem de Cristo, outra criando os bispados de Goiás e Mato 
Grosso. O art. 102, n.0 14 da Constituição dava ao Poder Executivo o 
direito ele conceder ou negar o beneplácito dos decretos dos concílios, 
letras apost6licas, e quaisquer outras constituições eclesiásticas que se 
não opuserem à Constituição, precedendo a aprovação da Asseembléia, 
se contiverem disposição geral." 

Entendeu o Governo que a transformação das prelazias em dioceses 
devia ser submetida à Assembléia. O resultado, comenta Cândido Men-
des de Almieda, foi que "o chefe da nossa Igreja foi tratado com nímio 
desrespeito. O beneplácito dado à bula (Sollicita catholicae gregis) foi 
limitado somente à aprovação dessa ereção quanto às sedes, extensão e 
limites dos novos bispados. Em tudo o mais julgou-se de nenhum efeito 
a bula" (sº) .  

Dois pareceres mereceu esta bula.  
D. Marcos, pelo seu voto em separado, não quis se envolver na po- 

sição perigosamente regalista das Comissões de Constituição e de Ne- 
gócios Eclesiásticos, cujos pareceres, por sua importância doutrinária,  
vão aqui transcritos.  

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 

"A Comissão de Constituição, à vista do ofício do ministro do Impé-
rio, acompanhando duas bulas do Santíssimo Padre, pelas quais ficam 
elevadas a bispados as duas prelazias de Goiás e Mato Grosso e isto 
para deliberar a Câmara dos Deputados sobre as novas despesas que para 
esse fim são necessárias, depois de madura e escrupulosa ponderação, 
observa o seguinte: 

"Que a matéria destas bulas é da natureza daquelas que, conforme a 
Constituição, envolve disposições gerais, po·r isso que a criação dos bis-
pados e a jurisdição dos bispos, po.sto que de Direito Público Eclesiás-
tico, deve contudo em sua aplicação acomodar-se às disposições do Di-
reito Público <la nação aonde eles tenham de exercer suas funções; e 
que sendo a jurisdição dos bispos regulada no seu exercício não só pelos 
cânones <los concílios, como também, segundo o direito novo, pelos de-
cretos pontifícios, os quais têm muitq.s vezes alterado as regras gerais, 
não pode a bula, que a concede, deixar de ser examinada, por conter, 
segundo os princípios exarados, disposição geral. 

"Que, além disso, os bispos segundo o atual sistema de nos.sa Legis-
lação, exercem funções da exclusiva competência dos poderes políticos e 
que entretanto algumas vezes se tem visto querer-se atribuir à autori-

("º) CANDIDO MENDES DE ALMEIDA: Direito Civil e Eclesiástico Brasileiro. 
Rio, 1833, I, p. CCLXIII. 

222 



dade pontifícia e que finalmente tendo todas as igrejas particulares que 
compõem a Igreja Universal prerrogativas e liberdades reconhecidas, ne-
cessário é que elas sejam mantidas, e que de modo nenhum pos-;am ser 
alteradas pelas bulas ele novas criações. 

"Levada pois à Comissão destes princípios, passou a fazer um rigo-
roso exame sobre o conteúdo das ditas bulas e, restringindo-se unirn-
mente ao que é de sua competência, deixando às outras Comissões de 
Negócios Eclesiásticos e Fazenda a parte l!Ue lhes toca conhecer, observa 
que não tendo achado, quanto à criação dos bispados, nada que se opo-
nha aos princípios do nosso sistema de Governo e ao Direito Eclesiás-
tico que nos rege, contudo marcando o Concílio Triclentino o modo 
por que, vagando os bispados, se lhes deva dar administrador, e deven-
do-se segundo a autoridade de Benedito XIV (liv. 2.0 De syn. dioccsis) 
seguir esta mesma disposição enquanto aos bispados que não t(:m cabido, 
caso em que se acham os dois novamente criados, ao bispo mais vizinho 
compete a nomeação das pessoas, que devem interinamente reger as elitas 
Igrejas; e por isto, posto que a Comissão reconheça as pias intençôcs e 
a ·solicitude paternal que moveram o ânimo ele Sua Santidade para a no· 
meação de vigários apostólicos durante as vacâncias dos novos bispados, 
não pode deixar todavia de declarar que as referidas nomeações alteram 
as regras gerais do Direito Canônico, que cm tais casos outorga ao Bispo 
roais vizinho o direito de nomear administrador, e que contr;11·i:1m a 
prática e cli,<:iplina da nossa Igreja brasiliense. 

A Comissão nota mais que estas nomeações apresentam a inovação 
de recair uma delas cm um estrangeiro, que tanto pelas leis antigas d<.1 
monarquia quanto pelo sistema que nos rege, não pode nem ainda ter 
pretensões a participar de benefícios, exercer jurisdição local eclesiásti-
ca, que só deve ser conferida a cidadãos brasileiros, e por isso a Co-
missão de Constituição é de parecer que se aprovem as bulas, coro as 
ressalvas que cm tais casos competem". 

Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1827 - (I, 191) José Lino 
Coutinho, Pedro de Araújo Lima, Manuel Antônio Galvão, Lúcio Sortres 
de Gouveia, Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

PARECER DA COMISSÃO DE NEGóCIOS ECLESIASTICOS 

"A Comissão de Negócios Eclesiásticos encarregada de ver e exami-
nar a bula do Sumo Pontífice Leão XII, sobre a criação de dois novos 
bispados, que devem substituir as prclazias de Goiás e Cuiabá, tendo 
sido tão escrupulosa cm reconhecer os direitos do Primaz da Igreja Uni-
versal, bem como os da naçiío brasileira, tendo diante cios olhos a ver-
dadeira linha de demarcação entre a autoridade civil e ec:lcsi;ística, entre 
a jurisdição temporal e espiritual, não pode deixar de fazer as seguinte~ 
observações: 



I.0 - Que tendo o Imperador do Brasil, pela Constituição do Im· 
pério, o direito de nomear bispos e prover aos benefícios eclesiásticos e 
isto pelo indispensável direito ele padroado e costume antiquíssimo da 
nação de que o Brasil fez parte, não pode ser admitido o novo direito, 
que aquela bula concede ao mesmo Imperador, sem o perigoso e fu. 
nesto reconhecimento da necessidade de uma tal concessão, em contra-
venção à lei fundamental do Império. 

2.0 - Que os cabidos criados por aquela bula, em cada uma das 
novas catedrais, são da competência dos bispos de acordo com o Go-
verno, mas que tais cabidos são hoje desnecessários aos interesses da 
Igreja, por isso mesmo que caiu cm desuso - sua antiga autoridade e 
estão reduzidos, se não em toda a Igreja Católica, ao menos em todo o 
Brasil, ao único emprego de recitar ou cantar os ofícios divinos. 

3.0 - Que cumprindo ao Pontífice Romano recomendar a necessá-
ria e honesta subs.istência aos ministros da Igreja, é sem dúvida fora da 
sua competência taxar quantidade, o que depende de circunstâncias, que 
a nação tem a seu cargo regular e de quem era de esperar uma suficiente 
providência a esse respeito. 

4.0 - Que a determinação ali expressa da instituição de seminários 
com dotação conveniente é absolutamente fora das atribuições do Sumo 
Pontífice, a quem somente compete recomendar a criação ele tais esta-
belecimentos literários que bem lhe convier. 

A vista das precedentes observações, a Comissão é ele parecer que a 
Câmara aprove a bula na parte somente que diz respeito à criação dos 
dois novos bispados, julgand'o da competência do Governo conceder, ou 
negar beneplácito, naquela parte que diz respeito à nomeação de vigá-
rios apostóliros. Que se recomende ao Governo rogue ao Sumo Pontífice 
uma providência pronta e ordinária para o exercício de jurisdição espi-
ritual em Sé vaga, no caso de não adotar-se a criação de cabidos". 

Paço da Câmara elos Deputados, I.0 de junho de 1827 - (II, 28) Miguel 
josé Reinaut, Antônio da Rocha Franco, josé Bento Leite Ferreira de 
Melo, Diogo Antônio Feijó. 

É importante atentar para o fato de que a Comissão Eclesiástica era 
composta apr.nas de padres, todos regalistas. Aqui se nega a concessão 
do padroado à Ordem de Cristo. Entende-se que o Imperador detém o 
pauroado em virtude da Constituição e do costume, e não em virtude 
da concessão pontifícia. 

Em complemento a estes pareceres, o deputado Luís Augusto May 
requereu e foi aprovado, que se pedissem informações a respeito de "con-
cordatas de tratados que se possam ter celebrado com o Sumo Padre" 
para a Câmara formar um juízo exato sobre as bulas que o Governo 
m::inclou a exame (II, p. 39) . 

Sente-se nestes pareceres a influência enorme do galicanismo e do 
regalismo franceses no Reino Português. Segundo o Professor José Augus-
to dos Santos, tivemos no Brasil um Liberalismo regalista, que se carac-
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terizava como "tendência de alterar a legislação canomca vigente no 
país, sob pretexto de exigências públicas, pela simples decisão do Poder 
Temporal, mediante processos parlamentares democr;iticos" (51) . 

Os jurisconsultos regalistas se julgavam defensores da manutenção 
da Igreja, tal como fora aceita pela Constituição (o art. 5.0 dizia que 
a religião católica "continuará" a ser a religião do Estado), e não os 
cânones adotados posteriormente sem aquiescência do Governo. Assim 
é, por exemplo, que o decreto n.0 IOII, de 28 de março de 1857, que 
admitiu o recurso à Coroa de decisões episcopais, justifica-o no § 3.0 

do art. I.0 , "por notória violência no exercício da jurisdição e poder 
espiritual, postergando-se o direito natural ou os cânones recebidos na 
Igreja Brasileira". 

Aí está o fundamento do recurso dos sodalícios contra os ordiná-
rios, origem da "questão religiosa". As condenações da maçonaria, não 
tendo sido placitadas, não eram recebidas na Igreja Brasileira. 

Os órgãos do regalismo, no Brasil, eram os tribunais leigos: Mesa 
de Consciência e Ordens, contra a qual sempre protestou o Nímcio, e 
a Real Mesa Censória. Esta última proibia a circulação de livros orto-
doxos, qule ela chamava de ultramontanos, que continham doutrina vinda 
de além dos Alpes, ou seja, do Estado Pontifício, enquanto o lndex 
proibia os livros de inspiração regai ista. 

O Núncio Caleppi protestou contra o uso do Catecismo de Lyon 
(lnstitutiones Theologicae Lugdunum, 1780), como livro ele texto do 
Seminário São José. O bispo D. José da Silva Coutinho respondeu que, 
em matéria de disciplina, seguia a censura portuguesa e não a romana. 
Tanto D. João V, quanto Pombal, esse ao máximo, mas ainda D. Ma-
ria I, fomentaram a criação da Igreja Nacional. 

27/20 JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 

Como relator da Comissão de Instrução Pública, lê um projeto de 
criação de escolas de I.0 grau ou pcdagogias: 

"Art. I.0 Haverão escolas de primeiras leu·as, que se cha-
marão pedagogias, em todas as cidades, vilas e lugares mais 
populosos do Império. Os presidentes em conselho marcarão 
o seu número e localidades., ouvidas as respectivas Câmaras, 
enquanto não forem criados os conselhos gerais. 

"Art. 2.0 Os presidentes em conselho são autorizados a 
extinguir as escolas que existem em lugares pouco populosos, 
removendo os seus professores para as escolas que se criarem 

(51) JOS!t AUGUSTO DOS ANJOS: Uma coutribuição j1ara a história do j1erlodo 
regencial. 1831-1840. Rio de Janeiro - Cadernos da PUC, n.0 5, 1971. 
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onde mais aproveitem, quando sejam dignos de continuar 
no ensino público. 

"Art. 3.0 Os presidentes em conselho farão que se exa-
minem os pretendentes, cujo ato deve ser público e à vista 
do seu exame nomearão os professores, preferindo os de me-
lhor conduta e instrução; estipularão os ordenados que de-
vem vencer, que nunca passarão de 300$ nos lugares em que 
for mais dificultosa a sua subsistência. 

"Art. 4.0 São pela mesma forma autorizado& a conceder 
uma gratificação, que não passe da terça parte do ordenado 
àqueles professores, q uc provarem haver aproveitado no en-
sino público pelos seus desvelos, prudência e grande número 
de discípulos. Esta gratificaçfo só lhes será concedida, passa-
dos 12 anos de exercício não interrompido, e durará enquan-
to durar o mesmo exercício. 

"Art. 5.0 Em cada capital de província haverá uma es-
cola de ensino mútuo; e naquelas cidades, vilas e lugares mais 
populosos, em que haja edifício público, que se possa apli-
car a este método, a escola scrú de ensino mútuo, ficando o 
seu professor obrigado a instruir-se na capital respectiva, den-
tro de certo prazo, 1c à custa do seu ordenado, quando não 
tenha a necessúria instrução deste método." 

"Art. 6.0 Os professores ensinarão a ler, escrever, contar, 
gramática da língua nacional, princípios de doutrina religio-
sa e de moral, proporcionados à compreensão de meninos. 

"Art. 7.0 Serão nomeada;; mestras de meninas, e admi-
tidas a exame, na forma cfo art. 3.0 para as cidades e vilas 
mais populosas, cm que o presidente em conselho julgar ne-
cessário este estabelecimento, aquelas senhoras, que por sua 
honestidade, prudência e conhecimento se mostrarem dignas 
de um tal ensino, compn~endienclo também o de coser e 
bordar." 

"Art. 8.0 Pertence aos presidentes em conselho a fisca-
lização destas e~colas, enqlpnto outra coisa se não decretar. 
Elas serão regidas pelos estatutos atuais na parte, que diz 
respeito às horas de ensino e economias das aulas." 

9 ele junho de 1827, t. II, p. 3\J. 
N.&C. 

O projeto é da Comissão Pública e assinado entre outros deputaàos 
pelos padres José Ribeiro Soares da Rocha e Diogo A. Feijó. Vai trans-
formar-se na primeira lei sobre o ensino primário do, Império. As es-
colas de ensino mütuo eram as que ~1dotavam o método Lancasteriano, 
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então considerado a solução para a alfabetização da massa. O projeto 
passou logo em l.ª e 2.ª leitura e foi mandado a imprimir, para entrar 
na ordem dos trabalhos. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS27/21 

Discutindo a lei sobre a liberclade ele imprensa vota contra a proi-
bição de atacar as pessoas dos soberanos estrangeiros: 

"Por ventura não me será livre escrever o que pratica 
um príncipe, que ataca os diretios de sua nação, o direito de 
todas as nações, o direito natural? Não me será lícito escrever 
contra a santa aliança?" [ ... ] 

"Portanto abaixo com tal emencla, que por princípio ne· 
nhum pode existir. Ela vai comprometer a liberdade <lc uma 
lei, que nunca se deve supor ultraliberal, quanto se funda na 
segurança, na moralidade, e até mesmo na piedade, da qual 
raras vezes se deve usar com os que têm a força; não é ne-
cessário zelar tanto os direitos dos imperantes estrangeiros, 
que não têm sido tão zelosos com os nossos direitos, ainda 
mesmo com os. da nossa Independência e liberdade que a lei 
natural nos outorga, proscrito o dogma de legitimidade mes-
mo pela lei da graça antes da fundamental, que nos deve 
reger." 

9 de junho de 1827, t. II, p. 10. 

N.&C. 

A emenda atacada pelo Pe. Dias não passou. 

27/22 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Justifica o seguinte requerimento: 

"Requeiro que se oficie ao ministro do Império para 
que se remeta a esta Câmara os ofícios do vice-presidente da 
Bahia e esclarecimentos relativos aos partidos proclamadores 
do despotismo". 

Já pedira antes que se oficiasse 

"ao Governo para dar providências sobre esses inimigos ela 
Constituição, que sem pejo e sem o menor temor das leis 

227 



e das autoridades e mais que tudo do severo julgar da nação, 
intentaram na Bahia proclamar o absolutismo, esquecidos de 
que naqueles mesmos lugares foram os opressores do Brasil 
batidos com honra do nosso pavilhão, e vergonha eterna dos 
que ainda intentam opor barreira à c11escente civilização dos 
povos." 

12 de junho de 1827, t. II, p. 55. 

N.&C. 

O movimento reacionário na Bahia, provocado pelo pânico dos ne-
gros, chegou a tal ponto que o Governo interveio expedindo o aviso 
n.0 54, pelo ministro do Império. 

"Chegando ao imperial conhecimento pelo ofício do vice-presidente 
da Província da Bahia, de 26 de maio p. p., haverem-se ali espalhado 
rumores vagos de que um partido projetava aclamar a S. M. o Impe-
rador absoluto, de cujos rumores dissimulados, anarquistas se aprovei-
tavam e mais os exageravam para seus sinistros intentos; e tornando-se 
semelhantes tentativas tanto mais dignas de exemplar castigo quanto 
é notória a desaprovação que S. M. 1. tem constante e sinceramente ma-
nifestado contra quaisquer atos e opiniões que atacam e ferem a Cons-
tituição jurada; manda o mesmo Augusto Senhor pela Sua Secretaria de 
Estado dos Negócios do Império que ~> vice-presidente prossiga nas mais 
escrupulosas investigações sobre a origem e propagadores de tais boatos, 
participando o resultado para se proit:eder contra os perturbadores da 
ordem e tranqüilidade pública como tºr de justiça. Palácio do Rio de 
Janeiro, em 9 de junho de 1827. Visconde de São Leopoldo (5~). 

27/23 D. ROMUALDO ANT\l>NIO DE SEIXAS 

Justifica e apresenta uma proposta: 

"Já esta Câmara tem por muitas vezes manifestado os 
seus desejos de prover à decente subsistência dos párocos, 
como pede a justiça e a obrigação de manter a religião do 
Império. Foi neste intuito que na sessão do ano passado se 
pediram _esclarecimentos e informação sobre as benesses ou 
emolumentos paroquiais, não só a fim de se acautelarem ou 
extirparem os abusos que a este respeito se têm introduzido 
em algumas Igrejas, com vexames dos povos, mas também 

(52) Cf.: Coleção das decisões do Governo do Império do Brasil. Rio de Janeiro, 
1878, p. 43. 
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para ver se convém antes suprimir tais emolumentos e subs-
tituir-lhes côngruas mais avultadas e suficientes para se man-
terem os párocos com a independência tão necessária ao de-
sempenho do seu ministério. 

"Mas estas informações ainda não têm chegado de todas 
as dioceses; faltam-nos muitos dados indispensáveis para se 
tomar uma medida geral, e, quando os possuirmos, será pre-
ciso ainda combiná-los com o estado do Tesouro e ver se, no 
apuro das nossas finanças, podemos estabelecer já essas côn-
gruas mais avultadas e equivalentes à perda dos emolumentos. 

"É claro, pois, que tão cedo não poderá realizar-se o 
plano desejado, mas entretanto observo uma grande desigual-
dade entre os párocos do Império, pois enquanto os do Pará, 
Minas, São Paulo e não sei se mais algum bispado, percebem 
a côngrua de duzentos mil-réis, os da Bahia, apesar de ser 
a Igreja metropolitana e a segunda província do Brasil, con-
servam ainda as antigas côngruas de cinqüenta, oitenta e cem 
mil-réis, que para nada chegam, principalmente nas fregue-
sias mais pobres, onde não há benesses, ou emolumentos al-
guns, vendo-se os párocos obrigados a mendigarem, com des-
douro do ministério pastoral. 

"É para obviar a tão injustas desigualdades que passo a 
indicar que se generalize e faça extensiva a todas as dioceses 
do Império a mencionada côngrua de duzentos mil-réis, en-
quanto a Assembléia Geral não der uma providência defini-
tiva sobre este objeto. Semelhante resolução, além de justa, 
não poderá jamais transformar qualquer plano que se adote, 
sendo bem de supor que, a estabelecer-se uma côngrua, nunca 
será menor que a referida de duzentos mil-réis." 

"Proponho que a côngrua de 200 mil-réis, concedida aos 
párocos da maior parte dos bispados, se faça extensiva a to-
das as dioceses do Império." 

15 de junho de 1827, t. II, p. 65-66. 
N.&C. 

Ficou para segunda leitura. 

27/24 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Reitera uma indicação apresentada a 3 de junho do ano anterior 
sobre o Seminário do Pará, suplicando a consignação de 200$rs. para 
sua manutenção. 
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Recorda os serviços prestados por aquele estabelecimento à cultura 
da Amazônia. Tem subsistido por milagre. Pede que lhe seja doado 
o terreno contíguo. 

"Conheço a necessidade de educação <lo clero. Grita-se 
todos os dias contra a ignorância. Que será se não houver es-
colas onde adquiram os conhecimentos próprios da sua pro-
fissão? As leis canônicas são terminantes a este respeito, pres-
crevendo aos bispos a fundação destas casas" [... J "Mas os 
bispos do Brasil nem percebem dízimos nem côngruas pro-
porcionados às despesas de tais estabelecimentos, sendo por 
isso indispensável que os poderes ou autoridades os auxiliem 
com socorros necessários, e assim se acha com efeito sabia-
mente providenciado pelo alvará <le 10 de maio de 1805 que, 
conformando-se inteiramente com as disposições do Concílio 
de Trento, deu as mais saucl;iveis providências para a funda-
ção de seminário~ episcopai~, onde os não houvesse, e melho-
ramento dos existentes" [ ... ] "É portanto de urgente neces-
sidade que se ponha em vigor a observância deste providen-
tíssimo alvará, até porque na lei que já passou [ ... J para a 
criação do curso jmídico, apenas se estabelece uma cadeira 
de Direito Público Eclesiástico, deixando-se mesmo a de His-
tória Eclesiástica ciue se .iulg;Ju não ser preciso aos magistra-
dos. Em outros projetos que aqui se têm apresentado de co-
légios ou liceus para algumas províncias não vc.io que se trate 
da cadeira de Teologia Dogmáti<;a, Moral, Escritura, Liturgia 
e outros conhecim.entos indispensáveis ao clero." 

Termina apresentando esta indicação: 

"Proponho, em aditamento à indicação que apresentei 
em junho do ano passado, relativamente ao Seminário Epis-
copal do Pará, que se autorize o Governo para que possa con-
ceder ao mesmo seminário o terreno contíguo [ ... ]" 

15 de junho de 1827, t. II, p. 65. 
N.&C. 

Foi à Comissão de Instrução Pública.  
A Legislação do Governo sobre os seminários é extensa (53) .  
As cadeiras criadas pelos bispos nos seminários não eram pagas pelo  

Es.tado e os contratos de professores estrangeiros dependiam ela autori-

(53) CAMPOS PORTO: op. cit., p. 546 e ss. 
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zação g·overnamental. Aliás, é um dos setores em que o Governo vai ce-
dendo aos poucos à autoridade do Bispo, embora conserve o controle 
das verbas. 

Alguns dias depois da proposta de D. Romualdo de Seixas, na 
sessão de 18 ele junho, o deputado João Cândido de Deus e Silva apre-
sentou na Câmara o seguinte projeto-de-lei relativo ao problema dos 
seminários: 

"A Assembléia Geral Legislativa do Império do Brasil decreta: 
I.º - A fim de haver uniformidade no método de estudar e ensinar 

em todas as escolas do Império, os seminários episcopais ficam sujeitos 
à inspeção de Comissários da Instrução Pública, que se nomearem para 
todas as províncias do Império. 

2.º - Neles se ensinará pelo mesmo método e compêndios destina-
dos às escolas seculares. 

3.° - Haverão [sic] em todos os seminários cadeiras de gramática 
latina, de ideologia e ética; de língua francesa, de retórica e poética e 
análise das orações dos mais célebres oradores sagrados, como Bossuet, 
Massillon e Flechier; de elementos de geografia, cronologia, história sa-
grada e profana, geral e particular do Império; de direito natural, pú· 
blico e das nações, que constitui um curso de moral universal ela na· 
tureza; de teologia polêmica especulativa e de moral revelada; de ins-
tituições canônicas e história eclesiástica. 

4.0 - Para este fim teni cada seminário 10 cadeiras, regidas por 
outros tantos professores. 

5.0 - Ninguém será admitido sem receber a ordem dos subdiáconos, 
sem se mostrar examinado e aprovado em todos estes objetos pelos pro-
fessores competcn tes. 

6.0 - Os exames serão públicos, perante dez professores do mesmo 
estabelecimento, presididos ou pelo bispo diocesano ou pela maior auto-
ridade eclesi{1stica. 

7.0 - Enquanto se não forma o plano geral dos estudos para as 
escolas do Império, regular-se-ão pelos estatutos da universidade de 
Coimbra, em tudo que lhes for aplicável. 

8.0 - O Governo fica autorizado a conceder as loterias, que julgar 
convenientes a benefício destas pias instituições." 

Seria curioso saber que programas o ilustre deputado sugeriria para 
a cadeira de "ideologia" (Anais, II, 87). 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS27/25 

Chegando a 16 de junho um ofício do ministro do Império, vis· 
conde de São Leopoldo, em resposta ao pedido de informação requerido 
pelo Pc. José Custódio Dias, em 12, dizendo que 
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"por agora não convém manifestar o mencionado ofício, mas 
em tempo devido será exatamente transmitida a V. Exa. tanto 
esta correspondência oficial como tudo quanto for concer-
nente ao objeto dela", 

disse o Pe. José Custódio Dias: 

[... ] "Estou persuadido que se nos não pode negar o 
ofício exigido. Onde iria parar o ofício social em que nos 
achamos constituídos, minadas as suas bases? Não nos com-
petirá saber quais são os ataques que se tramam contra a lei 
fundamental no momento mesmo em que aparecem folhas 
anárquicas, impunemente improperando esta augusta Câmara 
com os epítetos de jacobina e sediciosa? ... No momento mes· 
mo em que há toda a desconfiança de que manobras ocultas 
solapam a Constituição jurada? Os fatos impunes e até des-
caradamente premiados em São Paulo, no Rio Grande e em 
Montevidéu além de outros muitos, convencem-nos de que 
há entre nós inimigos do sistema jurado, víboras que pre-
tendem dilacerar as entranhas da mãe benigna que ainda os 
sofre e alimenta em seu seio. 

"Quando eu fiz à Câmara o requerimento em cuja res-
posta vem este ofício, já ti11ha um pressentimento de que 
ele se nos negaria. Mas, pergunto eu, não é do dever desta 
Câmara velar na guarda da Constituição, pela qual só ela 
existe e o mesmo Governo? s,r:: este pode executar o seu dever 
e não quer, é péssimo; se quer e não pode, é fraquíssimo; 
pois ainda que eu sou mais inclinado à forma de governo 
republicano (Aqui foi o orador chamado geralmente à or-
dem). Como se tocou a sensibilidade de quem me chamou 
à ordem sem esperar que eu acabasse a oração para bem per-
ceber o sentido cm que falava? ... 

" [ ... ] Se bem que invfolável pelas minhas opiniões, sei 
que não tenho poderes da minha nação senão para sustentar 
o governo monárquico representativo (apoiado) e para o sus-
tentar basta o juramento sagrado que prestei à Constitui-
ção [ ... ] 

" [ ... ] Não é a primeira vez que se abusa do poder, se-
não antes, desde que se dissolveu a Constituinte. (A ordem, à 
ordem.) 

[... ] Os fatos são públicos e bem me lembro de uma 
iluminação misteriosa que se fez quando chegou S. M. da 
Bahia. Direi portanto o que entender para salvar a minha 
pátria, embora seja vítima do meu patriotismo". 

16 de junho de 1827, t. 11, p. 81. 
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N.&C. 

A revolta dos negros resultou, em 1827, num reforçamento dos p0-
deres das autoridades locais. Em reação, o Pe. Custódio Dias esteve a 
ponto de se proclamar republicano, já que o Governo se recusava a dar 
informações pedidas. 

O próprio Bernardo Pereira de Vasconcelos requereu que constasse 
da ata que foi geralmente chamado à ordem o ilustre deputado José 
Custódio Dias, quando pareceu manifestar sua tendência para outra 
forma de Governo que não a adotada pela nação. Em resposta, o Pe. 
Custódio sustentou o direito de livre manifestação em favor de outras 
formas políticas (54). 

Como se vê com aquele ofício, talvez antedatado, o Governo aten-
deu à interpelação do Pe. José Custódio. 

O Pe. Custódio refere-se maliciosamente às manifestações populares 
ocorridas no Rio de Janeiro por ocasião da volta do Imperador da Bahia. 
Houve a clás&ica exposição de retratos iluminados do Imperador e <la 
Imperatriz. 

Insiste em que não tem remorsos das palavras que proferiu. "Nunca 
serei traidor, sempre serei franco e fiel aos meus juramentos, corno· até 
agora o tenho sido." Se se permitem religiões que não as do Estado 
por que se não hão de tolerar diferentes inclinações políticas "que morrem 
no coração de quem as tem, sem detrimento ou perturbação da socieda-
de?" "Esta franqueza será ele mim inseparável até o momento cm gue 
me fugir a vida." 

Araújo Bastos propõe, e é aprovado, que em vez de se consignar 
em ata que o Pe. José Custódio fora chamado à ordem (como propu-
sera Vasconcelos) se diga que o mesmo deputado se explicara, fazendo 
ver que sempre defenderia a Constituição jurada. 

27/26 ANTÔNIO MARQUES DE SAMPAIO 

Apresenta indicação, transformada em proposta de resolução, pela 
Comissão Eclesiástica, declarando que a disposição do Concílio Triden-
tino na sessão 24, cap. 1.0 , De reformatione matrimonii e a Constituição 
do Arcebispado da Bahia, liv. 1.0 , tit. 68, § 291 se ponham em efetiva 
observância em todos os bi~pados do Império. Está ;issinada nor Clemente 
Pereira, Marcos Antônio de Sousa, com restrições, Feijó e M. J. Reinaut. 

Na exposição de motivos, o parecer da Comissão, referindo-se ao 
autor da indicação, explicita a razão de ser que a justifica: 

(54) Ver a respeito: A. VALLADÃO: O Pe .. josé Custódio Dias. Rio de Janeiro, 
1952. 
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"[ ... ) os párocos recebam em face da Igreja os noivos 
que.: lhe requererem, sendo lestes do bispado e ao menos um 
deles seu paroquiano, feitas as denunciações e não havendo 
impedimento, sem para isso ser necessária licença dos bispos 
ou dos seus provisores; acontece não obstante que os noivos 
sobreditos são em muitas partes obrigados a tirar provisões 
das Câmaras eclesiásticas ou dos juízes chamados aos casa-
mentos que é o mesmo, e sem estas os não podem os párocos 
casar. 

"Esta manifesta infração elas leis eclesiásticas torna-se mais 
intolerável, porque uma tal habitação não tem outro fim 
ostensivo que o ele engrossar os emolumentos daqueles que a 
exigem. E porque convém que a disciplina eclesiástica seja 
uma só e a mesma em todas as partes do Império, e tais 
excessos devem ser cortados, tanto em favor dos povos que 
o poder temporal está obrigado a defender contra toda qual-
quer exigência ilegal do poder espiritual, como em favor da 
religião que o mesmo poder temporal deve proteger com efi-
cácia" [... ] 

18 de junho de 1827, t. II, p. 89. 

N.&C. 

Cândido Mendes de Almeida, op.cil. p. CCLXIII, considera esta 
resolução inútil porque o Concílio de Trento era lei canônica e civil no 
Brasil havia quase trezentos anos e as Constituições do Arcebispado se 
observavam no Brasil havia mais de um século (salvo no Maranhão e 
Pará, que eram bispados sufragâneos. de Lisboa) . Mas pela bula Roma-
norum pontificum vigilantia, de 5 de junho de 1827, placitada, passaram 
a ser sufragâneos da Bahia (SS) • 

A resolução foi aprovada por decreto Imperial de 3 de novembro de 
1827. 

27/27 JOSÉ CUSTónio DIAS 

Trata-se do projeto de arrematação elas rendas da alfândega: 

"Consultei pessoas ele iuzes nesta matéria, e quanto pude 
alcançar, foi que esta arrematação seria o meio único [... ] 
para descobrir a vereda que dá ao Governo meios de evitar 
as dilapidações que há na alfândega". Deve porém, ser feita 
a um grupo numeroso de negociantes. "Quanto maior for o 

(ó•) Ver: CANDIDO l\IE.NDES DE ,\LMEIDA: ajJ. cit., p. CCLXIII. 
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número de interessados, maior oposição terão os dilapida-
dores." 

Propõe a arrematação a uma companhia com, pelo menos, 40 acio-
nistas com voto. 

18 de junho de 1827, t. II, p. 94. 

N.&C. 

É o sistema da concessão dos porto;; a companhias concessionárias, 
vigente até hoje em alguns deles. A emenda não foi aprovada, ainda que 
o princípio fosse aceito. O projeto foi transformado em lei de 25 de ou-
tubro de 1827, mandando arrendar metade dos direitos das alfândegas 
do Império. 

27/28 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Apresenta emendas à lei da abolição do foro pessoal.  
Substitui o art. 4.0  

"conhecimento dos erros e crimes cometido'S pelos eclesiásti-
cos no exercício das funções do seu ofício" 

por 

"conhecimento dos erros e crimes cometidos pelos ecles.iásticos 
contra a decência e perfeição do seu estado ou relativo ao 
seu ofício." 

No mesmo artigo acrescentar a: 

"Tais censuras, porém, não produzirão efeitos civis .., 

as palavras: 

a respeito daqueles direitos ou relações que se fundam no 
dfreito natural ou positivo." 

19 de junho de 1827, t. II, p. 104. 

N.&C. 

Voltava à discussão a lei de abolição do foro pessoal. O discurso 
de D. Romualdo, justificando sua emenda, não foi ouvido pelo taquí-
grafo. A discussão foi adiada pela hora. 
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D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Discussão da bula sobre a criação das dioceses de Goiás e Mato 

27/29 

Grosso. 

"Voto muito decididamente que as bulas não compreen-
dem disposição alguma geral, que se oponha à Constituição 
do Império, porque já existiam as mencionadas prelazias de 
Goiás e Mato Grosso, ora elevadas a catedrais pelas citadas 
bulas. 

"A criação de novas dioceses é da competência da Sé Apos. 
tólica, em conformidade da presente disciplina geralmente 
recebida em toda a Igreja Católica" [ ...J Resume a evolução 
do processo de criação dos bispados (pelos apóstolos, pelos 
concílios provinciais e pela Sé Apostólica). 

A assembléia constituinte francesa alterou a distribuição 
das dioceses francesas. Também votou a constituição civil 
do clero galicano. Mas não foi aceita pelos bispos fiéis às 
leis canônicas e provocou protesto da Santa Sé, que a cassou 
por breve de 18 de abril de 1771. 

A respeito das criações ora em questão, procedeu-se em 
regra. S. M.1., na qualidade de padroeiro do Brasil, repre-
sentou, por intermédio de seu ministro em Roma, a Sua San-
tidade" [... ] te o Papa a:cedeu ao pedido, erigindo as prc-
lazias em dioceses. "Não pode entrar em dúvida que foram 
observadas as leis canônicas ora em vigor, não só no Brasil, 
como em toda a cristandade e que não houve ofensa nem 
quebra da lei fundament'\11 do Império." 

Quanto aos seminários, não se pode negar a necessidade 
deles. Historia a formação cultural do clero primitivo pelo 
bispo e pelos mosteiros e a determinação do Concílio de 
Trento em 1563. Justifica os cabidos, como senado dos bis-
pos que substituíram as primitivas reuniões do clero. Mas há 
precedentes de bispados sem cabido, ainda em Portugal. Em 
tais circunstâncias, cabe pedir tal dispensa à Santa Sé. Se os 
dízimos não chegam para essa despesa, o Governo dará esses 
motivos ao Papa. 

Acerca dos vigários apostólicos sua nomeação compete 
ao primado. Faz o históriq> da instituição. No Brasil já houve 
vigários apostólicos. O rei em 1811 aprovou um para a ilha 
da Madeira. - Não pode haver perturbação no caso presente. 
O Papa nomeou vigários apostólicos precisamente os atuais 
prelados. É providência ipterina para que não ficassem sem 
administradores as ditas dioceses, enquanto o arcebispo da 
Bahia não nomear vigários capitulares, conforme o Concílio 
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de Trento (Sess. 24, cap. 16, De reformatione). O prelado 
de Mato Grosso, Frei José Macerata é estrangeiro e religioso 
italiano; foi porém nomeado prelado antes de ser feita e ju-
rada a Constituição. É um benemérito da catequização dos 
índios e por serviços à Igreja e ao Estado. É notório na Corte. 

"As precitadas bulas devem ser enviadas ao Governo para 
terem o placet, visto que não há nas mesmas disposição algu-
ma que ofenda as leis do Império e para serem executadas 
com todas as cláusulas prescritas no seu texto e conformes aos 
cânones e regras disciplinares da Igreja." 

21 de junho de 1827, t. II, p. 129-130. 
N.&C. 

O padre Marcos Antônio de Sousa, bispo eleito, falava logo após o 
brigadeiro Cunha Matos, um dos mais cultos deputados, que fizera um 
verdadeiro manifesto de regalismo. Basta citar o seu exórdio: "É o 
Brasil um feudo da Cúria Romana? Não; o Brasil é um estado livre e 
independente; o seu soberano, por direito imperial, conferido pelos po-
vos, tem toda a liberdade e jurisdição de nomear os bispos do Império; 
assim como a Assembléia Legislativa tem todo o poder de criar e erigir 
nos territórios do mesmo Império todos quantos bispados e prelazias 
forem convenientes. Os direitos e privilégios da Igreja brasileira são 
os mesmos, ou ainda maiores, do que os da Igreja lusitana, de que há 
poucos anos nos separamos. " 

Faz em seguida um resumo da resistência da Coroa portuguesa à 
Cúria Romana e classifica as bulas em debate "um ataque contra as 
liberdades da Igreja brasileira." (Grifo nosso) . 

Contraditoriamente declara que nada entende de leis canônicas e 
pouco sabe de história da Igreja, mas classifica os atos da Santa Sé como 
"ataques dos curialistas da capital do mundo cristão contra o legítimo 
poder dos soberanos". 

Ataca os cabidos: "abandonemos esse luxo e aparato e livremos os 
nossos bispos dos seus maiores adversários. Os hábito~ vermelhos e as 
capas magnas de coisa nenhuma servem." Não quer seminários criados 
por decreto da Cúria, mas sim por leis da Assembléia. 

Da situação da Igreja perante o Estado decorria a necessidade do 
beneplácito do Imperador para a publicação no país das bulas e breves 
do Sumo Pontífice. Seria considerado um escândalo pronunciar-se con-
tra o direito do placet. Cunha Matos, porém, ataca o capuchinho Ma-
cera ta, o qual, como vig{~rio apostólico da prelazia de Goiás, era indi-
c:tdo para bispo da nova diocese. Diz que "tem figurado em fatos es-
candalosos" como na negativa de casar uma infeliz moça. É mai~, pró-
prio para governar a sua cela que um rebanho da Igreja brasileira." 
Em 18-X-1829, cm conscqiil:nda, o Governo, por decreto, nomeava para 



substituir frei José Maria Macerata, o cônego da Capela Imperial Plá-
cido Mendes dos Santos. Em 2-IX-1831, Feijó, ministro da Justiça, co-
municava ao presidente da província que o Governo exonerara frei José 
porque "sendo estrangeiro, não pode exercer emprego algum públi-
co" (56) . 

A respeito dos cabidos, o brigadeiro Cunha Matos punha o dedo 
num ponto doloroso da situação da Igreja. Os conflitos entre eles e os 
bispos não constituem uma página brilhante em nossa história religiosa. 

27/30 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Na discussão da lei sobre as habilitações para casamentos, não se 
conforma inteiramente com o parecer: 

[ ... J "Pela citada determinação conciliar, não ficam os 
bispos inibidos de estabelecer regulamentos disciplinares para 
bom regime de suas dioceses" [ ... ] 

"É princípio bem sabido cm jurisprudência eclesiástica, 
que os prelados diocesanos podem fazer estatutos e tomar 
outras medidas disciplinares para bom regime das suas dio-
ceses, uma vez que se não oponham às regras canônicas da 
Igreja universal e às leis civis do Império." 

"Isto é o que tem praticado o bispo de Mariana, esta-
belecendo uma disciplina particular para conhecer o estado 
desimpedido dos que pretendem contrair o sacramento do 
matrimônio, o que é uma grande necessidade em os bispados 
vastíssimos do Brasil." 

"Entretanto parecia-1ne conveniente que em cada uma 
das paróquias distantes da Sé Episcopal fosse, pelo respectivo 
bispo, autorizado um eclesiástico para o exame do estado li-
vre dos nubentes, sendo ·~xcetuados os que fossem naturais 
de outros bispados ou fr.vessem neles residido por mais de 
seis meses, porque estes deviam habilitar-se perante os mes-
mos bispos ou seu delegaçlo". 

"Acrescento mais, que os pobres não devem pagar emo-
lumento algum e somente os ricos devem ficar sujeito às des-
pesas de tais habilitações e processos." 

~?6 de junho de 1827, t. II, p. 157. 

(56) Cf.: VIRG1LIO CORREA FILHO: Mato Grosso. Rio de Janeiro, 1922, p. 96. 
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N.&C. 

Na sessão de 18 de junho, D. Marcos aprovara com restrições o 
parecer da Comissão Eclesiástica sobre a indicação do Pe. Marques de 
Sampaio. Agora D. Marcos justifica suas restrições. 

Para os casamentos, vigoravam as disposições do Concílio Triclen-
tino, através da Constituição do Arcebispado da Bahia, generalizadas 
ao Brasil. O decreto de 3 de novembro de 1827, assinado pelo ministro 
da Justiça, conde de Valença, declara em efetiva observância tais dis-
posições. 

A indicação propunha-se coibir abusos ele certos bispos que impu-
nham exigências suplementares para as habilitações matrimoniais. D. 
Marcos responde mostrando que as exigências dos bi,.pos tinham razão· de 
ser. 

José Clemente Pereira, Lino Coutinho e Cunha Matos defendem a 
resolução para conter o "abuso" e.los bispos, que atribuem à ganância pelo 
aumento das rendas. Este chega a referir-se a D. Marcos Antônio de 
Sousa nestes termos: 

"O Sr. Bispo do Maranhão foi exemplaríssimo pároco: observou à 
risca o Concílio e a Constituição a respeito de casamentos. Mas agora 
que é prelado, quer opor-se a este mesmo Concílio e a essa mesma Cons-
tituição porque afeta os interessse de seus confrades. [ ...J Muita gente 
mda amancebada por falta de dinheiro para despesas de justificações, 
mandados, proclamas e provisões, ainda que existam alguns prelados 
e vigários generosos e caritativos. 

"Em muitos lugares as depesas eclesiásticas dos casamentos excedem 
a 30$000."[ ... ] "A moral dos povos estraga-se, a mancebia existe." "Lo-
go que o Concílio e a Constituição do Arcebispado da Bahia for posta 
~m sua devida observância, m. casamentos hão de multiplicar-se; a po-
pulação há de crescer e a moral há de melhorar, as famílias hão de viver 
com maior satislaçâo. ·· 

Sob a aparência de uma proposta de apoio às leis eclesiásticas, vo· 
tava-se urna arma contra os bispos e vigários que fiscalizavam os casos 
freqüente& de bigamia, exigindo justificações muitas vezes realmente 
onerosas. Sempre o problema da falta de independência financeira <la 
Igreja e os modos, nem sempre elogiáveis, de recorrer às contribuições 
dos fiéis. ry. a respeito a intervenção de 18 de junho de 1827). 

27 /31 JOSÉ DE SOUSA AZEVEDO PIZARRO E ARAúJO 

Sobre a proposta acerca do processo de casamento.  
Vota, de bom grado, a favor do parecer da Comissão Ecle!'iàstica  

"porque sempre me pareceram menos bem os meios cm prít-
tica para se ultimarem os casamentos à custa de grandes 
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despesas, principalmente para aqueles cuja pobreza os inabi-
lita a sair de uma vida pecaminosa. " 

Visitou por duas vezes o bispado do Rio onde 

"me foi preciso aliviar o peso das despesas que se fazem 
com os autos do matrimônio [... J repondo, de minha algi-
beira os que pertenciam à Mitra a fim de facilitar a ultima-
ção dos casamentos." 

"É preciso, porém muita cautela para se conhecer se os 
contraentes estão em perfeito c~·tado de celebrarem esses ma-
trimônios." Os proclamas dificilmente chegam ao conheci-
mento dos paroquianos. Fala-se muito nos excessos dos bispos. 
Mas a verdade é que desde o primeiro Bispo, foi dada a ele 
uma côngrua tão tênue que mal dá para uma parca subsis-
tência. Nestas circunstâncias recoNem-se aos emolumentos 
que os povos deviam pagar; a princípio sem clamor. Assim 
se praticou nos outros bispados. "Donde vem, pois, a extor-
são dos Bispo&, assaz pronunciada geralmente, sem se aten-
der a que os Bispos ultramarinos, ainda na inteligência de 
receberem de côngrua, anualmente, um conto cfe réis, nada 
mais se lhes dá além de 800$ rs., porque daquele total saem 
80$ rs. para distribuir ell/- esmolas e 120$ para seus oficiais? 
E seria possível que um Bispo pudesse subsistir com_ tanta 
mesquinhez, tendo despesas consideráveis cm relação ao es-
plendor da sua dignidade, com sua família, e a acudir a ou-
tras necessidades de seu rebanho e da sua diocese? Em cir-
cunstâncias iguais estão os párocos, cujas côngruas escassas 
são motivo a serem eles precários dos povos seus paroquia-
nos." [ ...J "Por isso na& cartas de apresentação dos benefí-
cios, se lhes declara - que haver os prós e precalços que lhes 
pertencerem pelos seus ofícios paroquiais e pela sua estola." 

Conclui pelo parecer. 

"Quanto à acusação feita os Bispos, direi que ela é tor-
jada sem melhor conhecjmento de causa." 

27 de junho de 1827, t. II, p. 160. 
N.&C. 

Continua a discussão sobre a indicação apresentada pelo Pe. Mar-
ques de Sampaio, na sessão de 18 de junho. 

Precioso depoimento de um profundo conhecedor da administração 
civil e eclesiástica; insuspeito por s~ tratar de ardoroso regalista, adver-
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sário de D. Romualdo e D. Marcos. Explique-se que por "família do 
Bispo", entendiam-se seus "familiares", no sentido tradicional do ter-
mo, não de parentes, mas de fâmulos, i .é, capelão, sacristão, secretário 
e empregados. 

27/32 ANTôNIO DA ROCHA FRANCO 

Defende o parecer da Comissão, 

"não porque esteja persuadido que a prática das habilitaçücs 
matrimoniais fosse em sua instituição ato de arbitrariedade 
como inculcaram ontem alguns Srs. Deputados, porque os 
Bispos podem regular a disciplina nas suas Igrejas por um 
direito intrínseco ao episcopado, e menos ainda que ela fosse 
introduzida pela cobiça ou sede de dinheiro, porque, Sr. Pre-
sidente, a Auri sacra {ames é achaque de eclesiásticos e não 
eclesiásticos." Acabamos de constar práticas abusivas em vá-
rios juízes seculares. 

Vota a favor 1) Para uniformizar a disciplina; 2) Porque o maduro 
e circunspecto exame do estado livre dos contraentes toca mais de perto 
aos párocos; 3) Porque os meios atualmente empregados não correspon-
dem aos fins. 

"Fui vigário da vara na capital de Minas, tive tempo 
de observar a inutilidade de tal prática." 

"Quando nenhum dos contraentes é forasteiro tudo se 
reduz [ ...] ao depoimento das partes." "Quando porém al-
gum dos contraentes é forasteiro consiste a habilitação em uma 
justificação de minoridade ou de estado de solteiro quando 
veio para o Brasil para o que nunca faltam testemunhas por-
que o comum do povo se persuade que, como seja para bom 
fim, o jurar falso não prejudica." 

A prática, assim, embaraça a freqüência do matrimônio, 
"que deve ser favorecido em um país tão despovoado como 
este." 

27 de junho de 1827, t. II, p. 164. 

N.&C. 

Continu<l a discussão sobre a mesma indicação. O Pe. Rocha 1'"ran-
co, como membro da Comissão Eclesiástica assinara o parecer <la mesma, 
faz porém questão de esclarecer que não pelos mesmos motivos de outro'\ 
membros. Refere-se especialmente a Clemente Pereira. 
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JOSÉ CUSTóDIO DIAS27/33 

Discussão da lei sobre a liberdade de imprensa. 

"Um corpo pode existir sem uma das partes essenciais? 
O Poder Legislativo é composto do Imperador e das duas 
Câmaras e um ataque feito a uma destas partes é um ataque 
ao Corpo Legislativo e estou persuadido que isto é muito 
óbvio, porque não há poder nenhum superior ao Poder Le-
gislativo. Nós devemos (sic) mais deveres que direitos, nós 
somos procuradores deste corpo soberano e este corpo exige 
deveres, e cumprindo nós os nossos, seremos por ventura ta-
chados de jacobinos, de demagogos e de tudo quanto o mi-
nistério manda escrever contra esta Câmara neste seu prote-
gido jornal A Gazeta do Brasil? [... ]" 

Entretanto: 

"Deve ficar à nação o direito de nos argüir, não com 
sarcasmos, nem com injúrias, porque não é possível que sar-
casmos sejam justa e permitida censura: isto não é liberdade; 
mas não estamos nas circunstâncias de estender a liberdade 
a ponto que a façamos licença." 

1 

27 de junho de 1827, t. II, p. 170. 
N.&C. 

A lei sobre liberdade de imprensa fora promulgada a 2 de outubro 
de 1823, antes portanto dé ser outorgada a Constituição. Dúvidas foram 
levantadas contra a lei que não se ajustava à Constituição. A Comissão 
de Legislação apresentara um parecer a respeito. É sobre esse parecer 
que se estabelece o debate, no qual }ntervém o Pe. Dias. 

27 /34 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Terceira discussão do projeto sobre juízes de paz. 
Revendo o projeto acha nele m4itas faltas. 

Vamos só fazer males. Criamos um magistrado sem alça-
da. Pode prender qualquer homem até por 10 anos. Propõe 
o adiamento para marcar a alçada e os recursos. 

"Estamos ao fato de que casta de pessoas há de ser com-
posta esta magistratura." 

"Se não admitirmos esta emenda, a maior parte do 
Brasil há de sofrer mil arbitrariedades, e sem remédio." 
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Apresenta emenda freando a alçada do juiz e permitindo recurso 
para o juiz criminal. 

Logo a seguir faz novos reparos ao projeto. Acha que deve ser atri-
buição <los juízes de paz o direito de darem e examinarem os passaportes, 
porque, caso isto não aconteça, estes deverão ser dados pelos presidentes 
das províncias, com grande incômodo das partes e sem proveito para o 
povo. 

"[... ] O passaporte para o homem que viaja é útil, mas 
quem tiver de mudar-se de um lugar para outro deve levar 
passaporte; nisto não pode haver inconveniente e é de suma 
utilidade e mesmo necessidade, para mostrar que não tem 
culpa. Este é o melhor meio de perseguir os criminosos, por-
que o criminoso não aparecerá em parte alguma, e e&ta vida 
vagabunda é um verdadeiro castigo. Por isso proponho que 
haja passaportes dados pdos juízes de paz, que estes os dêem 
gratuitamente, sem dependência de escrivão [ ... ]" 

Propõe emenda aditiva nesse sentido. 

28 de junho de 1827, t. II, p. 176-177. 
N.&C. 

O Pe. Custódio Dias se insurge, na sessão do dia 30, contra a emen-
da de Feijó relativa à exigência do passaporte, que criaria obstáculo à 
liberdade do Comércio. Feijó volta a defender sua emenda: 

"Os criminosos quase sempre ficam impunes porque o que comete 
um delito passa para outro distrito e não sofre mais perseguição." 
"O que acontece é somente serem os réus perseguidos pelas pessoas ricas 
que tiram precatórias e vão sobre eles." Se não houver passaportes os 
réus continuam a ficar impunes." 

"Porque agora há despotismo, devemos supor que ele continue?"  
"Não devemos esperar que melhore a sorte do Brasil?"  
"A medida <lo passaporte é necessária e indispensável para o Brasil."  
Aqui se delineiam os perfis dos dois padres liberais. O Pe. José  

Custódio, liberal idealista intransigente. O Pe. Feiló, liberal da boa 
ordem, que poucos anos depois vai salvar a ordem pública exatamente 
baseado na autoridade dos juízes de paz e das milícias, bem como na 
lealdade das Forças Armadas personificada em Caxias, seu braço direito. 

A emenda de Feijó não passou. 

JOSÉ CUSTúDIO DIAS27/35 

[... ] "Não vejo· que tenhamos recursos para fazer esses 
pagamentos e nem posso entender como se fez este tratado, 
reparando-se as perdas dos portugue~es e não reparando eles 
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"Art. 8.º - Todas as cadeiras de latim ora existentes fora 
das capitais ficam abolidas pOT morte dos professores ou 
pela passagem destes a algumas novas cadeiras. 

2 de julho de 1827, t. III, p. 18. 
N.&C. 

Feijó apresentara, no ano anterior, um projeto-de-lei sobre o curso 
da universidade. O projeto fora rejeitado pela Comissão de Instrução 
Pública, da qual Feijó era membro, porque julgou o plano muito com-
plicado. O deputado apresenta então outro projeto, agora mais sim-
ples, para o qual pede urgência, dispensando-se a tramitação pela Co-
missão de Instrução. 

É curioso que um projeto de estudos elementares inclua, entre ou-
tras, cadeiras como metafísica, lógica e filosofia moral, mas a idéia de 
Feijó referia-se a um currículo básico extensivo a todos O& que se des-
tinassem aos estudos universitários. 

O projeto inclui ainda a primeira e ainda tímida investida con-
quanto ousada para a época, contra as humanidades clássicas, abolindo 
as cadeiras de latim existentes fora das capitais. 

O projeto foi enviado à Comissão de Instrução, com o pedido de um 
parecer urgente. 

27 /37 JOSÉ BENTO LEITE I'ERREIRA DE MELO 

Propõe indicação: 

"Que por uma resolução se determine que seja admitido 
a despacho na alfândega desta cidade todo o chá da índia 
importado em qualquer embarcação, mesmo estrangeira, pa-
gando os direitos competentes de 23, derrogando-se para este 
fim as leis, práticas e usos em contrário". 

O Sr. deputado Ferreira de Melo considera esta medida indispensa-
vel ao bem estar dos brasileiros, visto que o chá da índia, pelo uso que 
se tem, já é considerado um produto de primeira necessidade e está 
sendo vendido a preço de 2$400 por libra. 

2 de julho de 1827, t. III, p. 18. 
N. &C. 

A tentativa de D. João VI de introduzir a produção de chá no 
Brasil malograra. Ficara o hábito do consumo, exigindo importação. 
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27/38 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Propõe responder ao nobre deputado que, conquanto convencido da 
injustiça do tráfico negreiro, na sessão anterior, afirmara que "da abo-
lição desse comércio resultaria a total desgraça da nação brasileira". 
Explicará assim as suas divergências quanto ao parecer da Comissão de 
que ambos são membros. 

Concorda com a tese do nobre deputado de que não têm validade 
tnitados ruinosos aos povos: 

"Mas, cumpria ao ilustre deputado demonstrar que o 
tratado em questão se acha neste caso; e é o que me parece 
que ele não preencheu; e pelo contrário, quando confessa 
que o tratado proíbe a continuação de uma coisa injusta ou 
criminosa, ou se contradiz manifestamente ou supõe que a 
injustiça e o crime podem fazer a felicidade de uma nação. 

Mas quem não vê quanto semelhante princípio é falso 
e perigoso, que a política, separada da justiça, não pode ser 
senão um laço armado contra a segurança e prosperidade 
das nações, ou uma base ruinosa, que cedo ou tarde lança 
por terra o edifício social? Todas as nações são obrigadas 
sem dúvida a procurar o meio da sua conservação e bem ser; 
e evitar a sua destruição; mas é preciso que estes meios não 
sejam injustos, nem reprovados e proscritos pelo direito na-
tural. 

Isto é o que diz Vattel e todos aqueles que ensinam os 
primeiros elementos do direito natural e das gentes. 

E haverá quem diga que os meios fornecidos pelo comér-
cio de escravos não são injustos ou que este comércio não é 
ilícito, vergonhoso, degradante da dignidade do homem, anti-
social, oposto ao espírito do cristianismo, e somente próprio 
para retardar os progressos da civilização da espécie humana? 
(Apoiados.) 

Eu faria certamente injúria aos nobres sentimentos desta 
augusta Câmara, se me fi;lesse cargo de mostrar a injustiça 
de um tráfico, que se acha em contradição com as luzes do 
século e com os princípiQs de filantropia altamente procla-
mados e professados pela nação brasileira. 

Refuta depois o argumento pelo qual o nobre deputado pretende 
coonestar o tráfico, afirmando que es·te livra até os negros da escravidão 
e da morte a que são condenados em suas guerras entre diversas tribos: 

f 
"Eu creio, Sr. Presidente, que nem um desses africanos 

agradeceria ao ilustre deputado este ato de compaixão e hu-
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manidade, que os arrebata da companhia de suas mulheres, 
de seus filhos e ele sua pátria, para os vir entregar com a mais 
horrível degradação e zombaria ao açoite ele um senhor im-
placável; quanto mais que é constante pelo testemunho de 
todos os viajantes, q U(: essas guerras nunca foram mais fre-
qüentes e cruéis·, como depois da introdução de tão abomi-
nável tráfico; que foi desde tão funesta época que a escra-
vidão começou a ser na jurisprudência dos africanos a pena 
do crime; que deslle então a confiança e a paz fugiram da-
quelas regiões e que a presença de um navio sobre a costa 
se torna como o sinal da mais bárbara perseguição, estimu-
lando a cobiça, a perfídia e a vingança que despregam, e 
exercitam sobre as povoações vizinhas a sua fatal influência. 

E quem serão os culpados dessas guerras, hostilidades, 
efusão de sangue, suicídios e ele tantos horrores, que revol-
tam a natureza, senão os armadores ou antes os Governos que 
os consentem e autorizam?" 

Repele com veemência a hiprocrisia dos que argumentam cm favor 
do tráfico apelando para o pretexto de converter os africanos: 

"Como se uma religião celestial e divina, uma religião 
que proclama os primitivos direitos do homem, que o resti-
tuiu à sua dignidade, mostrando estampada no seu ser a for-
mosa imagem da divindade, uma religião em fim, que re-
prova a violência e a força, que, na frase do sábio Fcnclon, 
não pode fazer senão hipócritas, pudesse propagar por tais 
meios diametralmente opostos ao seu prodigioso estabeleci-
mento. (Apoiados.) 

Sabe-se além disso qual é o zelo evangélico de tais merca-
dores e quanto o sru IJ<irbaro procedimento tem contribuído 
para alienar e dispor os africanos contra o cristianismo, de 
cujas máximas eles não podem julgar senão pelo exemplo 
dos que o professam; sabe-se também qual é o zelo e cuidado 
da maior parte dos senhores na instrução religiosa desses mi-
seráveis que eles tratam como bestas de carga, olhando uni-
camente para o produto de seu trabalho." 

Referindo-se depois diretamente à intervenção do Governo britâniw, 
observa: 

"Eu sei, Sr. Presidente, que nenhuma nação, por mais 
poderosa que seja, tem direito de ingerir-se nos negócios de 
outra, ainda que seja para promover o seu melhoramento e 
perfeição, e ainda mesmo ele empregar a coação ou ameaças, 
nem mesmo para punir excessos ou falta> enormes contra a 
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lei natural, tal é a doutrina de todos os escritores, à exceção 
de Grócio, que neste último caso admite a intervenção ar-
mada; mas vejamos como tem procedido a nação inglesa. 

Todos sabem que a sua intervenção a este respeito tem 
sido reconhecida por todos os Governos, interessados no co-
mércio de escravos, pela França, Suíça e Estados Unidos, pe-
las novas repúblicas do Continente Americano, e pelo antigo 
Governo português residente no Brasil, que se comprometeu 
solenemente à gradual abolição daquele comércio, e, se se 
diz que estes tratados e promessas não podem ligar o Brasil 
depois de proclamada a sua independência, permita-se-me 
então dizer que já este negócio se há tornado inteiramente 
brasileiro depois que a Assembléia Constituinte acedeu, como 
é constante, ao voto geral da abolição de tal comércio e auto-
rizou ao Governo para tratar sobre este assunto com o Go-
verno britânico. 

Já podia entretanto estar abolido, há muito tempo o 
tráfico da escravatura; e não lú razão para invetivar contra 
o Governo inglês por exigir o cumprimento de promessas tão 
solenes, obrando de acordo com o sentimento de todas as 
nações civilizadas, que tão energicamente se haviam pronun-
ciado pelo órgão do Congq:~sso de Viena, quando declarou 
que o comércio de escravos desolava a Africa, degradava a 
Europa e ultrajava a humanidade. 

Mas ainda supondo que seja ilegal a intervenção da In-
glaterra e fora da esfera dos limites do direito das gentes, é 
preciso atender a· mesma nqtureza da coisa; se a requisição 
do Governo inglês é fundada na justiça universal e conforme 
aos princípios da religião e da natureza, GO'lllo fica demons-
trado, não devemos hesitar um só momento em satisfazê-la, 
ainda quando uma tal iniciativa partisse do nosso maior ini-
migo - fas est ab hoste dçceri, - e não queira imitar as 
nações prot~stantes, que re~eitaram ~o pri.n~ípio a reforma 
do calendáno, apesar da sua reconhecida utilidade, só porque 
era obra do pontífice romano." 

Denuncia a insinceridade dos que admitem a abolição do tráfico só 
para daqui a 20 anos: 

"Desenganemo-nos, se no tratado estipula-se a continua-
ção daquele tráfico ainda por mais 20 anos, ao finalizar esta 
época, renasceriam as mes1w1s queixas, e se julgaria que o 
Brasil precisava outro tantp tempo desta execrável impor-
tação." 
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Longe de ser ruinosa ao Braúl a extinção do tráfico 
estimulará a "lançar mão de medidas mais sólidas e perdu-
ráveis, que até agora se têm desprezado: sentir-se-ão alguns 
inconvenientes inevitáveis em tais mudanças ou alterações 
mercantes; mas eles serão passageiros, e logo reparados pela 
melhor direção dos capitais, hoje consumidos no ruinoso co-
mércio de escravos." 

Entre essas medias, enumera a colonização e a civilização dos índios: 

"Um liberal sistema de colonização, e sobre tudo a esta-
bilidade e firmeza das nossas instituições políticas, atrairá 
ao nosso belo país não colonos armados ou facinorosos tirados 
das cadeias, pois não creio que sejam na Europa tão fáceis 
os meios de subsistência, que deixem de querer vir para o 
Brasil muitas famílias honestas e homens laboriosos, quando 
se convencerem que nenhum país do mundo lhes oferece tan-
tos recursos e tanta facilidade de melhorar a sua fortuna: 
e quanto a esses mesmos colonos tirados das cadeias, nem 
sempre se verifica a sentença de Horácio - coclum, 11011 ani-
mum mutant qui trans mmre currunt -; pois a experiência 
mostra que muitos dentre eles se têm tornado probos e úteis 
ao Estado, fundado grandes casas, e estabelecimentos. 

A civilização dos índios finalmente, esta grande obra, 
que faz, há muito tempo, os objetos dos votos dos bons brasi-
leiros e desta augusta Cámara, acabará de encher o vazio, 
que vai deixar a abolição do tráfico de escravos. 

Só os bosques da minha província (a Província do Pará) 
apresentam mais de 200 mil indígenas aptos para todo o gê-
nero de trabalho e indústria; mas cujos braços têm sidl} infe-
fümente perdidos para o Estado por falta de um bom sistema 
de catequeze e colonização e talvez pelas falsas idéias, que 
ordinariamente se forma de sua indolência, ou incapacida-
de intelectual. 

Eu posso afirmar que eles são habilíssimos para o co-
mércio e navegação; que muitas tribos, como por exemplo a 
dos Mondurucus, são excelentes para agricultura (apoiados) 
e susceptivos enfim de todo o gênero de aplicação; pois vê-se 
que no arsenal, e nas fábricas quase sem en&ino eles lavram 
madeiras, e fazem todo o trabalho, que se lhes incumbe. 
(Apoiados) Não será possível portanto transformá-los em la-
vradores, artistas e marinheiros, infinitamente mais úteis, do 
que esses desgraçados negros, de cuja existência se faz depen-
der a prosperidade do comércio, indústria e Marinha brasi-
leira?" 
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Estranha a afirmação do nobre deputado segundo o qual "a escra· 
vidão não produzia a imoralidade como geralmente se pensa": 

"Confesso, Sr. Presidente, que é a primeira vez que ouço 
tal proposição! Sempre estive persuadido que a palavra es-
cravidão desperta as idéias de todos os vícios e crimes (apoia-
dos) ; assim como que o doce nome da liberdade desperta as 
sensações e as idéias de todas as virtudes e de todos os bens 
(apoiados geralmente); sempre entendi que a escravidão é 
um estado violento, que abate o espírito, embota as facul-
dades do entendimento, perverte o coração, destr6i o brio e 
toda a emulação da virtude; sempre lastimei finalmente a 
sorte dos tenros meninos brasileiros, que nascendo e vivendo 
entre escravos, recebem desde os seus primeiros anos as fu-
nestas impressões dos contagiosos exemplos desses seres de-
generados; e oxalá que eu me enganasse! Oxalá que fossem 
mais raros os triunfos da sedução e os naufr{1gios da inocên-
cia! Oxalá que tantas famílias não tivessem deplorado a in-
fâmia e a vergonha, cm que as tem precipitado a imoralidade 
dos escravos. (Apoiados) Convenho com o ilustre deputado 
nos elogios que faz aos pretos e pardos, muitos dos quais se 
fazem credores da maior çstima; cu não avalio os homens 
pela cor da pele, mas pelo seu comportamento e caráter; o 
escravo porém não tem caráter, ele não é mais do que um 
cego instrumento <las vontades de seu senhor; um escravo 
virtuoso é um prodígio na ordem moral. (Apoiado geralmente). 

Responde depois à afirmação do deputado, que o Brasil como a 
China deveria fazer-se incomunicável e não 1.:elebrar tratado algum com 
as potências européias: 

"A China conta para cima de 200 milhões ele habitantes, 
e o Brasil conta apenas 4 milhões <lis~·eminados por uma imen-
sa superfície. Deixemos pois que o Brasil tenha uma popu-
lação superabundante e en~ão faremos construir a nossa mu-
ralha de 500 léguas de comprimento; publicaremos leis se-
veras contra o europeu que tiver a ousadia de pisar o nosso 
território e adotaremos as belas instituições do povo chinês, 
teremos os nossos letrados, os nossos mandarinos e o muito 
paternal despotismo do se4 Imperador. Até que chegue essa 
época, vamos coHLinuando as nossas relações com os europeus, 
que têm sido os nossos mestres e guias nas artes, nas ciências 
e nas mesmas instituições liberais; este comércio é de certo 
mais vantajoso que o dos selvagens africanos." 

250 



Faz enfim restrições à cláusula do tratado pela qual o Governo bri-
tânico se permite impor a pena de pirataria aos navios negreiros: 

"Sinto na verdade depois de ter pago a magnânima na-
ção britânica o justo tributo de louvor, que merece a sua 
filantropia e os seus esforços a bem da humanidade, que cu 
me veja constrangido a desaprovar a sua ingerência na impo-
sição de semelhante pena. É muito doloroso para um brasi-
leiro amante da dignidade do seu país, que enquanto os 
corpos legislativos das outras nações deliberam livremente so-
bre uma tão importante matéria, só o Brasil se veja privado 
desta prerrogativa e direito inauferível fazendo o sacrifício 
de sujeitar os cidadãos brasileiros às penas inflingidas por 
uma nação estrangeira!! 

Reconheço, Sr. Presidente que a querer-se abolir de boa 
fé o infame tráfico de escravos, não há talvez uma medida 
mais eficaz; pois de outra maneira serão ilw:·órias tülh!s as 
precauções contra a fecunda e desenfreada cobiça dos arma-
dores: mas não era ao Governo britânico, que cumpria clas-
sificar delitos e estabelecer penas contra os súditos de uma 
nação independente." 

E termina 

"protestando com aquela franqueza e candura que me é pró-
pria, que ainda quando o tratado exigisse abolição do trá-
fico já e já, eu subscreveria e aprovaria esta salutar medida 
com infinito gosto e reconhecimento." 

3 de julho de 1827, t. III, p. 21-23. 

N.&C. 

É, sob todos os aspectos, de extarodinária lucidez e dignidade a in-
tervenção de D. Romualdo, em resposta ao deputado Cunha Matos. 
Na sessão de 2 de julho, fora lido o texto do parecer da Comissão de 
Diplomacia e Estatística sobre a convenção de abolição do comércio da 
escravatura celebrada entre S.M. o Imperador e S. M. Britânica, que 
estabelecia 3 anos para a extinção completa do tráfico. Assinavam o 
parecer Aarújo Basto, D. Marcos Antônio de Sousa, D. Romualdo, 
Cunha Matos e Luiz Augusto May, esses dois últimos com votos ven-
cidos. Cunha Matos justifica seu voto vencido, em longo discurso que 
condensa a quinta e&sência do pensamento escravagista, e ao qual D. Ro-
mual<lo, e, logo a seguir, D. Marcos, respondem. Mal podiam eles pre-
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ver que seriam ainda neccss;írios mais <le 60 anos para que suas idéias 
triunfassem no Brasil (57) • 

A Inglaterra fora sempre a grande traficante de escravos. Foi quem 
mais ganhou com o tráfico, conseguindo mesmo, em tratados, o mop-o-
p6lio para as colônias espanholas. Foi o comércio com a América que 
salvou a Inglaterra do bloqueio continental. 

Mas, logo após a Revolução Industrial, mudou a mentalidade in-
glesa. Ela foi forçada a transformar-se em defensora dos negros. No 
tratado de Viena, 1815, obrigou a declarar ilícito o tráfico ultra-equinó-
cio. Sua esquadra apreendia os navios negreiros. Os embaixadores de 
Portugal e Espanha protestaram cm vão contra a hipocrisia. Jamaica 
era uma reserva de escravos, para as índias Ocidentais Inglesas, maior 
que toda a escravaria da América Latina (58) • 

No tratado de reconhecimento do Brasil, 1825, a Inglaterra exigiu a 
cessação elo tráfico. A lei brasileira, cm obediência do tratado, foi pro-
posta cm 1826 e sancionada em 7 de novembro de 1831, embora só 
tenha sido cumprido seriamente entre 1850-54. Durante todo este tempo, 
a Inglaterra pressionou o Brasil, especialmente depois que não prorro-
gamos o tratado de comércio e começamos a cobrar taxas iguais na al-
fândega. Daí o Bill Aberdcen que autorizava a apreensão e julgamento 
de navios estrangeiros por autoridades inglesas. A violência era clamo-
rosa, mas o beau rôle era dos ingleses '(59) . 

27 /39 D. MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA 

[... ] "Tive muita satisfação em ouvir os argumentos 
que foram prcduzidos a respeito do tráfico <la escravatura. 
Este objeto tem sido discutido muitas vezes na Câmara dos 
Deputados em Inglaterra e sustentado com a maior energia e 
doqüência pelo célebre Wilberforce e outros ilustres mem-
bros, que muito se têm e111penhado em demonstrar quanto 

(57) Sobre a atuação de D. Romualdo, 11a questão elo tráfico negreiro, THALFS 
DE AZEVEDO: Igreja e Estado em tensão e crise, São Paulo. Atica, 1978, p. 134. 

(511) Sobre a atuação da Inglaterra na repressão do tráfico e seus efeitos sobre 
a economia brasileira. Ver: JOSÉ ARTUR RIOS: Anarquia e organização numa anti-
nomia do pensamento brasileiro, p. li. 

(59) Conrad Robert: "The contraband slave trade to Brazil" - Hispanic América 
I1istorical Review - Nov. 1976. Ver também: 
GOULJ\RT, Maurício - Escravidão africana 110 Brasil: das origens à extinção do trá-
fico. :1.a cri. Rcv. São l'aulo, Alfa-Omega, 1975. ~OOp (Biblio.tcca Alfa·Omega de 
Ci<·ncias Sociais). 981 /G694E. 
BETIIELL, Lcslie - A a/Joliçt'io do Lráfiw de escravos no Brasil: a Grã-Bretanha, o 
Brasil e a quest11o elo trrifiro de e~cmv<>.1, 1807-1869 - Rio de Janeiro, Expressão e 
Cultma, São Paulo, Ed. univ. São Paulo, 1976. 406p 981"1888"/B562a. 
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destestável seja este comercio. Estas idéias são hoje bem sa-
bidas em toda a Europa e mundo civilizado. 

"Portanto toda questão deve versar sobre o procedimen-
to que deve ter a augusta Câmara a respeito do tratado, que 
foi apresentado pelo ministro respectivo [ ... ] 

"O ministro procedeu em regra, e obrou em conformi-
dade das atribuições que lhe concede a Constituição; à Câ-
mara só cabe tomar conhecimento do tratado, examinar se 
envolve algum artigo prejudicial à nação para responsabili-
zar o ministro e nada mais. Nem pode haver outra contes-
tação sobre o mesmo objeto. [ ... ] Por conseguinte, é desne-
cessário que nos ocupemos com discussões tão longas, como 
aqui têm havido." [ ... ] 

4 de julho de 1827, t. III, p. :17-38. 

N.&C. 

Ainda o tratado de 1826 sobre a cessação do tráfico negreiro. A dis-
cussão se arrastava em aspectos formais da ratificação do tratado, tanto 
mais porque ele ainda não fora referendado pelo ministro inglês. D. Mar-
cos procura pôr fim aos debates, defendendo a constitucionalidade da 
tramitação seguida. 

William Wilbcrforce (1759-1833) foi membro do parlamento inglês 
desde 1790, quando começou a luta pela abolição da escravatura. Em 
1807 conseguiu a abolição elo tráfico de escravos. 

27 /40 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Muitos membros aqui presentes que foram da Assem-
bléia Constituinte presenciaram o que houve a este respeito 
naquela tão soberana e desditosa Assembléia; por isso direi 
que a premeditada glória da extinção do tráfico da escrava-
tura não se pode roubar à Assembléia Constituinte, ela 
conhec'eu este direito pelo espírito do século, que se tem 
declarado a favor da liberdade e autorizou o Governo a fazer 
esse tratado; mas nem a Assembléia Constituinte, nem a Cons-
tituição deu poderes para legislar. Por estes motivos, vou 
apresentar uma emenda à Câmara para que se não tome de-
liberação alguma sobre este tratado sem ulteriores conside-
rações, pois acho que esta Câmara <leve sustentar a sua digni-
dade. Pode entrar cm cabeça de alguém que um povo livre e 
soberano seja escravo? Embora seja pobre de braços, não é po-
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bre de espírito; sucumbirá à força, quando chegue a ceder, 
mas não é a Inglaterra capaz disso; Canning, que trabalha 
pela liberdade do mundo inteiro, será a nosso favor"[ ...J 

4 de julho de 1827, t. III, p. 49 

N.&C. 

A emenda do Pe. Dias era no sentido de que a Câmara não tomasse 
conhecimento do tratado, enquanto não tivesSe feito ulteriores reflexões. 

A Câmara decidiu não tomar deliberação a respeito do tratado reser-
vando-a para tempo competente. A expressão "desditosa Assembléia" 
refere-se ao fato de sua dissolução por D. Pedro I, em fins de 1823. 
George Canning, político nascido em Londres, em 1770, veio a ser em-
baixador da Inglaterra em Portugal e ministro das Relações Exteriores. 
Desenvolveu sempre uma política liberal, favorável ao reconhecimento 
da independência dos países latino-americanos, inclusive do Brasil. Inter-
namente sua ação abriu caminho para a emancipação dos católicos. As 
esperanças que nele colocava o Pe. Custódio foram, em parte, frustradas 
pc:'la sua morte, neste mesmo ano de 1827. 

27/41 JOSÉ CUSTó'DIO DIAS 

[ ... ] "É necessário principiar analiticamente, começan-
do-se pela instrução dos cidadãos e depois tratar-se das Rela-
ções. Disse-se que não se pode dar exatamente o número de 
apelações, embora não é de !essência que seja de uma exação 
matemática. É muito suficiente que se dê um cálculo apro-
ximado. Portanto aprovo o adiamento." 

5 de julho de 1827, t. III, p. 60. 

N.&C. 

Estava em pauta um projeto que propunha criar mais três relações 
no país. A relação era um tribunal de apelação, por isto, o Pe. José 
Custódio desejava saber o número aproximado das apelações. Alguns 
deputados se opunham ao projeto adrp.itindo a prática de outros países 
com um tribunal de apelação para um milhão de habitantes. Ora, o 
Brasil tinha 3 milhões de habitantes, dos quais um milhão era de es-
cravos. Outros preferiam adiar o projeto para discutir temas de maior 
urgência. Esta era a posição defendida pelo Pe. José Custódio e a que 
prevaleceu. 
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JOSÉ CUSTODIO DIAS27/42 

"Nunca me vi mais indeciso do que sobre este ncgó· 
cio" [ ... ] 

"Vejo que a Constituição proíbe Comissões, mas ao mes-
mo tempo vejo que os súditos da nação brasileira não podem 
ser privados de terem uma revista, quando assim o necessi-
tem. 

"Vejo que se opõem muitos senhores para que se não 
cometa esta revista ao Conselho de Estado, e vejo, por outra 
parte, a necessidade de determinar esta questão e dar-se re-
médios a males jà acontecidos. Reconhece-se que as presas de 
Lord Cochrane foram presas injustas e que se julgaram boas 
e como se poderão privar os cidadãos dos direitos que a Cons-
tituição lhes dava? 

"Diz-se que o Conselho de Estado não pode ser ocupado 
disto porque eram ripamos e não serve senão para uma só 
coisa; mas eles devem servir para tudo que a nação tiver ne-
cessidade deles. 

"Entretanto vejo que a lei não pode ter efeito retroativo. 
[- .. ] Quanto às questões q uc podem haver de nação a nação, 
ainda não apareceu um Código de Direito Universal das 
nações. Pois nós havemos de estar por ventura por uma lei 
dos chinas ou dos turcos? Este labirinto do direito <las nações 
é muito difícil de se combinar." 

6 de julho de 1827, t. III, p. 73-H. 
N.&C. 

A indecisão do Pe. Custódio nascia dos debates originados por um 
projeto-de-lei apresentado por Bernardo Pereira de Va,·concclos. O pro-
jeto (ver Anais, II, 66) atribuía ao Governo a competência, para julgar 
os pedidos de graça especialíssima sobre sentença de presas já passadas 
em julgado. O projeto visava atender também aos pedidos de revisão 
(revista), das sentenças sobre as presas feitas por Lorde Cochrane, con-
vertido o Conselho de Estado, "para esse fim somente, em tribunal de 
justiça." Estava em jogo uma questão de Direito Internacional. O resul-
tado final do processo constitui um elemento de Jurisprudência sobre 
assunto ainda hoje não devidamente firmado. 

Lorde Thomas Cochrane, marquês do Maranhão (1777-1860), almi-
rante inglês que muito colaborou para nossa Independência, como para 
a do Chile e do Peru, sabia fazer-se pagar por seus serviços. Apresou 
muitos bens de portugueses, na Província do Maranhão, tendo levado ao 
Norte as tropa~ do generl Francisco de Lima e Silva. No ajuste de 
contas, exigiu por seus serviços 600 contos de réis (fiOO:OOOSOOO) . A qucs-
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tão arrastou-se e só em 1873 seu filho e herdeiro recebeu a indenização 
de 358. 206$999, correspondcn te a uma recompensa monetária que jamais 
servidor público algum recebeu no Brasil (6º) . 

O projeto foi afinal rejeitado. 
Em virtude dessa decisão, o Imperador expediu o decreto de 18 de 

setembro de 1827, declarando que as revistas de graça especialíssima so-
bre sentenças de presas continuavam a ser concedidas pelo Governo do 
mesmo modo por que eram dantes. 

27/43 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Propõe a seguinte emenda ao projeto sobre instrução primária: "Em 
todas as cidades, vilas e freguezias do Império [ .. ]" E fundamenta a 
emenda na seguinte razão: 

"O artigo tal qual está redigido não contempla especi-
ficamente as freguezias." 

Ora 
"não há em regra geral freguezia alguma que não tenha gente 
suficiente para ter direito à criação de uma escola." 

10 de julho de 1827, t. III, p. 102 
N.&C. 

A emenda se refere ao art. 1.0 , do projeto apresentado na sessão de 
9 de junho pelo deputado Pe. Januário da Cunha Barbosa, como relator 
da Comissão de Instrução Pública. 

O artigo dizia: "Haverão (sic) escolas de primeiras letras, que se 
chamarão pedagogias, em todas as cidades, vilas e lugares mais populo-
sos do Império" [ ... ] 

A emenda foi apoiada, mas terminou não sendo aprovada. 
Em 15 de outubro de 1827 o Imperador aprovou a lei mandando 

criar escolas primárias "em todas as cidades, vilas e lugares mais popu-
losos do Império". O art. 1.0 permaneceu com o incrível solecismo: 
"Haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias." 

27/44 JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA 

"Ouvi dizer que a palavra pedagogia é bárbara! Eu não 
deixarei passar semelh;mte testemunho. Receberei sempre 
uma palavra estrangeira, quando os clássicos dela tiverem 

(60) Sobre o assunto, ver o que sensatamente e~creveu TOBIAS MONTEIRO: 
História do Império. O Primeiro Reinado. Tomo I, Rio de Janeiro, 1939, p. XXIII 
e XXIV. 
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usado." Frei Amador de Arrais usa desta palavra. "Por con-
seqüência é nossa". 

Responde a Ferreira de Melo, explicando por yue razão o projeto 
não se refere às freguesias: 

" [ ... J não temos estatísticas do Império. A população 
está derramada pela sua superfície; a de uma freguezia às 
vezes é tão pequena, que não poderá dar um número sufi-
ciente de discípulos e talvez haverá alguma que mereça duas 
e mais escolas." [ ... ] "Como se poderá fixar uma base por 
freguezia à vista desta incerteza?" [... ] 

10 de julho de 1827, t. III, p. 102-103. 
N.&C. 

Fora Ferreira França quem estranhara o termo. Aliás Feijó, irri-
tado com esses debates, verbais, propõe a retirada do termo, que, de fato, 
não aparece na redação final. 

27/45 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Eu desejaria que passasse o projeto sem lhe fazermos 
emendas, porque era o meio de darmos mais prontas provi-
dências a respeito da instrução pública primária tão impe-
riosamente reclamada pela mocidade brasileira." 

[... ] "Não aspiremos ao sumo da perfeição, pois que 
este desejo tem sido causa de se retardarem as melhores e as 
mais saudáveis providências. O desejo do melhor é o ini-
migo do bom" [ ... ] 

Entretanto, sugere que se suprima o termo "pedagogia", não porque 
seja bárbaro, mas porque conota mais a idéia de instrução parLicular e 
porque 

"uma lei para todos entenderem não deve conter palavras 
pouco usadas." 

Insiste por fim na urgência do projeto: 

"Já ouvi aqui dizer que algumas nações da Europa sabem 
menos ler e escrever do que o povo do Brasil, mas talvez se 
dissesse isto entendendo por Brasi 1 [ ... ] somente as prov ín-
cias do Sul, pois quanlo às do Norte é constante [ ... ·J que 
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não há número suficiente de escolas; há uma ignorância pro-
funda. Na Província do Pará há algumas escolas, mas de 
que serve isto, se os ordenados são tão pequenos que a maio-
ria das escolas se acham fechadas? 

Dá-se 120$000 a um homem que, com menor trabalho 
pode fazer o duplo em qualquer ramo de comércio, em pes-
caria, em drogas extraídas nas margens de qualquer rio. 

É pois necesário que passe o projeto, não só porque há 
muita falta de instrução, ma~ porque devemos segurar aos 
cidadãos brasileiros o que lhes garante a Constituição. Por-
tanto voto por ele." 

10 de julho de 1827, t. III, p. 103. 
N. &: C. 

D. Romualdo está se baseando no n.0 XXXII do art. 179 da Cons-
tituição do Império, que já garantia "a instrução primária a todos os ci-
dadãos." 

A afirmação de que o que chamaríamos hoje de taxa de analfabe-
tismo seria maior em alguns países da Europa do que no Brasil, não é 
tão descabida ou pretensiosa como pode parecer à primeira vista. Ela 
se refere, com efeito, aos cidadãos analfabetos e, no Brasil, um milhão 
de analfabetos, sobre uma populaçãp de três milhões, dos quais 1/3 
não eram considerados cidadãos. Eram escravos que não entravam no 
cômputo. 

É curioso notar que já então apareciam desequilíbrios entre as pro-
víncias do Norte e as do Sul. 

Enfim, as palavras de ·D. Romualdo nos revelam como é velho no 
Brasil o problema da péssima remuqeração do professorado das escolas 
primárias. 

27/46 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Defende a supressão do art. 2.0 , contra os que arguíam que a su-
pressão deste artigo era uma incoerêri:cia com a manutenção do art. 1.0 , 

e acrescenta: 

"Esta mesma supressão é fundada na letra da Constitui-
ção que garante a instrução primária e gratuita a todo o ci-
dadão. [... J Será guard<1-da esta garantia, autorizando aos 
presidentes [das províncias] a suprimirem as cadeiras? De 
certo que não. 

Além disto, todos conhecem a necessidade da instrução 
primária e haverá apenas duas ou três cadeiras nas circuns-
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tâncias que aqui se tem dito. Será isto bastante para que 
fique esse negócio dependente do presidente e do Conselho 
[provincial]? Nunca devemos esperar tal, ainda que se pague 
uma, duas ou três cadeiras a 150$000. Não é tão grande esta 
despesa que não se deva despender com só cinco ou quatro 
discípulos que vão ser úteis ao Estado. Nós sabemos que há 
muita gente que não sabe ler e escrever. Não vamos pois 
tirar ao povo brasileiro este mesquinho recurso"[ ...J 

10 de julho de 1827, t. III, p. 106-107. 

N.&C. 

O art. 1.0 autorizava os presidentes a estabelecer as Cadeiras que 
julgarem necessárias. Isto não era contra a Constituição. O art. 2.º 
autorizava aos presidentes suprimirem as cadeiras que julgassem desne-
cessárias. As circunstâncias que justificariam essa supressão seriam por 
exemplo as altas despesas, para um reduzido número de alunos. Tal 
autorização para supressão parece a Ferreira de Melo contrária à letra 
da Constituição. 

Apesar de sua eloqüente peroração em defesa da supressão do art. 
2.0 , arguí<lo de inconstitucionalidade, o artigo foi aprovado. 

A redação final, que passou à lei de 15 de outubro autoriza os pre-
sidentes "a extinguir as que existem em lugares pouco populosos e re-
mover os professores delas para as que se criarem, onde mais aproveitem, 
dando conta à Assembléia Geral para a aprovação." 

27/47 JOÃO CRISóSTOMO DE OLIVEIRA SALGADO 

Apresenta à Mesa a seguinte emenda: 

"Proponho que os professores de primeiras letras tenham 
o ordenado de 400$000 nas cidades; de 300$000 nas grandes 
vilas, de 190$000 a 200$000 nas freguezias e arraiais." 

10 de julho de 1827, t. Ili, p. 109. 
N.&C. 

A proposta pretendia conciliar pos1çoes divergentes que se extre-
mavam em longos debates. Com efeito, os critérios propostos para fi. 
X<lÇãO dos ordenados eram os mais variados. 

Afinal prevaleceu a tese de que à Câmara competia apenas fixar o 
máximo e o mínimo. O máximo ficou fixado em 500$000 e o mínimo 
em 200$000. 
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27/48 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Acho muito justo que se estenda a permissão a todas 
as ordens terceiras, porque daí podem resultar grandes van-
tagens." 

Sugere também que o texto, em vez de especificar as datas das leis 
a serem revogadas, adotasse uma fórmula geral: 

"Ficam revogadas todas as leis, alvarás, cartas régias, pro. 
visões ou ordens em contrário." 

II de julho de 1827, t. III, p. ll2. 
N.&:C. 

Miranda Ribeiro apresentara um projeto que autorizava a Ordem 
Terceira de S. Francisco de Paula adquirir bens de raiz até o valor 
400$000 com isenção de impostos, sob a condição de aplicar os rendi-
mentos destes bens na manutenção de dois colégios para os órfãos, filhos 
dos irmãos pobres da mesma Ordem Terceira. Holanda Cavalcante 
apresentara emenda tomando extensiva a autorização a todas as ordens 
terceiras. 

É esta autorização e permissão qqe Ferreira de Mel() apoia. Entre-
tanto, o projeto foi aprovado na sessiío de 13 de julho, sem a emenda 
aditiva de Holanda Cavalcante. 

27/49 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Eu sou, por princípio, oposto às instituições de bens 
de mão morta. Reconheço que não são em tudo úteis, não 
estamos porém em estado de cortar todas as excrescências. 

"Não sendo da essência da religião a conservação desta 
instituição e mesmo das corporações que as administram, é 
necessário contudo dispor a opinião pública e abstrair todo 
fanatismo, seja-me lícito dizer. 

"Nas atuais circunstâncias devo votar por todas as insti-
tuições que ora existindo .possam produzir-nos o maior bem, 
visto que os bens de mão morta já existem." [ ... ] 

11 de julho de 1827, t. III, p. ll3. 
N.&:C. 

Por estas palavras, o Pc. José Custódio vinha em apoio do projeto 
em favor das ordens terceiras, defendido também por Ferreira de Melo. 
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O Pe. José Custódio era contrário às instituições de bens de mão morta, 
que o projeto vinha beneficiar, mas notara nos debates uma ponta de 
fanatismo anticlerical naqueles que combatiam o projeto, especialmente 
Cunha Matos. 

27/50 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Discussão da lei sobre as escolas primárias. 

[ ..• J "Seria de certo uma coisa bem esquisita, se em uma 
lei para o estabelecimento de escolas de primeiras letras, es-
tivessem especificadas as doutrinas do Padre-Nosso, Ave-
Maria ( ... ]. Tudo isto se compreende em uma só palavra: 
Catecismo. 

"Como uma lei deve ser concebida com a maior conci-
são e clareza possível, achando-se compreendido debaixo da 
palavra Catecismo tudo quanto especificaram os nobres depu-
tados, preferirei este termo para explicar aquela parte da 
instrução que tem por objeto os princípios religiosos. Quan-
to ao que se disse, que o Credo se não pode explicar, por 
isso que contém dogmas incompreensíveis, parece-me que há 
uma distinção a fazer, isto é, a parte histórica e a parte dog-
mática. E por que se não poderá explicar a parte histórica? 
Pois quando se diz: "Creio cm Dem:. Padre Todo-poderoso", 
não se poderá mostrar como o autor de todas as coisas, o 
Criador do universo, o tirou do nada, como a efidcia da sua 
palavra onipotente? [ ...J É por certo doutrina proporcionada 
à inteligência dos meninos. Parece-me pois que se podia fa-
zer esta distinção, mas ela não pode ter lugar nesta lei e 
bastará dizer-se: Catecismo da Doutrina Cristã. 

"Tendo ouvido falar em Teologia e não sei a que pro-
pósito vem isto. É claro que se não há de ensinar aos meni-
nos o que se ensina aos teólogos [ ... ]. A moral que se deve 
ensinar aos meninos, limita-se a fazer-lhes conhecer as rela-
ções do homem para com Deus, para consigo mesmo e para 
com os seus semelhantes. São coisas que todos devem saber 
e que não excedem à compreensão do menino. 

"Disse-se que era desnecessário ensinar os atos de fé, es-
perança e caridade! Mas não há coisa mais necessária nem 
ao mesmo tempo mais fácil. Todo o cristão é obrigado a 
produzir atos explícitos <la sua fé, isto é, a confessar [ ... ] 
que crê todas as verdades, que se contém na revelação e que 
são ensinadas pelo ministério da Igreja e dos pastores. Então, 
por que se não há de ensinar e acostumar o menino a fazer 
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estes atos? Pelo que toca à esperança, sua doutrina está inti-
mamente ligada com a da imortalidade da alma, dogma con-
solador, que sustenta a inocência e a virtude oprimida e ater-
ra o crime, mos.trando na vida futura a recompensa e o 
castigo [ ... ] Dogma salutífero que tem uma tão grande in-
fluência sobre a ordem social, que os legisladores deveriam 
estabelecer como base de todo edifício religioso e político. 
[... ] Será indiferente inspirar estas idéias aos meninos? O 
mesmo se deve dizer da caridade, que é como alma de todas 
as virtudes e consiste em fazer hem aos nossos semelhantes 
e amá-los como a nós mesmos. Não estamos nós a falar todos 
os dias em filantropia e humanidade? E que quer dizer essa 
filantropia senão a mesma caridade cristã fundada nos mo-
tivos sublimes de uma religião que faz contemplar cm o nosso 
próximo a imagem do mesmo Deus? [ ... ] Mas torno a dizer 
que tudo isto está comprometido na palavra: Catecismo. 

"Pelo que respeita à geometria [ ... ], eu me conformaria 
com esta opinião [ ... ], se tivéssemos suficiente número de 
professores habilitadcs. Eu sou um dos que mais aprecio a 
importância e a necessidade da geometria, que tanto contri-
bui para acostumar o espírito ao cálculo, à exatidão e à cla-
reza. Desejaria ver gravada em todos os. liceus do Brasil 
a inscrição que Platão mandou pôr nos pórticos da acade-
mia: Nemo sine geometria hic intrat. Mas não estamos tão 
avançados, que se possa já exigir de um professor de primei-
ras letras o conhecimento <la geometria" [ ... ] 

11 de .iulho de 1827, t. III, p. 117-118. 
N.&C. 

D. Romualdo se faz assinalar pelo ortodoxia e solidez de suas po-
sições. Pela sua intervenção percebemos que a pastoral catequética não 
mudou durante mais de um século. Não deixa entretanto de ser um 
antecipador, quando sugere o ensino elos dogmas na sua perspectiva 
histórica. 

27 /51 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Depois do que se tem dito deste artigo, eu me escusaria 
de falar, se não tivesse ~ dizer que não estamos aqui em 
Concílio tratando de artigos de fé. Não entremos pois em 
questões de religião, que o negócio é temporal. Enquanto 
à moral universal direi que ela tem certos princípios, que 
não se podem provar na sociedade pelas subtilidades". 

11 de julho de 1827, t. III, p. 118-119. 
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N.&C. 

O teor seco e cortante da intervenção parece endereçar-se it longa 
doutrinação catequética de D. Romualdo. Mas não há dúvida que o 
Pe. Custódio repõe a questão no seu devido nível de discussão de uma 
mera lei civil. 

A referência, aliás obscura, à moral universal visava a uma emenda 
proposta por Duarte da Silva inspirada num certo laicismo. Propunha 
que ao termo "moral" se acrescentasse o adjetivo "universal", para que 
os mestres não entendessem que se tratava de moral teológica. 

27/52 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Parece que o sexo feminino, segundo a prática que 
temos, tem mais pejo e por isso seria melhor isentar as mes-
tras destes exames, para o que pedia a supressão deste artigo 
e não obrigá-las a um ato público, para o qual é necess·ário 
muito desembaraço. 

"[... ] Não sei [... ] que se não ache suficiente que as 
haja só nas cidades e vilas mais populosas, mesmo porque a 
educação das meninas não se faz tão necessária, nem as mu-
lheres impõem tanto como os homens, na sociedade." 

N.&C. 
11 de julho de 1827, t. III, p. 119. 

O arti.go a que se refere Feijó, que era o art. 3.0 , mandava que o 
presidente da província fizesse examinar as candidatas ao magistério em 
ato que devia ser público. É esta referência ao art. 3.0 que Feijó pede 
para que seja supressa. Tomando, por um lado, a defesa das mestras, o 
futuro Regente reflete bem a mentalidade antifeminista da época, quan-
do afirma que as meninas não necessitavam tanto de educação. 

A proposta de Feijó não foi aprovada. 

27/53 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Discussão das bulas criando as dioceses de Goiás e Mato Grosso. 

[... ] "As bulas de que ora se trata não contêm dispo-
sição geral, nem dependem, por conseqüência, da aprovação 
da Assembléia. [ ... ] 

"Tomarei as palavras: disposição geral, em um sentido 
restrito e só compreensivo da Igreja do Brasil e das suas 
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prerrogativas ou liberdades. Ora, é nesse mesmo sentido que 
me parece não se conter nas mencionadas bulas disposição 
alguma geral. Diz a ilustre Comissão que a disposição geral 
é a criação de dois bispados. Mas será disposição geral esta 
criação ou circunscrição de dois territórios do Império? Será 
disposição geral a criação de uma comarca ou de uma pro-
víncia? Não, seguramente, pois já esta mesma Câmara tem 
assim decidido [ ... ] 

"Não pode portanto considerar-se como disposição geral 
a criação dos bispados de Goiás. e Mato Grosso. O único 
lado, por onde se poderia julgar este negcício privativo da 
Assembléia, seria o princípio ac1ui emitido, de que tais cir-
cunscrições competem ao Poder Legislativo. Não me oporei 
a isto, contanto que se reconheça ao mesmo tempo que o 
Poder Eclesiástico deve necessariamente intervir cm semelhan-
tes divisões ou criações, designando a porção do rebanho ou 
território, que deve pertencer à jurisdição espiritual de cada 
um dos bispados, corno sempre se praticou [ ... ] Mas. nem 
ainda por este lado me parece competir à Assembléia a apro-
vação das presentes bulas, porquanto essas demarcações dos 
novos bispados já estavam feitas, quando se criaram as pre-
lazias pelo concurso dos dois poderes, isto é, d'El-rei D. 
João V e do Santo Padre Bert to XIV [ ... ] Agora nada mais 
se fez que mudar os títulos 1,e estabelecer em lugar de pre-
lados amovíveis bispos próprios, que possam também exer-
cer o poder da ordem em benefício daqueles povos. 

"Mas a jurisdição dos Bispos, diz ainda a ilustre Comis-
são, é regulada [ ... ] também pelos decretos pontifícios, os 
quais têm muitas vezes alterado as regras gerais [ ... ] e assim 
se tem visto querer atribuir-se à autoridade pontifícia aquela 
jurisdição civil, cuja concessão ou denegação é da exclusiva 
competência dos poderes políticos. 

"Parece-me que este argumento prova demais, pois seguir-
se-ia que todas as bulas ou 4iplomas pontifícios devem sub-
meter-se ao conhecimento da Assembléia Geral, porquanto 
não há nenhum onde não possa vir alguma cláusula ou fór-
mula que altere as regras gerais [ ... J Mas em tais casos com-
pete ao Governo ou fazer os necessário·s protestos ou negar 
inteiramente o seu beneplácitp. Além disso, as bulas de cria-
ção dos bispados [ ... J não fa;r.em mais do que enunciar [...J 
que os novos bispns terão a mesma autoridade e poder [...] 
as mesmas honras, preeminências e graças que competem aos 
outros bispos da mesma nação [ ... ] Ora, em que pode isto 
comprometer as leis e a Comtituição <lo Império ou as prer-
rogativas da Igreja brasileira? Pelo contrário, se há bispos 
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na cristandade, que exercitem uma mais ampla jurisdição 
e faculdades, são seguramente os do Brasil, nos quais. tem 
revivido a maior parte da antiga e original autoridade, <1 uc 
pouco a pouco se foi reservando a Sé Apostólica e que quase 
em todas as nações católicas ainda é exercida pelos núncios 
ou delegados do Pontífice Romano. 

"[... ] Passarei agora à parte que trata da nomeação de 
vigários apostólicos. Se eu visse [... ] que na vacância <le 
uma diocese, em vez de se cumprir o que determina o Con~ 
cílio de Trento [... ] aparecia para governá-la um dclcgatlo 
de Sua Santidade com o título de vigário apostólico, salvo 
o respeito devido ao Chefe da Igreja, como centro da uni-
dade católica, eu não hesitaria em avançar que tal nomeação 
não era admissível [ ... J :Mas eu não sei se nós estamos neste 
caso. As bulas em questão suprimem as prelazias de Goiás e 
Mato Grosso, substituindo-lhes o título de bispado e fica cm 
conseqüência extinta a jurisdição dos dois prelados. [... ] 
Não se pode dizer que há vacância [... ] nem por COllSc-
qüência devolução de jurisdição ao metropolitano ou ao Bis-
po mais vizinho [ ...J Portanto o Santo Patlre, a quem incum-
be o cuidado e solicitude sobre todas as Igrejas, deu esta 
interina e extraordinária providência, com suma política e de-
licadeza, nomeando vigários apostólicos os mesmos que aca-
bavam de ser prelados e virão talvez a ser Bispos <las novas 
dioceses [ ... ] 

"Passo em silêncio a inabilidade dos estrangeiros para 
o episcopado, ponto este em que quase todas as nações se 
têm mostrado mui zelosas [ ...J Passo cm silêncio porque ao 
Poder Executivo compete nomear os Bispos e a esta Câmara 
só compete responsabilizar o ministro, se a nomeação não for 
conforme às leis e à Constituição <lo Império. 

"Passo à cláusula que trata dos cabidos. Convenho que 
por ora se suspenda a criação de cabidos [ ... J enc1uanto o 
estado das nossas finanças não permitir [... ] Mas não qui-
sera que passasse [ ...J a idéia da inutilidade dos cabidos re-
duzidos hoje, como foi dito, ao único emprego de recitar ou 
cantar ofícios divinos [ ... J 

"Ainda que os cabidos tenham perdido a maior parte 
das suas antigas atribuições e estejam reduzidos a meros cor-
pos consultivos, contudo o espírito e a intenção da Igreja é 
que os bispos nada façam em negócios mais árduos e com-
plicados sem os ouvir e consultar, bem como acontecia nos 
primeiros séculos, em que a obrigação de ouvir o presbitério 
era imposta aos bispos até com pena de nulidade. [ ... J Até 
seria uma espécie de anomalia abolir estas formas de a<lmi-
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nistração eclesi{1stica que [... ] serviram de modelo aos pri-
meiros governos representativos de quase todas as monarquias 
do Ocidente [... ] Não é decente ridicularizar e tratar de 
vadios e turbulentos os membros de tais corporações [ ... ] 
Deixe-se esta tarefa à licença poética da Hissopaida e do Lu-
trim, e, por alguns abusos que se podem notar neste ou 
naquele cabido, não é justo que se lance sobre a mesma 
instituição um ridículo que facilmente pode refletir sobre 
outras muitas cla~·ses da sociedade. 

"Permita-se-me também dizer duas palavras sobre o esta-
belecimento dos seminários [...J A instituição dos seminá-
rios episcopais não me parece [...J fora das atribuições do 
Sumo Pontífice [... ] Posto que com o estabelecimento de 
[... J universidades, ficassem em abandono os seminários epis-
copais elo século X em diante, contudo, reconhecendo-se que 
o estrépito e a distração <le tais universidades não se compa-
decia com a cducac;ão própria do clero, uatou-<e de restabe-
lecer a antiga disciplina, sendo os Padres de Trento os que 
ultimaram esta grande obra, não só aconselhando, mas esta-
tuindo e decretando, que cada um dos bipos [ ... ], fundassem 
[... ] um seminário, onde os aspirantes ao sacerdócio se pu-
dessem aplicar a todas as ar~es liberais e disciplinas eclesiás-
ticas. Ora, sendo assim, como se pode negar ao Soberano 
Pontífice o direito de prescr.ever na criação de um bispado 
o estabelecimento de tais seminários? Se a guarda e conser-
vação da disciplina da Igreja é um dos direitos essenciais 
do Primado, como podia ele limitar-se a um simples conselho 
ou rogativa a re~peito de uma instituição, sem a qual não 
pode subsistir ou manter-se <\. disciplina ecles·iástica? [ ... ] ou 
eu estou muito enganado, ou :1 linguagem da bula não ofen-
de as liberdades de uma na<:ão oHodoxa. ( ... ] 

[... ] Peço ainda um momento de atenção para falar so-
bre o direito ou faculdade que as bulas concedem ao Chefe 
da Nação para nomear e a presentar os dois bispos. [ ... ] 

[ ... ] Os soberanos não têm o direito exclusivo da no-
meação dos bispos, senão cm virtude de um direito [ ... ] que 
não tem outro fundamento senão a concessão dos Papas auto-
rizada pelo tácito consentimento de toda a Igreja. [ ... ] A lei 
fundamental do Império elo Bra>:·il confere ao chefe do Po-
der Executivo o clir~ito de nomear os bispos e de prover os 
benefícios eclesiftsticos. Mas çu nflo sei se a Constit:uicão con-
siderou esta prerrogativa como direito político e ~ajestáti
co derivado da mesma índole e natureza do Império ou do 
Jure circa sacra, ou se somente reconheceu e garantiu ao Im-
perador o mesmo direito de que gozavam os seus maiores. 
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[... ] A mesma Comissão Ecksiástica coníessa que aquela 
atribuição é proveniente do indisputável direito <lo pa<lroa-
do e costume antiquíssimo da naç·ão de que o Brasil fazia 
parte. [... ] Não é contudo menos certo que as presentes 
bulas não estabelecem um <lireito novo, [... ] mas ao con-
trário fundam-se no costume antiquíssimo e disciplina recebi-
da nessa monarquia, para onde se apela e onde nunca se 
julgou que este formulário prejudicasse ao amplíssimo di-
reito do real padroado. [ ... ] 

Portanto, resumindo [... ] parece-me que as bulas não 
contêm disposição geral nem clásula alguma que se oponha 
às liberdades da Igreja Brasileira ou à Constituição elo Impé-
rio e que se devem por conseqüência reenviar ao Governo, 
com declaração de que esta Câmara julga não poder por ora 
ter lugar o estabelecimento de cabidos nos dois bispados no-
vamente criados." 

12 de julho <le 1827, t. III, p. 125-129. 
N.&C. 

O Papa Leão XII, acedendo a um pedido do Governo brasileiro 
erigira em bispado as prelazias de Goiá,. e de Mato Grosso. As bulas 
de ereção foram enviadas pelo Governo à Câmara, que as submeteu ao 
exame das Comissões de Constituição e Eclesiástica. 

A questão preliminar que estava cm jogo era a de saber se as re. 
feridas bulas deveriam ou não ser previamente aprovadas pela Câmara. 
Pelo art. 102, § 14 da Constituição, os decretos dos Concílios, as Letras 
Apostólicas e quaisquer outras Constituições Eclesiásticas não podiam 
receber o beneplácito imperial, sem prévia aprovação da Assembléia, 
caso contivessem disposição geral. 

Já na sessão de 21 de junho, quando o ª"·sunto chegou ;\ Câmara, 
Clemente Pereira notara com lucidez que tudo se resumia cm saber se 
a~ bulas continham ou não alguma disposição geral. É sobre este ponto 
que converge em primeiro lugar a argumentação de D. Romualdo. 

A Comissão de Constituição, com efeito, em seu parecer, opinava 
que as bulas continham disposições gerais. Submete:as pois a exame e 
formula duas restrições a serem ulteriormente debatidas e eventualmente 
aprovadas pela Câmara. 

A primeira restrição se refere à nomeação pelo Papa de Vigários 
Apostólicos, que deveriam administrar interinamente as novas dioceses, 
enquanto não fossem nomeados os novos bispos. Argumentam os mem-
bros da Comissão que a nomeação dos Vigários Apostólicos feria o di-
reito ela Igreja Brasiliense, segundo o qual, não existindo cabidos para 
escolher um Vigário Capitular, como era o caso em Goiás e Mato Grosso, 
competia ao bispo mais vi1.inho nomear o administrador interino. 
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D. Romualdo refuta esta objeção, notando que não se trata de uma 
verdadeira vacância. O Papa apenas confirma como Vigários Apostólicos 
os dois prelados que já administravam as Prelazias. 

A segunda restrição feita pela Comissão de Constituição refere-se 
ao fato de que era estrangeiro um dos Vigários Apostólicos nomeados 
pelo Papa, o que era contra "as leis antigas da monarquia". O estran-
geiro cm questão era frei José de Macera ta (ver intervenção: 27 /33). 

D. Romualdo passa em silêncio este ponto, notando apenas que 
a nomeação do futuro bispo é competência do Poder Executivo, o qual 
poderá ser responsabilizado, caso a nomeação não vier a ser conforme à 
Constituição do Império. 

A Comissão Eclcsi{tstica, como era sua função, examina apenas as 
implicações eclesiásticas das bulas e a primeira crítica que lhes faz é o 
fato de pretenderem inaugurar um direito novo, pelo qual o Papa con-
cede ao Imperador a faculdade de nomear os novos bispos. Segundo os. 
membros ela Comissão, o Impc~·ador possuía tal direito, não por uma 
concessão de Leão XII, mas "pelo indisput{tvel direito do padroado e 
costume antiquíssimo da nação da qual o Brasil fez parte". Admitir 
tal concessão seria uma contravenção à lei fundamental do Império e 
abriria um precedente perigoso e funesto. 

Note-se que todos m; membros da Comissão eram sacerdotes e seu 
parecer vem assinado por Miguel José Reinaut, Antônio da Rocha Fran-
co, .José Bento Leite Ferreira de Melo e Diogo Antônio Feijó. Somente 
D. Marcos Antônio de Sousa, bispo do Manmhão, não referendou o 
parecer da Comissão e fez questão de apresentar voto separado. A crí-
tica da Comissão mostra quanto o clero estava eivado das doutrinas gali-
canas e regalistas bem como de uma extremada susceptibilidade quanto 
aos direitos da Igreja brasileira. 

D. Romualdo, no final de sua int~rvenção, refere-se a esta crítica 
da Comissão Eclesiástica e se recusa aceitar que os termos das bulas 
pretendeiisem ferir o direito do padroaclo. 

A segunda crítica da Comissão se reporta à criação dos cabidos re-
comendada pelas bulas. D. Romualdo reconhece que tal criação depen-
dia de recursos financeiros. e por conse1~uinte de um parecer favorável 
da Comissão de Fazenda. Reconhece também que não era indispensável 
para o funcionamento das novas dioceses. Repele entretanto com veemên-
cia os ataques à instituição dos cabidos. Parece visar especialmente o 
deputado Cunha Matos, que na sessão de 21 de junho usara cfe expres-
sões pouco dignas. 

O último ponto lcvanlaclo pela Comissão Eclesiástica se prende à 
criação dos seminários nas novas. dioceses. Julga a Comissão que tal 
criação está absolutamente fora das atribuições <lo Sumo Pontífice, ao 
qual cabe apenas recomendá-la. D. Romualdo não deixa também sem 
resposta essa crítica, louvando-se na autoridade do Concílio de Trento, 
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que já percebera a necessidade da cnaçao pela Igre.ja de casas de for-
mação próprias para os candidatos ao sacerdócio, fora do ambienle es-
trepitoso das universidades, cuja criação cabia ao poder civil. 

A conclusão de D. Romualdo decorre logicamente de sua argumen-
tação. Quando afirma que as bulas devem ser reenviadas ao Governo, 
está significando que sua aplicação não depende de prévia aprovação da 
Câmara. 

Quem acompanha nos Anais o desenrolar de toda esta penosa que&tão 
tem a impressão de assistir a uma discussão entre surdos. Os contendores 
partem de premissas diferentes. Os defensores da Igreja Brasiliense pre-
tendem descobrir nas bulas astúcias sutis tendentes a solapar os direitos 
da Igreja nacional e do Imperador. D. Rornualdo defende os direi Los 
do Papa, mas sua posição era muito mais delicada, porque tinha que 
desenvolver sua defesa sobre uma área minada pelas tradições da Igreja 
portuguesa e especialmente pelos direitos adquiridos do padroado que 
ele devia respeitar. Assim, a discussão se arrastará na sessão seguinte e 
chegará a uma solução de compromisso. 

A Hissopaida e o Lutrim (que João Ribeiro traduz como O Lei-
toril), são peças literária& em que se põem a ridículo as funções episc0-
pais e capitulares. O primeiro é uma comédia de Antônio José da Silva, 
chamado O Judeu, escritor carioca, vítima da Inquisição de Lisboa. O 
segundo é um poema cômico de Boileau, que serviu de modelo para outro 
em português, o Hissope, de Antônio Dinis da Cruz e Silva. 

'l.7/54 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Argumenta contra as teses defendidas por D. Romualdo Antônio 
de Seixas, abordando cada um dos pontos por ele levantados. 

As bulas contêm disposição geral e estão sujeitas à aprovação da 
Assembléia: 

"Sempre entendi disposição particular a que diz respeito 
ao indivíduo, como, por exemplo, a dispensa de um impe-
dimento, [ ... ] mas conceder ao Imperador do Brasil o poder 
de nomear bispos não é disposição geral? Uma disposição 
particular pode ter efeitos passageiros, mas a criação de bis-
pados é medida perpétua e não se chamará a isto disposição 
geral? Eu concederia apenas que a nomeação de um vigário 
apostólico se possa chamar dispm,ição particular, ainda que 
nisto mesmo não estou bem concorde". [ ... ] 

O Imperador do Brasil tem o direito de nomear bispos e prover aos 
benefícios eclesiásticos, pelo direito do padroado: 

269 



[ ... ] "Que o Brasil tem este direito não se pode du-
vidar, nem se diga que no princípio o direito do padroado 
foi concedido pelos Papas. É um direito concedido pelos 
cânones, uma vez que hajam os requisitos. [ ... ] A nação é que 
edifica, dota e sustenta os benefícios ecles.iásticos, logo, per-
tence à mesma nação a nomeação para os benefícios eclesiás-
ticos. [ ... ] Disse-se que o Papa reconheceu este direito. [ ... ] 
Mas o que diz o Papa (nas bulas)? Livremente concedemos. 
Não é porque a Constituição o conceda, mas porque a Cúria 
Romana de bom grado concede. Senhores, que males não 
resultariam se se deixasse passar este artigo! Poderia o Papa 
negar este direito quando quisesse e podia nomear a quem 
lhe parecesse, [ ...J e a nação que direito teria para a opo-
sição? [ ... ]" 

Quanto à criação dos cabidos nas novas dioceses, observa Feijó: 

"[... ] Não acho um só cânon que determine que haja 
cabidos nas dioceses, vejo sim q uc esta instituição foi epis-
copal, os bispos. reconhecerem seu este direito e os cânones 
nada mais fizeram que recomendar esta instituição. Será tão 
limitada a autoridade de um bispo que para chamar um sa-
cerdote ao seu conselho ten~1a necessidade que o Papa lhe 
conceda? Argumentou-se a fa,.vor dos cabidos, mostrando-se a 
sua necessidade. Mas aponte-se-me um só cabido no Brasil 
que tenha a mais leve ingerência no governo dos bispados. 
Não há um só. Não digo j{i que os bispos desprezam o seu 
consentimento, mas nem ainda o consultam. Disse-se que é 
necessária a pompa e espler;tdor para a conservação da reli-
gião. Eu bem desejaria não falar nisto, mas se a religião se 
conserva e mantém por atos ridículos [... ], então desgra-
çada foi a religião nos séqdos de sua santa simplicidade! 
Nossos templos estão tlescrtps quando nele se recitam, não 
digo orações, mas esse formulário que a ninguém edifica.[ ... ] 
Disse o honrado membro r~o seu parecer, que era necessá-
rio pedir dispensa! Temos a dispensa nas mãos: a dispensa 
é negar a aprovação. E o que fazem e têm feito todos os 
monarcas, quando reconhecem a inutilidade ou inconveniên-
cia de qualquer instituição eclesiástica? Negam o beneplácito, 
eis a impetra da dispensa. [ ... J Disse-se mais que se não de-
viam abolir os cabidos, porque isto parecia contrário à Cons-
tituição que consagra a representação nacional. Desgraçado 
do Brasil se a nossa representação nacional fosse como a ca-
nônica. Parece que ficaríamos reduzidos a zero. Dir-se-ia que 
o Brasil tem Câmaras, mas que o chefe do Governo faz tudo 
e que as Câmar;;~, não fa:-.rm nacLt.'' [ ... ] 
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A propósito dos seminários, Feijó faz as seguintes considerações: 

"Não falarei das vantagens ou males que resultam tios 
seminários. Direi somente que têm além de outros este mal: 
entra um rapaz e logo principia a <lar-se-lhe inclinação para 
o estado eclesiástico. Não tem outras idéias. É criado na-
quele lugar debaixo daquelas máximas. De ordinário sai 
dali ordenado; e o que resulta? Que vemos no estado ecle-
siástico pessoas que não eram talvez feitas para isso e que 
se não fossem criadas com aquelas máximas, se não adqui-
rissem inclinações artificiais, teriam talvez escolhido outro 
gênero de vida mais útil a si e à sociedade. Por isso digo 
que se deve criar um rapaz sem prevenir-lhe as idéias para 
que ele mesmo em tempo escolha o estado que lhe agradar 
melhor. 

"Parece muito oposto às idéias do direito social que o 
Pontífice de Roma determine que haja cerLos semin<'trios, cm 
que se estudem tais e tais coisas. Não pertence à autoridade 
civil saber se convém que ensine lal e la! coisa no Império? 
Creio que nesses seminários uão se ensina coisa alguma que 
não seja conforme com a religião. Mas não poderá aconter.cr 
o contrário? Debaixo da capa da religião não se tem ensinado 
muita coisa nociva à sociedade? Não temos nós tantos bispa-
dos sem seminários? [... ] Se nós nos lembrássemos que os 
eclesiásticos se devem distinguir pela simplicidade, modera-
ção, temperança e singeleza, pouco seria preciso; mas se qui-
serem unir a simplicidade evangélica à pompa do século, 
então nada chegará_ 

Estou pela emenda do Sr. Vasconcelos [ ... ] É muito ne-
cessário que a Igreja brasileira tenha dentro do Império todos 
os recursos eclesiásticos e não se veja na necessidade de men-
digar tão longe com trabalhos e despesas o que pode ter cm 
sua casa segundo os cânones desses tempos felizes." 

12 de julho de 1827, t. III, p. 131-132. 
:N. &C. 

A intervenção de Feijó visa às posições assumidas por D. Romualdo 
e por D. Marcos Antônio de Sousa. A íntegra de seu texto esconde por 
VP.zes uma incontida agressividade, sob as aparências ele uma falsa mo-
déstia. Reflete também a mentalidade de Feijó profundamente marcada 
ele regafümo (61) . Mas não há dúvida que, em termos polêmicos, é uma 

(61) Sobre o regalismo de Feijó, ver Pe. H~:LIO ABRANCHES VIOTTI, S.J.: 
J:;xpansão da Igreja no Brasil independente. São Paulo. Separata da Rcvi~ta de lli'-
i6ria n.0 92 - l!J7'2. p. 354. 

Ver tambi'm: FR:\l'\CJSCO DE ASSIS BARBOSA: O clero e a independência, p. '.!'.!. 
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argumentação cerrada e aguda e, em vanos aspectos, antecipadora. Tal 
é o caso, por exemplo, da obsolescência cios cabidos, hoje substituídos 
progressivamente pelos Conselhos Presbiterais, que reassumem precisa-
mente as funções primitivas dos cabidos, enquanto instituição, como diz 
Feijó, meramente episcopal, ou melhor, diocesana. 

A propósito dos seminários é evidente que ele extrapola do tema 
discutido. Sua argumentação atinge a própria instituição dos seminários, 
e não apenas o problema da criação de seminários nas duas novas dio-
ceses. É muito mais uma reflexão de pastoral vocacional, do que um 
parecer parlamentar. Talvez hoje sua reflexão tivesse maior acolhida 
mesmo dentro da Igreja, mas na época deve ter soado mal, quase que 
como um desabafo de um padre que não se adaptara à vida sacerdotal 
e que, aliás, jamais freqüentara um seminário. 

27/55 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Começa respondendo aos ataques feitos contra o papado e sua ação 
civilizadora. Refere-se, a seguir, aos diversos pontos em debate: 

"Ouvi insistir no argumento tirado da jurisdição dos 
bispos, para mostrar que as bulas contêm disposição geral. 
Mas eu já provei que o formulário de tais bulas nada tem 
com essa jurisdição e não faz mais que enunciar que eles 
gozarão das mesmas honras, preeminência e autoridade, de 
que gozam os outros bispos da mesma nação e nada acres-
centa à jurisdição já estabelecida, segundo as regras e os prin-
cípios do direito público da nação". [ ... ] "Se a corte de 
Roma é tão zelosa e terniz das suas antigas fórmulas, [ ... ] 
ao Governo compete fazer os necessários. protestos contra 
aquelas que parecem ofensivas da Constituição e dos direitos 
do episcopado." [ ... J 

"Aprovo tudo quanto se disse sobre o desuso em que 
caíram as antigas atribui1;ões dos cabidos. Mas insisto que 
o espírito e intenção da I$'reja é ainda que os bispos os con-
sultem nos mais árduos negócios. [ ...J Eis aí o que deveriam 
praticar os bispos e, se eles o não fazem, nenhuma culpa 
têm disso os cabidos. [ ... ] O aumento do clero em cada uma 
das dioceses e a dificuldade de o convocar todas as vezes. que 
o bispo precisava do seu conselho foi [ ...J o que deu ocasião 
a adotar-se, em lugar do antigo presbitério, a disciplina dos 
cabidos, que ficaram sendo o's conselheiros natos dos bispos 
[... ] Pretendeu-se destruir o argumento de analogia que eu 
tirei das formas do regime constitucional, dizendo-se que mal 
de nós se a i11Uui':11cia do Governo representativo fosse ta] 
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qual a influência dos cabidos na administração das dioceses. 
Não nego isto, mas digo que a intenção da Igreja nesta di~ 
ciplina luminosa e, por assim dizer, constitucional, foi a dC 
excluir toda a arbitrariedade das decisões dos bispos." [ ... ] 

"Não entrarei na miúda refutação de tudo: guanto ouvi 
sobre a disciplina do Concílio de Trento, mas Jimitan<lo-mc 
ao ponto em questão, isto é, o estabelecimento <le semin{trios, 
que muitos honrados membros têm dito que <levem ser fei-
tos à custa dos bispos, eu lhes agradeço muito a lembrança 
e concordo que se observe pontualmente aquela lei conciliar, 
entregando-se os dízimos aos bispos e consentindo-se que eles 
façam o que a este respeito prescreve o mesmo Concílio. J\llas 
pretender que os bispos com as minguadas e ridículas côn~ 
gruas que percebem estabeleçam seminários ou col<':gio~ para 
a educação do clero é seguramente, para não dizer outra coisa, 
falta à eqüidade e à contemplação que deve m<:rcu:r o <:pí<ico-
pado." [ ... ] "Lembraram-se alguns senhores de dizer qw: são 
mui suficientes as atuais côngruas dos bísp<J~, uma vr:z que 
eles se dispam do fausto e se reduzam à simJilicidade dos 
primitivos séculos. Eu não sei que mais ~irnplícídad(; ~= 
possa exigfr dos bispos brasileiros . .r-.'las <:nfírn, ~<: ':f: 'j'Jf:r 
mais pobreza, voltemos a esses ditosos tempo>: tt:r:h:am (Ji 

fiéis a caridade dos primeiros di,cípulos, abr;;rn u1;r.'; f:k~ 

as mãos, para sustentarem os seus pastorts e n:p;at~m r; .~u

pérfluo com os pobres. Entfio os bispos, renuwiamfo a L~J<fa.~ 
as vantagens terrenas, viverão contente, no ;,r:io dr: r..;ir) f,r;m 
fazentes e afortunados rebanhos [... ] :\Ias querer qu': v'J o 
clero retrograde aos princípios <la Igreja, enquanto tod<J> O'> 

mais se comprazem de viver com os habitantes do ~frulo XIX; 
querer que os clérigos sejam pobres e, por outra parte, <fopu-
tar-lhes até aqueles tristes emolumentos e bene<;ses, donde 
eles tiram a sua subsistência, e': uma injust.iry e; uma desi-
gualdade que jamais pode ser compatível com a religio'>idade 
e sabedoria desta augusta Uunara. É portanto inadmi'5ível 
e até contrária à legislação existente, a idéia de abandonar 
aos miseráveis recursos dos IJispos o <:stabelccirnento do., ~e

minários." 
"Também fui increpado ele haver dito que o dir<:ito de 

nomear os bispos, declarado na Constituição, foi transmitido 
pelo nascimento ao august<, irnp<:rante. i'\ã<J fui <:u que o 
disse, mas sim a Comissão Edcsiástic;i, quando avançou r1ue 
essa prerrogativa provinha do índi;,rmtávd direito do pa-
droado e costume antiquís'>imo <la nação de que o Bra.,il f<:z 
parte. E o que fiz cu? Dcs<:nvolvi a origem e a natureza de;.,.,e 
padroado porlugués e fiz ver que a cláusula das bulas (: fun-
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dada no costume antiquíssimo e disciplina recebida nessa 
mesma monarquia; que todas as bulas de criação de bispados 
em Portugal e no Brasil continham aquela cláusula e que 
nunca o Governo português fez reclamação alguma a este res-
peito por estar convencido de que era um mero formulá-
rio." [... ] 

"[ ... ] Concluo tornando a dizer que se reenviem as bu-
las ao Governo" [ ... ] 

12 de julho de 1827, t. III, p. 139-140. 

N.&C. 

Os ataques a que D. Romualdo responde de início foram dirigidos 
contra o papado pelo deputado Cândido de Deus e Silva, com a veemên-
cia própria do anticlericalismo caboclo. O deputado chegara a afirmar 
que só podia defender os papas quem tivesse renunciado ao uso da razão. 

O reexame dos pontos em debate é uma réplica especialmente à 
argumentação de Feijó. No fundo, o que toda discussão revela é a pró-
pria inviabilidade do modelo então vigente de relações da Igreja e do 
Estado, que havia de criar afrontamentos ainda mais penosos. "Entre-
gando-se os dízimos aos bispos" [ ... J diz D. Romualdo. Eis o ponto 
grave da situação. O Estado cobrava um imposto destinado ao culto e 
se reservava o direito de aplicá-lo sem C}Udiência da Igreja. 

A votação da matéria foi mais uma vez adiada. 

27/56 D. ROMUALDO ANTõNIO DE SEIXAS 

"Ontem apareceu uma emenda propondo a idéia de uma 
concordata com a Cúria Romana e as bases sobre que se 
devia formar esta concordata. Acho isto de tanta importância, 
que não posso deixar de ~uerer o adiamento da discussão 
sobre a emenda, para ir a pma Comissão, a fim de que dê 
o seu parecer sobre o objeto e depois entrar em discussão. 
Não se trata de nada meno1s, que de alterar toda a disciplina 
existente, o que é coisa de µmi ta ponderação" [ ... ] 

N.&C. 
13 de julho de 1827, t. III, p. 146. 

A emenda propondo a concordata era da autoria do deputado Vas-
concelos e vinha redigida nos seguintes termos: 

"Que se recomende ao Governo faça uma concordata com a Cúria 
Romana, fundada nas seguintes bases: 

274 



1 - A nação brasileira reconhece o Pontífice Romano como chefe 
da Igreja Universal. 

2 - A nação brasileira guarda e guardará os decretos dos Concílios 
Ecumênicos relativos ao dogma e à doutrina; quanto porém aos pontos 
de disciplina ficará salvo o direito das Igrejas e nação brasileira. 

3 - À Assembléia Geral compete regular o exercício do direito do 
padroado. 

4 - O arcebispo da Bahia erigirá, desmembrará, reunirá, organi-
zará as dioceses, conforme as demarcações civis sancionadas pela Assem-
bléia Geral. 

5 - O mesmo arcebispo e, na sua falta, o mais antigo dos bispos, 
confirmará os bispos e estes o arcebispo. 

6 - Os bispos poderão proceder à secularização dos regulares de um 
e outro sexo, que o solicitarem. 

7 - Nenhum estrangeiro exercerá ato algum de jurisdição eclesiás-
tica no Império, nem ainda por virtude de comissão. 

8 - Se dará circunstanciada conta ao Pontífice Romano de quanto 
se fizer de novo no Impéria em matéria eclesiástica. 

9 - Se a Corte de Roma se recusar a uma tão ortodoxa como inte-
ressante negociação, o Governo observará a disciplina dos bons séculos 
da Igreja." 

Diante do teor dessa emenda, tem-se a impressão que a proPosta de 
D. Romualdo tinha um sentido tático. Os termos e as bases da con-
cordata suscitariam discussões intermináveis, enquanto o Governo não 
poderia esperar interminavelmente para dar o beneplácito às bulas. 

27/57 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

"Se para se revogar qualquer lei, uso ou costume, como 
sempre temos seguido e creio mesmo que é do regimento, 
nada se discute sem que vá a uma Comissão, para esta dar o 
seu parecer, quanto mais necessário é isto agora quando se 
trata de revogar a disciplina estabelecida h{t muitos séculos 
na Igreja? Bem vejo que as bases que apresentou o ilustre 
deputado contêm disciplina que foi estabelecida e teve vigor 
nos mais belos séculos do cristianismo. Mas é preciso notar 
que foi alterada por consenso da mesma Igreja Universal e 
será lícito alterá-la em uma pequena discussão? Disse-se que 
têm havido ameaças e intimações à Corte de Roma, [... ] 
mas não me consta que se fize;;.se efeituar tais ameaças e que 
os metropolitanos confirmassem os bispos. [... ] Não trago 
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isto senão para mostrar que a matéria é séria e que não de-
vemos deliberar sem maduro exame. Por isso, insisto no 
adiamento, para que vá à Comissão. 

13 de julho de 1827, t. III, p. 146-147. 
N.&C. 

A discussão da emenda foi de fato adiada e o seu texto foi remetido 
à Comissão Eclesiástica. A questão suscitara longo debate, do qual vol-
tava a participar Feijó, defendendo outra vez a tese ele que a bula 
continha disposição geral, e respondendo a várias questões levantadas 
por diversos deputados (Anais, III, 149-150). 

27 /58 JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 

"Eu louvo muito o zelo do nobre deputado, quando fez 
a emenda a esta resolução mas não posso jamais concordar 
em que seja entregue a direção desta obra a um homem por 
ordem da Câmara. A Câmara não deve dizer ao Governo 
o que deve fazer. Esta nomeação deve ficar entregue ao mi-
nistro do Império que escolherá aquele homem que for mais 
capaz. Aliás é metermo-nos ,no que não nos compete." 

14 d1.! julho de 1827, t. III, p. 157. 
N. &C. 

Estava em discussão o projeto relat\vo: à criação de um observatório 
astronômico na cidade do Rio de Janeiro. O deputado Cunha Matos, 
que era militar, apresenta emenda autorizando a despesa anual de 4 
contos de réis, para a instalação e equipamento do observatório e apre-
sentando, para a direção da obra, o nome do capitão do Imperial Corpo 
de Engenheiros, Cândido Batista de Oliveira, autor da memória para a 
criação do observatório. É contra esta indicação que se insurge o Pe. 
Januário. O deputado Cunha Matos açabou retirando a segunda parte 
de sua emenda. 

A resolução foi aprovada pelo Imperador. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 
ru 

"Tem-se dito que as sesmarias foram concedidas com 
cláusulas, que não têm sido preenchidas; mas todo o defeito 
está no doador (porque algiimas estão ocupadas pelos índios) 
em dar aquilo que não podia dar; e julgo que não pode ser 
prejudicado aquele que recebeu uma dádiva. 
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"Estando a sesmaria nesse lugar de gentios, era necessá-
rio que ou se combinassem com eles ou que os vencessem; não 
püdendo porém nem uma, nem outra coisa, estou persuadido 
que todas as datas que foram concedidas sendo pos~uídas pe-
los gentios, são nulas pelos princípios de estarem possuídas por 
seus donos; mesmo que não eram colonos legitimamente, ou 
colonos pelo direito da força" [ ...J 

"Bem que conheça, por outra parte, que os homens me-
nos capazes foram os que tiveram sesmarias, que eram velha-
cos, que estavam aqui na Corte, tendo patrocínios, todavia 
agora isto seria impor um tributo ao homem trabalhador 
para preguiçosos. Isto iria ser de muito dano às pessoas 
hábeis em favor da sociedade, viria trazer um manancial para 
toda a chicana. Só seria de proveito se entendesse para daqui 
por diante, conforme as localidades. Mas por este modo nfo 
se pode fazer o bem público." 

14 de julho de 1827, t. 111, p. lG'.l. 
N.&C. 

O Pe. Custódio impugna o art. l.º da lei das sesmarias, que dizia: 
"Todas as sesmarias concedidas depois do ano de 1808, que dentro 

do prazo declarado nas cartas de concessão não foram efetivamente me-
didas, confirmadas e cultivadas, ficam sujeitas ao imposto anual de mil-
réis por cada quadrado de um quarto de légua". 

A lei contém de fato uma das primeiras manifestações da intenção 
do legislador brasileiro de taxar o latifúndio improdutivo .. 

27/60 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Eu desejaria que se adiasse esta lei até que se tivessem 
os esclarecimentos necessários para votar. Nós não podemos 
bem legislar sobre esta matéria, das rendas da polícia, sem 
termos um relatório, [ ... ] do que é necessário para as des-
pesas, porque têm sido imprescrutáveis tanto as manobras 
como os dispêndios e mesmo seus fins. Por outra parte, eu me 
vejo perplexo quando encaro esta instituição, que vai <lireta-
mente de encontro ao credo político, com o qual é incompa-
tível. E se nós somos dele os defensores, como pode lavrar 
esta heresia política na nossa legü;lação? Queremos nós por 
ventura sofrer a nota de sectários ou cúmplices de tal mons-
truosidade que não cabe no governo das leis? [... ] 

"Desgraçadamente é verdade que estamos expostos às 
injúrias da arbitrariedade, sofrendo o barbarismo minbterial 
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e po:licial que impede ptn· cm ação a parte mais liberal da 
Constituição. Cumpre-nos portanto sustentar este mesmo cré-
dito político, que nos poderá ainda fazer todo o bem, se o 
Governo nos auxiliar; porque se não houver simultânea co-
operação, ficará sempre em letra morta, como tem sido até 
agora, que não tem havido senão ataques positivos à liberda-
de. O povo tem sido escravo desta inquisição, de todo o poder 
e toda a força. Tudo está sujeito ao arbítrio. Nada nos resta 
portanto senão irmos cerceando por atalhos o fera despotis-
mo. Ele vai marchando o seu caminho e não permita Deus 
que por mais tempo continue a ofender, afligir e irritar a 
nação. 

"É nece&sário sustentarmos nossos deveres com energia e 
sem baixeza. Os que pretendem lugares e empregos que á 
pratiquem embora. Mas isto a nós não pode competir. [ ... ] 

"Eu não pretendo honras, não pretendo empregos. Pro-
testo que não aceitarei coisa alguma, ainda que ma dêem 
espontaneamente. A nação nada mais me pode dar. Já me 
deu tudo quando por três vezes sucessivas me tem eleito seu 
representante. Extirpar pela raiz o despotismo, sustentar a 
Constituição e o Governo representativo no século em que 
estamos não1 é coisa possível,, existindo esse emprego da po-
lícia geral cujas atribuições &ão superiores às leis. Portanto, 
tudo quanto na lei em discussão não destrói esta instituição, 
virá a fazer uma coisa muito pequena e mesmo nada conse-
guirá, sem este aditamento que a polícia não1 possa receber 
coisa alguma senão depois de ter dado um relatório das des-
pesas que deve fazer. "Assim poríamos talvez limites a esta 
maldita e execrável instituição, que ainda assim dará rela-
tórios arbitrários, colorados com o nome do Monarca, cuja 
inviolabilidade se anogam e com cuja égide se defendem e 
cobrem os que exercem os atos mais despóticos da polícia 
geral. Mesmo com a reforma do projeto e diminuição do 
numerário, enquanto existir esta pedra angular do arbítrio 
e despotismo, ainda é certo que não podemos ter Constitui-
ção de fato. Tal instituição má ainda mesmo no tempo ela 
monarquia pura, é péssima, é incompatível com o Governo 
representativo, porque, ou os direitos da liberdade constitu-
cional estão em sua plenitude e então nada pode o arbítrio 
e só a lei, cessam visitas doiniciliárias, prisões, desterros etc., 
etc., etc., ou existindo este monstro cessa a Constituição, a 
ninguém vale o asilo de sua casa, nenhuma consideração de 
humanidade penetra os peitos bronzeados ele tais algozes, tudo 
é arbitrariedade, nada os contenta senão o complemento de 
seus tirânicos dese.jos e nada mais eles querem saber. 
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"Para livrar ao povo do Brasil de tantos e tão continua-
dos ataques à lei fundamental é meu voto, enquanto não se 
extingue de todo este bárbaro instituto, que se limite a quan-
tia, que deve ficar para as despesas necessárias e úteis, me-
nos a espionagem à francesa, cuja prática já se meteu cm 
cabeça ao principal agente pôr em exercício, se bem que não 
tem feito coisa que preste. 

"Ninguém pode passar pelas estradas. Um homem, mes-
mo na sua casa, não está seguro. Eu, por minha parte, tenho 
mais medo da polícia do que de ladrões, ao mesmo tempo 
que sei que há enxames de ladrões e que os roubos são multi-
plicados. Quando não havia polícia, estavam os mercadores 
deitados nas suas portas; tudo estava em sossego, e agora que 
há polícia, nada existe. 

"Portanto, o meu voto é que passe o artigo e que o 
intendente não possa tirar coisa alguma do tesouro sem ser 
debaixo de plano, que se lhe deve dar ao menos aproximado, 
para as despesas que deve fazer. Mas a desgraça é que elas 
são para o mal e não para o bem!" 

16 de julho de 1827, t. III, p. 171. 
N.&C. 

A discussão girava em torno do artigo primeiro do projeto-de-lei so-
bre as rendas da Intendência Geral da Polícia, cujo teor era o seguinte: 

''Ficam consideradas como rendas nacionais todas as contribuições 
que até agora se' arrecadam pelo cofre particular da Intendência Geral 
da Polícia e como tais entrarão no Tesouro público, providenciando o 
presidente do mesmo Tesouro sobre os meios de sua arrecadação." 

A veemência do ataque do Pe. Custódio Dias parece traduzir o 
sentimento de repulsa nascido de uma amarga experiência, ao mesmo 
tempo ela nos revela quanto a história se repete e quanto é velha no 
Brasil a raça execrável dos profissionais do sadismo. 

27/61 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

"É preciso saber que isto é um ônus que pesa sobre to. 
dos os padres e não serve de utilidade à Fazenda pública. 
Estas contribuições não enu·am nas rendas gerais da nação. 
Servem unicamente para a sustentação da capela, quando: a 
capela deve ser sustentada com menor despesa [ ...J Por isto 
acho que é justo, justíssimo, que se faça este bem aos padres, 
que desde o ano de 1808 carregam com esta contribuição, sem 
que possa resultar bem algum à nação." 

16 de julho de 1827, t. III, p. 173. 
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N.&C. 

Discutia-se o projeto sobre as pensões que as Igrejas de todo o país 
pagavam para o sustento da Capela Imperial. As opiniões na Câmara 
se dividiam. D. Marcos votava pela supressão das contribuições dos 
padres. Outros deputados temiam que esta supressão teria como conse-
qüência que a manutenção da Capela Imperial recairia sobre a Fazenda 
Pública, já onerada de despesa. 

27/62 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Se nós tememos que se aumentem as despesas, então 
melhor será suprimir aquilo que é desnecessàrio e já as des-
pesas serão muito pequenas. Que necessidade temos nós de 
sustentar o fausto religioso na Capela Imperial; ele se fazer 
um grande consumo de cera, pela prolongação das cerimô-
nias a que o homem o mais devoto não pode estar presente 
por tanto tempo com a devida devoção? Eu pelo menos o 
não posso fazer. 

"Quem pode sofrer tanto, luxo? É uma impostura mani-
festa e não estamos nesse tempo. Se a religião católica, apos-
tólica e romana deve ser sust1.~ntada em toe.lo o Império, não 
há de ser pela força destas imposturas, mas pela força do 
exemplo dos empregados eclc~;iásticos. Os dízimos para a sus-
tentação dos eclesiásticos sabe Deus como se aplicam! Por 
ventura Jesus Cristo deixou dízimos para ostcnsibilidades? 
Não me consta. Eu teria muita satisfação que os eclesiásticos 
fossem entregues à livre vont.ade dos povos. Eles seriam bem 
tratados, com muita decência e até com abundância." 

16 de julho de 1827, t. III, p. 175. 

N.&C. 

O Pe. Custódio Dias pretende suprimir a questão pela raiz: acabem-
se com as despesas meramente suntuárias e a manutenção da Capela 
Irnpérial se reduzirá a muito pouco. 

Sua idéia ele confiar a manutenção do clero "à livre vontade dos 
povos'', ou seja, à generosidade dos fiéis, é antecipadora. É ao que se 
visa hoje na Igreja Católica, como já de há muito se faz nas Igrejas 
Protestantes. Tal objetivo é visado através de uma volta à prática do 
dízimo, não mais porém arrecadado pelo Governo, mas oferecido espon-
taneamente pela própria comunidade. 
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D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA27/63 

Defende a manutenção das festas religiosas por todas as Câmaras 
Municipais do país, no dia do Corpo de Deus e no dia de Ação de 
Graças pela aclamação do Imperador, 12 de outubro. Fundamenta seu 
voto que o homem, composto de alma e corpo, precisa não somente de 
um culto interno, mas também de um culto externo. 

"O homem, Sr. Presidente, é composto de alma e corpo; 
e em outros termos deve adorar a Deus tanto em culto inter-
no, como em externo; este é um princípio da religião; o 
culto interno é tudo o que pode dar de seu coração com seus 
atos internos de amor de Deus; mas o culto externo pelo qual 
o homem adora a Deus, é com atos externos: ora parece-me 
que nenhum culto externo é tão agradável a Deus e tão sau-
dável, como aquele cu!Lo de fazer aparecer o autor da re-
ligião, Jesus Cristo sacramentado, este é o maior culto. 

Mais; passando ao motivo da solenidade da procissão de 
Corpus Christi, sabemos que foi instituída para dar a Deus 
o desagravo de todas as ofensas e de todos os desacatos que 
se tenham cometido: a Ig-re,ia mui sabiamente instiLuiu esta 
solenidade do COrpo de Deus, para que os homens festejassem 
aquele dia de certo modo: por comeqüéncia não descubro 
solenidade que mais necessidade seja à Igreja e à religião, e 
por isso sustento o arligo, para que não fique excetuada a 
festa de Corpus Christi, em todas as cidades, em todas as 
vilas e lugares mais notáveis na forma estabelecida. 

O artigo trata também da ação de graças pela aclamação 
do Imperador; e também me parece digno da nossa atenção, 
pois que pela aclamação do Imperador no. dia 12 de outubro 
começou a era notável para o Brasil; e sendo uma época 
tão singular e memorável nos fastos da história do Império 
do Brasil, o homem deve concorrer a dar graças a Deus por 
motivo de tão plausível memória, pela Independência do 
Brasil e pela sua liberdade." 

16 de julho de 1827, t. III, p. 174. 

N.&C. 

As Câmaras Municipais financiavam estas festas com os recursos 
dos respectivos Conselhos e era esse ponto que estava em discussão. O 
texto do projeto era ambíguo, porque parecia sugerir que se suprimissem 
as sobreditas festas. 
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DIOGO ANTüNIO FEIJ ó 27/64 

"A questão é se convém à nação o determinar que as 
Câmaras façam estas festas. Não me oponho a que pertença 
aos senhores eclesiásticos celebrarem as festas religiosas; isto 
é da sua competência e não importa à nação. Quando porém 
isto pertencesse à nação, não sei por que se devia preferir 
esta festa a outras quaisquer tão respeitáveis e talv~z que 
ainda mais. [... ] Mas, isto pertence à Igreja, não pertence 
ao secular. 

"Demais, esta procissão de certo modo serve de mofa e 
zombaria a Deus; porque, que quer um santo a cavalo? Isto, 
segundo a crença dos católicos, é incompatível, porque pro-
duz pouco respeito e mesmo se exerce a zombaria cm algumas 
procissões. [ ... J 

"Passando à festa de Ação de Graças <la aclamação do 
Imperador, digo que é um objeto mu'ito digno, m;s digo 
outra vez que não compete à nação determinar que hajam 
festas [sic]. O mais que se podia determinar era que houvesse 
nesse dia uma festa civil que significasse o regozijo público, 
mas determinar ação de graças não nos compete, primeiro 
porque é um objeto religioso 9ue compete aos religiosos; se-
gundo, porque, se um dia caísse desgraçadamente a Consti-
tuição do Brasil, segue-se que havia de ser criminada a ação 
de graças. Pois nós queremos trazer a divindade para servir 
ele sustentáculo aos partidos políticos? Por isso digo que só 
admito as festas civis para festeajr tais objetos." 

16 de julho de 1827, t. III, p. 174. 
N.&C. 

Tem-se a impressão que Feijó já raciocina como alguém que se situa 
fora não só <lo sacerdócio, mas do próprio catolicismo. Sua intervenção 
marca porém uma posição avançada, precursora do tipo de relações entre 
a Igreja e o Estado que inauguraria o processo de laicização e de secula-
rização. A s.imples idéia de uma festa pública, popular, que fosse mera-
mente cívica e não religiosa, já era algo de quase afrontosamente novo 
para a época. 

JOSÉ CUSTóDIQ DIAS27/65 

"Se em festas consiste o nosso catolicismo, em nenhuma 
melhor se podia fazê-lo conhecer do que em distribuir esmo-
las pelos pobres e fazer atos de caridade. Por este modo se 
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solenizarão as ações brilhantes da nação, porque eu creio 
mais nas ações de cada indivíduo elo que naquelas que se vão 
fazer por obrigação. [ ... J 

"Não vou contra a solenidade do dia de Corpus Christi, 
mas que se faça no recinto da Igreja, porque tudo: quanto 
não for reduzir atos de religião ao recinto das Igrejas é pro-
curar perturbação. Sou de voto que a solenidade desta festa 
se faça dentro da Igreja e não externamente, que não é 
senão uma mascarada irrisória que ofende mais a Deus." 

16 de julho de 1827, t. III, p. 175. 

27/66 DIOGO ANTONIO FEIJó 

"Insisto para que não se obrigue nem mesmo que as Câ-
maras assistam às cerimônias. Lembro-me de uma razão e é 
que a Constituição não proíbe que qualquer homem que te-
nha outra crença sem ser a católica, possa ser vereador. Por 
isso, para que obrigá-lo· a assistir?" [... ] 

;\'.&e. 
16 de julho de 1827, t. III, p. 175. 

Para contornar a questão do financiamento das festas pelas Câmaras, 
o deputado Paula Cavalcante propusera uma emenda: "As Câmaras assis-
tirão à festa do Corpo de Deus na Catedral, ou onde a houver". É contra 
esta emenda que protesta Feijó, sempre coerente com suas premissas de 
pluralismo religioso e de tolerância. 

27/67 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Volta a defender o artigo que obrigava as Câmaras a promover, com 
os recursos dos Conselhos Municipais, as festas do Corpo de Deus e de 
Ação de Graças pela aclamação do Imperador e responde às objeões le-
vantadas. 

Replica a Feijó dizendo que os camaristas que tiverem outra religião 
não precisarão participar das festas; podem enviar um colega que os 
represente. 

Aos que se opõem ao financiamento das festas pelas Câmaras res-
ponde: 

"[... ] Então é o mesmo que dizer que não haja a festi-
vidade, uma vez que as Câmaras não concorram, porque quem 
quer os fins apresenta os meios". 



Quanto ao argumento tirado das zombarias que ocorriam nas fes-
tas, observa: 

"Se isto acontece, é um abuso; à autoridade pública e aos. 
magistrados compete inspecionar e afastar da Igreja estas 
mascaradas. [ ... ] Evitem-se os abusos introduzidos mas nunca 
se argumente com os abusos." 

E conclui: 

"Faça-se pois a festa, sejam todos os eclesiásticos convi-
dados, eles vão gratuitamente, dê-se-lhes simplesmente a vela 
e a despesa que for necessária seja feita pela Câmara, sem o 
que se não pode fazer [... ] Conservemos os nossos costumes 
santos e costumes religiosos, porque este é o meio de se con-
servar a religião nos corações dos fiéis. O povo não raciocina, 
o povo se convence pelas procissões desses santos e por obje-
tos exteriores" . 

16 de julho de 1827, t. III, p. 176. 

N.&C. 

D. Marcos era um santo prelado que argumenta a partir de uma 
sabedoria inspirada numa pastoral popular. Seria em afirmações como 
as dele, entetanto, que alguém, algumas décadas mais tarde, se apoiaria 
para denunciar na religião ci ópio do povo. 

Feijó não gostou da intervenção de D. Marcos e ainda usou da pa-
lavra para definir outra vez sua posição: "eu nunca disse que se abolisse 
a festa de Corpus Christi. Pelo contrário, disse que os eclesiásticos a 
celebrassem, e como deputado disse qu~ não competia à Assembléia Le-
gislativa o tratar-se de existir esta ou <\!quela festa, porque isto compete 
à religião." 

Afinal, na sessão de 23 de julho do mesmo ano, foi aprovado o pro-
jeto, nos seguintes termos: 

"Art. I.0 - É proibido às Câmaras das cidades e vilas fazerem, à 
custa dos bens do Conselho, as festas que até agora se achavam e deixam 
de estar a seu cargo. 

Arl. 2.0 - Ficam abolidas todas as propinas que, a pretexto destas 
festas, percebiam os presidentes, vereadores e mais oficiais das referidí,lS 
Câmaras." 

Apesar de tudo, a procissão do Corpo de Deus, até hoje, continua 
a ser celebrada cm muitas cidades do Brasil. 
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27/68 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[... ] "Não entrarei na discussão dos primitivos direitos 
da propriedade do pau-brasil, antes que a lei o designasse 
próprio da Fazenda Pública; pois que, quando o gentio, indí-
gena e proprietário do terreno necessário para a sua subsis-
tência, na concorrência de mais ocupadores, não admitisse 
convenção e, se valesse da força, outra igual ou superior de-
cidiria a questão. O jus ensis, nem sempre é jus sceleris. Por-
tanto, a propriedade que tem a Fazenda Pública do pau-
brasil é inquestionável, mesmo pela quiescência à lei exis-
tente, que está em exercício e proíbe aos particulares a pro.-
priedade e exportação desse mercado. 

E como nas circunstâncias em que nos achamos, quando 
ainda urge a solução do juro e amortização do fatal emprés-
timo contraído, Deus sabe como, em Londres, para cujo fim 
se aplicou esta parte dos réditos públicos, se há ele alterar 
esta tal disposição sem inconveniente? A Comissão ainda não 
deu o seu parecer a este respeito; e este deve preceder a qual-
quer alteração nesta parte. Se se desse a propriedade deste 
mercado aos particulares, mais se promoveria a baixa na Eu-
ropa do preço deste gênero, à proporção da maior abundância 
pela novidade da livre concorrência. (... ] Portanto, votarei 
pelo adiamento para evitar qualquer precipitação." 

17 de julho de 1827, t. III, p. 189. 

N.&C. 

Tratava-se de acabar com o monopólio estatal do pau-brasil. O depu-
tado Augusto May era um dos defensores da tese da reprivatização. 
Durante quatro anos servira na Secretaria da Missão Brasileira em 
Londres e informava à Câmara que o monopólio não rendia à Fazenda 
Pública mais do que 300 contos anuais. Segundo May, eram os Lucenas 
e os Paivas, nossos agentes em Londres e envolvidos na agiotagem, os 
que mais se beneficiavam do monopólio. Por isso, propunha a sua li-
quidação. O Pe. Dias não conhecia provavelmente estes dados e, basea-
do numa economia política de bom f:.enso, esperava do Governo maiores 
esclarecimentos. Sua posição prevaleceu. 

É curioso notar que sua afirma(;ão: "o direito da espada nem sempre 
é o direito do crime," era uma afirmação inesperada na boca de um 
parlamentar que se distinguia na Câmara pela sua encarniçada luta pela 
força do direito, contra o direito da força. 
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JOSÉ CUSTóDlO DIAS27/69 

"Acho necessário que o Exmo. ministro declare quais são 
os motivos urgentes que o obrigam a fazer esta proposta, se 
isto é possível sem violar o segredo de guerra. Deve dar as 
razões por que seja preciso que nós vamos fazer uma despesa 
tão exorbitante, excedendo às possibilidades <lo nosso erário. 
Enquanto a dizer que tira de si a responsabilidade, nós tam-
bém não tomamos responsabilidade, porque temos muita força. 
O Poder Legislativo é soberano e sobre o soberano não há 
responsabilidade. Desse modo, a responsabilidade é ele V. Exa. 
do que tem feito e há ele fazer. Nós não temos responsabili-
dade, porque marchamos segunclo a vontade da nação, deo:eja-
mos o bem da nação e para o alcançar, são necessárias aquelas 
luzes que se nos devem e.lar e que se nos pretendem negar, 
para que marchemos às escuras. Não sabemos se a guerra há 
de continuar, nem se mandam mais tropas, porque muitos 
hão de ir tão bisonhos que não poderão saber o que hão 
de fazer nestes quatro meses. Portanto, voto pelo adiamento, 
enquanto não houver uma razão tal que me possa convencer." 

19 de julho de 1827, t. III, p. 208. 
N.&C. 

Tratava-se da Guerra da Cispl~tina, iniciada no ano anterior com 
a Argentina, pela posse ela Banda Oriental do Uruguai, e que terminaria 
no ano de 1828, com o reconhecimento da indepenc.lência do Uruguai, 
pelas duas potências beligerantes. Para reforçar nossas forças navais, o 
ministro da .Marinha (milrq uês de Maceió) apresentara um projeto-de-
lei para a criação de um Corpo de Brigada da Marinha que montava 
ao efetivo de 2.879 homens. É a este projeto que se refere o Pe. Dias, 
pedindo maiores esclarecimentos. As operações militares estavam de fato 
paralisadas e não se sabia qual seria o curso e.los acontecimentos. O mi-
nistro fora convocado ü Assembléia e afirmara que, se o projeto fosse 
adiado, ele não assumia a responsabilidade pelas conseqüências. O Pe. 
Dias parece ter visto nesta afirmaçãp uma pressão indébita sobre a so-
berania do Legislativo, o que explic~ o vigor com que c.levolve a respon· 
sabilidade ao Executivo. O ministro mostrou-se ofendido com as pala-
vras do Pe. Dias e exigiu uma saifslação, sob a ameaça de se retirar 
da Câmara. O Pe. Dias manteve sua posição: "Estou certo que o Exmo. 
ministro nunca ser;í isento das boas ações que tiver feito, assim como 
das más, bem como está cst;1belecido pela Constituição a sua responsa-
bilidade. Por isso digo que está responsável pelo que tem feito e h{t de 
fazer. Quando disse que temos muito a descontar quero dizer que está 
rcspons;ível e nós não estamos satisfeitos com a direção da guerra de 
mar e terra. 
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O meu voto é este, porque não estou satisfeito. Isto não serve de 
ofensa porque o voto de um deputado é livre. Eu direi sempre o que 
a minha razão me dita e a minha razão me dita que vote pelo adiamento. 
Assim cumpro com o meu dever e não posso persuadir-me que nisto 
haja motivo de escândalo. Eu nunca me arrependerei, enquanto S·e me 
não convencer." 

O ministro não se deu por satisfeito, mas também não se retirou 
da Câmara. 

O episódio mostra a existência de uma surda tensão entre os pode-
res e o quanto o Legislativo era cioso de sua soberania e a coragem 
com que a sabia defender. 

O ministro em questão, que aliás deixou o cargo no mesmo ano, 
era Francisco Afonso Maurício de Sousa Coutinho, marquês de Maceió. 
Era filho do conde de Linhares e nascera em Turim. Entrara para a 
Armada Brasileira e na Guerra da Independência tivera atitudes dúbias. 
:Não era benquisto na Marinha e quando deixou o ministério passou 
para o Exército e depois para a diplomacia. Veio a ser embaixador do 
lhsil em Viena, até a abdicação de D. Pedro I. Morreu em Paris, em 1831. 

27/70 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Nós saímos de um caos, de um abismo, para o governo 
representativo, no qual o supremo chefe exerce a vontade da 
nação debaixo da égide da lei fundamental, por meio de seus 
ministros responsabilizados por seus atos. Mas, pela maior 
parte, estes são opostos à mesma Constituição, [ ... ] como a 
infeliz experiência o atesta até a evidência. Não posso calar, 
ainda mesmo quando fosse censurado por quem me quisesse 
dar a honra do ostracismo. Nós temos visto que o Governo 
materializou-se e se tem feito um monstro, com o qual nos 
é necessário lutar braço a braço. Sem aspirar ao otimismo 
imaginário, vemos que o bem mesmo não conseguimos e que 
só podemos esperar o mal. Porém espero que seja punido 
este mal. Se cada mês se decretasse a acusação de um minis-
tro, o exemplo de sua punição evitaria a acumulação de rei-
terados erros, abusos e prevaricações, e como seja mais fácil 
corrigir a um delinqüente do que a muitos reunidos, eu me 
persuado que singularizando-se, como fizeram os Hodcios 
aos Curiácios, se conseguirá melhor o fim, visto que até ao 
presente a impunidade deles é tão manifesta como os seus 
excessos. Portanto, voto contra a emenda do Sr. Vergueiro, 
enquanto quer o ministério in solidum; não porque eu su-
ponha inútil para o futuro, mas por inexeqiiível no presente 
o bem que ela promete." 

21 de julho de 1827, t. 111, p. 2:rn. 

2S7  



N.&C. 

Tratava-se da organização do Conselho de Ministros. Pelo projeto, 
vindo do Senado, todos os ministros seriam solidariamente responsáveis 
pelos atos de cada um. O Pe. Dias se insurge contra a idéia com uma 
veemência que revela bem a tensão existente entre o Legislativo e o 
Executivo. 

27/71 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

"Parece-me que a ilustre Comissão não impugna a minha 
indicação, pois só diz que, por falta de dados, não pode de-
finitivamente dar o seu parecer. Portanto, eu mandarei à 
Mesa uma emenda para que se peçam dados ou esclarecimen-
tos ao Governo e então a Câmara decidirá sobre o que diz 
a Comissão. " 

21 de julho de 1827, t. III, p. 233. 
N.&C. 

D. Romualdo propusera que se autorizasse o Governo a saldar peio 
T<'souro Público as dívidas deixada~ pela falecida Imperatriz Leopoldina 
(1797-1826) . A Comissão de Finan~:as não apresentara parecer a respei-
to, alegando falta de dados. 

D. Romualdo propõe então que se peçam estes dados ao ministro 
da Justiça. O deputado Sousa Frapça impugna com veemência a pro-
posla de D. Romualdo, perguntando à Câmara: "São as dívidas parti-
culares do bolsinho de S. M. a Imperatriz objeto da administração pú-
blica?" O ataque de Sousa França parecia de fato injustificado. Era no-
tório que a Imperatriz na sua caridade ia muito além da modesta dotação 
que lhe era garantida pelo Governo. É o que vai motivar a nova inter-
venção de D. Romualdo. 

27/72 D. ROMUALDO ANTõNIO DE SEIXAS 

Defende-se do ataque e justifica sua emenda apoiando-se especial-
mente em dois fatos. O primeiro é direito de iniciativa de qualquer 
deputado: 

[... ] "Até agora estava persuadido gue qualquer depu-
tado tinha iniciativa para todos aqueles objetos em que ele 
julgasse interessada a felicidade pública ou a honra nacional, 
mas vejo hoje em certo :q:iodo que se me estranha haver feito 
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uma moção que me parecia ligada com a dignidade desta 
Câmara e da nação brasileira. " [... J 

O segundo fato era o caráter notório das dívidas contraídas pela 
Imperatriz: 

[... ] "Sendo a minha indicação fundada em um fato de 
notoriedade universal, como é que a ilustre Comissão se li-
mita a dizer que não tem dados, sem ao menos indicar quais 
eles são e se se <levem pedir as necessárias informações [ ... ] 
e quando eu ofereço uma emenda para que se exijam esses 
dados ou documentos legais, que verifiquem as dívidas, com-
bate-se a emenda e diz-se que isto é negócio de credores? Que 
a Imperatriz contraiu dívidas é voz pública, constante; nem 
podia deixar de ser, tendo apenas 1. 000 cruzados mensais e 
sendo dotada de uma bcneficiência e caridade, que não sa-
bia calcular todas as vezes que se lhe apresentava diante dos 
olhos a imagem da desgraça e da miséria." [...J 

21 de julho de 1827, t. III, p. 233-2!H. 
N. ~C. 

A resposta de D. Romual<lo exasperou o deputado Gonçalves Ledo 
que viu nas palavras do arcebispo uma acusação à Comissão de Fazenda, 
da qual era membro. D. Marcos Antônio de Sousa procurou inutilmen-
te conciliar os ânimos, argumentando que havia um acordo quanto ao 
fundo da questão, o pagamento das dívidas e apenas uma divergência 
quanto à forma de legalizar as dívidas. No final da sessão, D. Romualdo 
viu-se assim obrigado a pedir de novo a palavra para explicar que de 
modo algum tivera em mente increpar o deputado e muito menos a 
Comissão. 

A votação da matéria ficou adiada. 
O decreto do Imperador, de 11 de outubro de 1827, mandou pôr à 

disposição do ministro da Justiça a quantia de 80:000$ para pagar as dí-
vidas que deixara a Imperatriz ,"minha saudosa e prezada mulher que 
Deus chamou à Sua Santa Glória." 

27í73 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Requeiro que este artigo vá à Comissão para declarar 
quais eram estes direitos pertencentes aos bispos, porque 
quanto a mim são de tal monta, que não os concebo. Parcce-
me que os direitos que têm são sujeitos às leis civis e, se são 
direitos de inquisição, não convenho. Por isso, requeiro que 
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se declare quais são esses direitos, para que não vamos amal-
gamar o poder temporal com o poder espiritual; e quero que 
se decida este problema. " 

24 de julho de 1827, t. III, p. 261. 
N. &C. 

Estava em segunda discussão o projeto apresentado por Bernardo 
Pereira de Vasconcelos, na sessão de 23 de junho do mesmo ano, propon-
do a extinção dos dois tribunais: do Desembargo do Paço e da Mesa da 
Consciência e Ordens. O artigo que o Pe. Dias pede seja remetido à 
Comissão era o art. 4.º, que dizia: "Esta lei restitui aos bispos os direi-
tos inerentes ao episcopado, que eram exercidos pelo tribunal da Mesa 
da Consciência e Ordens". O Pe. Dias exige a explicitação desses di-
reitos, receoso de que eles viessem a conferir aos bü;pos um poder inqui-
sitorial e uma interferência em assuntos do poder temporal. 

27/74 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Existindo a Constituição, tal como nós a sustentamos, 
o direito de nomeação ~ara os empregos eclesiásticos com-
pete ao Chefe da Nação. [ ... ] A divisão das paróquias não 
pertence por princípio nenhum aos bispos. Este direito é da 
soberania nacional. Ao corpo Legislativo é que compete fazer 
estas divisões. Por isso, não é direito inerente episcopal [ ... J 
Os verdadeiros bispos limitaram-se ao espiritual; eles obser-
varam a sua religião e reconheceram que não é necessário ter 
autoridade alguma temporal, para bem exercerem aquilo que 
é inerente ao episcopal. Deus nos livre que assim não fosse, 
porque então eu não queria ser católico." 

24 'rle julho de 1827, t. III, p. 261. 
N.&C. 

O artigo em discussão transferia aos bispos os direitos inerentes ao 
episcopado que, até então, tinham sido assumidos pela Mesa da Cons-
ciência e Ordens. O debate se conceptra em definir o que era inerente 
ao episcopado. A intervenção do Pe. Dias estava na lógica do regime 
então vigente: se era o poder temporal que dotava os cargos eclesiásticos 
e as paróquias, era a ele que cabia a nomeação para os primeiros e a 
divisão das paróquias. Ao mesmo tempo porém a intervenção nos mostra 
a que distância estamos hoje de um regalismo no qual um sacerdote 
afirma que preferia não ser católico se a divisão de paróquias não fosse 
considerada uma questão de soberania nacional! 

Z<JO 



27/75 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

[... ] "Os direilos inerentes [ ... ] não estfto na Mesa da 
Consciência e Ordens, mas sim direitos intrínsecos, como a 
fundação das capelas, etc. [... ] Mas a criação de novas pa-
róquias é da competência dos bispos e não pode ser da Mesa 
da Consciência, assim como a proposta dos beneficiados da~ 
Igrejas o é, segundo o alvará das faculdades." 

24 de julho de 1827, t. III, p. 261. 
N.&C. 

D. Marcos era bispo e não concordava plenamente com as idéias 
regalistas do Pe. Dias. Procura assim subtrair o debate da Assembléia, 
sugerindo que o artigo seja remetido à Comissão Eclesiástica. 

Em duas intervenções sucessivas, Feijó insiste na supressão pura e 
simples do artigo, por julgá-lo inútil. Na sua opinião, as atribuições da 
Mesa <la Consciência e Ordens passavam automaticamente para a Assem-
bléia Geral. Prevaleceu porém a tese de D. Marcos, e, na mesma sessão, 
foi aprovada a devolução do artigo à Comissão Eclesiástica. 

27/76 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Pronuncia o discurso mais substancioso acerca da extinção da Mesa 
da Consciência e Ordens: 

·'Tem-se saído fora da questão [ ... ] O art. 3.° ou deve 
ser mais bem explicado, ou senão deve-se suprimir. Esta lei 
[... ] restitui aos bispos direitos que até agora eram exercidos 
pela Mesa da Consciência, e eis aqui o que era desnecess;irio 
dizer-se. Este tribunal era para intermediar entre os bispos 
e os soberanos. A Mesa da Consciência e Ordens recebia, por 
exemplo, a proposta que os bispos faziam e a apresentava 
:ao soberano. Portanto agora o que resulta, extinguindo-se 
este tribunal? É que esta proposta, em vez de procurar o tri-
bunal, vai diretamente à Secretaria de Estado, conservando os 
bispos a mesma jurisdição de pôr os benefícios t:clesi[tsticos 
a concurso e propor, segundo o alvará das faculdades, aqueles 
que se julgam mais hábeis para o soberano escolher aquele 
que julgar mais idôneo. Por isto me parece desnec:essúrio o 
artigo. 

"Eu convenho que a divisão das paróquias seja temporal 
e q uc é da atribuição ela Assembléia. Mas assim mesmo t'. ne-
cessário a intervenção dos bispos. E por isso a Mesa da Cons-
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ciência e Ordens ouvia os bispos e ouvia os povos; o que era 
um governo representativo deve continuar, porque sempre 
deve-se atender à comodidade e ao bem ser dos povos. [ ... ] 
"Enquanto ao mais de co11frarias, há muito tempo que não 
pertence aos bispos e há muito tempo que a Mesa da Cons-
ciência tem devolvido este negócio para o ministro secular. 
Eu mesmo, tendo exercido por alguns anos o governo do 
bispado, quando apareciam estes requerimentos, sempre os 
remetia ao ministro secular, porque sempre estive persuadido 
de que não era da competência dos bispos". 

24 de julho de 1827, t. III, p. 262. 
N.&C. 

Perigosa a declaração do arcebispo de ser a aprovação dos sodalícios 
religiosos (irmandades e confrarias) ele competência do poder temporal. 
Vê-se bem por aí que não seria ele capaz de provocar o conflito episco-
pomaçônico quarenta anos após. 

O alvará chamado "das Faculdades", é o· de 14 de abril de 1781, 
que permite aos bispos do Brasil abrir concurso aos pretendentes aos 
benefícios eclesiásticos e propor ao paclroeiro (o rei) os que forem jul-
gados dignos". É expedido pela rainha D. Maria I, como "governadora 
e perpétua administradora da Ordem pe Cristo". Foi uma forma en-
contrada pelo regalismo para cumprir o peceito pontifício, "mas por 
concessão régia e não por obrigação canônica" (62) . 

27/7í JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Propõe o adiamento da discussão (lo projeto sobre a navegação dos 
rios, bem como das emendas apresentadas pela Comissão de Fazenda, 
ampliando o projeto e incluindo nele a abertura de estradas e canais e 
a construção de pontes. Julga que o projeto e as respectivas emendas 
deviam ~cr impressas com urgência, para se poder avaliar melhor suas 
vantagens e desvantagens. 

26 de julho de 1827, t. Ili, p. 266, 
N.&C. ; 1, 

O pojeto era inicialmente de D. ~omualdo Antônio de Seixas. O 
projeto original de D. Romualdo não cpnsta dos Anais, porém, na sessão 
de 20 de junho, a Comissão de Agricultura e Comércio apresentara um 
outro projeto fazendo de uso comum os rios e canais. A ambos os pro. 

,.,~\ Cf.: C.\NDIDO MENDES DE .\LMEID,\: op. rit., p. 1181 e p. CCCXXI. 
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jetos, a Comissão de Fazenda apresenta um substitutivo em 19 artigos. 
(Anais, III, 265-266) . É todo esse material que o Pe. Ferreira de Melo 
pede seja impresso para entrar em discussão. 

27'/78 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[... ] "Eu não sou de voto que se conserve esse número 
de vasos, porque a experiência tem mostrado até a evidência 
que a força não consiste no número, mas sim no bom manejo 
deles. O grande número antes nos é danos.o, porque nos força 
a despesas que estão muito acima das nossas finanças. Poucos 
vasos e bem tripulados, melhores comandantes do que os que 
têm sido despachados, eis aqui a boa Armada. 

Que número de embarcações tinha a América do Norte 
quando acabou a guerra com a mãe pátria? Foi ela por isso 
mais desgraçada do que temos sido? Essa república tão pe-
quena que nos faz a guerra - que vergonha! Nós vamos tocar 
o último ponto de abatimento para com as nações! - essa 
república tão pequena tem zombado da nossa grande l\fari-
nha com quatro barcas. Tem-se comprado por um preço enor-
me barcas de vapor que se têm evaporado. Conhece-se que 
carecemos de vasos pequenos e conserva-se uma Marinha com-
posta de vasos grandes, que não podem navegar cm baixios e 
que por isso mesmo se tornam inúteis para a guerra presente. 
Diz o almirante que os barcos estão podres e já podres foram 
comprados e bem pagos, assim mesmo podres se conservam 
armados. Parece que quer-se mesmo a duração desta guerra 
para fins particulares. Parece que se faz a guerra não para 
sustentar a honra nacional, mas sim para engrossar riquezas 
a quem faz conta a guerra e havemos nós de dizer a isto 
amém? Por meu voto, esta força naval que temos se venderia 
antes do que sofrer o seu dispêndio. Para um tal fim, nem 
um real se deve dar. Demais, como havemos de determinar 
a força naval, sem sabermos em detalhe a sua necessidade? 
O Governo não quer que saibamos as coisas mais importantes 
ao interesse da nação, faz gosto que tropecemos a cada passo." 

27 de julho de 1827, t. III, p. 276. 
N.&C. 

O Pe. Dias sabe que está se aventurando, como ele mesmo diz, em 
matéria alheia da sua profissão. Por isso, desloca o problema estratégico. 
para o terreno político e levanta duas· graves acusações: a continuaf:iO 
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da guerra servia a interesses particulares inconfessáveis; o Governo sone-
gava informações de interesse nacional. Suas palavras não podiam dei-
xar de acirrar mais a tensão entre o Executivo e a Assembléia. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS27/79 

[... ] "Temos conhecido que não podemos mais contrair 
empréstimos; que estamos em apuro de finanças, que temos 
um grosso débito no banco, que agora emite notas, como 
quem se desespera. Sabemos que esta emissão infinita, esta 
liberalidade do banco emprestando o que não tem, vem a re-
dundar em dívida sobre a nação. Por tudo isto, quisera que, 
mesmo fazendo-se a redução à metade, ainda se fizesse uma 
restrição, isto é, que a força seja reduzida de maneira que 
não se despenda com ela mais de um milhão, porque é pre-
ciso sermos econômicos. " 

27 de julho de 1827, t. III, p. 283. 
N.&C. 

1 

Continuava o debate sobre a fixação das forças navais. O Pe. Dias 
apóia a emenda de reduzi-Ias à metade, impondo ainda um teto às 
de~pesas. De suas palavras resulta, por outro lado, que a guerra estava 
acelerando um processo inflacionário. 

27/80 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[... ] "Por uma parte eµ vejo a inclinação natural de 
cada indivíduo querer agradar, se não temer, ao seu soberano; 
mas por outra parte eu vejo também a necessidade de nos 
conformarmos com o voto geral da nação que representamos 
e sua atual situação miserável cm finanças. Vejo mais de um 
lado o decoro devido à Majestade; do outro, o perigo de 
cairmos na debilidade filha da prodigalidade. Mas, quando 
felizmente gozamos de uma lei fundamental, digo, de um Go-
verno representativo; quando o chefe da nação se tem natu-
ralizado conosco, será estranhável que a Câmara, nesta con-
juntura em que se vê hoje, pense e obre com moderação mais 
do que com prodigalidade? Eu estimo mais ser severo do que 
adulador. [ ... ] Será possível que haja entre nós quem ignore 
o estado em que estamos de finanças? Não se vê de mais a 
mais que a guerra continua? É necessário que saibamos que 
o chefe da nação é o mais interessado na conservação da mes-
ma nação. E quererá ele ser o chefe de uma nação mendicante? 
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[... ] A nação deu parte da sua soberania a um dentre seus 
cidadãos para ser o chefe dos outros; mas a mesma nação 
se reservou para si aquela parte da soberania que necessita 
para vingar a sua felicidade. Se nós fôssemos inimigos da 
Constituição; se quiséssemos fazer a ruína da nação e de 
seu chefe, lançaríamos mão da prodigalidade; [ ... ] mas, como 
defendemos a Constituição e queremos que o Estado se con-
serve em equilíbrio, devemos usar de prudência e economia. 
Voto portanto contra as emendas do Senado." 

28 de julho de 1827, t. III, p. 293. 
N.&C. 

Estava em discussão o orçamento para o ano de 1828, que já apre-
sentava um déficit de mais de 1.600 contos de réis. O Senado aprovara 
uma emenda elevando a dotação para o Imperador e família imperial 
de 400 para 1. 000 contos de réis. É contra essa emenda que vota o 
Pe. Dias. 

27/81 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

[... ] "Ouvi falar em adulações, como se este vil motivo 
pudesse influir sobre as opiniões emitidas por qualquer dos 
senhores deputados. Nós vimos aqui tratar os negócios pú-
blicos e da nação, abstraindo inteiramente de considerações 
particulares. [ ... ] 

Vota a favor da emenda proposta pelo Senado, expondo longamente 
seus argumentos tirados do decoro devido à majestade Imperial, que 
não pode ser comparada à simplicidade adequada a um chefe republi-
cano. Por outro lado, julga que o aumento proposto não era de natu-
reza a abalar as finanças nacionais. 

Louva-se na autoridade de Montesquieu, segundo o qual o princípio 
do Governo Monárquico 

"é a honra, isto é, o amor das preferências e distinções, que 
supõe necessariamente o maior esplendor e aparato em torno 
do chefe de Estado, como, a fonte donde emanam todas as 
distinções." 

Chega a afirmar que nas monarquias representativas, 

"a pessoa do soberano é considerada como uma espécie de 
divindade colocada acima de todos os graus da hierarquia 



social e revestida de uma impecabilidade política que a torna 
sagrada e digna de respeito e veneração dos seus súditos." 

28 de julho de 1827, t. III, p. 294-295. 

"Ouvi ontem dizer-se que o Concílio de Trento encarrega 
aos bispos a edificação e dotação dos seminários e por con-
seqüência que a eles se deve abandonar o cuidado e a fun-
dação destas casas. Ora, não sei como se possa avançar isto 
seriamente no Brasil. Quem ignora que o Concílio legislava 
para bispos, que percebem dízimos, [ ... ] que não estão ao 
alcance dos bispos bras.ileiros? Quem não sabe que, achando-
se os dízimos incorporados na Coroa, é ao Governo que com-
pete manter o culto público e prover à educação e subsistência 
dos seus ministros? Como se pode exigir que os bispos com 
as limitadíssimas côngruas, que lhes paga o Tesouro Público, 
possam fundar e sustentar seminários? [ ... ] Como é possível 
que os legisladores do Brasil, que têm dado tão decididas 
provas do seu zelo e amor das ciências, deixem de promover 
a instrução do clero, que pela natureza das suas funções, e 
pelo ascendente do seu ministério tem, e há de ter sempre, 
a maior influência sobre o espírito e a üpinião dos povos? 
Como é possível que neste augusto santuário das luzes e da 
filosofia, apareça a mais leve indiferença sobre a ilustração 
de uma das mais importantes classes da sociedade? Preten<ler-
se-á acaso tirar desforra (... J desses desgraçados tempos em 
que o clero era o único depositário dos poucos conhecimentos 
que escaparam ao naufrágio das letras, [ ... ] quando os leigos, 
ainda os mais ilustres e conspícuos não sabiam ler nem escre-
ver, bem como o célebre Du Guesclin, o maior estadi&ta do 
século XIV, datando desse~. tempos o uso da palavra "assig-
nar", para exprimir o sinal de uma cruz que faziam os que não 
sabiam escrever o seu próprio nome? Mas essa <lesforr<t, se 
fora possível, não seria digna de filalllropia de uma Câmara 
tão iluminada. [ ... ] 

"Bem vejo que os hos,pitais e outras casas de beneficên-
cia merecem a contemplaç<10 e a humanidade desta Câmara, 
mas as necessidades da religião não devem merecer-lhe menor 
consideração, principalmente quando se pode atender ao mes-
mo tempo a uma e outra coisa, como no caso em questão, 
aplicando-se uma parte dos legados pios para os hospitais e 
outra parte para os semin:\rios. [ ... ] Esta providência ainda 
me parece mais nccess;'iria, quando observo que tendo-se apre-
sentado nesta Cftmara v:írios projetos para a criação de es· 
colas e cadeiras de diversas ciC:ncias, nenhum tem ainda apa· 



recido sobre o ensino que convém particularmente aos ecle-
siásticos. [ ... ] 

"É por todas estas razões que voto pelo artigo, com a 
emenda do Senhor Bispo do Maranhão." 

31 de julho de 1827, t. III, p. 328-329. 
N.&C. 

Continuava em discurso a emenda do Senado aumentando a dota-
ção imperial. 

A introdução da intervenção de D. Romualdo tem em mira direta-
mente as expressões usadas pelo Pe. Dias. A referência a Montesquieu 
mereceu um reparo do deputado Odorico Mendes, ao qual replica em 
seguida D. Romualdo, notando que a referência a Montesquieu fora 
meramente acidental, aduzida apenas para corroborar a idéia do esplen-
dor indispensável ao trono e não para exaltar o regime da monarquia 
absoluta. "Só o temor ou a força é inteiramente exclusiva do Governo 
despótico e não pode achar-se em nenhum Governo regular, mormente 
no representativo. Assim estas diferentes formas ou elementos se confun-
dem, se misturam nestes Governos, e é por iss.o que Voltaire chamava en-
5·enhosamente aos ingleses realistas republicanos. É claro pois, que a mo-
narquia constitucional não exclui o princípio da honra estabelecido por 
Montesquieu, e não havia razão para estranhar que eu me apoiasse na 
autoridade daquele grande gênio. Demais., ignora acaso o nobre depu-
tado, que todos os publicistas representam a pessoa do monarca consti-
tucional, como uma espécie de divindade rodeada de tradições e de 
exterioridades majestosas, capazes de impor à multidão? E como poderá 
manter-se este esplendor e majestade sem uma dotação conveniente e 
proporcional? Se o monarca constitucional se equipara à divindade, é 
principalmente porque ele deve exercitar os seus mais nobres e subli-
mes atributos, quais são a liberdade e beneficência." (Anais, III, 295-296). 

A emenda do Senado afinal fo•i aprovada por 58 votos contra 2·1 e 
a dotação <la Casa Imperial subiu para 1 . 000 contos. 

27/82 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

[... ] Estou persuadido [ ... ] que a aplicação do& legados 
não cumpridos a estabelecimento e manutenção dos seminá-
rios é obra pia e muito pia, pois que tende a promover o bem 
e o esplendor da religião, que não pode prosperar sem que 
os seus ministros tenham as necessárias luzes e conhecimenlos, 
para servirem de mestres e de guias aos outros homens nos 
caminhos da salvação. [ ... ] 

31 de julho de 1827, t. III, p. 330 
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Estava em discussão um projeto-de-lei sobre a destinação a ser dada 
aos legados pios não cumpridos. A Legislação brasileira aceitava a dis-
posição canônica, segundo a qual tais legados deviam ser destinados a 
obras pias. O art. 1.0 do projeto propunha a aplicação dos mesmos a 
obras de assistência. D. Marcos Antônio de Sousa, bispo do Maranhão, 
apresentara uma emenda que beneficiasse também os seminários. É este 
artigo com esta emenda que D. Romualdo prolixamente defende e é 
por esta razão que todo o seu arrazoado visa a demonstrar que a apli-
cação dos legados aos seminários pobres era uma aplicação a uma obra 
pia. 

Sua intervenção contém dados de certo valor informativo. O semi-
nário da Bahia, que era um dos bem providos, tinha uma dotação anual 
de um conto de réis, mais a renda de 100$000 do aluguel de algumas 
casas. Os rendimentos das mitras das maiores dioceses, incluindo a côn-
grua, não passavam de 14.000 cruzados anuais, enquanto que os das 
menores não chegavam a 6. 000. 

27/83 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Retorna a tese e os argurnento11 de D. Rornualdo, procurando 
ainda dar-lhes um certo apoio constitucional, louvando-se no art. 179, 
n.0 XXXIII, pelo qual o Governo garante auxílios aos Colégios e Uni-
versidades.  

Apresenta entretanto a seguinte emenda:  

"Metade dos legados pio;; não cumpridos seja aplicada 
aos seminários dos bispados e outra metade aos hospitais" . 

.Justifica sua emenda: 

"Não sei mesmo distiq.guir que ato de beneficência seja 
mais agradável perante o trono divino, se educar os minis-
tros da religião, que privados da educação hão de ser muito 
maus e criminosos, ou curqr os doentes em uma cama. Con-
fesso que não sei decidir." 

Parece-lhe contudo 

''de primeira importfmcia e necessidade que o~ meninos re-
cebam uma cduca~:io religiosa, uma educaçfto l:tcrária, civil e 
eclesi:ística, porque devem servir à Igreja e ao Estado. [ ... ] 
E ninguém pode negar que isto seja obra de piedade, porque 

298  



vai socorrer também a pessoas desvalidas e desgraçadas como 
os órfãos. Por isso, direi sempre que o estabelecimento do 
seminário não é só útil à Igreja e à sociedade, mas até à hu-
manidade e é a obra de piedade mais importante que se pode 
proteger. " [... ] 

Faz enfim uma ressalva importante: 

"Quando isto proponho não é de minha intenção o incluir 
legados profanos, porque ofendem direito de terceiro. Trato 
somente dos legados pios não cumpridos." 

31 de julho de 1827, t. III, p. 331. 

27/84 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Responde às increpações com que o deputado Clemente Pereira ata-
:ara sua intervenção anterior. 

A primeira increpação 

"é que, havendo-me queixado de não aparecer nesta Câmara 
projeto algum para o ensino de ciências eclesiásticas, esta 
queixa reverte contra mim mesmo, pois que de mim depen-
dia suprir esta falta, apresentando tais projetos." 

Replica que desde o início da legislatura, empenhara-se na causa 
da formação do clero e só não apresentara ainda um projeto- concreto, 
precisamente devido à inexistência de dotações para os seminários. 

Numa segunda increpação, 

"disse o nobre deputado que eu arguíra à Câmara de querer 
a ignorância do clero, deixando de promover a fundação dos 
seminários. Esta increpação é de todas a que mais me sensi-
biliza e ofende; pois que, não sendo eu capaz de increpar 
pessoa alguma, como me abalançaria a usar de tais expressões 
ofensivas de uma Câmara que tanto respeito?" 

Relembra que apenas afirmara que, 

"se a Câmara havia jà mostrado tanto zelo pela ilustração 
dos brasileiros, não poderia ser indiferente à educação ele uma 
classe tão importante como o clero." 

A terceira increpação de Clemente Pereira visava ao argumento de-
duzido da ignorância que geralmente reinava na Idade Média. O ar-
gumento 

2CJ.<) 



"era contraproducente, porque essa ignorância fora efeito da 
prepotência do clero, que fez monopólio das ciências, para 
melhor dominar e estabelecer o seu Império." 

Responde D. Romualdo: 

"Pelo contrário; a prepotência é que foi efeito da igno-
rância, pois que, fazendo os leigos, e principalmente os no-
bres, alarde de não saberem outra coisa mais que o manejar 
as armas, desprezando inteiramente as letras, estas se refu-
giaram nos mosteiros e entre os eclesiásticos, que as salvaram 
das ruínas do governo feudal. [ ... ] Não se pense todavia que 
eram mui grandes os conhecimentos que então possuíam os 
eclesiásticos, pois que se reduziam a mui pouca coisa e apenas 
sobressaíam pelo contraste da profunda obscuridade em que 
se achavam as outras classes. Tempos houvera em que até 
nos exames dos ordenandos se perguntava se sabiam ler as 
epístolas e evangelhos e cm que, a par de uma crassa igno-
rância, eles apresentavam os excessos da mais vergonhosa imo-
ralidade, como mui bem exprimiu um escritor contemporâneo, 
citado pelo autor da história ele Carlos V: potius dedit gulm 
quam glosm; potius colligunt libras, quam legunt libras; li· 
bentius intuentur Martham, quain Marcum; rnalunt legere in 
salmone, quam in Salo11wnc". [ ... ] 

31 de julho de 1827, t. III, p. 331-332. 
N.&C. 

O debate derivara para ataques pessoais, e a discussão se afastava da 
matéria a ser votada. Com efeito, Clemente Pereira retoma a palavra 
e não deixa sem réplica as respostas de D. Romualdo. O texto latino 
citado, aliás cheio de malícias verbais, corresponde a: "são mais dados 
à gula que às glosas; ocupam-se antes de recolher libras do que de ler 
livros; olham com mais prazer para Marta do que para Marcos; pre-
ferem respigar no salmão, do que em Salomão." 

A obra clássica sobre o imperador alemão, abundantemente citada 
e traduzida na época é a de William Robertson; Hist1ory of Charles V, 
aparecida em 1769. 

27/85 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Defende sua emenda dos ataques. de que fora alvo por parte dos 
deputados Cunha Matos, Odorico Mendes e Lino Coutinho: 

"[ ... ] Eu sô disse que, considerando a obra pia quanto 
aos hospitais e considerando a educação dos órfãos, não podia 

300  



bem decidir qual destas duas coisas era mais meritória aos 
olhos de Deus, porque julgava uma e outra muito impor-
tantes. Não podia avançar uma proposição tal, como aqui se 
me arguiu, pois o meu coração está muito e muito acostu-
mado a gemer, gemendo a humanidade. 

[ ... J Tenho que acrescentar, para explicação de minha 
opinião, que estes hospitais que existem entre nós., têm já 
rendas estabelecidas, têm meios de sustentar muitos desgraça-
dos, que se abrigam naquelas casas." [ ... ] 

"Quero ainda responder a uma proposição do Sr. Cunha 
Matos. Disse ele que os que se destinavam ao estado ecle-
siástico, podiam ir aprender ao Pará isto é, a 200 e tantas 
léguas fora da pátria. [ ... ] Ora, que incômodo não é, que 
detrimento para uma família pobre o buscar os meios de 
mandar educar um filho a tão grande distância? 

"Devo por fim declarar que, quando me levanto nesta 
casa, é sempre para dizer o meu modo de pensar e nunca 
para ofender a pessoa alguma e julgo ter o direito de também 
não ser ofendido. " 

31 de julho de 1827, t. III, p. 334. 

27/86 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Propõe a supressão pura e simples do artigo em discussão: 

[... ] "Se o cidadão pode livremente dispor de seus bens 
na conformidade da lei, já se vê que o legado que ele deixar 
deve ser cumprido tal qual ele determinou, sem que se possa 
aplicar para outro fim sem manifesta injustiça e não pode 
ser autorizada esta nova aplicação por nenhum princípio ra-
zoável. Os legados pios compreendem muitos fins, tais são 
esmolas aos pobres, criação e dotação de órfãos, esmolas para 
liberdade dos miseráveis cativos, etc. E quem negará que 
todos estes destinos são jus.tos, são santos e de caridade? Como 
pois, sem manifesta injustiça se poderá dar uma outra apli-
cação a estes legados? Mas ainda quando houvesse legados 
pios inexeqüíveis e tivesse de passar o argumento, no meu 
pensar outro seria o destino que se devia dar ao seu importe 
e era que revertessem aos herdeiros, o que é mais aproximado 
à justiça." 

31 de julho de 1827, t. III, p. 336. 
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N.&C. 

A intervenção do Pe. Ferreira de Melo vinha em apoio da emenda 
proposLa pelo deputado Melo e Sousa. Como se vê, a discussão tomava 
outro rumo. Os legados pios eram aqueles que, por vontade do testador, 
deviam ser aplicados em obras de beneficência. Quando por omissão 
ou dolo dos testamenteiros, permaneciam não cumpridos, não podiam 
ser destinados a seminários, pois isto parecia constituir uma violência 
à vontade do testador. Quando porém, por inadimplência, se tinham tor-
nado inexeqüíveis, propõe o Pe. Ferreira de Melo que revertessem para 
os herdeiros. 

No final do longo debate, foi aprovada a emenda do deputado Cas-
tro e Silva que dizia: "Nas províncias onde não há por ora hospitais de 
caridade, sejam aplicados os legados pios não cumpridos à criação dos 
expostos até o estabelecimento dos hospitais". Ficou assim prejudicada 
a emenda de D. Marcos Antônio de Sousa, bem como a do Pe. Ferreira 
de Melo. 

A lei de 6 de novembro de 1827 declara que "os legados pios não 
cumpridos [ ... J ficam aplicados in solidum aos hospitais do distrito 
respectivo". Acrescenta: "onde não houver hospitais, à criação de ex-
postos." 

27/87 JOSÉ CUSTó:QIO DIAS 

Na discussão da lei instituindo o Supremo Tribunal de Justiça em 
substituição aos antigos tribunais superiores, perde-se muito tempo acer-
ca das becas que deverão usar os miqistros e sobre o tratamento que 
lhes deve competir (excelência ou senhoria). O Pe. Dias encontra meios 
de, a propósito do tema, atacar os jesuítas e a Santa Aliança, as suas 
duas bêtes noires: 

"Eu quisera que o mm1stro fosse respeitado porque é 
executor da lei. Quando o povo estiver moralizado, quando 
os ministros se comportarem segundo as leis, então será re~>
peitada a sua antiguidade. [ ... ] Respeitemos as autoridades, 
mas não olhemos para estas exterioridades que são odiosas a 
muitas pessoas; por fatalid<ide, têm havido os que vestem a 
beca, que a têm tornado mn pouco odiosa, não porque a beca 
seja digna de ódio, mas porque tem havido quem tenha ser-
vido os lugares com menos justiça e retidão. [ ... ] Portanto 
se nós vemos que nenhuma utilidade resulta da conservação 
das becas, que sr'.o odiosas a muitos homens, [ .. ·l assim como 
são odiosos os fr;ides, alguns principalmente, depois que têm 
aparecido as manobras da Santa Aliança e jesuitismo, não se 
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deve mais sofrer um hábito que infunde pavor e ódio. Quan-
to à excelência eu voto que se dê: 

"Quando um homem perverso, ou por patronato ou por 
meios, que nos são assás conhecidos, chegar a ter esta exce-
lência indevidamente, o povo se indignará de o ver assim 
condecorado em lugar de o respeitar, e ele mesmo reconhe-
cendo o meio por que chegou àquela excelência, se envergo-
nhará, porque é um ataque à sociedade e vitupério para o 
agraciado o dar-se-lhe uma cousa de que ele é indigno". 

l de agosto de 1827, t. IV, p. 10. 
N.&C. 

A lei de 18 de setembro de 1828 que criou o Supremo Tribunal de 
Justiça, no art. 1.0 , declara que os seus membros "serão condecorados 
com o título de Conselheiro, usarão beca e capa e terão o tratamento 
de Excelência." Por um aviso, n.0 447, de 5 de setembro de 1837, se 
declarou que não podiam funcionar vestidos de casaca. 

27/88 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

"A publicação das leis civis é um ato puramente civil 
e que pertence essencialmente aos tribunais e, por isso, não 
devem ser publicadas nas cadeiras das verdades evangélicas. 
Os ministros do altar não devem ingerir-se em questões de 
justiça." 

Lembra que já em 1787, fora apresentada a José II, imperador da 
Alemanha, a mais enérgica representação contra essa pretensão. Funda-
va-se essa representação na proibição de muitos Concílios de que, nas 
Igrejas, se fizessem declarações sobre assuntos de ordem temporal. 

4 de agosto de 1827, t. lV, p. ·10. 
N.&C. 

D. Marcos está argumentando contra a emenda do deputado Batista 
Pereira ao art. 2.0 do projeto da Comissão de Leis regulamentares, sobre 
a publicação das leis. A emenda propunha fossem as leis publicadas 
também nas paróquias, para que fossem melhor conhecidas pela!'J popu-
lações. 

27/89 ANTôNIO DA ROCHA FRANCO 

"Se passasse a opinião de que os párocos deverão ser os 
que publicassem as leis, eu indicaria que nos lugares das pa-
radas também se publicasse o catecismo da doutrina cristã. 



Estas idéias são entre si independentes, e os púrocos não po-
dem ser os órfãos do poder temporal . " 

'1 de agosto de 1827, t. IV, p. 43. 
N.&C. 

Ver comentário à intervenção 27 /97. 

JOSÉ CUSTODIO DIAS 27/90 

Acha justa a publicação das leis nas paróquias, para que as leis não 
sejam ignoradas. Louva-se na autoridade de Sto. Agostinho: "não se co-
nhece o pecado senão pelas leis", e acrescenta: 

"Por ventura será sem fruto a persuasão de um pároco? 
Outro qualquer funcion{trio público será mais atendido, quan-
do o pároco é digno? Como na confissão sacramental, argui-
rão de pecado ao que alega ignorância da lei?" [ ... ] 

"Não será melhor que se ocupem nestas práticas, que 
em outras pedindo conhecenças? Ora contestando a Consti-
tuição do arcebispo da Bahia, ora fazendo orações profanas 
aos grandes da terra, ao mesmo tempo na presença do Deus 
sacramentado; quando ,por estas e outras aberrações se têm 
feito odiosos aos povos aqueles mesmos, que com diferente 
conduta sempre foram e serão dignos do amor e religioso 
respeito e capazes de persuadir pelo seu ministério a obediên-
cia ao soberano, único poder temporal, publicando as leis 
nas paróquias e nas capelas? 

4 de agosto de 1827, t. IV, p. 43. 
N.&C. 

O Pe. Dias replica diretamente à intervenção do seu colega Pe. Ro-
cha Franco. Sua argumentação parece ignorar a tese de D. Marcos da 
necessária separação entre o espiritual e o temporal. Envolve-se numa 
temática espinhosa que atribui a conotação de pecado à inobservância 
da lei civil. O texto aliás em que se louva, antes de ser de Sto. Agostinho, 
já era de São Paulo, num contexto porém absolutamente diferente. 

JOSÉ CUSTODIO DIAS 27/91 

Apresenta a seguinte emenda: 

"Proponho que as leis sejam publicadas pelos revercnãos 
p{irocos nas suas freguesias por si e seus capelães." 
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monstraram o lastimoso e~tado a que está reduzido o número 
de habitantes em extremo desditosos. Mas eu não me demo-
rarei nisto, porque a Câmara tem mostrado e mostra l{uanto 
se interessa por sua melhor sorte; porém já se colheu por 
ventura algum fruto de quanto exigiu esta Câmara a favor 
de tão desgraçados brasileiros?" 

9 de agosto de 1827, t. IV, p. 811. 
N.&C. 

A emenda em apreço era o artigo aditivo oferecido pelo deputado 
Castro e Silva, ao projeto-de-lei fixando as forças de terra. A emenda 
propunha que o Ceará ficasse isento por 8 anos de fornecer recrutamento 
para a Corte e que sua tropa de 2.ª linha não fosse destacada para outra 
qualquer província do Império. 

A discussão foi adiada. 

27/93 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Pede adiamento para a discussão das despesas previstas para 0 orça-
mento de 1828, até que se obtenham dos ministros os esclarecimentos 
necessá.rios: 

"[ ... ] Se nós não averiguarmos todas as superabundan-
cias das despesas pretéritas, como podemos decretar as novas 
despesas? Não temos dados e só a vinda dos ministros é que 
poderá nas satisfazer. 

"É preciso examinar o que vem nesses orçamentos, por-
que dizem que até vêm parcelas dobradas. Eu sei de coisas 
pequenas, mas há pessoai; que sabem de coisas maiores e é 
de esperar de meus ilustres companheiros, que hão de apre-
sentar toda a fiscalização necessária para este fim. [... ] O 
adiamento deve ser dilatado" [ ... ] 

9 de agosto de 1827, t. I, p. 87. 
N.&C. 

O Pe. Dias fundava o pedido de adiamento na necessidade de uma 
análise das despesas do ano anterior. O adiamento foi aprovado. 

27/94 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Eu não espero ser taxado de aspirante a bispados ou 
a prelazias, quando altamente tenho declarado que não pre-
tendo passar de simples sacerdote e persuado-me que igual-



mente não me iludo com o espírito da corporação a que per-
tenço. Estes os motivos por que espero ser acreditado quando 
vou a mostrar quanto é limitado o subsídio que se marca aos 
bispos." 

Acha que os bispos estão em situação precária no Brasil, advertindo 
que a economia que ele, deputado, sustentará sempre em benefício do 
temuro público, não deve ser confundida com a mesquinharia: 

"Não é a pobreza forçada que nos prelados eu desejo; 
é, sim, a voluntária dm; bens e de si mesmo; é a caridade efe-
tiva que se verifique por meio de discretas esmolas e subsídios, 
e com especialidade aos mesmos eclesiásticos, pois essa classe, 
neste Império, é paupérrima." 

Informa que, mesmo de Minas Gerais, lhe têm chegado inúmeras 
queixas do bispado. Donde conclui que um subsídio de 2:400$000 é 
ainda limitado, mesmo para um prelado em Mato Grosso e Goiás. 

Manda à Mesa uma emenda propondo que os novos bispos destas 
novas dioceses tenham a côngrua de 2:400$000 e observa que no caso de 
sua emenda não passar, votará que os subsídios dos novos bispados se 
igualem aos do bispado de Minas Gerais. 

9 de agosto de 1827, t. 1, p. 90. 
"N. &C. 

Voltava à discussão o projeto sobre as prelazias de Mato Grosso e 
Goiás elevadas a bispados. 

A emenda não foi aprovada. 

27 /95 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Apemr de que o ilustre Senado tenha mostrado por 
muitas vezes o seu voto absoluto, eu não quisera fazer aqui a 
injúria de mostrar a inconstitucionalidade deste Sr. Senador. 
Será possível que haja quem se atreva a requerer contra a 
.lei? Eu quisera que as minhas mesmas palavras não fossem 
ouvidas em semelhante objeto e que já se lhe indefira, por-
que é coisa muito sensível que os legisladores sejam os mais 
ambiciosos." 

"Por isso, digo que não deve haver discussão sobre este 
negócio, por ser muito indecoroso este peditório ao Sr. Se-
nador visconde de .... (o ilustre deputado mostrou querer 
ocultar o nome do nobre Senador)." 

10 de agosto de 1827, r. IV, p. 96. 
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N.&C. 

Da intervenção do deputado Vasconcelos, depreende-se que se tra-
tava do Senador visconde de Alcântara o qual, a pedido de terceirns, 
estaria solicitando a modificação do decreto de 18 de frvereiro de 1824. 
Por este decreto, nenhum senador ou deputado poderia receber quais-
quer ordenados de outros empregos, salvo se preferissem os ordenados 
aos subsídios. 

A solicitação parece tão indecorosa ao Pe. Custódio Dias que ele 
prefere não se fazer ouvir, quando pronuncia o nome do senador, figura 
ilustre do Império. Com efeito, o visconde de Alcântara era João Inácio 
da Cunha, eleito senador pelo Maranhão, em 1826, e que viria a ser 
ministro da Justiça em 1829 e depois mcmhro honorário do Conselho 
de Estado. 

O decreto de 1824 foi mantido e sua redação ampliada por emenda 
do deputado Paula e Sousa. 

27/96 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Votarei contra todas as leis que impuserem tributos. 
Estes bens de mão morta pagaram já os dízimos. Ora, se estes 
bens já pagaram um díziq10, além da décima que têm pago, 
o que é que vem a ficar ao proprietário? Tudo vem a ser 
propriedade da Fazenda Pública. Se a Fazenda Pública esti-
vesse bem fiscalizada, estava bom; mas ela fica posta ao arbí-
trio da prepotência". 

11 de agosto de 1827, t. IV, p. 100. 
N.&C. 

Discutia-se o projeto-de-lei que impunha uma taxa adicional de 5% 
sobre os bens de mão morta. 

27/97 D. MARCOS ANTõNIO DE SOUSA 

Pronuncia-se contra o projeto-de-lei impondo a taxa de 53 aos bens 
de mão morta, porque se louva no parecer da Comissão de l<'azenda: 

"A Comissão disse no seu relatório, que existem muitas 
taxas e que estas taxas eram mal arrecadadas, que havia na 
sua administração muita desordem. Se acaso estas taxas que 
já existem são mal administradas, como podemos estabelecer 
outros impostos para aumentar o embaraço e a dificuldade?" 
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Com a guerra e tantas desgraças que já enfrenta o povo 
brasileiro, não seria justo lançar-lhe mais uma aflição 

Segundo os autores de economia política, é regra geral: 
"que os tributos devem pesar igualmente sobre todas as clas-
ses de cidadãos" . 

Julga assim o projeto injusto, pois irá pesar mais sobre uma classe. 
Com efeito, sendo as rendas dos bens <le mão morta aplicadas a obras 
de piedade e a esmolas aos pobres, serão estes os prejudicados, porque 
deles será coletado o nosso imposto e não dos administradores: 

"Este tributo que se pretende estabelecer vai cair sobre 
a classe miserável do povo". 

Para que as rendas públicas cheguem para as despesas 
do Brasil, basta que sejam bem administradas. Por este mo-
tivo: 

"Eu me declaro e pronuncio-me claramente à vista de 
toda a nação brasileira, contra todo e qualquer imposto que 
vá pesar sobre as classes desgraçadas, que hão de ficar a morrer 
de fome, se acaso essas corporações não tiverem meios sufi-
cientes para as suprir. " 

11 de agosto de 1827, t. IV, p. 100-101. 

27/98 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Com os outros membros da Comissão Eclesiástica, apresenta parecer 
sobre uma causa de nulidade com as seguintes conclusões: 

1) O tribunal da Legacia é pessoal, sujeito, como sem-
pre foi, ao imperial beneplácito, para se pôr em exercício e, 
por isso mesmo, extinto no Brasil desde a morte do Núncio 
Apostólico. 2) Que semelhante tribunal é antinacional por 
ser exercido por estrangeiro e contra o qual, já no Governo 
passado, protestou o procurador da Coroa [... ] É de mais 
anticonstitucional por estar em oposição literal ao art. 158 
da Constituição do Império que manda sejam as causas jul-
ga.das nas relações em 2.ª e última instância. Nem se diga que 
a Constituição não teve em vista regular as causas e os tri-
bunais eclesiásticos porquanto estes tribunais não podem ter 
exercício sem aprovação do legislador e suas causas todas mis-
turada& de civil, quais são as matrimoniais, estão sujeitas ao 
poder temporal. 3) Que a apelação interposta para um tri-
bunal há anos não existente e que nem mais pode ter lugar, 
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é por isso mesmo de nenhum efeito e não pode embaraçar o 
direito julgado às partes pela Relação competente." 

Propõe o seguinte projeto-<le-lei: 

1) As causas eclesiásticas, depois de jurada a Constitui-
ção do Império, devem terminar na relação competente. 2) As 
apelações pendentes no tribunal da Legacia ficam de nenhum 
efeito e as sentenças proferidas na Relação competente de-
vem ter sua devida execução". 

11 de agosto de 1827, t. IV, p. 109-110. 
N.&C. 

Os outros membros da Comissão Eclesiástica eram: D. Marcos e 
os P.c• Rocha Franco e Ferreira de Melo. 

O parecer não diz explicitamente que a "Relação competente" é a 
Relação Eclesiástica, existente na Bahia até o fim do Império. 

Sobre o tribunal da Legacia, instalado pelo Núncio no Rio de Ja-
neiro, para facilitar os julgamentos das causas de competência da Cúria 
Romana, travaram-se inúmeros debates durante o Primeiro Reinado e a 
Regência. 

O Núncio falecido no Rio de Janeiro, a 10 <le janeiro de 1817, foi 
D. Lourenço Caleppi, elevado a card~al em 1816 (63). 

O projeto da Comissão foi transformado em decreto a 27 de agosto 
de 1830, logo à chegada do novo Núncio. 

27/99 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Nós há muito tempq estamos em estado de revolução 
e tal estado tem transtornado as cabeças dos homens, ainda 
mesmo daqueles que abra~;am a Constituição. [ ... J Por isso 
clama a razão que se deve ter mais alguma consideração com 
estes homens. Eu portanto quisera que esta pena fosse mais 
moderada, porque não sab(:mos se tais desertores o são pela 
opressão ou nenhum caso que viram fazer da Constituição". 

11 qe agosto de 1827, t. IV, p. 111. 
N.&C. 

Estava em discussão o parecer da Comissão de Guerra sobre as penas 
que deviam ser impostas aos militare~; acusados de deserção. 

(63) Sobre este tribunal cm Portugal e no Brasil, ver CÂNDIDO MENDES DE 
ALMEIDA: op. cit., p. 1220. 
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O esta<lo de revolução a que se refere o Pe. Dias era a caótica si-
tuação social e econômica, ocasionada pela guerra com a Argentina. a 
propósito da Província Cisplatina. 

'27/100 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Não concorda com a tese de que as despesas do Estado só poderiam 
ser cobertas mediante novos impostos. Louva-se na autoridade e nos 
princípios de Economia Política de Mr. Canard, segundo o qual, nas 
urgências do Estado, é mais conveniente contrair novos empréstimos: 
"que são como sangrias em o corpo político e produzem os mais salu-
tares efeitos." 

Repele também o artigo do projeto que estabelecia o imposto sobre 
os juros do dinheiro emprestado, invocando a autoridade de Adam Smith. 
Trata-se de um imposto de difícil fiscalização, além de que 

"seria o mesmo que estabelecer uma inquisição política em 
casa dos cidadãos". 

Reafirma a sua convicção de que: 

"O Estado tem rendas, as quais sendo bem administra-
das, poderiam fazer face às despesas". 

Votará contra o artigo. 
13 de agosto de 1827, t. IV, p. 113. 

N.&C. 

Entrara outra vez em discussão o projeto que impunha a taxa adi-
cional de 5% sobre as rendas dos bens de mão morta. 

Pela intervenção, pode-se constatar que o Bispo do Maranhão pro-
curava ilustrar-se com os autores da época, para fundamentar suas razões. 
Talvez não tivesse muito critério na seleção de seus autores, porque, ao 
lado elo grande Adam Smith, reporta-se também a Mr. Canarcl, que fi-
cou esquecido na história da Economia Política. Nicola François Ca-
nard (1755-1833) foi autor <los Princípes d'Economie Politique. (Paris, 
1802), trabalho premiado pelo Instituto da França "faute de micux" 
diz Blanqui. Curioso que se apóie num partidário do liberalismo eco-
nômico, desprezando a velha tradição católica repugnante aos juros, base 
da usura (64) . 

(64) Sobre Canard, v. o verbete elo Dicionnaire cl'Economie Polilique, de Lcon 
Say - Pari~. l8!ll, I, 299. 
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27/101 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Reconhece que os bens de mão morta 

"param em mãos de pessoas mais vivas que nós", que devem 
ser tratadas como os demais súditos do Império e assim ser 
castigadas de acordo com sua prevaricações. 

Não vê porém por que não são igualmente multados 

"os agentes e administradores da Fazenda Pública, comissa-
riados, arsenais, encarregados de compra de materiais, que os 
têm metido em conta por três e quatro vezes, os testamentei-
ros que se têm senhoreado dos bens das testamentarias." 

Por justiça, dever-se-ia tributar também a aquisição dos herdeiros 
de livre instituição, sobre quem não recai imposto algum. 

"Quando pois tenha sucedido a ordem a todas estas mal-
versações, [... ] aplicaremos justas medidas legislativas. Mas 
por ora voto contra todos os impostos, principalmente pela 
sua desigualdade neste caso." 

1 

13 de agosto de 1827, t. IV, p. 113. 

N.&C. 

Estava ainda em discussão o projetp de taxa adicional de 5% sobre 
os bens de mão morta. 

A intervenção do Pe. Custódio Dias mais uma vez nos revela a cha-
ga da corrupção administrativa que parece ter sido congênita ao Brasil 
independente. Por outro lado, observa-se também que nosso direito su-
cessório e nossa política fiscal eram ainda bastante vagos e omissos (65) . 

27/102 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Volta a combater o imposto adicional sobre os bens de mão morta, 
afirmando que eles se acham nas mesmas circunstâncias que os morgados 
e os bens vinculados: seus prédios urbanos pagam a décima e os rústicos 
e de lavoura, o dízimo: 

(65) \ cr: J .A. RIO::.: Persf1ecli1Jas internacionais na fncvenção do crime. Carta 
l\km.al, Rio, Confederação Nacional do Comércio. n.O 224, nov. 1973. Ver também: 
Tradição mercantilista na formação bra,ileira. id. 216, março de 1973. 
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"Em nenhuma nação civilizada uma classe de cidadãos é 
mais onerada do que outra." 

13 de agosto de 1827, t. IV, p. 114. 
N.&C. : 

_i 

D. Marcos se utiliza dos argumentos pelos quais Clemente Pereira 
defendia o imposto, mostrando que tais argumentos eram contra produ-
centem, isto é contra quem os apresentava. 

A décima é o imposto predial municipal. O dízimo é o imposto 
sobre a produção, da Ordem de Cristo. 

D. Marcos volta ao assunto, contestando agora a Lino Coutinho e 
referindo-se à argumentação de M. Maury contra Mirabeau, na Assem-
bléia Constituinte francesa: 

"Os conventos são edifícios públicos e consagrados à religião. E 
serão coletados? Não posso entender. Não são propriedades de particula-
res, são asilos de piedade; e serão sujeitos a novas imposições". 

27/103 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[... ] "Que escrúpulo há cm lançar fora essa Provedoria-
mor da saúde? Para que dar-se-lhe o sangue da nação, quando 
se vão [sic] pôr tributos? Temos nós muito e os próprios da 
nação estão bem arrecadados? Portanto, eu voto pela supressão 
tanto da Provedoria-mor como da fisicatura. Vejam-se seus 
regimentos que não haverá homem que não se horrorize; o 
despotismo está marcado com todos os seus caracteres e estou 
persuadido que o imperador da Porta não tem leis daquela 
natureza." 

14 de agosto de 1827, t. IV, p. 134. 
N.&C. 

Estavam em discussão os dois primeiros números do art. 3.º do pro-
jeto-de-lei da despesa para o ano de 1828. A extinção da Provedoria-
mor da saúde e da Fisicatura-mor do Império havia sido ventilada no 
debate, em razão das despesas que acarretavam. O deputado Costa Aguiar 
acabara de opinar que a extinção dos referidos órgãos não podia ser tra-
tada durante a discussão da lei do orçamento. É contra este "escrúpulo" 
que investe o Pe. Dias. 

27/104 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Este empréstimo é contrário aos interesses da nação, é 
ilegal e até ofensivo da honra brasileira; porque foi contraído 
um empréstimo de 30 milhões logo de uma vez. É possível 
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que se fizesse um empréstimo e que se evaporasse o dinheiro 
deste empréstimo, para pagar o mesmo empréstimo? Mas, 
ouvi dizer que se deve salvar a honra da nação, que estava 
comprometida; muitas nações têm feito bancarrota e têm sido 
depois acreditadas. A nação não morre, a nação é capaz de 
pagar, quando de direi to deve. Mas, neste caso, não há título 
nenhum. Não vale mais a Constituição do que 30 milhões 
de cruzados? Se for preciso sofrermos a guerra, nós contri-
buiremos para ela. [ ... ] Quanto aos emprestadores, ninguém 
os mandou ser desacautelados. O empréstimo não foi feito 
constitucionalmente; eles o deviam saber. É, portanto, a mi-
nha opinião que o empréstimo de Londres nem o de Portu-
gal, nem o do banco deve ser pago. " 

Insurge-se contra o fato de ser procurado um empréstimo no estran-
geiro, e não num banco brasileiro. Quanto ao empréstimo ele Lontlres, 
lembra que não cabia discutir a sua liquidação, ele vez que nunca fora 
aprovado pela Assembléia. 

22 de agosto de 1827, t. IV, p. 195. 

N. &:C. 
1 

Estava em discussão urna indicação de Teixeira de Gouveia pedin-
do esclarecimentos ao Governo sobr~ o empréstimo e um aditamento 
de Pereira de Vasconcelos pedindo o nome do ministro e Conselheiros 
que referendaram e aconselharam o f'!mpréstimo. 

A veemência do Pe. Dias, no caso, se associa à de outros ilustres 
deputados que exigiam, a propósito do empréstimo de Londres, que "a 
espada da jmtiça caísse sobre os agentes do Governo e sobre o Governo 
que aprovou um empréstimo tão ruip.oso". A indicação e o aditamento 
foram aprovados. 

27 /105 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Não hesitara em subscrever o projeto sobre o corpo diplomático, por 
ter visto que o mesmo projeto reduzia de muito as despesas. Reservara 
porém para a discussão em plenário algumas propostas de alterações: 

Podiam ser supressas as missões de Nítpoles, Ylecklemburgo, Confe-
deração Germânica, Helvética e outros lugares "desnecessários". Devia-
sc dar porém maior consideração aos novos Estados americanos, 

"com quem muito importa conservar a mais perfeita harmo-
nia, qualquer que seja a forma de seu governo". 
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Em conseqüência, sugere que seja enviado a Colômbia um mimstro 
de 2.ª ordem, isto é, do mesmo nível do ministro daquela república 
acreditado no Brasil. 

Deseja que se dêem provas de amizade e apreço aos novos governos, 
sern que com isso se cortem relações com a Europa, ao menos com suas 
nações mais influentes. Cita como exemplo os Estados Unidos, que, 
sendo das nações d<!i América a que menos carece da Europa, mantém 
no entanto ministros ou representantes nas Cortes de Lisboa, Paris, Viena, 
Moscou, Madri e outras. Também os novos Estados da América Meri-
dional têm enviado agentes às principais cortes da Europa: 

"Como é pois que o Império do Brasil quererá singula-
rizar-se entre todos os governos do mundo civilizado, rompen-
do suas antigas relações com a Europa?" 

Tendo a nação brasileira conferido a seu chefe o majestoso título 
de Imperador, uma das prerrogativas daí provenientes é a de ter minis-
tros que o representem nas cortes estrangeiras, 

"não só quanto aos seus direitos e negócios públicos, mas 
também quanto à sua grandeza e preeminência, devendo eles 
por isso ter um caráter representativo com um caráter corres-
pondente à dignidade do trono e da nação. " 

Passa a tecer considerações sobre as nações européias com as quais 
seria conveniente nos relacionarmos, tendo em visto ser indispensável 
fazer-se alguma redução. 

Não tem dúvidas sobre a importância dos laços de amizade com a 
Inglaterra, 

"nação protetora da liberdade dos povos e cuja filantropia 
tem sido tão vasta e poderosa." 

Quanto à França, considera útil tê-la como aliada, por ser potência 
preponderante pela sua Marinha e, sendo o Brasil, por suas localidades 
e posição geográfica, uma nação marítima, poderia aquela nação, no 
caso de um rompimento, "incomodar-nos e reduzir-nos à extremidade". 
Além disso, a França está muito próxima do Brasil, através. da Guiana 
Francesa, o que poderia significar uma amea,ça no caso de um rompi-
mento, haja vista, 

"os claros incalculáveis que a França, na última guerra, fez ao 
comércio brasileiro, pelo abrigo que acharam os corsários 
no porto de Caiena". 
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E finaliza a respeito da França: 

"Não se pode dispensar a legação em Paris, para vigiar 
sobre nossos interesses. comerciais e políticos e, se fosse neces-
sário citar fatos, eu lembraria um bem próximo e que julgo 
ser conhecido por todos desta Câmara; tal foi a descoberta 
que fez o nosso agente em Paris da remessa de uma imensi-
dade de notas falsificadas, que chegaram a vir para esta ca-
pital, descoberta importantíssima que não se faria, se ali não 
existisse um ministro brasileiro." 

Com relação a Portugal julga desnecessário argumentar, por parecer-
lhe óbvia a necessidade de lá manter 

"um ministro de muita inteligência e patriotismo.'' 

Sobre Roma, embora, advirta não estar falando com "espírito de 
classe" nem "com algum ressaibo de ultramontanismo" julga ser obriga-
tória a comunicação com o Pontífice Romano, 

"como centro da unidade católica e o pai comum de todos 
os fiéis." 

1 

É imprescindível manter inviolável esta umao, "sem a qual não se 
pode ser católico romano" e assim todos os Estados que professam a re-
ligião católica não poderão deixar de t.er em Roma ministros encarre-
gados de tratar os negócios da rcspectiv<;t. Igreja, que 

"como se sabe, podem ter a maior influência sobre a ordem 
política do Estado". 

Se isto é verdade em tempos onlinúrios, muito mais nos inícios das 
novas instituições e, quando, pela separação da metrópole, é indispen-
súvel organizar a Igreja brasileira. Sendo também Roma "a pátria das 
fórmulas", ter ali um agente, evitaria muitas delongas na expedição dos 
negócios. Lembra as palavras de Mr. Pages, para que se previnam os 
povos contra possíveis tentativas de invasão da corte de Roma nos di-
reitos temporais dos soberanos. E continua: 

"É necessário quando se trata das nossas relações com a 
corte de Roma, não confundir o príncipe temporal com o 
chefe da Igreja". 

"Nacb temos com o soberano de Roma, mas temos tudo 
com o chefe da Igrc_ja, uma vez que temos a fortuna de pro-
fessar a religião católica romana." 
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Quanto à crítica de que 

"um enviado a Roma só serve para comprar bulas ofensivas 
à Constituição do Império", 

não lhe parece aplicar-se ao caso do Brasil, como em outras épocas à 
Inglaterra e mesmo Portugal. 

"O ministro junto à corte de Roma deve ser revestíao 
do caráter de enviado extraordinário e ministro plenipoten-
ciário." 

Sobre a legação em Viena, para ela vale o que disse de outras, o 
c1ue o dispensa de palavras a seu favor. 

"Este é o meu modo de pensar, não podendo jamais admi-
tir a idéia [ ... ] de nos reduzirmo& ao estado da China ou do 
Japão. Como é que o Brasil tão avançado já na carreira da 
ilustração, poderá retrogradar-se, segregar-se no mundo civili-
zado e invejar a sorte de um país que se acha no mais baixo 
degrau da escada da civilização". [ ... ] 

Conclui reafirmando sua posição: 

"Devemos conservar as nossas relações diplomáticas com 
a Europa e voto pelo orçamento da Comissão". 

23 de agosto de 1827, t. IV, p. 203-206. 
N.&C. 

Estava em discussão a lei <lo orçamento, com um parecer da Comis-
são de Diplomacia sugerindo uma redução dos gastos. 

D. Rornuaklo era membro da Comissão de Diplomacia, na elabora-
ção de cujo parecer tomara parte. Reservara para o plenário a longa 
justificativa do parecer no qual entretanto insinua algumas pequenas 
emendas. 

É notável sua preocupação de reforçar os laços de relações com os 
países vizinhos, onde se esboça a idéia de uma integração continental. 
Sua intervenção porém revela um ufanismo ingênuo, que o torna inca-
paz de compreender a insignificância do Brasil, com relação aos países 
a que se refere. 

~7/106 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Não julga nada extraordinário o fato de que um encarregado de 
negócios do Brasil na corte de Roma seja exclusivamente encarregado 
dos negócios eclesi{tsticos, pois os brasileiros não somos súditos do Papa 
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enquanto príncipe temporal, mas como chefe da Igreja, uma vez que a 
religião cat<'>lica é a religião elo Império. 

"Quanto à China, não confundi a sua legislação com o 
sistema de fechar-se e segregar-se do resto dos povos, mas quis 
mostrar que essa legislação é o fruto desse sistema ou dogma 
político, porque desde o momento em que ela abrisse os por-
tos aos estrangeiros, sentiria as necessidades da civilização e 
abandonaria seus costumes e rotina. Nada portanto de imitar 
a China". 

23 de agosto de 1827, t. IV, p. ~08. 

N.&C. 

D. Romualdo responde a Pereira de Vasconcelos que contestara suas  
referências a Roma e à China.  

Todas essas discussões surgem a propósito da lei <lo orçamento das  
<lespesas para 1828. Depois dessas digressões pela China e adjacências,  
ficou aprovado que o projeto passaria à 3.ª discussão e seria remetido à  
Comissão de Fazenda.  

27 /107 D. ROMUALDO ANTõiNIO DE SEIXAS 

É inteiramente favorável às emendas propondo para a Província do 
Ceará a isenção do recrutamento. Apesar de não ser cearence, conhece 
de perto o que se passa no Ceará, por ter ali estado: 

[ ... ] "Não havia então seca, não havia pes.te nem recru-
tamento. Era por assim dizer o estado natural ou o tempo 
de abundância do Ceará, imis assim mesmo sofri fome e sede, 
pois apenas de quando em quando apareciam pequenos po-
ços de água imunda, que todavia bebi para mitigar a cruel 
sede. [ ... ] O recrutamento é quase um flagelo no Brasil, prin-
cipalmente pela maneira arbitrária com que ele é executado 
e de certo há de ser o maior flagelo em uma província mo-
ribunda e já reduzida ao esqueleto". [ ... ) 

A i~enção do recrutamento deve ser decretada ao menos por seis 
anos. 

23 de agosto de 1827, t. IV, p. 210. 
N. &C. 

Estava em discussão o projeto-de-lei fixando as forças de terra para 
1828. D. Romualdo apoiava uma indicação de Castro e Silva isentando 
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o Ceará do recrutamento. O Pe. Dias também apóia logo com força a 
indicação. 

A isenção do recrutamento foi aprovada em favor da Província do 
Ceará. 

27 /108 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 

[... ] "Querendo o ilustre deputado igualar as desgraças 
e calamidades da Província da Paraíba às que tinha sofrido 
a do Ceará, disse que só excetuava essa antropotagia, tendo 
por isso mesmo a satisfação de não ficar essa nódoa dos habi-
tantes de sua província." 

Não acha justo que esta nódoa caia sobre os habitantes do Ceará, 
que foram 

"meros espectadores dessa inumana notícia que apareceu na 
capital e aqui inconsideradamente emitida por um deputado". 

O Ceará está em estado calamitoso e precisa de socorros.  
Na Paraíba conta-se com mais recursos.  

23 de agosto ele 1827, t. IV. p. 211. 

N.&C. 

O deputado paraibano, Xavier de Carvalho, pleiteava a mesma isen-
ção para sua província, na qual presenciou os mesmos fatos, dolorosos 
ocorridos no Ceará, "exceto um só, aquele da antropofagia - horresco 
referens - [... ] Na Paraíba não chegou a desgraça a tanto, que mães 
comessem assados seus próprios filhos." É contra essa informação que 
protesta o Padre. 

A insenção de recrutamento no Ceará foi aprovada. 

27 /109 JOSÉ DE SOUSA AZEVEDO PIZARRO E ARAúJO 

[... ] "Se se considera alguma necessidade em haver ci-
rurgiões nas embarcações do comércio, para curar as molés-
tias físicas ou corporais dos navegantes, que, pela falta de 
tais professores podem facilmente perecer sem auxílio; com 
quanta razão não será precisa a assi&tência de um ministro 
da Igreja aos que têm enfermidades espirituais e se acham 
próximos a viajar para a eternidade! [ ... ] 
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"Não é desse parecer o nobre deputado que me prece-
deu, o qual sente ser bastante aos moribundos o cor contri-
tum e não precisa a confissão auricular, talvez por seguir a 
opinião dos que assim pensam heterodoxamente. Que des· 
graça!" 

Não basta que se repitam na hora da morte as palavras, 
para que advenha daí para alguém a salvação. É preciso re-
correr aos meios próprios, "como são, a penitência sacramen-
tal, que é a tábua única da salvação dos que vivem na reli-
gião católica, e a unção extrema, cujas operações não podem 
fazer os cirurgiões e médicos do corpo. 

"Havia o ministério estabelecido que, nas longas viagens, 
as embarcações levassem sempre capelães e cirurgiões". 

Acredita que os proprietários dessas embarcações queiram agora de-
sonerar-se desses empregados. 

"Nunca se traga por motivo a falta de sacerdotes nem 
de cirurgiões, mas sim a falta de ânimo a pagar as quantias 
devidas àqueles empregados, com quem não se querem ra-
zoadamente ajustar os sobreditos comerciantes donos de vasos 
marítimos." 

Vota contra o projeto. 

23 d'I! agosto de 1827, t. IV, p. 212. 
N.&:C. 

Estava em 3.0 discussão o projeto-de-lei que pretendia estimular 
nossa Marinha Mercante. O projeto dispetlsava presença a bordo de 
capelães e cirurgiões. 

O deputado a que se refere o orador é o Sr. Sousa França, defensor 
da idéia de serem os capitães absolutamente dispensáveis a bordo. 

27/110 D. MARCOS ANTõNIO DE SOUSA 

[... ] "Ninguém deseja que o comércio seja mais favore-
cido do que eu, e que se facilitassem todos os meios para o 
progresso da indústria comercial, porém não posso admitir 
que as viagens de longo curso sejam feitas sem capelão, ha-
vendo sacerdotes para esse fim. " 

Suas razões, esclarece. são as mesmas defendidas por Monsenhor 
Pizarro. 
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"Não duvido ser bastante a contrição e um ato perfeito 
de amor de Deus para a justificação de qualquer cristão, po-
rém estes atos são muito difíceis nas tribulações da mor-
te" [ ... ] 

Vota contra o projeto: 

"Ficando salvo aos proprietários dos navios justificar a 
falta de sacerdotes para o dito fim, e com despacho das res-
pectivas autoridades, para fazer navegar suas embarcações 
sem capelães". 

Reconhece a falta de capelães nas atuais circunstâncias, até mesmo 
para o serviço das paróquias. 

23 de agosto de 1827, t. IV, p. 213. 

N.&C. 

É curioso notar que se trata de um voto, sobre uma resolução admi-
nistrativa, baseado exclusivamente num motivo religioso ou sobrenatu-
ral: a dificuldade de fazer atos de contrição nas tribulaçõe~; da morte. 

27 /111 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

"Dizer-se que os capelães não são precisos, porque o cris-
tão tem em si mesmo os meios nece&sários para salvar-se eis 
aqui o que por modo nenhum deve passar nesta Câmara," 

Aceitar isso seria o mesmo que aceitar ser desnecessá-
rio o ministério da Igreja. :f.: muito difícil a contrição, sem 
o auxílio dos sacramentos, embora não negue que um homem 
privado de socorros possa alcançar a salvação. 

Não admite que, através de uma lei, sejam dispensados os meios 
ordinários de salvação dos homens. 

Quanto aos cirurgiões, não os acha igualmente dispens{1veis: 

"Eu tenho observado isto nas diversas viagens, que tenho 
feito, e na última do Paréi para esta Corte em 97 dias, lasti-
mei a falta de cirurgião que acudisse aos marinheiros, que 
adoeceram, ou tiveram algum desastre; confesso que cm tal 
apuro e privação senti muitas vezes não ter aprendido acp1cla 
arte para valer a esses desgraçados a quem pude fornecer os 
remédios espirituais." 
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O número de charlatães vá diminuindo: 

"De ora em diante, a mocidade brasileira se dedicará cmn 
mais fruto aos estudos de cirurgia." 

Não acredita que os cirurgiões sejam tão inábeis a ponto de não 
serem úteis nas viagens: 

"Conheço quanto são infelizes em geral os médicos e cir-
rurgiões, comumente olhados como assassinos, (risadas) apesar 
dos benefícios que de uma tão nobre profissão recebe a hu-
manidade." 

Vota portanto contra o projeto. 

23 de agosto de 1827, t. IV, p. 213-214. 
N.&C. 

Curiosamente é um padre, o Pe. Custódio Dias, que se opõe aos 
bispos e defende o projeto: 

"Como se há de forçar e com justiça aos embarcadiços a que levem 
cirurgiões e capelães em suas embarcações?" 

Nem mesmo o bem se deve fazer t um povo, se não for de sua von-
tade. 

"Com que direito se há de obrig:1r a um cirurgião ou capelão que 
embarque?" 

Por outro lado, lembra "a conversão é dom de Deus por Ele con-
cedido a quem quer e "seria desconfiar da Providência Divina, se julgás-
semos necessária a cooperação dos sacerdotes, quando não é possível em 
tantas ocasiões" (Anais, IV, 214). 

27 /112 D. MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA 

Afirma não ter sustentado que os súditos brasileiros fossem obriga-
dos a ir litigar fora do Império e nen,1 tampouco que fosse estabelecido 
um tribunal estrangeiro no Brasil. Não ofendeu aos sãos princípios do 
Direito Público Universal nem aos do Direito Público Constitucional, 
porque não propôs fossem as causas eclesiásticas julgadas em mais de 
<luas instâncias, como determina a Constituição do Império: 

"Somente ofereci à cQnsideração desta augusta Câmara, 
que havia uma lei eman;ida do Poder Espiritual, ou uma 
constituição do Santíssimo Padre Bento XIV, datada de 3 
de novembro de 1711 e que começa Dei Miserntione. Por 
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esta constituição emanada da autoridade legítima da Igreja, 
é determinado que apelando de sentença proferida em 2.ª 
instância o defensor dos matrimônios, não pudessem os li-
tigantes passar a contrair matrimônio, sem decisão da causa." 

25 de agosto de 1827, t. IV, p. 235. 
N.&C. 

Estava em discussão a resolução apresentada pelas Comissões Ecle-
siásticas e de Legislação, sobre os recursos das causas eclesiásticas, à qual 
resolução D. Marcos apresentara voto em separado, que não consta 
dos Anais. 

Fora o deputado Almeida Torres que criticara o bispo do Mara-
nhão por produzir idéias contrárias aos princípios do Direito Público 
Universal. Sobre a resolução, ver a intervenção de Feijó, na sessão de 
11 de agosto. 

27 /113 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

"A lei eclesiás.tica recebida pela nação brasileira e não 
revogadas pela competente autoridade constitui um ponto de 
disciplina geral da Igreja e, por conseqüência, deve servir de 
regra e norma nos juízos. Foi reconhecida e obteve o bene-
plácito do Governo que então dominava no Brasil, onde até 
o presente tem sido executada, assim como outras muitas na-
ções que seguem a religião católica. 

"A nação brasileira reconhece pela sua Constituição ser 
esta religião do Estado e, por conseqüência, todas as suas leis 
existentes referentes à matéria o Estado não as pode derrogar, 
porque não é da competência do seu poder temporal e legis-
lativo. 

"Nem se pode dizer que aquela lei eclesiástica se opanha 
ao bem-estar da nação brasileira, porque se dirige a manter 
a tranqüilidade das famílias, providenciando que não sejam 
contraídos matrimônios nulos, o que aconteceria facilmente, 
pendente a apelação da interpelação interposta pelo defen-
sor dos matrimônios". 

25 de agosto de 1827, t. IV, p. 236. 
N.&C. 

As questões matrimoniais constituíriam sempre uma área de atrito 
entre o poder temporal e o poder espiritual, no regime que presidia 
então às relações entre ambos. Não havia casamento civil. Ao casamento 
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religioso estavam assim vinculadas todas as conseqüências c1v1s do ma-
trimônio, que caíam sob a competência da autoridade civil. Mas a ins-
tância suprema das questões matrimoniais era detida por um poder es-
piritual, representado por um tribunal eclesiástico situado fora e acima 
de toda a magistratura interna do país. As intervenções que se seguem 
pretendem deslindar uma situação inextricável. 

27 /114 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Dois centros de poder temporal são incompatíveis em 
um Estado. Ao poder espiritual não compete impor penas 
temporais e o Pontífice Romano, por si e seus delegados, não 
sujeitará à sua dominação os indivíduos da nossa nação." 

Se se trata de matrimônio entre católicos, a religião do 
Império está independente de todo o poder humano e as 
penas e prêmios do outro mundo não são aqui na terra legis-
ladas. 

Embora como contrato o matrimônio esteja sujeito às 
leis civis, como sacramento está acima de qualquer poder hu-
mano e deve ser regulado pelas leis e formas da religião 
católica, apostólica, romana. 

1 

"Sustento que pode existir o matrimônio como sacramen-
to, obtendo no temporal os frutos compatíveis com as leis 
civis, independente de quanto é espiritual." 

25 de agosto de 1827, t. IV, p. 237. 

27/ll5 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A Igreja tem estabelecido muitos impedimentos para o matrimônio, 
que têm força de lei entre os povos cristãos, por fazerem parte da dis-
ciplina da Igreja: 

O poder temporal nada pode legislar a respeito da espiritualidade 
do matrimônio. 

[ ... ] "Por isso tudo que é relativo ao sacramento, como 
é a declaração de sua nulidade, dispensa dos impedimentos 
estabelecidos por leis positivas, é da privativa competência 
do poder eclesiástico." 

Tudo que é relativo ao sacramento diz respeito à competência do 
poder eclesiástico. 
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Defende a criação de outro tribunal, na Corte, para a segunda ins-
tância na decisão das causas eclesiásticas, julgadas em primeira instân-
cia nas cúrias metropolitanas. 

25 de agosto de 1827, t. IV, p. 237. 
N.&C. 

D. Marcos argumenta contra José Clemente Pereira, cuja op1mao 
era que ao poder civil competia regular o matrimônio, porque "o Di" 
vino Mestre instituiu este sacramento sobre o contrato civil que é sujeito 
às leis da autoridade temporal." 

O tribunal proposto por D. Marcos de fato veio a ser criado mais 
tarde e a ele hoje a Santa Sé deferiu poderes centralizados antes na 
chamada Sagrada Rota. 

27 /116 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Inicialmente quer esclarecer algo que tem gerado sempre equívocus 
na Câmara. Trata-se de distinguir, no Pontífice Romano, a qualidade 
de príncipe temporal e a de chefe da Igreja. Em vista da confusão, repe-
te-se sempre 

"que se não pode obedecer nem sujeitar a decisão dos noss-Os 
negócios a um príncipe estrangeiro, na conformidade da Cons-
tituição." 

Como soberano temporal, o Pontífice Romano é es.tran-
geiro tanto quanto qualquer outro príncipe, mas como su-
cessor de São Pedro, deve cuidar das necessidades de seu re-
banho e, portanto, como católicos todos somos s.eus súditos. 
Em conseqüência, receber apelações em matérias eclesiásticas 
é um direito legítimo e inerente ao primado de honra e ju-
risdição que o Pontífice Romano exercita em toda a Igreja. 
É verdade que esse direito nem sempre foi reconhecido por 
algumas Igrejas nacionais. A Igreja Galicana, por exemplo, 
sempre se opôs aos recursos extraordinários à Santa Sé. Ne-
nhum fato prova no entanto que se deixava de reconhecer a 
legitimidade do recurso ao Papa, mas apenas que não se to-
lerava o abuso, bastante grande aliás na Idade Média, acau-
telado porém no Concílio de Trento. 

"As apelações interpostas, depois de esgotados os recur-
sos de primeira e segunda instância, longe de serem contrárias 
ao princípio da jurisprudência canônica, são muito confor-
mes à disciplina geral da Igreja e às verdadeiras noções do 
primado do Pontífice Romano. " 
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Não é admissível, portanto, que o corpo Legislativo declare, sem a 
intervenção do poder espiritual, findas todas as causas eclesiásticas na 
segunda instância, nem que impeça a marcha legal de uma causa ecle-
siástica, ou seja, a nulidade do matrimônio, habilitando os cônjuges a 
passarem a segundas núpcias, contra o que se acha determinado clara-
mente peia constituição de Bento XIV. É ultrapassar os limites da se-
paração dos dois poderes o abolir o conhecimento das causas exclusi-
vamente eclesiásticas em 5.ª instância e derrogar a legislação em que ele 
se funda: 

"Como, por um ato do poder civil pode ficar de nenhum 
efeito uma apelação legitimamente interposta sobre uma cau-
sa eclesiástica, e como poderão passar a segundas núpcias dois 
cônjuges que, em virtude da mesma apelação, a lei eclesiás-
tica tem declarado inábeis para contrair novas núpcias?" 

Sugere sejam impetradas da Sé Apostólica providências sobre as 
causas que no futuro sejam suscitadas. 

"Concluirei pois votando contra a resolução, visto que 
me parece incompetente o poder civil para regular o processo 
de causas eclesiá&ticas, muito mais em matéria de sacramen-
to, em que convém proced~r com todo o escrúpulo e segu-
rança." 

25 de agosto de 1827, t. IV, p. 238. 

27/ll7 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

[... ] "Procurarei falar na questão, mais como deputado 
do que como eclesiástico. 

"O caso é o seguinte: o defensor dos matrimônios apelou 
de uma sentença de nulidade proferida na Relação Eclesiás-
tica, para o tribunal da ~egacia, tribunal que há muitos 
anos não existe entre nós." 

A apelação é, em conseqüência, nula mesmo em sua natureza. De 
modo algum pode ser contestada a re~olução das Comissões Eclesiástica 
e de Legislação. 

Analisa os argumentos dos que se opõem à resolução: 

"Quando Bento XIV ri.ão permite que se casem os liti-
gantes, senão depois de duas sentenças concordes em seu fa-
vor, - primeiro eu duvido que a bula Dei Miseratione ti-
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vesse o beneplácito, porque todos nós s.abemos que a maior 
parte dos decretos pontifícios têm-se introduzido sorrateira-
mente; segundo, quando obtivesse, nós o podemos e devemos 
suspender", por ser incompatível com nosso sistema político 
e oneroso por demais às partes. 

A origem dos beneplácitos não é tão recente e não vê 
por que só o Brasil não fará o que fazem os. outros governos 
católicos, ou seja, reprovar as leis eclesiásticas disciplinares 
que não lhes convêm: 

"Os governos cansaram de sofrer invasões da Cúria Ro-
mana." 

Independentemente de considerações de ordem espiritual, propõe: 

Se a Igreja quer ter no Brasil tribunais eclesüisticos, que 
os tenha, contanto que não exceda à segunda instância. O 

defensor dos matrimônios, se apelar, deverá ser castigado pelo 
prejuízo que trouxer às partes. Caso algum bispo não queira 
cumprir as sentenças das Relações, recorram as partes <'t Co-
roa e nunca faltará cidadão que saiba obedecer às leis do 
Império, no tribunal. 

Vota pela resolução, por julgá-Ia necessária e de acordo com a Cons-
tituição. 

25 de agosto de 1827, t. IV, p.. t39. 

N.&C. 

A intervenção de Feijó interrompida por freqüentes aplausos, já 
revela nele um espírito totalmente secularizado. Sua posição é clara: 
não desconhece a autoridade da Igreja, mas a quer enquadrada dentro 
dos limites que lhe atribuir o poder civil. Há também em Feijó um 
senso de oportunismo jurídico, que afinal acabou prevalecendo na ma-
téria: a centralização em Roma de todas as apelações de causas matri-
moniais tornava os processos longos e altamente dispendiosos. 

Como se vê, todo o debate se originara de um caso concreto. A Re-
lação Eclesiástica proferira uma sentença de nulidade. O bispo não 
reconhece a s.entença como definitiva e não dá cumprimento à mesma. 
A parte representa o caso ao Governo e este sujeita o negócio à deli-
beração da Assembléia. Esta pede parecer às Comissões Eclesiástica e 
de Legislação. O parecer elas Comissões confirma a sentença, desconhe-
cendo qualquer compcLência ao Lribunal romano para acolher uma ape· 
lação, contrariamente ao disposto na bula Dei Mi.w:ra.tirme de Bento XIV. 
E o caso eslava criado. 



27 /118 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Uma lei, que ia fazer honra à nação, vai ser vilipendiada 
com emendas fétidas, com as quais a mesma lei fica anticons· 
titucíonal ou contra o nosso credo político." 

No entanto, caso a Câmara quiser aceitar as emendas, não é seu 
voto que irá impedi-la, pois não quer singularizar-se. 

27 de agosto de I827, t. IV, p. 241. 

N.&C. 

Estavam em 2.ª discussão as emendas feitas pelo Senado ao projeto 
sobre a responsabilidade dos ministros e conselheiros de Estado. Como 
se vê, o Pe. Custódio Dias não era muito comedido nas suas referências 
ao Senado. As emendas do Senado, assinadas por seu presidente, o bispo 
capelão-mor, D. José Caetano da Silva Coutinho, tinham sido apresen-
tadas à Câmara na sessão de 14 de agosto e mandadas a imprimir para 
entrarem em discussão (Ver, Anais, IV, p. 128-130). 

27 /119 DIOGO ANTüNIO FEIJó 
1 

"Nós estamos nas circunstâncias de aprovar a lei tal qual 
veio emendada do Senado oµ de não termos lei de responsa-
bilidade. O Senado alterou, fez o que lhe pareceu; a Câ-
mara dos Deputados não está por estas alterações, mas entre-
tanto as aprova e que nome daremos nós a isto senão o de 
capitulação?" 

Insiste na necessidade de se permitir a motivação do voto para dar 
uma satisfação à nação: 

[ ... ] "A nação, vendo que apareceram estas emendas e 
que a Câmara dos Deputados as aprovou todas com esta ra-
pidez, o que há de dizer? Ou que estávamos vendidos ou que 
estávamos ignorantes da matéria, ou que se apresentaram por 
inspiração divina, porque ainda não apareceu um projeto 
nesta Câmara, ainda o mais insignificante, que passasse tão 
repentinamente como este." 

27 de agosto de 1827, t. IV, p. 243. 
X.&C. 

A proposta de Feijó foi rejeitada. 
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2í/120 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

O mal que existe no Brasil por falta de trocos é evidente e urge me-
diads próprias para evitar males maiores. 

"Esta necessidade não provém, porque tenha sido peque-
na a quantidade de moeda, que se tem cunhado; pois consta-
me que desde janeiro até agora se têm cunhado 600:000$ ou 
900:000$, ao mesmo passo que se tem cunhado toda essa quan-
tia, tem desaparecido de entre nós com grande espanto apesar 
das ordens, que existem para não sair o cobre para fora deste 
porto". 

Manda um projeto, tentando solucionar este problema, tendo em 
vista a cunhagem de moedas de cobre que circulará exclusivamente no 
Rio de Janeiro durante o tempo que for necessário. Depois deste tempo 
elas serão totalmente desvalorizadas. 

27 de agosto de 1827, t. IV, p. 249. 

27/121 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Não concorda que a Câmara capitule desta vez ante as emendas do 
Senado, pois, embora julgue necessária a lei, não pensa o mesmo das 
emendas. 

A nova redação dada ao art. l.º inutiliza-o, pois a maior parte das 
fregue,;ias não tem capelas filiais, e, além disso, fica reduzido o número 
de juízes de paz a um só para cada freguesia, com poucas exceções. Ainda 
assim consentiria neste artigo se o mesmo nãü fosse contraditório com 
a emenda do art. 14: 

"Porque, se o Senado quer que haja um só juiz de paz 
nas freguesias ou vilas, como pode ter lugar o recurso do juiz 
de paz, que concede o Senado? Se diz que deve ser um só, 
segue-se que nenhuma sentença pode ter execução, porque, 
como o projeto-de-lei dá recurso ao juiz criminal, e o Se-
nado quer que este tenha por adjuntos dois juízes de paz, 
não exstindo esta segue-se que não haverá tal recurso, ou, 
a ser possível que um juiz criminal chamasse de freguesia vi-
zinha os dois juízes de paz para adjuntos, seria preciso que 
andassem estes desgraçados em um moln continuo. Por isso, 
não se pode pôr em execução semelhante lei." 

Entendo que o Senado não quis que as Câmaras mar-
cassem os distritos para os juízes de paz, cm respeito ii Cons-



tituição, segundo a qual "as atribuições dos juízes ele paz e 
~eus distritos serão reguladas por lei, mas, não é o próprio 
Senado que nos tem ensinado a interpretar a Constituição 
segundo interesses particulares? Por que não interpretá-la en-
tão conforme o interesse geral?" 

Vota pelo adiamento, 

"até que se estabeleça o regimento comum para nos reunir-
mos." 

28 de agosto de 1827, t. IV, p. 256. 
N.&C. 

Em discussão as emendas feitas pelo Senado ao projeto sobre os 
juízos de paz. As emendas do Senado foram aprovadas. 

27/122 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[... ] "Eu acho que é muito pagar 53 e para isso eu 
faria uma emenda para que o mineiro não seja obrigado a 
pagar mais do que 33, e há de ser só do ouro em pó e não 
das barras, porque o ouro é propriedade e paga a quota, pode 
o proprietário fazer deste ouro o que quiser, evitando a perca 
na fundição, pois que o ppde vender em pó, ou mandar 
fazer uma taça ou outro qualquer traste quando o não queira 
vender". 

O mineiro não deve ser obrigado a fundir seu ouro, pois paga os 
5% sem se utilizar dos trabalhos das casas de fundição, oferecendo inte-
resse ao Estado. No entanto, quanto às companhias que se obrigaram 
ao quinto, acha que devem continuar a pagá-lo, para cumprir o con-
trato, assinado com conhecimento de causa. 

28 de agosto de 1827, t. IV, p. 259. 
N.&C. 

Entrava em segunda discussão o projeto sobre o quinto do ouro. 

27/123 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Concorda que a agricultura seja um manancial mais seguro de ri-

queza do que a mineração, mas pergunta: 

[ ... ] "Por isso deixaremos abandonadas as nossas minas 
de ouro já descobertas às transações do comércio? E qual seria 

130 



a sorte de tantos cidadãos que se têm empregado exclusiva-
mente no trabalho da mineração?" 

Discorda dos que pensam que este trabalho seja mais suave, menos 
arriscado e de lucro mais seguro do que a agricultura. A verdade é 
exatamente o contrário e passa a demonstrá-lo: 

"Dois modos de minerar se praticam mais freqüentemen-
te em minha província, que são lavras de minas ou betas e 
lavras de talho aberto. O primeiro pratica-se abrindo fendas 
nas serras ou montes e seguindo a beta vão a uma grande 
distância, sendo necessário muitas vezes abrirem-se contra-
fendas para poder adquirir mais ar, que se torna escasso ao 
trabalhador, o qual dificultosamente pode continuar ~ua ta-
refa com auxílio de luzes de candeeiros de azeite, porque a 
mina se torna escura pela sua profundidade. Tudo isto traz 
consigo avultadas despesas e perigos, pois não raras vezes tem 
acontecido cair uma porção de terra na boca da mina, sepul-
tando assim as esperanças e o desejado tesouro <lo infeliz 
mineiro. 

"As lavras de talho aberto não são menos dispendiosas, 
nem menos. incertos seus resultados. Nesta principia o minei-
ro por conduzir água para a lavra e muitas vezes a vai tirar 
na distância de muitas léguas e depois de gastar 10, 20, 30 
e mais mil cruzados, não consegue trazer água ao lugar dese-
jado por um erro de nível, porque estes trabalhos se fazem 
sem os precisos conhecimentos e só por uma prática ou roti-
na. [... ] Um tanque para guardar água de noite se torna 
necessário, porque nunca esta sobra ao mineiro. Logo se se-
gue um aqueduto ou canal para despejo dos desmontes e 
estes canais têm sempre meia légua de comprido e mais. Só 
depois destes e outros preparatórios, [ ... ] pode o mineiro co-
meçar sua mineração de talho aberto no· qual trabalha um e 
dois anos para então fazer a apuração do ouro metal. Mas 
quantas vezes o infeliz mineiro em lugar de apurar o ouro, 
se acha só com a paciência apurada pela falha da sua lavra. 
[... ] A vista do exposto, como é que a mineração é mais 
suave e lucrativa?" 

Conclui: 

"Reduza-se o quinto do ouro a 53, porque assim o exige 
a justiça e a utilidade pública" [ ... ] 

28 de agosto de 1827, t. IV, p. 260. 



N.&C. 

A legislação portuguesa medieval já atribuía à Coroa 20% das ri-
quezas minerais. Enquanto o ouro extraído no Brasil era simples ouro 
dos rios, chamado "de lavagem'', foi difícil aplicar um sistema fiscal. 
Ao se revelarem, no fim do século XVII, as minas de ouro "de beta", 
os provedores trataram de estabelecer as repartições para a cobrança do 
chamado quinto. Desde 1701 foi proibido exportar o ouro sem ser acom-
panhado de um documento comprobatório do pagamento do imposto. 

Os governadores tentaram desde 1713 criar as Casas de Fundição 
onde os mineradores entregariam o ouro em pó e receberiam as barras 
seladas e já descontadas do quinto. Mas as Câmaras Municipais prefe-
riram pagar um finta (contribuição anual) de 30 arrobas. O rei, porém, 
mandou aplicar, em vez disso, uma taxa de 10 oitavas de ouro por bateia 
em ação. Mas cm 1715 concordou em receber a finta. Em 1718 a finta 
baixou para 25 arrobas, cobrando, porém, a Coroa um imposto suple-
mentar de importação. Em 1719 o rei quis aplicar afinal o sistema das 
Casas de Fundição, que parecia o mais racional. O povo revoltou-se e a 
repressão foi violenta em 1720. 

Em 172'1 concordaram as Câmaras enfim na instalação das Casas 
dP. Fundição. Entretanto cobrava-se a finta que subiu a 37 arrobas. 

Instaladas as Casas em 1730 a porcentagem da Coroa baixou a 12%. 
Dois anos depois o rei preferiu voltar 4 cobrança por cabeça de traba-
lhador (capitação) . A injustiça do tributo, não proporcional ao lucro, 
fez com que as Câmaras Municipais, erq minas muito ativas, se propu-
sessem ;i pagar a finta de 100 arrobas apuais. Mas o rei não aceitou e, 
em 1735 voltou-se à capitação, pagando os mineiros 4. 75 oitavas por 
negro em trabalho. 

Assim permaneceu a cobrança até 1751 quando se estabeleceram, afi-
nal, as Casas de l'undição. O povo assegurava uma contribuição mínima 
de 100 arrobas. Se a arrecadação não atingisse essa lluantia o povo pa-
garia uma soma suplementar (a derrama) até perfazê-la. Se houvesse 
superavit seria creditado às Câmaras no ano seguinle. 

Assim permaneceu a cobrança até a Imlcpcn<lência. A Inconfidência 
teria como pretexto a cobrança de uma excessiva derrama que iria pesar 
sobre uma população empobrecida. 

O quinto subiu a 116 arrobas em 1759. Manteve-se em torno de 
100 até 1766. Daí por diante caiu a 70 cm 1777; a 30 em 1808. Em 1819 
chegou a 7 e cm 1820 a 2. Daí por diante a exploração tornou-se cada 
vez mais complexa e dispendiosa. Começam então a aparecer os empre-
sário ingleses, na maior parte malograqos (66) • 

(66) Ver: PAUL FERRAND: L'or à Minas Gerais: 2 vols. Belo Horizon~e, 1913, 
!, 71; MANUEL DA SILVEIRA CARDOSO: A cobrança dos quintos do ouro. Separ. 
ela Hisp. Amcrica Hist. Rcview, 1910, e JOÃO ALVES SIMÕES: .1 cobrança do quinto: 
Revista do IHGB. v. 236 (1957), p. 455. 
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JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Requer que se oficie ao ministro competente para que remeta à 
Câmara o primeiro ofício que enviou o presidente da Bahia relativo aos 
boatos de absolutismo que naquela província corriam. 

29 de agosto de 1827, t. IV, p. 262. 

N.&C. 

O Governo do presidente José Egídio Gordilho de Barbuda, vis-
e.onde de Camamu (1827-1830) foi agitado pela crise resultante da moeda 
falsa por várias revoltas de escravos e por séria animosidade contra por-
tugueses enriquecidos ("mata-marotos"). Daí um movimento pela de· 
claração de D. Pedro como monarca absoluto. Em 26 de maio de 1827, 
Cunha Meneses, antecessor de Camamu já prevenira que era corrente 
que o visconde de Pirajá, projetava aclamar D. Pedro imperador abso-
luto. Não cria na veracidade da notícia, mas verificava haver agitação. 
Em resposta, o ministro do Império, visconde de São Leopoldo, mandou 
investigar o fato visto ser notória a desaprovação do Imperador "contra 
quaisquer atos contra a Constituição" (67). 

JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

Acha absurda a idéia de se proibir a mineração. Mostra a utilidade 
dos mineiros, que penetram sertões, lavram serras e montanhas impro-
dutivas, povoam lugares que de outra forma permaneceriam desabitados. 
A redução a 53 não é excessiva: 

"O mineiro não <leve ser privado de negociar com seu 
ouro em pó; os mineiros na Casa da Intendência deverão 
apresentar o seu ouro e, pagos os 53, é propriedade sua, e 
dele poderá dispor a seu arbítrio, com guia ou selado o em-
brulho que o contiver e assim se previne o extravio, que não 
é tão fácil ao agricultor . " [... ] 

"Se os mineiros não fundirem o ouro, pago o quinto pou-
pa a nação a mão-de-obra, cadilhos, água forte, solimão etc. 
[ ... ]" 

Não aceita o argumento de que o ouro fundido em barra tenha 
maior valor, porque o mineiro pode querer transformá-lo em utensílios, 

(67) BR.AS DO AMARAL: Histórin da Bahir1 do Império à República, Bahia, 
1923, p. 37. 
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e nem tampouco que é necess.ária a fundição para se saber a qualidade do 
toque. 

Conclui que se deve deixar aos mineiros o livre arbítrio sobre o 
uso de seu ouro, sendo paga a quota da lei. 

Vota assim pelo artigo e contra a emenda. 

29 de agosto de 1827, t. IV, p. 272. 

N.&C. 

A emenda, apresentada pelo deputado Maia, propunha ficasse o  
imposto sobre o ouro reduzido a 53 de seu valor, arrecadado nas Casas  
de Fundição.  

27/126 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

[... ] "Os intendente& cfo ouro tinham uma espionagem 
nas casas dos mineiros. e muitas vezes os prendiam e muitas 
vezes quando o mineiro pretendia dar em boa fé o seu ouro 
na moeda e desta maneira se perderam muitas casas. Como 
se pode saber que o ouro é extraído em um outro distrito?" 

Repele a emenda que propunha a~1olir a taxa legal do ouro: 

[... ] "Porque, quando o ouro não corre como mercado-
ria, como é que se farão as transações com o Governo? De· 
mai&, que questões não haver;\. sobre o valor que se deve dar? 
Há grande diferença no valqr particular, para aquele das tran-
sações do Governo e esta diferença de valor que se dá ao 
ouro, não é pelo valor intrínseco, é por causa da moeda papel 
que circula entre nós e a que se não dá nenhum crédito". 

Rejeita outra emenda que propunha não se cunhasse mais moeda, 
porque está fora da matéria em discuss1io. 

30 de agosto de 1827, t. IV, p. 278. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo entendera mal uma emenda de Vergueiro, 
supondo que este pretendia que o ouro só circulasse nos distritos onde 
era extraído. Investe também contra outras emendas, preocupado que 
estas impedissem ou retardassem a aprovação da lei, fazendo "talvez com 
que ela passe, para desgraça dos mineiros." 

334  



27/127 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Encaminha à Mesa um requerimento de Batista Caetano de Almeida 
pedindo isenção de portes de correio para os livros e periódicos desti-
nados à biblioteca por ele fundada em São João d'El Rei. 

3 de setembro de 1827, t. V, p. 11. 

N.&C. 

Foi à Comissão de Instrução Pública. 
A 3 de outubro a Comissão emite parecer altamente laudatório ao 

doador da biblioteca e propõe a aprovação da medida, que é aprovada. 
Nessa mesma sessão de 3 de setembro, o deputado Ferreira França 

apresenta outra indicação-bomba: "Indico que o nosso clero seja casado 
e que os frades e freiras acabem entre nós." É esta a origem de uma 
interminável polêmica parlamentar e jornalística. 

O horror aos frades era geral. A 24 de outubro o deputado Feliciano 
Nunes Pereira volta a assestar baterias contra os conventos, desta vez 
com o tempero nacionalista: 1) Fica proibida a admissão de frades ou 
congregados estrangeiros em todo o Império, qualquer que seja a de-
nominação, hábito ou instituto deles. 2) fica também proibida a admis-
são de noviços estrangeiros nos conventos, mosteiros ou congregações ora 
existentes. 3) Nos mesmos conventos, mosteiros ou congregações não 
serão admitidos brasileiros, de um ou outro sexo, tendo menos de cm-
qüenta anos de idade. 

Outra demonstração de má vontade em relação aos religiosos é a 
proposta de Odorico Mendes, a 17 de setembro, proibindo aos conventos 
da reforma da Conceição admitir noviço, debaixo de qualquer pretexto 
que possa ser. 

Segundo o dito deputado, os funcionários da reforma da Conceição 
têm como regra não admitir brasileiro nenhum em seu grêmio, porque 
"é assentado entre eles que os nascidos nestes país não têm sangue limpo 
e puro". Nutrem-se de intrigas [ ... ] dando couto aos nossos maiores 
inimigos, não obedecem senão a portugueses". "É o cúmulo do desafo-
ro·• (V. 45) . 

Outro caso começa a formar-se nessa sessão e vai ter sérias conse-
qüências nas sessões vindouras. É o dos Oratorianos de Pernambuco. 

Em 3 de setembro a Comissão de Constituição manifesta-se acerca 
de um protesto do prepósito da Congregação do Oratório contra a ocupa-
ção do prédio do convento para a instalação da alfândega, por parte do 
Governo provincial. A H de novembro são pedidos esclarecimentos a 
respeito. 
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27/128 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Com outros membros da Comissão de Fazenda e Instrução Pública 
assina o projeto: 

"Art. l.º Os professores de gramática latina, retórica, ló-
gica e geometria, criadas nas cidades de São Paulo e Olinda, 
estudos que devem preceder nos cursos jurídicos, vencerão de 
ordenado anual cada um 600$000; 

Art. 2.0 O ensino do francês será anexado a uma das so. 
breditas cadeiras, e o seu professor, escolhido o mais idôneo, 
terá gratificação de 200$000; 

Art. 3.0 O curso jurídico da cidade de São Paulo será 
inteiramente estabelecido no convento de S. Francisco, e em 
Olinda no convento de S. Bento." 

14 ele setembro de 1827, t. V, p. 36. 

N.&C. 

Entre os signatários, aparecem também os nomes dos P.es Januário 
da Cunha Barbosa e Diogo Antônio Feijó. 

Na sessão de 25 de setembro, D., Marcos apresenta emenda, garan-
tindo o mesmo ordenado de 600$000 aos professores jubilados após 20 
anos de magistério. A emenda não foi aprovada. Para garantir os locais 
para os cursos, Feijó, na sessão de 28 de setembro, apresenta: 

"O Governo fará retirar os religiosos do convento de S. Francisco, 
em São Paulo, e os de S. Bento do convento de Olinda, para outros em 
que possam viver, segundo seus institµtos e estabelecerá neles os cursos 
jurídicos" (Anais, V, 84). Também foi rejeitada. De fato, porém, os 
cursos vieram a ser instalados nesses estabelecimentos religiosos. Os fran-
ciscanso perderam para sempre o seu convento, conforme decisão judi-
ciária já na Segunda República. Os bÇ!ncditinos salvaram o seu mosteiro 
pela circunstância superveniente da qmdança dos cursos jurídicos para 
-0 Recife. 

27/129 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Esclarece de início que sua objeção ao projeto nada deve à sua con-
dição de eclesiástico: 

"Devo declarar que quando tomei assento nesta casa, 
despi-me do espírito de corporação para tomar o de legislador, 
que só deve ter em vista o bem da nação." 
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Considera o objeto prematuro, porque visa desapossar as classes pri-
vilegiadas do bem de que gozam apenas 

"para as abismar na chicana civil de que todos se queixam". 

A Constituição estabeleceu o juízo dos jurados e só tendo sido esta-
belecido este juízo é que se poderá pensar em abolir os privilégios 
pessoais. 

O projeto, por outro lado, é obscuro, porque se quis resolver muita 
matéria através dele: 

"Ao mesmo tempo que queremos abolir o foro eclesiás-
tico, regulamos o foro civil e eclesiástico; ao mesmo tempo 
que se quer abolir o foro militar, regulam-se as ações civis e 
militares". 

Prova de confusão é o grande número de emendas mandadas à Mesa.  
Refere-se a seguir a diversos artigos do projeto.  
Quanto ao art. 4.0 , observa que muitas causas serão simultaneamente  

civis e eclesiásticas: 

"Os JUIZes eclesiásticos resolverão o que lhes pertence, 
porque cada um puxa a braza para a ma sardinha; os juízes 
seculares resolverão que tais causas são cíveis e não eclesiás-
ticas e, em tais conflitos de jurisdição, a quem recorremos?" 

Cita exemplo de uma anulação de casamento, para exemplificar 
como causas "claramente eclesiúslicasº' são resolvidas por juízes seculares. 

"Ora, se nós estamos vendo islo todos os <lias, existindo 
privilégios do foro, o que acontecerá não o havendo?" Me-
lhor seria então acabar logo com o juízo eclesiástico. [... J 
"Reina aqui a mesma desordem e confusão que no princípio 
do artigo, porque, se por síiditos da Igreja se entendem os 
fiéis da comunhão católica, apostólica, romana, segue-se que 
um desses esbordoando um padre, só terá por pena a exco-
munhão, mas esta não produz efeito civil, segundo o projeto, 
logo esta pena é nula e eis os seculares habilitados para mal-
tratarem os eclesiásticos". 

O art. 6.0 incumbe o juiz dos órfãos da provedoria dos ausentes. Só 
pode admitir tal artigo quem não tenha experiência alguma do que vai 
pelo juízo dos órfãos. 

O art. 8.0 admite juízes leigos cm lugar ele letrados e com jurisdi-
ção contenciosa: 
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"Ora, como um juiz leigo há de decidir questões esca-
brosas de partilhas e outras relativas a menores?" 

Declara-se francamente contra o projeto. 

21 de setembro de 1827, t. V, p. 60-61. 

N.&C. 

A intervenção vem a propósito da terceira discussão do projeto so-
bre a abolição dos foros privilegiados. 

O projeto foi aprovado com algumas emendas. 

27/130 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Acha necessário que se imprima o voto em separado, para que o 
público não estranhe e para que saiba que os deputados podem legislar 
sobre matérias relativas à religião. 

Não é possível evitar todos os ataques à Assembléia; é importante 
pois aparecerem estes princípios, 

"para que os fanáticos que, se cobrem com o manto cta re-
ligião, não tenham ocasião de atacar a Assembléia e princi-
palmente o muito nobre deputado que se anima a dar um 
voto destes". 

"Talvez no Brasil não l)aja suficiente instrução nos mem-
bros <la sociedade para verem um voto destes". 

10 de outubro de 1827, t. V, p. 119. 

N.&C. 

Trata-se do parecer acerca da proposta de Feneira França apresen-
tada a 3 de setembro, acerca do casam~nto dos padres (V. comentário). 

Refere-se ao voto separado oferecido pelo Pe. Feijó, como membro 
da Comissão Eclesiástica, voto extenso que o próprio autor resume nos 
seguintes princípios: 

"É portanto o meu parecer: 
1.0 - Que se autorize ao Governo para obter da Sua Santidade a 

revogação das penas espirituais impostas ao clérigo que se casa; fazendo 
saber ao mesmo Santíssimo Padre a necessidade de assim praticar visto 
que a Assembléia não pode deixar de revogar a lei elo ccli bato. 

2.0 - Que o me,mo Governo comunique ao nosso plenipotenciário 
prazo certo, e só o suficiente, cm que deve definitivamente receber da 
Santa Sé o deferimento dcstt súplica. 
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3.0 - Que o caso da Santa Sé recusar-se ao requerido, o mesmo ple-
nipotenciário declare a Sua Santidade mui clara e positivamente que a 
Assembléia Geral não derrogar{t a lei do celibato, mas suspenderá bene· 
plácito a todas as leis eclesiásticas disciplinares que estiverem em opo-
sição aos seus decretos e que o Governo fará manter a tranqüilidade e o 
sossego público por todos os meios que estiverem ao seu alcance" (6ª). 

27/131 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Ao contrário do que ouvira de um ilustre deputado que o público 
estranharia não ver impresso o parecer, acha que o público estranhará 
precisamente ver a Câmara ocupar-se de matéria que não é de sua com-
petência. 

Assim como ocorrera na reforma de Lutero, tem receio que se diga 
o mesmo dos deputados, isto é, que 

"a sessão legislativa vai terminar no ato verdadeiramente exó-
tico e ridículo do casamento dos padres." 

Não concorda com os princípios e as conclusões do nobre autor do 
perecer e, caso entre em discussão a matéria, tentará mostrar que deve 
ser rejeitada in limine: 

"Limito-me a declarar desde jft que me hei de sempre 
opor, até onde chegarem as minhas forças, à violação de uma 
tão antiga, universal e saudável disciplina." [ ... ] 

"Embora me chamem fanático, hipócrita e tudo o que 
quiserem, não usarei de represàlias nem chamarei ímpios, 
pedreiros livres etc., os que combatem o celibato, não só por-
que conheço que a legítima dispensa desta lei eclesiástica não 
ofenderia a integridade do dogma, mas sobretudo porque tais 
exprobações e epítetos não são armas dignas da majestade 
deste augusto recinto." 

Vota no sentido de que não se imprima o parecer nem se tome co-
nhecimento de sua matéria: 

(68) E~tc voto cm separado, que provocou inúmeras contestações, foi publicado 
por EUGtNIO EGAS: Diogo Antônio Feijó. Documentos, São Paulo, 1922, p. 86. Ver 
também o opúsculo <lo P. LUIS GONÇALVES DOS SANTOS: O Celibato sacerdotal 
e religioso ... Com um apêndice sohrc o voto cm separado do Senhor Deputado J<'djó. 
Lisboa, 1830. Para situar o problema no contexto da vida de l'cijó, consultar: LUfS 
CASTANHO DE ALMEIDA: O Sacerdote Diogo Antônio Feijó. Petrópolis, Ed. Vozes, 
l!l51. 
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"Deixemo-nos de casamentos de padres e vamos tratar de 
coisas que sejam úteis e profícuas à prosperidade de nossa 
pátria." 

10 de outubro de 1827, t. V, p. 120. 

N.&C. 

D. Romualdo refere-se à proposta que acabara de fazer o Pe. Custó-
dio Dias. 

27/132 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Não pretende entrar no conteúdo da questão, pois seria falar fora 
da ordem, mas não pode deixar de dizer que: 

"A abolição da lei do celibato é da privativa competência 
do poder temporal e, por conseguinte, desta Câmara - o que, 
me persuado, conhecerá qualquer que ler sem prevenção o 
meu parecer. Exótico e ridículo é o concubinato do clero e 
de nenhuma sorte o querer esta Câmara remover semelhante 
mal pela abolição da lei do celibato que o ocasiona e para o 
que tem todo o direito, como tenho provado no meu parecer." 

Defende a impress5.o ele seu parecer, inclusive com o argumento ãe 
que, desta maneira, melhor poderfio os opositores conhecer suas razões 
para refutá-las. 

10 ele outubro de 1827, t. V, p. 120. 
N.&C. 

Não consta dos Anais se a impressão foi aprovada, mas o próprio 
Feijó, logo no ano seguinte, encarregou-se de imprimir o seu parecer, 
num folheto de 76 páginas com o fítulo: "Demonstração da necessidade 
da abolição do celibabo clerical pela Assembléia Geral do Brasil e de 
sua verdadeira e legítima competência nesta matéria". 

DIOGO AN'"fôNIO FEI.Jó 

Apresenta emenda atribuindo ao Governo o aprovar as cartas de 
apresentação das Igrejas, sobre propostas dos bipos, na forma até aqui 
praticada, bem como confirmar compromissos de irmandades depois de 
aprovados pelo bispo na parte religiosa. 

15 de outubro de 1827' t·. V'p. 126. 

27/133 
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N.&C. 

A propósito da extinção da Mesa da Consciência e Ordens e do 
Desembargo do Paço: a emenda que foi aprovada reflete bem a menta-
lidade regalista de Feijó, que aliás se antecipava a um debate que sur-
giria a propósito da intervenção seguinte de D. Marcos. 

27/134 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Com todo respeito pelos membros das Comissões de Constituição e 
Negócios Eclesiásticos, apresenta voto em separado ao parecer das mes-
mas Comissões relativo à bula do S. S. Padre Leão XII, de maio deste 
ano, Proeclara Portugalio e Algarbiorum que Regum, declarativa do grão-
mestrado das três ordens militares, S. Bento d'Aviz, Santiago e de Cristo, 
na pessoa do Imperador do Brasil e seus sucessores. Não pode concordar 
com todas as idéias enunciadas no parecer. 

Sem entrar na questão de saber se a bula contém disposição geral, 
do mesmo texto se depreende que o documento pontifício 

"não altera a disciplina observada na Ig-rcja brasiliense sobre 
provimentos beneficiais, não estabelece algum direito novo e 
só declara os privilégios e direitos em outros tempos conce-
didos pela Sé Apostólica aos grãos-mestres da Onkm de Cris-
to e aos monarcas portugueses em recompensa dos grandes 
serviços em favor da religião católica, privilégios extensivos 
ao Imperador cio Brasil e seus sucessores." 

Nenhuma cláusula da bula se opõe à Constituição do Império: 

"A conservação da religião cristã e sua propagação entre 
os gentios, que habitam os bosques do Brasil, são os mereci-
mentos que o Santo Padre exige de S. M. 1. A bula não san-
ciona princípios de des-olação, não aprova guerra injusta, não 
consagra máximas de sangue e de carnagem. Grande empe-
nho em promover a catequese dos índios, eis o que requer 
o Santo Padre". 

Não se pode afirmar que a cláusula da bula "ad catholicam /idem 
omní ope adducendos curel," é contrária ao art. 5.0 da Constituição: 

"Ainda que são permitidas toclas as religiões com seu 
culto doméstico particular, contudo a religião catúlica apos-
tólica romana é a religião do Império. Esta tem culto pú-
blico. O ministério da palavra divina é inseparável da Igreja 
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e o meio ordinário estabelecido por Deus para converter os 
homens. Aos ministros evangélicos é lícito enunciar as ver· 
dadcs da salva~·ão em toda a parte. Este um dos caracteres 
da visibilidade da Igreja. Nem se argumente ser ofensivo do 
n.0 5 do art. 179. "Ninguém pode ser perseguido por motivo 
de religião uma vez que respeite a do Estado, e não ofenda 
a moral pública - Instruir, persuadir e exortar, não é perse· 
guir: - Enviar missionários para converter os selvagens habi-
tadores das matas, para os catequizar são meios suaves e con-
venientes de os trazer à fé católica. Estas, as benéficas e 
paternas vistas do supremo pastor da Igre.ia universal na 
cláusula "Ad catholicr1J11 firkm omni oj;c adducendos curet." 
"Seria faltar à justiça, se não confessasse serem estes os pen-
samentos da augusta Câmara dos Srs. deputados, quando 
criou uma Comissão encanegada ele ex;?minar os objetos re-
lativos à catequese e civilização dos índios". 

Relembra a história das ordens militares e especialmente a de Cristo, 
instituições religiosas, sujeitas à Sé Apostólica, e se refere aos documentos 
pontifícios que as levaram a Portugal, ;\ vista dos quais, conclui: 

"A Sé Apostólica não concedeu por este pontifício di-
ploma alguma nova graça,. Reconheceu direitos concedidos cm 
diversos tempos, pelos pontífices romanos. Ainda que os mo-
narcas não dependem do.~ Papas para o regime civil dos seus 
Estados, porque o poder ~emporal é inteiramente independen-
te do espiritual, assim como este daquele, contudo o sacer-
dócio auxiliou e favoreceu os novos descobrimentos ele terras 
desconhecidas,. delegando ainda alguma coisa de sua autori-
dade espiritual". 

Insiste na tese de que mesmo a apresentação de clérigos idôneos para 
os benefícios foi em sua origem urp.a graça do poder espiritual: 

"Os apresentados reçebiam a missão e instituição canô-
nica dos seus respectivos bispos. As provisões beneficiais re-
guladas por pura disciplina, se têm amoldado às diversas 
circunstâncias do tempo, dos lugares e das pessoas, e têm 
sofrido vicissitudes e as alterações de todas as instituições 
humanas. "É pois evidenfe que o direito de apresentação para 
os benefícios eclesiásticos não é intrínseco e essencial à sobe· 
rania, nem privilégio ela~, atribuições majestáticas. O mesmo 
se deve dizer do padroado do Brasil, examinada a origem de 
sua concessão, a bula de Júlio III, datada de 25 de fevereiro 
de 1550 e que começa - Super specula. - "Segundo estes prin-
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op10s, o padroado de que goza o Imperador elo Brasil, deve 
ser considerado um direito accsscírio e para cuja conservação 
concorre a nação brasileira, enquanto aplica os direitos pú-
blicos (69) para a fábrica das Igrejas, sustentação dos seus 
ministros, subsídio dos semin~írios eclesi;ísticos, encargos inc-
rentes aos padroeiros, e que a nação se obrigou a cumprir 
pelo art. 5.0 da Constituição, declarando ser a religião cató-
lica apostólica romana a religião do Império". 

16 de outubro de 1827, t. V, p. 127-128. 

O parecer das Comissões de Constituição e Eclesiástica, subscrito 
pelos sacerdotes Feijó, M. J. Reina11t e Rocha Franco, concluía, pelo 
contrário: "[... J As Igrejas do Brasil nunca foram padroado da Ordem 
de Cristo, [ ... J os rei~:. de Portugal nunca exerceram o dircitc, de pa-
droeiros como grão·mestres, mas sim como reis: sendo então todos os 
benefícios do padroado real [... J essencialmente inerentes ir soberania 
do atual Imperador do Brasil. 

[ ... J Conclua-se portanto que a bula é ociosa, porque tem por fim 
confirmar o Imperador do Br:isil no direito de apre>entar :n~;,_ u> bi'>-
paclos e benefícios do Brasil, direito que o mc~mo senhor ter~1 pGr úu1o 
m:iis nobre" (7º). 

Segundo o eminente jurista Câncl ido l\Iendt> de _-\lrw:i 0 b. :' '._'.c,u•r~
na do parecer tem como conseqüência a cxtincão do padro:1d<J j;i: rnrc e;':" 
não ficou confirmado por nenhum documentoº :icei to por amb;1's. as ·p::r~es. 

O que há de espantoso é que a bula impugnada fora impttracb. pdo 
plenipotenciário do Brasil junto à Sant1 Sé [\fonsenhor ,.id:':i::I]. Em 
seguida o Parlamento rejeita a bula, como invasora das prc:rro~ttÍYas do 
soberano. Alguns anos mais tarde, ao aprovar a lei que laicizou por 
completo a Ordem de Cristo (9-IX-1813) o Governo, nos comiderando, 
refere-se ao grão-mestrado que "se pretendem dar aos imperadores, como 
se o P:ipa houves·se praticado uma intromissão em vez de atender a um 
pedido." 

Acresce que ao extinguir a Mesa da Consciência, a Cttmara aceitara 
atos do soberano praticados "na qualidade de Grão-mestre da Ordem 
de Cristo." 

O parecer foi aprovado em 29 de outubro de 1827 numa votação 
agitada, de que não restam senão fragmentos. Bernardo de Vasconcelos 
justíficou uma emenda: "que se declarem inconstitucionais os princípios 
do senhor bispo do Maranhão expendidos no seu voto separado. E que 

(69) "Direitos p1íblicos". Assim li'·sc nos A 11ai., e cm CANDIDO MENDES. Parcce-
uos tratar-se de um deslise tipográfico por ..clinhciros públicos". 

(70) Parecer e voto cm separado encontram-se na íntegra, na imprescindível obra 
de CÂNDIDO MENDES, já citada, p. ·115 e ss. 



se recomende ao Governo a responsabilidade do ministro brasileiro em 
Roma." 

Teixeira de Gouveia apresenta outra: "Que se peçam ao Governo 
esclarecimentos sobre este negócio nos quais se declare se esta bula foi 
obLida só por lembrança do ministro residente em Roma, ou se isto lhe 
foi ordenado pelo mesmo Governo." [ ... ] 

Costa Aguiar apóia vivamente Vasconcelos recebendo diversos apoia-
dos. Insinua um processo de responsabilidade contra D. Marcos., pelas 
suas doutrinas perigosas. 

A inviolabilidade dos deputados "Não pode estender-se a ponto de 
se enunciarem idéias diametralmente contrárias à Constituição e aos 
princípios adotados por ela" (Apoiados). 

Não vota, porém, a emenda de Vas-concelos pela ausência de D_ Mar-
cos, que certamente defenderia e explicaria seu ponto de vista. Apóia a 
emenda de Teixeira de Gouveia. 

Foi esta também aprovada e rejeitada a de Vasconcelos. 

27/135 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Opõe-se à amenda: 

"Ao Governo não tem faltado nem dinheiro, nem crédi-
to, no princípio que começou a sustentar a guerra; por isso 
o nosso Governo com o empréstimo de Londres e com tantas 
forças, quais as ele todo Itnpério, não resistiu por sua inação 
ao inimigo, como havemqs ele conceder mais em tempo de 
paz?" 

[... ] "Ao Governo n~o fal taro as forças, o dinheiro e o 
crédito, faltando-lhe capacidade e ciência. É verdade e é for-
çoso que nós declaremos que af:. desgraças que tem padecido o 
Brasil não é por falta de cadtcr nacional, não é por falta de 
patriotismo, não é por fa]tfl de força nem por falta de dinhei-
ro, porque até agora se sophara que o papel era moeda; des-
vaneceu-se este sonho e o Co,·erno não acorclou e não acorda. 
[... ] 

"É por ventura ncccss;írio aumentar-se o dinheiro? Ouça-
se a opinião pública, concentre-se cm um só ponto a nação e 
ela vencerá o inimigo, inda o mais poderoso. 

"A má sorte das nossas armas não é for falta ele dinheiro, 
mas pela má administração e talvez que muitos daqueles que 
nela estão metidos sejam inimigos da pátria. 

"Quando é guc se discutiu a justiça desta guerra? Quan-
do esta época chegasse, ficaria a nação entusiasmada; quando 
se discutir, aparecerá em campo o espírito brasileiro, mas até 
agora não chegou . " 

2 de novembro de 1827, t. V, p. 163. 
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N. &C. 

Estavam em discussão as emendas do Senado à lei do orçamento. 
Do texto parece resultar que o Senado propunha aumento de verbas 
para o Governo, através de maior emfrsão de papel-moeda_ O Pc. Dias, 
com sua habitual veemência se insurge contra a emenda, cuja aprovação 
lhe parece até indecorosa para o Bra&il. Toca com o dedo a ferida: 
a impopularidade da guerra da Cisplatina. 

27/136 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

[ ... J "De que nos vale a Constituição, que não é nada 
mais do que um espectro?" [ ... J 

Não temos nós que decretar acusar,·ão a ministros que 
todos os dias lhe fazem viola(,·ões, sendo o pior despotismo 
aquele que perpetra com a capa de liberalismo? :\ús vemos 
uma caixa destemperada e encourada com a pele de um cão 
morto, troar nesta Corte contra a Comtiltlição? Um foragido 
estrangeiro vem atacar a lei fundamental e h;\ colaboradores 
que se regosijam cm atacar com impropérios, não só os mem-
bros desta Câmara, como caluniar sua honra, com as mesmas 
decisões da Câmara . [ ... ] 

"Se o Senado a observasse nesta parte, reunidas as Cfuna-
ras, teriam passado leis interessantes, que estão adiadas e até 
paralizadas por uma eternidade. [ ... ] Nenhuma utilidade ou 
conveniência pode subministrar uma evasiva para não se cum-
prir a Constituição. Ou tudo ou nada; não h{t meio termo." 

2 de novembro de 1827, t. V, p. 163. 
N. &C. 

O deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos enviara uma indica-
ção, cujo texto, por erro da Secretaria da Câmara, resultava inconstitu-
cional. O Senado no entanto a aprovara. Discutiam-se os trâmites rc· 
gimentais para corrigir o equívoco; o Pe. Dias entra vi'Olcntamente na 
discussão, atacando ministros e acusando o Senado. O "foragido estran-
geiro" a que se refere é João Maria da Costa, português, fundador da 
Gazeta do Brasil, ao que se diz, subvencionado pelo Governo. Tinha o 
apoio de Francisco Gomes da Silva (Chalaça) secretário do Imperador. 
Consta que o próprio D. Pedro I colaborava na folha (11). 

(71) Ver: GO:'\DIM DA FONSECA: Biografia do jornalismo Carioca. Rio, 19-11, 
p. 289; HÉLIO VIA!\':'\;\. Co11trifmiçrio ri !liwírin da l111jn·c11sn Jlmsileim. Rio, J'J4.'í, 
p. 608; OT,\VIO TARQLlf!\'10 DE SOUSA: il Vir/11 de D. Pedro !, 3 vo!I., 3.ª ccl. 
Rio, 1957, voJ. II. 
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27/137 DIOGO ANTôNIO FEI.Jó 

Como relator, assina com outros membros da Comissão Eclesiástica 
uma resolução: 

"A bula Romanorum Pontificum Vigilantia - pela qual 
sua santidade reconhece os direitos do arcebi~·po da Bahia 
como metropolitano do Brasil, e lhe sujeita os dois bispados 
do Pará e Maranhão - é aprovada em toda a sua extensão." 

A resolução é precedida de um parecer justificativo: A Comissão, 
examinando a bula do Sumo Pontífice Leão XII, 

"pela qual sujeita o bi~paclo do Par;í e Maranhão à jurisdição 
do metropolitano do Brasil, não pode deixar de se comprazer, 
vendo de certo modo restituída por aquela bula a muito anti-
ga autoridade dos metropolitanos, que com tanta sabedoria 
foram criados pela Igreja afim ele manter na hierarquia ecle-
siástica a boa ordem e disciplina, conservada a união indis-
pensável. 

Os bi~pos isolados, não reconhecendo outro superior, que 
o bispo de Roma, sendo tão difícil o recurso e para muitos 
até impossível, podiam ser considerados quais monarcas abso-
lutos, sem responsabilidade alguma; a presente bula porém 
sujeitando todos os bispos à jurisdição do metropolitano, em 
quem reconhece diferença não só em honra, mas também em 
direitos, restabelece a verdadeira ordem e harmonia entre to-
das as Igrejas do Brasil; as quais poderão ser providenciadas 
no caso de negligência ~los seus prelados e estes canonica-
mente corrigidos. cm seus excessos ou omissões". 

8 de novembro de 1827, t. V, p. 183. 
N.&C. 

Os demais signatários da resolução, t·ão os P.º" Miguel José Reinaut, 
José Bento Leite Ferreira de Melo e o deputado José Clemente Pereira. 
A bula desmembrava os dois bispados do patriarcado de Lisboa. Medida 
que não pode deixar de ser acolhida com certo entusiasmo, especialmente 
por um Feijó tão cioso dos direitos pa Igreja Brasiliense. 

27/138 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Como membro também da Comissão Eclesiástica, apresenta voto em 
separado, ao parecer e resolução acima apresentados: 

Os honrados membros da Comissão Eclesiástica, em seu parecer so-
bre a bula, 

346 



"que desmembra o bispado do i\faranllão e Parú da j urisdiÇto 
metropolitana do patriarcado de Lisboa, e os sujeita à me-
trópole da Bahia, não descobriram cm as mencionadas lellas 
apostólicas clàusulas opostas à Constituição do Impfrio, nem 
apontaram disposição geral que exigisse aprovação da Assem-
bléia Legislativa. "Pelo que, segundo a letra da Constituição, 
cap. 2.0, art. 102, n.° M, ao Governo competia conceder 
beneplácito, como já tinha sido concedido, enviando a dita 
bula ao respectivo metropolita, para ter sua devida execução. 
"Os ilustres membros da Comissão emitinclo suas opiniiícs 
sobre direitos metropolíticos não examinaram atc:nlarnente a 
bula, que erigiu o bispado do :\Iaranltão, a qual começa -
super universns orbis r:cc!r:.sias - cm data de 29 de 'ctc:;11bro 
de 1677, e a outra da criar;ão da diou:><: cio P;ir:í, expedida 
em 4 de março de 171~1. e: que princípi;1 -- rr;fJirn1, -- e por 
isso parecem não estar bem instruído·, do, ju-,tifi,:;ido~ moti-
vos, porque as sobreditas dioceses t:m wa'> funrl;1c,ões não fi-
caram sujeitas ao prelado metropolitano da Bahia para a qual 
é sumamente difícil o recurso c:m os ca,,O'> marcados pda pre· 
sente disciplina da Igreja. "Os habitantes das díor.eses e pr0-
víncias do Norte, em grande distância e diHcíl con1unicação 
com a Bahia, têm direito de exigir e reclamar providf:ncias ao 
corpo Legislativo, para o expediente <le :-,uas causa-; e ne;~r'icio~ 

eclesiásticos. "Pelo que requeiro neste voto em sep;:;-;:do, que 
volte o parecer ;! Comissão Eck<oi<Ística, apresente o <p1e lhe 
parecer mais conveniente a esse respeito, tendo entretanto 
sua devida execução a citad<t bula - romanorum pontificum 
vigilantia." 

8 de novembro de 1827, t. V, p. 183. 
N.&C. 

D. Marcos, bispo do Maranhão, apesar da, ohjurgatórias que sofre-
ra a propósito de sua atitude anterior, teve a coragem de apn:1e:ntar 
novo voto em separado. Ele percebe a razão secreta do parecer qua-;c 
entusiàstíco de um Feijó, que se mostrava pouco respeitoso dos direitos 
da Santa Sé, e muito cioso dos direitos da Igreja Brasiliense. Como a 
bula vinha a corresponder fis tendências da Comissão, esta nem sequer 
levantou o problema de saber se continha disposição geral; daí a refe-
rencia de D. Marcos, ao n.0 14 do art. 101 da Constituição, que inclui 
entre as atribuições do Poder Executivo dar o beneplácito aos documen-
tos pontifícios "que não se opuserem à Constituição, e, prececlcnclo apro-
vação da Assembléia se contiverem disposição geral" D. Marcos funda 
seu requerimento numa preocupação pastoral, o bem dos povos dao; duas 
dioceses, as quais em termos de meios de comunicação, se encontrav;im 
em grande distância da Bahia. 
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27/139 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

"Requeiro que se peçam esclarecimentos ao Governo so-
bre a compra, que se diz feita, da Igreja e bens de Santo 
Antônio dos Pobres, afim de serem entregues a certos frades 
estrangeiros . " 

9 ele novembro de 1827, t. V, p. 188. 

N.&C. 

Tinham chegado ao Brasil alguns frades capuchinhos. Corria a voz 
que estes "frades estrangeiros" eram jesuítas disfarçados. O fato desen-
cadeia na Câmara as mais violentas diatribes contra a Companhia de 
Jesus, por parte de deputados como Bernardo de Vasconcelos, Cunha 
Matos, Odorico Mendes e Sousa França. O menos que se disse foi que 
a introdução dos jesuítas no Império era a introdução de "uma peste". 
Falava-se mesmo que o Governo preparava sua acolhida, destinando-lhes 
a Igreja de Santo Antônio dos Pobres. Bernardo ele Vasconcelos fizera 
urna indicação, nos seguintes termos: "Proponho que ~e recomende ao 
Governo a execução das leis que para sempre aboliram no Império do 
Brasil a sociedade denominada de .Jesus". O requerimento do Pe. Dias 
é uma emenda aditiva à indicação de Vasconcelos. Ambas foram apro-
vadas, sem maiores discussões. 

SESSÃO DE 1828 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Apóia a indicação de que a resposta à Fala do Trono fosse confiada 
a uma Comissão: 

"É de suma importância a resposta à Fala do Trono, por-
que uma palavra de lisonja ou de adulação pode ir dar calor 
às autoridades para coptinuarem com a prepotência de que 
se não querem apartar." 

Sugere que a Comissão seja composta de cinco membros: 

"Afim de serem mais as vistas atentas sobre tão melin-
droso objeto, e declaro desde jit que não darei o meu voto a 
coisas que me soem mal." 

5 de maw de 1828, t. 1, p. 16. 
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N.&C. 

A sessão legislativa anual abria-se com uma Fala do Trono, do-
cumento político pelo qual se anunciavam os temas principais a discutir 
e se fazia um resumo do ano anterior. A esta peça o Parlamento res-
pondia com um vo1to de graças, cuja redação era discutida e votada. 
Através dessas peças verifica-se o grau de colaboração entre os poderes 
Legislativo e Executivo. 

Foi aprovada a Comissão de cinco membros, sendo eleitos os depu-
tados Gonçalves Ledo, Paula Sousa, Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
autor da indicação, Sousa França e D. Romualdo. 

28/2 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

Oferece indicação para que se arremate a imprensa nacional, que, 
em sua opinião, nenhum proveito trouxera até a data, e para que se tire 
esse mouo de viela àqueles que se sustentam da substância da nação e 
aos que 

"se têm empenhado para que se imprimam calhamaços con-
tra a liberdade que a Constituição nos dá". 

8 de maio de 1828, t. I, p. 26. 
N.&C. 

A indicação foi apoiada, e ficou para 2.11 leitura, que ocorrerá a 
29 de julho. Ver N. & C. à intervenção do Pe. Dias nesta data. 

JOSÉ CUSTODIO DIAS 

Indigna-se com a continuidade de um tribunal "diametralmente opos-
to à Constituição", e que tal projeto ainda necessite voltar a urna Co-
missão, para exame. 

A propósito do 1.0 artigo 

"[ . .. ] muitas vezes se tem já dito aqui que a polícia é um 
monstro do inferno, que gira no meio dos povos para perpe-
trar todas as maldades; seus agentes são ladrões, que co1n 
punhal na mão atacam a liberdade pública". 

"Ninguém mais me fale em polícia, eu me indigno ele 
ouvir falar nela, e nem é possível que em Governo repre-
sentativo se fale mais de polícia". 

A nação brasileira é dócil e hospitaleira sendo incapaz 
de hostilidades. Não se deve adiar o grande dia, para uma 
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28/4 

nação constitucional, da extinção da polícia. Ainda mais 
to;na indigna nossa polícia a prdsença de um estrangeiro (não 
o menciona) "que infelizmente tem chegado a empregos emi-
nentes". 

Conclui que o projeto deve passar. 

9 de maio de 1828, t. l, p. 33. 
N.&C. 

Projeto-de-lei que extingue a Intendência Geral da Polícia; começou 
a discussão pelo art. 1.0 , que é aprovado. 

O "estrangeiro" é Francisco Alberto Teixeira de Aragão, intendente 
geral da Polícia. Era Desembargador do Paço e ministro do Supremo 
Tribunal de Justiça. Era português de Lisboa (1788-1847) (72) . 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Combate o modo como vêm estrangeiros para aqui. Cita o caso dos 
irlandeses que vêm iludidos e, não conseguindo nada aqui, ficam revol-
tados a ponto de provocarem grandes desordens. 

9 de maio de 1828, t. l, p. 36. 
N.&C. 

Preocupado com a indisciplinfl militar, D. Pedro I formou vanos 
batalhões de mercenários. estrangeiros contratados na Europa, com pro-
messa de receberem terras para colonização após o serviço na tropa, o 
que de fato aconteceu em alguns casos. Em 1828, devido ao atraso nos 
pagamentos, várias dessas tropas :-ie revoltaram e tiveram de ser domi· 
nadas pela violência. 

Nesta sessão, foi enviado ao Governo requerimento solicitando es· 
clarecimento a respeito da entrada dos estrangeiros no Brasil. 

28/5 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Observa que não se tira proveito bastante das folhas periódicas exis-
tentes no país, pelas dificuldades QOS correios de comunicação de provín-
cia para província. Julga que podiam ser francos os portos desta folha. 
Tendo em vista que os periódicos estrangeiros não pagam metade do 

(72) \'cr a respeito: I-1.J. DO CARMO NETO: O Inte11de11/e 1lragão, Rio de 
Janeiro, l!ll:í. 
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28/7 

porte, manda à Mesa uma resolução, para que as folhas estrangeiras fi-
quem pagando o que pagavam as nacionais, não pagando e'Las porte 
algum. 

9 de maio de 1828, t. I, p. 30. 

28 /6 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Oferece uma indicação para que se mande tornar comunicável o 
correio de São Paulo como o de Minas Gerafo na estrada geral de uma 
para outra província, 

"que passa pelo registro ele Jaguari da Província ele Minas, 
e pela Vila de Bragança da Província de São Paulo, pois que 
havendo correios estabelecidos já até os dois lugares indica-
dos, que distam um do outro apenas 5 ou 6 léguas, se acha 
cortada aquela comunicação por não chegar um dos correios 
até qualquer dos lugares referidos." 

9 de maio de 1828, t. I, p. 36. 
N.&C. 

A indicação foi aprovada. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Julga a medida infrutífera e desairosa à Câmara. Nenhum conse-
lheiro de província se atreverá a desafiar presidentes, herdeiros e fiéis 
imitadores dos capitães-generais, 

"sendo que hoje ou amanhã pode ser preso pelas mesmas 
opiniões que emitira." 

Duvida que o conselheiro da província seja respeitado sem lei que 
lhe garanta imunidade, já que um representante da nação é atacado 
com impropérios na ministerial gazeta. 

Além do mais, tendo havido divergência entre as Câmaras, não 
seria nada airoso à dos deputados admitir simplesmente que o Senado 
tinha razão em não conceder inviolabilidade aos Conselhos. 

Vota contra a medida. 
10 de maio de 1828, t. I, p. 38. 

N.&C. 

Discute-se a resolução de 7 de maio de 1828 de l\fanoel Caetano 
de Almeida Albuquerque, segundo a qual o regimento para os Conse-
lhos Gerais das Províncias, proposto pelo Senado, servir<'t inteiramente, 

351 



28/8 

e enquanto outra coisa se não deliberar, para regular o método dos 
trabalhos, e a polícia interna e externa dos ditos Conselhos, conforme 
o art. 89 da mesma Constituição. O Pe. Dias vota contra a resolução 
e prefere que se proceda à reunião conjunta das duas Câmaras, para 
se resolver a questão da inviolabilidade dos conselheiros provinciais, 
defendida pela Câmara e rejeitada pelo Senado devido ao espírito aris-
tocrático do mesmo. É que o Pe. Dias volta a defender logo a seguir 
(Anais, 1828, p. 39). A resolução porém foi aprovada. 

D. ROi\IUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Diante das restrições ao voto de graças, na parte que diz respeito 
à Espanha, cumpre-lhe esclarecer os motivos que o levaram a subscrever 
o texto sem o menor escrúpulo: 

"Não foi o estado deplorável da confusão e anarquia 
em que se acha aquele infeliz reino, que bem se pode chamar 
na frase da escritura, terram miseriae et tenebrarum, ubi 
nollus ordo; sed horror inhabitat: posto que ele me pareça 
estar já fora da comunhão política de todos os governos re-
gulares contudo ainda conserva algumas relações de inteli-
gência com os outros gabinetes, e ainda lá existem ministros 
e representantes dos qu tros governos. 

O principal motivo que me determinou, foi ver que 
toda a causa da obstinaÇio da Espanha cm não reconhecer 
a nossa Independência, provém do ódio e rancor que ela pro· 
(essa à liberdade americana; que o seu rei não pode sofrer, 
que um príncipe de sµa linhagem, e unido pelos mais estrei-
tos laços de sangue, ciesviando-sc das velhas m:íxirnas da po-
lítica européia, prodatnasse ele mesmo o grito da nossa Inde-
pendência, e se consti~uísse o magnfmimo defensor dos nossos 
direitos; que a Corte de J\fadri enfim nos olha com indig-
nação, porque teme que o majestoso exemplo do Brasil con-
tribua para fortificar suas antigas colônias no amor ela inde· 
pendência, e reanimar a sua coragem, para se não tornarem 
a curvar a um jogo proscrito pela razão e pela política. 

Ora, se tais são as disposições da Espanha a nosso res-
peito, e do sistema americano, que outra linguagem poderia 
adotar a Comissão quando era forçoso responder lt declaração 
que fez o trono ele que a Corte de Madri é a única que tem 
faltado a praticar esse ato de reconhecimento?" 

"Além disso não se pode negar que o Governo brasileiro 
tem sido atrozmente caluniado de secreta conivência ou co-
lisão com os membros da Santa Aliança, para deitarem abaixo 
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as liberdades americanas; calúnia grosseira, mas que tem sido 
espalhada por alguns periódicos estrangeiros e que poderia 
suscitar fatais desconfianças entre os Estados vizinhos e con-
terrâneos." 

"Não será logo conveniente desenganar o mundo inteiro 
que o Brasil nada tem com a Santa Aliança, nem com os 
projetos liberticidas do gabinete espanhol, que a Independên-
cia e Constituição são os ídolos da nação brasileira, e que 
não haverá sacrifícios a que ela se não sujeite para os manter 
invioláveis como os únicos penhores da sua estabilidade e 
segurança?" 

Para evitar porém maiores discussões sobre a dureza do texto, envia 
emenda propondo uma formulação mais branda. 

12 de maio de 1828, t. I, p. 51-52. 

N.&C. 

Estava em discussão o § 3.0 do voto ele graças que dizia: 

"A Câmara dos Deputados cordialmente se congratula com V. M. 
Imperial, com os governos do Novo e Velho Mundo; e hem longe de 
dar valor, ao obsecado emperramento da Corte de Espanha, assento do 
erro e do despotismo, folga que ela retarde este ato de dever e de jus-
tiça, até que iluminado o seu entendimento pelas luzes da razão e ela 
verdade. profira dignamente o reconhecimento da nossa Independência 
e da nossa regeneração e entre na escala das amigas da liberdade ameri-
cana". Na sua emenda, D. Romulclo propunha o texto seguinte: 

"Quando o clarão da liberdade afugentar as trevas que têm obse-
cado este infeliz Governo, ele saberá apreciar os nossos direitos, e ambi-
cionará uma amizade que hoje despreza na sua inflexível obstinação". 
(Anais, I, 53). O texto da Comissão foi aprovado (Anais, I, 62) . 

28/9 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

É inteiramente favorável à resposta à Fala do Trono: 

[ ... J "Deve passar o projeto da Comissão e, a emendar-se, 
há de ser para mais forte. Tudo quanto se diz de Fernan-
do VII é pouco. Ele, pelos seus crimes, se tem feito mere-
cedor de muito mais, nem se tema comprometimento algum, 
porque, longe de nos poder fazer mal, nenhum caso fani das 
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verdades que se lhe disser. A sua consciência está surda e 
tem feito aliança com o crime. 

Ouvi relatar entre as atrocidades do tigre, Fernando VII, 
que pagara mal ao general que o aclamara absoluto. Se esse 
monstro pudesse ter virtudes, se pudesse praticar uma só 
ação boa, eu diria que nisso obrou bem. Se outro tanto por 
cá houvesse, não apareceria esse juiz de fora, hoje ouvidor, 
pedindo o absolutismo e falando em inauferíveis direitos. Mas 
como Fernando VII nada obra senão por inimizade ao gê-
nero humano, a quem faz guerra desapiedada, eu o· condeno 
por esse mesmo a to. " 

Declara ter horror a qualquer rei absoluto. Vota pelo texto elabo-
rado pela Comissão, porque 

[... ] "de um déspota pouco é quanto se disser." 

12 de maio de 1828, t. I, p. 54. 

N.&C. 

Fernando VII (1784-1833), fora aclamado rei em 1808, mas tivera 
logo que abdicar, devido à intervenção de Napoleão que o manteve pre-
so até 1813. Voltou à Espanha em 1814, aboliu a Constituição Liberal 
e depois de vários reveses, pôde, com o auxílio da mesma França em 
1823, impor um regime absolutista. Foi durante o seu reinado que se 
tornaram independentes as colônias espanholas da América Latina. O 
Pe. Dias volta a reiterar suas críticas veementes ao déspota Fernando 
VII, excluindo porém d,elas os espanhóis que têm resistido ao absolu-
tismo. 

Na sua opinião, o Brasil não deve andar "mendigando" de outras 
nações tratados de reconhecimento de sua independência. 

Assim como os Estados Unidos, podemos passar sem isto: 
[... ] "Esta mania de fazer tratados é daquele depravado ministério, 

que tanto mal tem feito ao Brasil." Não há o que se u·atar com um 
absolutista (Anais, 1, 59) . 

Era então ministro do Império Pedro de Araújo Lima, pernambu-
cano (1793-1870), mais tarde chefe do Partido Conservador, um dos ho-
mens públicos que maior número de cargos ocupou nos dois reinados, 
e por cujo desempenho recebeu o título ele marquês ele Olinda. 

Na mesma época, era ministro dos Estrangeiros João Carlos Augus-
to de Oeynhausen Gravenlmrg, marquês de Aracati, português de nasci-
mento, que depois de exercer Yários cargos públicos no Brasil, voltou 
a servir sua pútria de origem, morrendo como governador de Moçambi-
que, em 1838. 
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28/10 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Critica a não observância das leis que já há muito foram sanciona-
das por S. M. o Imperador. A não execução das leis, tanto civis como 
criminais, causa o maior transtorno no andamento e prosperidade de 
uma nação. Exemplifica com a resolução sobre o casamento, que não 
tem sido posta em vigor. 

Por esta razão, não aprova a passagem da resposta à Fala do Trono 
que se refere ao assunto. 

14 de maio de 1828, t. l, p. 7'1. 
N.&C. 

O texto da resposta em discussão é o seguinte: [ ... ] "E conquanto 
conheça a Câmara dos Deputados a urgência de continuar igualmente 
a regular o poder Judiciário, segundo os princípios luminosos <la Cons.-
tituição, não pode também deixar de repetir que a falta de execução 
das leis, bem como a corrupção moral, restos fatais do absolutismo, são 
a causa da exorbitância do püder Judiciário e dos males que gTavitam 
sobre os súditos de V. M. Imperial, na mor parte do Império." 

28/11 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apóia o requerimento da Comissão Eclesiástica pedindo esclareci-
mentos ao Governo. Os esclarecimentos, de fato, embora não alterando 
o juízo da Comissão sobre a bula, poderão modificar as medidas que 
se hajam de propor. 

16 de maio de 1828, t. I, p. 83. 
N.&C. 

Tratava-se da bula da Santa Cruzada que prorrogava por mais 6 
anos certos privilégios e isenções. concedidos ao Brasil. O Governo sub-
metera a bula à apreciação da Câmara e esta, através da Comissão Ecle-
siástica, pede esclarecimentos ao Governo: 

A Comissão quer saber: 1) A soma que se estipulou com a Cúria Ro-
mana durante a sexênio findo. 2) Se já foi paga a dívida anterior exi-
gida pela Cúria sem a qual a nova bula ficaria nula. 3) Se se conven-
cionou a soma da nova bula. 4) Que aplicação tiveram os produtos da 
bula (73). 

Vasconcelos opõe·se veementemente ao parecer. A Câmara deve ne-
g;ir a aprovação pura e simplesmente. A bula é ilegal. "É uma bula 

(73) Ver a rcspeit,o: AMf:RICO JACOBINA LACOMBE, cm: MARCOS CAR-
NEIRO DE MENDONÇA: llrdzes dn fon1111çrio administrativa do Brasil, Rio de Ja-
neiro, Instituto Histórico e C.F.C., p. 517, vol. II. 
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simoníaca em toda a extensão da palavra." D. Marcos também apóia 
o requerimento (Anais, I, 83). 

A resposta do ministro permitiu a elaboração do parecer da Co-
missão Eclesiástica a 25 de junho de 1828, (Anais, II, 191). 

28/12 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Volta a repetir que, no momento oportuno, dará sua opinião sobre 
a bula. Por ora, trata-se somente dos esclarecimentos solicitados pela 
Comissão. Previne entretanto desde logo que 

[ ... J "não se trata de imposto ou taxa que a Santa Sé Apos-
tólica ponha sobre o Brasil, sem o consenso do Governo." 

16 de maio de 1828, t. I, p. 84. 
N.&C. 

O deputado May acabava de analisar o conteúdo da bula, concluin-
do que ela era uma imposição de taxas de contribuição. Com sua inter-
venção, D. Marcos pretende evitar um pré-julgamento do conteúdo da 
bula. 

28/13 JOSÉ CUSfJ'óDIO DIAS 

"Pela Constituição pertence ao Executivo o direito de 
declarar a guerra; mas a prudência aconselha que se não 
use desta atribuição sem prévio exame da opinião nacional. 
E fez isto o ministério? Todo o mundo sabe as condições com 
que a Cisplatina se encorporou ao Império, e sabe-se o bom 
Governo que para lá mandaram." 

Insinuou-lhe um µiinistro que pedisse o absolutismo, 
premiando aos que tiv~ram a pouca vergonha de o fazer, e 
daí todas as desordens. Era preciso chamar às contas esse mi-
nistro ou o Ministério ele então. 

Eu estou que toda a culpa da guerra, toda a culpa da 
sua má direção é da parte dos nossos bons ministros que 
nos fizeram o presente das Comissões Militares, nada sabiam, 
nada fizeram ... 

16 de maio de 1828, t. I, p. 88-89. 
N.&C. 

A intervenção se insere em meio ao debate relativo à resposta à 
Fala do Trono, durante o qual fora mencionada a gu·erra com a Argen-
tina, a propósito da Cisplatina. 
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O ministro que insinuara o absolutismo é Lúcio Soares Teixeira de 
Gouveia. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS28/14 

Fala contra a continuação da guerra. 

''Não posso mais falar porque a indignação pode me levar 
a excesso. " 

Discorda do trecho da Fala do Trono que afirma estar a nação 
feliz. Na s.ua opinião, os negócios do interior não podiam ir pior, so-
bretudo nas províncias do Norte isoladas e reduzidas à metade de sua 
população, e continua: 

[... ] "Os empréstimos de Londres estão-se pagando; a 
dívida de Portugal está-se pagando; o banco ou banca-rota 
faz dividendos e há de se dizer que estamos felizes? Maldita 
felicidade!" 

[... ] "Nós estamos muito mal. Ainda não vi um exem· 
pio de se castigar esses violadores da Constituição. Nós só 
temos Constituição de direito e não de fato. Tudo vai muito 
1nal." 

16 de maio de 1828, t. I, p. 90. 
N.&C. 

A resposta à Fala do Trono endossara de certo modo a afirmação 
Imperial, no trecho em que dizia: [ ... ] "V. M. Imperial reconhece e pu-
blica que a tranqüilidade do Império é fruto precioso da consolidação 
do sistema monárquico representativo e a Câmara dos Deputados tem 
a glória de afirmar a V. M. Imperial que, marchando o Governo reli-
giosamente e à luz da Constituição". [ ... ] 

É esta passagem que o Pe. Dias visa na sua intervenção. 

28/15 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

"Estou admirado de ouvir dizer nesta Câmara que a 
criação de autoridades próprias e locais não podia fazer bem 
algum à Comarca do Rio Negro." Se isto fosse verdade, 
dever-se-ia admitir que tanto os americanos do Norte como 
os brasileiros argumentaram muito mal ao justificarem a ne-
cessidade da independência sobre os inconvenientes das au-
toridades longínquas e as dificuldades dos recursos dos povos 
que os iam mendigar a duas mil léguas de distância. 
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Quanto a dizer que tornar a Comarca do Rio Negro em província 
seria desgraçá-la sob a prepotência de um Comandante das Armas, per-
gunta: 

[... ] "E como está presentemente governado o Rio Ne-
gro? Não é por um comandante militar que substituiu os 
antigos governadores e que, com a Força Armada à sua dis-
posição, pode praticar quantas violências quiser, sem ter bar-
reira alguma que se lhe oponha?" Seria portanto um bene-
fício para a comarca oferecer-lhe "a garantia de autoridades 
que possam contrabalançar a exorbitância do poder militar." 

Não aceita igualmente o argumento da escassez das rendas da co-
marca, que não poderia arcar com os ordenados das autoridades que se 
pretende criar. Segundo seus dlculos, o acréscimo de despesas seria ape-
nas de 16 a 20 mil cruzados. Considera tal quantia irrisória, se com-
parada à felicidade que trará à extensa comarca. 

Quanto à Junta da Fazenda, acredita que a mesma poderá ter suas 
funções desempenhadas por um provedor ou autoridade semelhante. 
Além do mais, sendo bem escolhido o novo presidente, em breve me-
lhorarão as rendas da província a ponto de fazerem face às despesas. 
Cita o exemplo da administração de Manuel da Gama Lobo (74). 

O Pará e o Rio Negro são: 

[... ] "Como o depósito onde a Providência reuniu todas 
as maravilhas da criação." 

Menciona os excelentes vegetais que oferecem os bosques e as mar-
gens do Rio Negro (75), especialm~nte a abundância da quina, melhor 
que a do Peru. 

No tocante à população, lembra que também outras províncias do 
Império ao se constituírem como tais não contavam com uma população 
mais numerosa do que a atual do Rio Negro. Tal foi o caso da Pro-
víncia do Pará. 

[... ] "A pos1çao qo Rio Negro é importante devido à 
sua proximidade com os fü.tados confinantes e fronteiros e 
pela imnesa distância qa capital do Pará. Além disso, a po.-

(74) Ver a respeito: VARNHAGEM: História Geral do Brasil, 4.ª edição integral. 
São Paulo, 1953, Torno II, p. fJ:í. 

(75) Tais riqueza~. hoje mais conhecidas e talvez menos valorizadas, foram exaus-
tivamente cadastradas no excelente trabalho da Irmã GABRIELLE COGELS: "A inte-
gração da Amazónia e a racionaliwçrío do extrativismo", prefaciado por ARTUR CESAR 
FERREIRA REIS. Coleção: Temas Brasileiros I. Instituto Brasileiro de Desenvolvi-
memo (!BRADES), São 'p;mlo. Editora Loyola. 1972, 171 págs. 
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pulação daquela comarca marcha cm progressivo crescimento 
e quando ali existir um Governo criador, [... ] não só con-
correrão os estrangeiros industriosos a aproveitar-se ele seus 
benefícios, mas os mesmos brasileiros de outras províncias 
menos favorecidas levarão para ali os sem; capitais e irão bus-
car os superabundantes recursos que ela oferece" [ ... ] 

"Assim é de esperar que, mediante os desvelos destas 
novas autoridades, a população do Rio Negro contrabalan-
çará à da Província do Pará, não só pela redução dos ~elva
gens à vida social, mas sobretudo pelo melhoramento da sorte 
dos índios já cristianizados, hoje dispersos e errantes pela 
bárbara perseguição que sofreram sob os últimos governadores 
da referida comarca." [... ] 

O problema dos índios, embora não pareça, tem relação 
direta com a criação de uma nova província, porque: [... ] 
"não é crível que debaixo dos olhos de um presidente cheio 
de humanidade e de um Conselho mimado de verdadeiro 
patriotismo, se cometam tais violências favorecias pela dis-
tância que quase sempre anima o crime e produz a impu-
nidade." 

Compara a situação do Rio Negro inclusive com doutros domínios 
portugueses cujas populações são ainda mais reduzidas. 

Vota pois que o projeto passe a 2.ª discussão e finaliza repetindo 
as palavras elo deputado Paula e Sousa: 

"Os governos são feitos para os povos e não os povos 
para os governos." 

17 de maio ele 1828, t. I, p. 93-94. 

N.&C. 

O projeto ele elevação à província da Comarca do Rio Negro fora 
apresentado à Câmara pelo próprio D. Romualdo a 27 de maio de 1826. 

No início de sua intervenção, ele refuta o Pe. Dias que acabara de 
afirmar que o;;. governadores eram um mal (Anais, I, 73). Passa depois 
a responder às outras objeções ao projeto. É interessante sua observação 
sobre a importância estratégica da nova província, bem como sua con-
vicção relativa às pO·tencialidades da Amazônia. Nota-se ainda como é 
antiga a preocupação da Igreja pelo problema do índio, que já então 
era vítima das mais cruéis espoliações. 

A Comarca do Rio Negro só foi elevada a província a 5 de setem-
bro de 1850, pela lei 592. O projeto de D. Romualdo levou um quarto 
de século para ser aprovado, mas o velho pioneiro da Amazônia ainda 
teve a alegria de vê-lo aprovado. 
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Manuel da Gama Lobo de Almada fora governador do Rio Negro, 
nomeado em 1798, falecendo no ano seguinte. Fizera excelente adminis-
tração, numa fugaz autonomia. O projeto passou à segunda discussão 
(Anais, I, p. 95) : 

28/16 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

[... ] "O Brasil admite no seu seio homens de todas as 
seitas e todos os estrangeiros podem vir residir no Brasil, e 
só serão excluídos aqueles que professam os conselhos evan-
gélicos? [ . .. ] Que se pretenda não se instituam novas corpo-
rações estrangeiras, sem o consenso do Governo, isto eu en· 
tendo, mas que sejam excluídos todos os estrangeiros, só por-
que seguem os conselhos evangélicos, não entendo nem posso 
admitir." 

17 de maio de 1828, t. I, p. 95. 

N.&C. 

A intervenção se insere no debate relativo a um projeto-de-lei que 
pretendia regular o estatuto das ordens e congregações religiosas no 
Brasil. Visa a combater diretamente uma emenda que fora apresentada 
nos seguintes termos: "Fica proibida a admissão ou residência não só de 
frades ou congregados estrangeiros, qualquer que seja sua denominação, 
instituto ou hábito, como também, de qualquer nova ordem ou corpo-
rações religiosas." A emenda fora apresentada por Paula e Sousa. Não 
consta dos Anais o texto do projeto, que dará margem a um largo debate. 

28/17 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Que um homem queira ser frade, queira ser jesuíta, 
parecerá loucura no tempo presente; mas nós somos obriga.dos 
a atalhar, porque nem todas as loucuras se consentem. 

Que o homem se entregue à sua devoção, que se quiser 
vá para algum deserto, tudo isto nos pode ser indiferente, 
mas o que eu desejo é que não se ultilize dos bens da nação." 

Afirma não querer ser intolerante, mas confessa desconfiar desses 
homens: 

[... ] "Eles vêm pregando santidade, cheios de mel nos 
lábios, mas com o veneno nos corações e sempre que podem 
não deixam ele fazer mal à sociedade." 
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Depois de observar que em toda desordem há sempre frades pre-
sentes, conclui: 

[ ... J "Portanto, não têm cá negócios no Brasil, não se 
fecham as portas aos estrangeiros. O que não queremos são 
esses barbados que vêm meter medo às crianças." 

17 de maio de 1828, t. I, p. 96. 
N.&C. 

Incrível desrespeito na boca de um sacerdote aos capuchinhos que 
tantos serviços vinham prestando. 

28/18 DIOGO ANTôNIO JTEIJó 

"A emenda não proíbe a ninguém seguir os princ1p10s 
evangéiicos. O que se quer somente é coarctar um abuso e 
o Sr. Bispo do Maranhão sabe muito bem que os estatutos 
dos mesmos frades determinam que não haja frade disperso 
fora de seu convento." 

Continua interpretando a emenda no sentido da proibição da cn-
u·ada de frades isolados, os quais, pelos seus estatutos, podem ser con-
siderados apóstatas e devem ser remetidos para seus conventos. Conclui 
observando que neste ponto todas as nações são escrupulosas. 

17 de maio de 1828, t. I, p. 96. 
N.&C. 

O texto da emenda, acima citado, de modo algum autoriza a inter-
pretação de I<eijó, como o mostra logo a seguir D. Marcos, repelindo 
outras objeções e mostrando a necessidade que tem o Brasil desses fra-
des: "uma vez que ele (o religioso) tenha vindo com licença dos seus 
superiores, não é de nenhum modo apóstata." 

[ .•• J "Quanto ao que disse o outro ilustre deputado sobre os bens 
que eles possam possuir, isto está providenciado pelas leis, porque ne-
nhuma corporação de mão morta pode adquirir bens sem consenso do 
Governo. Por conseqüência as outras reflexões são fora de lugar. De-
mais nós, Sr. Presidente, estamos em grande necessidade desses estran-
geiros para ministrar os sacramentos necessários aos povos, e como ha-
vemos de proibir a sua entrada no Brasil?" 

28/19 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Volta a defender os religiosos estrangeiros. Não vê razões para que 
se proíba o exercício de seus ministérios se trazem licença de seus pre-
lados. 
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Sobre o fato de espalharem opiniões contrárias à Constituição. não 
tem notícia alguma: mas se o fato é verdadeiro, pode ser perfeitamente 
coibido pelas autoridades locais, e nota: 

"Se acaso se trata de uns que estão para Minas, por 
ora o que tenho ouvido deles são muitos elogios, porque eles 
se aplicam à instrução da mocidade; e oxalá que nós tivésse-
mos muitas destas instituições, porque certamente os costu-
mes ganhariam muito, teríamos cidadãos bem educados, ci-
dadãos com uma educação cristã e religiosa, cidadãos morige-
rados, que tenham a religião do coração, e isto é que faz o 
bem do Brasil." 

17 de maio de 1828, t. I, p. 96. 
N.&C. 

D. Marcos responde agora a Paula e Sousa que, em defesa de sua 
emenda, acusara os frades de propagar idéias absolutistas e ultramonta-
nas (Anais, I, 96) . 

Os frades de Minas eram os padres lazaristas portugueses que, em 
1820, tinham fundado o célebre Colégio do Caraça. 

28/20 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

[... ] "Só porque têm hábito são jesuítas? 
conjectura sem fundamento algum, porque pode
ver inimigos da nação vestidos de outro modo." 

Isso é urna 
rão [sic] ha-

N.&C. 
17 de maio de 1828, t. I, p. 98. 

A intervenção vem a propósitQ de uma observação que acabara de 
fazer Pereira de Vasconcelos, dizendo que os frades estrangeiros eram 
"verdadeiros juesuítas" [ ... ] 

Pelas palavras de D. Romualcfo, se pode inferir como era genera· 
lizada a idéia do caráter nefasto d<J Companhia de Jesus. 

Os ataques principais visam os lazaristas do Caraça, defendidos por 
outros deputados. 

28/21 DIOGO ANTONIO FEIJó 

"Ora, quanto têm mudado os tempos! Havia antes uma 
guerra contínua entre os senhores bispos e os frades, mas 
agora ambos se unem para sustentarem a sujeição ao Papa 
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(apoiados) . Até por esse espírito inconstitucional dos senho-
res bispos e arcebispos é que não se quer a admissão dos re-
ligiosos, que vêm de fora do Império e é por isso mesmo que 
não se devem criar mais ordens de tais religiosos." 

Considera-os uma injúria ao clero brasileiro. 

"Eles não têm só por serem estrangeiros mais conheci-
mentos do que os do Brasil; ou então os srs. bispos são os 
culpados por não cuidarem os seus deveres, de modo que fi-
que o clero do Brasil vilipendiado; por esta forma os srs. bis-
pos não podem negar, que há abusos da sua parte, e que 
também os há nestes frades; mas se eles estão em estado que 
precisam reformas, porque se querem criar novas ordens?" E 
além do mais, vêm de Governos absolutos, cujas máximas 
são contrárias ao nosso sistema constitucional e as quais se en-
carregam de propagar nos confessionários. 

Conclui que o projeto deve passar. 

l 7 de maio de 1828, t. l, p. 99. 
N.&C. 

A guerra dos bispos contra os frades fora intensa na Idade Média, 
quando as chamadas ordens mendicantes foram atacadas violentamente, 
mas defendidas por dois dos mais ilustres doutores da Igreja, Santo 
Tomás de Aquino e São Boaventura. 

Continuaram depois as escaramuças, devido à situação de isenção 
dos religiosos com relação aos Ordinários locais. A atitude dos bispos 
brasileiros é interpretada maliciosamente por Feijó inspirado no seu re-
galismo e nas suas prevenções contra Roma. 

28/22 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Defende os frades do Caraça: 

[... J "Que são úteis ao Estado, que ensinam a imensos 
meninos, só em uma escola dessas sei que tem 60 alunos, 4 
homens ocupados na sua instrução; vejo homens que estão 
ocupados somente em ofícios da religião!" 

Não h;í motivo para se pedirem esclarecimentos ao Governo sobre 
suspeitas de doutrinas perniciosas p01· eles pregadas: 

"No bispado de Mariana há um muito bom prelado, se 
estes eclesiásticos fossem prevaricadores, se aliciassem os po-
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vos para defender (76) a ordem pública, não teria o prelado 
de Mariana tomado todas as medidas? Parecem-me pois tais 
esclarecimentos supérfluos e desnecessários." 

Cita o exemplo da Argentina e da Colômbia abertas aos frades es-
trangeiros, e volta a seu argumento: 

"Permite a Constituição que venham para o Brasil os 
estrangeiros que nele quiserem viver, e garante a tolerância 
de cultos; como é pois que havemos de proibir que estes re-
ligosos venham para o nosso Império? 

Às autoridades cumpre vigiar sobre a sua conduta; aos 
bispos cumpre dar as necessárias providências em objetos de 
religião; não sei portanto donde vem um tão grande susto." 

Refere as benemerências dos frades: 

"No arcebispado da Bahia observão-se muitos religiosos 
administrando Igrejas; lá há um frade (Fr. Ludovico) que 
tem catequisado todos os índios do Mossungue e fez uma 
aldeia de mais de 200, ensinando-lhes todas as matérias da 
fé e civilizando outros muitos, os quais não teriam gozado 
destes benefícios se não estivesse lá aquele barbadinho; e que 
sacerdote se sujeitaria a' isto? Um padre não quer-se sujeitar 
a isto, é preciso que hajam homens destes tocados dos princí-
pios do verdadeiro crisfão para tais sacrifícios, para tratar 
da catequese e civilizaçãp dos índios; não sei que haja outro 
meio senão o da religião, pondo-se entre os índios, missioná-
rios e ministros de Deus.; não há coisa que tenha mais força 
para humanizar os homens de que a religião; dizem todos os 
escritores que o socorro maior que a sociedade pode ter, são 
eclesiásticos que façam instruir os povos nas doutrinas cristãs 
e em prova mostrarei o ~xemplo dos índios do Brasil catequi-
sados pelos jesuítas e por outro& religiosos, que se tem man-
dado pregar, como foi o Padre Vieira que fez muitos serviços 
ao Brasil." 

Rejeita também a segunda parte da emenda por supérflua de vez 
que 

"não pode ser levantado um convento sem licença dos bispos 
e do Governo." 

17 de maio de 1828, t. I, p. 100. 

(76) Deve tratar-se de um erro do ~aquígrafo que entendeu "defender" cm vez 
de "ofender". 
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N.&C. 

Os padres do Caraça tinham sido duramente atacados, especialmente 
por Pereira ele Vasconcelos. O Caraça fora aberto cm 1820, quando os 
Padres Lazaristas portugueses foram empossados nas terras e herança do 
Irmão Lourenço ao rei D. João VI. Em 1835, já contava com mais de 
1.000 alunos. Mais tarde, já sob a direção dos Padres Lazaristas fran-
ceses, ali funcionou também o Seminário Maior da diocese de Mariana. 
Foi talvez o mais célebre estabelecimento de ensino secundário, durante 
todo o Império (77) . 

Continuava em discussão a emenda de Paula e Sousa que acabou 
sendo aprovada cm primeira discussão, na sessão de 19 de maio. 

28/23 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Ainda que sou débil cm conhecimentos metálicos, e em 
teorias de finanças, julgo contudo que é do meu dever de-
nunciar a esta Cámara qualquer abuso que haja nesta matéria. 

Tenho notícia que a sociedade inglesa do Congo Soco 
por meio do seu procurador nesta Corte fez um requerimento, 
em que pediu que se reduzisse o imposto sobre as barras que 
houvesse de exportar para Inglaterra. Até o presente elas pa-
gavam 1003, e este imposto ficou reduzido a 75<70 , com a 
clámula de restituir à sociedade o excesso, no caso de que 
esta Câmara, ou as autoridades do Império determinassem o 
contrário. Ora, isto choca com a minha razão, e julgo que 
a caridade bem entendida deve principiar por casa." 

Apresenta requerimento pedindo ao Governo informações a respeito. 

19 de maio de 1826, t. I, p. 103. 
N.&C. 

O requerimento é aprovado com um aditamento no sentido de que 
se peçam também ao Governo esclarecimentos sobre o pagamento do 
quinto do ouro em espécie, que já tinham sido solicitados. 

28/24 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Eu pasmo à vista das razões que acabo de ouvir! Não 
sei como poderemos gozar da luz no meio <las trevas! 

Por ventura estes esclarecimentos que se pedem, nos põem 
na necessária obrigação de obrar, quando não poss·amos re-
mediar alguma cousa? Esta opinião parece-me de comodista. 

(77) Ver: JOSÉ FERREIRA CARRATO: O Caraça f1ortuguês. São Paulo. 1970. 
2 vols., mimcografaclo. Tese para livre docência. 
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Nós ouvimos na Fala do Trono, que tudo existe em boa 
harmonia; mas vemos de fato o contrário. Logo convém pre· 
caver. 

Eu não esperaria remédio se fosse ainda existente o an-
tigo ministério, não digo por malignidade; mas este novo 
que ainda se pode salvar milagrosamente, deve esperar tudo 
de nós; e se lhe podemos prestar algum auxílio, parece-me 
que o devemos fazer."[ ... ] 

"Esclarecimentos nunca fizeram dano algum: a luz dema-
siada, algumas vezes cega a quem está nas trevas; mas quem 
tiver demasiada vista me de óculos verdes quando não use 
de óculos mais escuros[ ... ] 

(O taquígrafo não percebeu mais) . 

19 de maio de 1828, t. I, p. 105-106. 
N.&C. 

O deputado May solicitara informações ao Governo acerca das ex· 
plicaçõcs que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da França teria 
dado sobre a passagem da fala do Rei Cristianíssimo, na abertura da pre-
sente sessão das Câmaras daquele país. Nela há referência às agressões 
que a bandeira francesa tem sofrido, "sob as incautas oscilações de 
Governos infantes". 

Tais esclarecimentos eram necqssários para que a Câmara pudesse 
fixar suas idéias quanto a possíveis pcrtensões do Governo francês sobre 
indenizações da parte do Brasil. O deputado Holanda Cavalcante pro-
pusera que o requerimento do deputado May fosse enviado à Comissão 
Diplomática. 

O Governo brasileiro, no bloqueio a Buenos Aires, apreendera na. 
vios franceses. O Governo do rei de França ("Cristianíssimo") estava 
reclamando indenização. Vai terminar exigindo-a à força. 

O novo ministério era presididq por Araújo Lima, e tinha, na Pasta 
dos Estrangeiros, João Carlos Augu~to de Oeynhausen, marquês de Ara· 
cati: Teixeira de Gouveia na Justiça e Miguel Calmon du Pin e Almeida 
na Pasta da Fazenda. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó28/25 

Não concorda com o requerimento do deputado May: 

[... ] "Tendo já a fala do Trono informado à Câmara 
de que estamos em paz com as nações da Europa, pedir agora 
informações é duvidar elo que o trono disse." 

19 de maio de 1828, t. I, p. 106. 
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N.&C. 

O Pe. Dias investe logo contra a tese de Feijó: [... ] "A Fala do 
Trono é obra ministerial, e nós não podemos falar contra os ministros? 
Ora, essa era boa!" 

A indicação vai à Comissão de Diplomacia para dar parecer. 

28/26 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Conquanto julgasse o projeto como fruto de um 

"Zelo nimiamente escrupuloso e desconfiado," 

inclinara-se a 

"fazer justiça às intenções do seu ilustre autor, parecendo-me 
que o seu intuito era, que tudo entre nós fosse brasileiro, 
até os mesmos frades." 

Hoje percebe que o objetivo é acabar com os frades sem distinção 
de estrangeiros e nacionais: 

"Pois o que quer dizer, que ninguém possa professar em 
uma religião antes da idade de 50 anos, senão abolir ele fato 
todas as ordens regulares? (Apoiados). Pois bem, nesse caso 
fale-se claramente e com franqueza; diga-se não queremos 
frades -, não se afete a querer conservá-los por um modo 
ilusório, e irrisório que ninguém pode enganar. Eu não sei 
mesmo, Sr. Presidente, aonde se iria buscar o modelo ou 
exemplo de uma tão singular Iegi&lação, a não ser entre 
as reformas do célebre Pedro I da Rússia, o qual parece-me 
ser o umco que se lembrou dessa idade de 40 ou 50 anos, 
sem dúvida com o fim de acabar com os frades do seu Im-
pério". 

Lembra a doutrina do Concílio de Trento que fixa a idade de 16 
anos para a profissão religiosa e argumenta: 

"Se com efeito, a mente do seu ilustre autor não foi 
acabar com os frades, que motivos poderiam determiná-lo a 
prescrever a idade de 50 anos? Seria por julgar mais fácil 
nessa idade o abandono e desprezo do mundo, do que no 
tempo da mocidade? Mas o ilustre deputado que h{i pouco 
deu apoiados sem o pensar, já me preveniu a este respeito 
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e confessou que em uma idade avançada é mui difícil re-
nunciar os prazeres ou largar os hábitos que se tem contraído 
desde os primeiros anos. E na verdade quem duvidará que, 
quando as paixões começam apenas a despontar, quando elas 
ainda se não têm scnhoreatlo do coração, quando os prestí-
gios e as ilusões do século ainda o não têm fascinado e cor-
rompido; quan<lo enfim ainda não existem laços e apegos 
fortes que o prendam à sociedade, ele está mais disposto para 
fazer esse sacrifício e para obedecer à graça de sua vocação? 
pelo contrúrio, qua-nto não deverá ser ele penoso e raríssimo, 
depois que o homem se acha envolvido no turbilhão dos 
negócios, arrastado pelos incentivos da cobiça, da ambição e 
dos prazeres e dominado por longos e inveterados hábitos, 
que formam uma como segunda natureza, a que as forças hu-
manas não podem resistir." 

Não pode admitir que o motivo da exigência dos 50 anos seja para 
permitir maior discernimento: 

"Também me parece mui fútil este motivo, e até está 
em contradição com a pomposa idéia que nos tem dado a 
filosofia dos dpidos e maravilhosos progressos. da espécie lrn-
mana. Esta filosofia que tanto exalta o adiantamento da 
civilização dos órgãos e das faculdades intelectuais que nos 
faz crer, e sem dúvida com alguma razão, que o espírito se 
desenvolve hoje muito mais cedo e compensa em malícia e 
penetração e experiência ele longos anos, esta filosofia enfim, 
que tem levado as suas teorias de perfectibilidade ao ponto 
de entrever em seus belos sonhos a possibilidade e a espe-
rança de se não morrer e de evadir-se a esta lei imut{tvel da 
natureza assim o imaginou Condorcet; quererá fazer-lhe a 
suma injúria de supor que só na idade de 50 anos é que o 
homem terá a necessária capacidade para decidir da sua sorte 
e lançar mão da vida religiosa? Qual será aquele que, ainda 
sentindo-se com a mais forte vocação, queira esperar por uma 
tão remota época, para então se deliberar? É claro que só 
o faria um ou outro, que por ventura desprezado ou maltra-
tado pelo mundo, fosse buscar no claustro a consolação dos 
infortúnios e pezares, oferecendo ao Supremo Senhor de todas 
as coisas os restos de uma vida que o mundo já não queria." 

Mostra como a disciplina fixada no Concílio acautela os eventuais 
riscos de uma profissão imatun1, e conclui: 

"Suponhamos por um momento, que a idade de 50 anos 
é com efeito a mais própria não só pela facilidade do ~-acrifí-
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cio mas também pela madureza e experiência necessárias para 
o acerto de uma tal escolha; perguntarei agora, de que ser· 
virão tão provectos e encanecidos religiosos? Poderiam eles 
habituar-se e tomar gosto aos penosos exercícios do claustro, 
ao ferreT'ho trabalho do estudo e do magistério, às laboriosas 
tarefas do púlpito e confessionário? Poderiam estar prontos 
a toda flora da noite para levarem as consolações da religião 
no leito da morte àqueles mesmos que tanto declamavam 
contra eles? Poderiam enfim prestar os serviços com que auxi-
liam os bispos, ou seja no encargo das missões, ou seja no 
governo e administração das paróquias?" [ ... ] "Deve até fa-
zer-se uma emenda no caso de passar semelhante artigo, e é 
que em lugar de conventos ou mosteiros, se chamem ele ora 
em diante hospitais ou casas de inválidos, porque realmente 
é o que virão a ser tais depósitos de velhos e doentes." 

19 de maio de 1828, t. I, p. l 08·109. 
N.&C. 

Acabava de ser aprovado o art. 2.0 do projeto sobre a admissão nas 
ordens religiosas. Entra em discussão o art. 3.0 que exigia 50 anos para 
a profissão religiosa. É a ela que se opõe D. Romualdo, a quem logo 
pretende revidar Feijó. 

28/27 DIOGO ANTONIO FEIJO 

Contesta os argumentos de D. Romualdo contra o artigo cm clis-
cusão. Sustentar que mais convém admitir para religiosos as cnanças 
que os homens de maior idade é uma 

"teoria que tem contra si a prática de todos os séculos! E 
sustentada quando há um clamor geral contra esses estabe-
lecimentos de religiosos? E será por que eles são muito bons? 
Como é possível, que se possa sustentar a conveniência de 
admitir ao claustro um menino de 16 anos? [ ... ] (o ilustre 
deputado não foi ouvido por algum tempo até que disse),. 
porque desde o momento em que cada um professa, fica li-
gado a todas as funções e encargos da religião. " 

"Entre nós observa-se que sem ter a idade ele 25 anos 
um jovem não é senhor de seus bens; e com a de 16 anos 
há de ser senhor ele ceder a sua liberdade, e por toda a sua 
vida?" 

Rebate os exemplos citados do Evangelho apresentados pelo Sr. Ar-
cebispo com outras referências à Sagrada Escritura: 



"Não se lembrou o sr. Arcebispo que São Paulo, quan· 
do as viúvas eram admitidas à Igreja conheceu que elas não 
guardavam sempre a devida honestidade, e que por isso de-
terminou que só fossem admitidas tendo a idade de 60 anos? 
Eu entendo que nós vamos curar o mal da nossa socieda-
dade, e nem eu sustento esta doutrina pelo lado da popu· 
lação; eu desejo a felicidade desses mesmos que já estão nos 
claustros, e daqueles que houverem de entrar; porque o h0-
mem de 50 anos (como se disse) tem uma natureza mais 
viciosa. Afirmar isto é na verdade não conhecer a natureza 
humanal" 

19 de maio de 1828, t. I, p. llO. 
N.&C. 

Entre os deputados que eram padres, Feijó foi o mais vigoroso de-
fensor do projeto sobre frades estrangeiros. A ironia de D. Romualdo 
sobre os provectos de 50 anos deve ter-lhe ferido os brios, porque então 
Feijó não estava longe desta idade. Nascera em 1784. 

Feijó pode pretender conhecer melhor a natureza humana, mas é 
verdade que sua argumentação é falaciosa. Entre 16 e 50 anos a distân-
cia é grande, e não se vê por que os inconvenientes apontados contra a 
entrada aos 16 anos só pudessem ser corrigidos aos 50. Além disso a 
referência ao texto de São Paulo é positivamente uma distorsão. Não 
se tratava então de modo algum de profissão religiosa. Lino Coutinho 
também interfere no debate, em 'apoio a Feijó, que leva D. Romualdo 
a nova intervenção. 

28/28 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

"Apesar de que eµ não queria falar mais nesta matéria, 
sou obrigado a dizer ainda alguma coisa, porque vejo que 
se torceram algumas das minhas proposições e procurou-se 
dar-lhe um sentido absurdo, para facilmente se combaterem; 
e até fui taxado de herético. 

Disse o ilustre deputado que eu fazia como inseparável 
do catolicismo a existência das ordens religiosas. O que eu 
disse foi que a disciplina estabelecida pela Concílio de Tren-
to, que marca a idade de 16 anos, achava-se em vigor entre 
todas as nações católicas: e que apesar dos soberanos cató-
licos haverem projetaqo algumas reformas, elas não se pu-
deram verificar. 

Também me atribuiu o dizer, que se deviam escolher 
moços de l6 anos, por9ue estes homens estavam puros; quan-
do eu somente fiz o paralelo, ou comparação entre os hábitos 
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adquiridos na idade de 16 anos e os adquiridos na idade <le 
50 anos; e isto porque o ilustre deputado há pouco acabava de 
dizer que era impossível que o homem de 50 anos rompesse 
por todas essas prisões, que pelos hábitos contraíra; o que 
é um fato fundado na experiência." [ ... ] 

"O exemplo do moço do Evangelho, em que o ilustre 
deputado me quer atribuir uma heresia, ou não foi enten-
dido, ou foi invertido; porque eu não disse que Jesus Cristo 
tinha criado ordens religiosas, pois que essas corporações se 
criaram depois de restituída a paz à Igreja para salvação 
das almas. Falou ultimamente o ilustre deputado sobre a 
conversão dos pecadores, e eu digo que depois de muito arrei-
gados os vícios, é preciso uma graça extraordinária; mas aqui-
lo que é extraordinário não serve de base a uma lei, porque 
os legisladores devem fundar-se sobre fatos ordinários, e neste 
caso é preciso que a graça faça um esforço para vencer a 
obstinação do pecador." 

19 de maio de 1828, t. 1, p. :l. 
N.&C. 

Fora D. Romualdo quem se referira ao exemplo do jovem do Ev<m-
gelho. Feijó distorcera o exemplo e na mesma linha falara. Lino Ç~u, 
tinho. É estranho como a discussão de uma lei se perdia cm sutilezas 
exegéticas. 

28/29 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 
:n 

Em sucessivas intervenções, D. Marcos responde a argumentos le-
vantados em defes.a do projeto-de-lei sobre admissão nas ordens religiosas. 

"A Constituição garante a todo cidadão o direito de se-
guir a profissão que quiser. Portanto, qualquer moço em 
qualquer idade pode escolher qualquer estado. A Constitui-
ção garante também aos religiosos o foro de cidadão". 

Não compete à Câmara deliberar sobre pontos de disci-
plina definidos pelo Concílio de Trento. Por outro lado, não 
vê vantagens em conventos cheios de velhos (Ana.is, 1, 113). 

Vota portanto contra o artigo. 

O fato de não poderem os frades ser eleitores não é n 1-

tério suficiente para que não sejam considerados cidadüos. 
Muitos outros cidadãos não podem ser eleitores., pnr cxem-
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plo os que não têm os 100$000 de renda exigidos pela Cons-
tituição. 

Por outro lado, pela lei de 20 de outubro, são admitidas 
enu·e nós até as sociedades secretas. Todos os cidadãos no 
Brasil podem se organizar em associações. Por que então a 
discriminação com uma associação religiosa que prega o Evan-
gelho? (Anais, 1, 113). 

Algumas ordens religiosas estão de fato sujeitas a pre-
lados estrangeiros. Mas, neste caso, compete ao Governo im-
petrar do Papa uma bula que libere da dependência de pre-
lados estrangeiros as ordens estabelecidas no Brasil. Tal as-
sunto é da competência do Santo Padre (Anais, I, 114). 

O Papa é o prelado de todos os religiosos e rege a <li:;.. 
ciplina de toda a Igreja. Portanto, a obediência a este ou, 
àquele prelado, sem que seja interposta a autoridade da Sé 
Apostólica, não é legal (Anais, I, 115). 

19 de maio de 1828, t. I, p. 115. 
N.&C. 

O art. 3.0 do projeto proibindo a entrada de frades estrangeiros foi 
aprovado nesta mesma sessão. Proibia que as ordens religiosas existen-
tes obedecessem a chefias localizadas no estrangeiro. 

28/30 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

É de opm1ao que os presidentes de províncias concorrem muito 
para o atraso das eleições, 

"crime horroroso que ~nerece castigo exemplar." 

Não concorda assim com a pena de 4 anos, pela possibilidade de, 
uma vez cumprida, retornar ao cargo a mesma pessoa. 

Apresenta assim uma emenda: 

"Seja perpetuamente inábil para emprego o presidente 
que assim obrar e que além disso tenha uma multa." 

E dá razão: 

"Ao avarento castiga-se na bolsa, e ao ambicioso tolhen-
do-lhe os meios de galgar altos emprego~." 

20 de maio de 1828, t. I, p. 120. 



N.&C. 

É aprovada a emenda, salva a redação. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS28/31 

Aprova a emenda do Sr. Maia e acha que devia ter execução rela-
tivamente aos que fossem demitidos depois de nomeados. O cidadão que 
obtém a maioria dos votos de sua Pátria 

"deve se sacrificar por ela; pois se ele fosse recrutado para 
um exército bastar-lhe-ia dizer que não queria? Se pois a elei· 
ção para representante da nação é a mais honrosa, qualquer 
cidadão uma vez eleito deputado deve assistir aos trabalhos 
da sua Câmara, se não tiver legítima impüssibilidade; e mui-
tas vezes os que faltam são os ricos, que querem estar à vista 
do seu Dem., que é o seu dinheiro; ou aqueles que têm em-
pregos pingues." 

Vota pela emenda, desde que se lhe acrescente a ressalva: 

"Depois que ele for eleito deputado." 

E acrescenta: 

"Enquanto a dizer o ilustre deputado que entre nós não 
se compram pessoas com dinheiro; respondo ao ilustre depu-
tado que se engana; pois que mesmo entre nós temos exem-
plos; eu tenho visto elegerem-se nas províncias homens que 
nunca ali tinham sido conhecidos, homens indignos, que eu 
não queria nem para os meus lacaios; e diz o ilustre depu-
tado que isto é comprar? É comprar a opinião." 

22 de maio de 1828, t. l, p. 134. 
N.&C. 

A emenda do Sr. Maia era a seguinte: "O que for eleüo senador não 
poderá escusar-se, mas se der a sua demissão, só se lhe poderú ser admi-
tida por um ato do Poder Legislativo, verificados urgentes motivos e o 
que for eleito deputado poderá escusar-se se jú tiver servido uma legis-
latura." Quanto à venalidade das pessoas, responde a Cruz Ferreira que 
acabara de afirmar que isso acontece na Inglaterra, mas não no Brasil. 
Em intervenção ulterior, o Pe. Dias aprova a multa de 800$000, porque 
"não estamos aqui congregados cm lugar de acontecer indulgências, mas 
estamos em lugar de fazer justiça." [... ] porque a pena, por maior 
que ela seja, nunca há de cair sobre homens de bem" (Anais_, I, 138). 



JOSÉ CUSTóDIO DIAS28/32 

Lembra o que houve, em 1826, com os soldados do Ceará enviados 
a essa Corte, por um Comandante de Armas merecedor do desprezo 
público. 

"Um barão desses novos, o barão de Parnaíba, acaba de 
fazer a mesma atrocidade. Embarcou um número extraordi-
nário de recrutas em um vaso podre, remetendo-os para esta 
Corte, com toda a pressa, como se para matar homens devesse 
haver pressa: 60 dias estiveram embarcados, morrendo neste 
espaço 113 homens até que arribou a embarcação ao Mara-
nhão; não sei se feliz ou infelizmente, porque quer lá fiquem, 
quer venham para esta Corte, hão de marchar para o degola-
douro do Sul, onde tem ido acabar a tropa brasileira, entre-
.tanto que os estrangeiros ficam no quartel da saúde." 

Acha absurdo que esses monstros permaneçam impunes. Manda à 
Mesa uma indicação, propondo que se peçam ao competente ministro 
esclarecimentos sobre as providências que tem dado a respeito do: proce-
dimento do barão de Parnaíba, na remessa de recrutas a essa Corte. 

24 de maio de 1828, t. I, p. 158. 
N.&C. 

O barão de Parnaíba era Manuel de Sousa Martins (1767-1856), 
natural de Oeiras. Participou da campanha de Independência do Piauí 
e do Maranhão; conspirou contra o governo provincial do Piauí, cujo 
governo assumiu de 1823 a 1843, com uma breve interrupção de 1829 
a 1831. 

28/33 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Defende a aprovação do artigQ, baseado na seguinte razão: 

"Eu quero que o deputado seja isento de toda a tenta-
ção, além de que o ser deputado é a maior graça que há, e 
tudo o mais para mim ~ cinza, é terra. " [... ] quem é repre-
sentante da nação "tem reconcentrado em si todas as honras." 

Se não for capaz de prestar a vida pela nação, não é 
digno de estar sentado aqui; é melhor que vá para sua casa: 

"O artigo deve passar, principalmente enquanto se não 
consolidar perfeitamente a Constituição dos povos; devemos 
estar alerta assim como o piloto em um ternporal, são pre-



cisas medidas fortes; eu tenho visto erigirem-se esses cano-
nistas mostran<lo que a Constituição é contr:'tria à religião, e 
fazem todas as caratonhas, e se um homem não tiver coragem 
lá se vai; e se nós não sustentarmos a Constituição apesar 
de todos os perigos, estaremos em anarquia; e de duas uma, 
ou Constituição ou anarquias, porém a anarquia é de dar 
pancada a torto e a direito; e eu se levar alguma lambada, 
farei o mesmo. " 

24 de maio de 1828, t. 1, p. 164. 
N.&C. 

Tratava-se do artigo aditivo apresentado por Paula e Sousa: "Os 
deputados que, enquanto o forem, aceitarem qualquer emprego ou gra-
ça do Governo, perderão por este seu lugar de deputado, que será 
substituído pelo suplente." Com expressões menos triviais, o Pe. Fer-
reira de Melo defende o artigo, por razões políticas. 

"E como se diz que não podemos pôr todas as cautelas para que o 
Governo não arraste ao seu partido a qualquer deputado? É preciso que 
cortemos pela raiz todos os meios de que o Governo possa lançar mão 
para estorvar o andamento da Constituição e uma das mais eficazes 
medidas que podemos tomar é proibir que qualquer deputado possa re-
ceber graças do Governo, durante o seu emprego" (Anais, l, 165). 

28/34 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Todos os princípios e argumentos que se fizeram e 
tudo quanto se alegou com a Constituição, é para mim frí-
volo e não me convence. Esta lei não é retroativa. Os agra-
ciados não hão de ser punidos. Hão se ser punidos no dia 
em que forem agraciados e se desviarem dos seus deveres. 
Nós temos traidores que os não posso apontar agora, mas cu 
o farei quando tiver os documentos da oposição que a Cons-
tituição tem tido. E não temos nós visto agraciados os maio-
res inimigos da Constituição, os capuchinhos, os jesuítas, os 
teólogos de água doce?" 

Não concorda com as contemplações com deputados que forem áe-
clarados contra o sistema. Votará assim por todas as emendas, por re· 
conhecer sua· necessidade. 

24 de maio de 1828, t. I, p. 165. 
N.&C. 

Foi aprovado o artigo aditivo de Paula e Sousa e rejeitadas todas 
as emendas. 
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JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 28/35 

Não duvida que o requerimento seja justo. Sua dúvida se refere à 
Comissão a que deva ser remetido. 

[... ] "É necessário ter isto muito em vista: um prelado quando é 
absolutista arrasta após si um número infinito de fanáticos." 

29 de maio de 1828, t. I, p. 178. 
N.&C. 

Refere-se ao requerimento do deputado Antônio Joaquim de Moura, 
pedindo ao Governo informações sobre o bispo de Cochim, nomeado 
para Pernambuco. 

Refere·se a D. Frei Tomás de Noronha e Brito, dominicano, bispo 
de Cochim, na índia, indicado por D. Pedro I para o bispado de Olin-
da, a 12 de maio de 1823. Era português, mas estando no Rio de Ja-
neiro como deputado às Cortes pela índia na época da Independência, 
aderiu a ela e adotou a nacionalidade brasileira (78) • 

Governou o bispado como vigário capitular até a confirmação pelo 
Papa Leão XII em maio de 1828. Resignou a mitra e retirou-se para 
Portugal. Foi depois diretor da Faculdade de Direito e faleceu em Per-
nambuco. 

28/36 .JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

Apresenta dois requerimentos para os quais pede urgência: 

"Requeiro que das competentes autoridades se exija um 
fiel relatório dos novo& titulares, com a expressa declaração 
dos que têm pago os novos direitos e impostos das chance-
larias." 

"Requeiro que se exija do ministro da Fazenda uma exa-
ta relação dos empregados que têm acumulação de ordena-
dos ou quaisquer pensões por diferentes empregos." 

30 de maio de 1828, t. I, p. 189. 
N.&C. 

O primeiro requerimento é aprovado. Para apoiar o segundo, o 
Pe. Custódio Dias cita o exemplo do visconde de Cairu, que acumula 

(78) Ver: CLôVIS BEVJLAQUA: História da Faculdade de Direito do Recife. 
Rio de Janeiro, 1972, vol. I, p. 113. Ver também: PEREIRA DA COSTA: Anais 
Pernambucanos. VIII, 1962, p. 425. 
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diversos empregos. Cairu, José da Silva Lisboa (1756-1835), conselheiro 
de D. João Vl, iniciador <los estudos de Economia Política, no Brasil, 
onde vulgarizou e aplicou as idéias de Adam Smith, de fato acumulara 
um número considerável de cargos, dos quais, aliás, se aposentou exata-
mente em 1828. San Tiago Dantas o chamou "o protagonista de sua 
época" (79). O minís.tro da Fazenda era Miguel Du Pin e Almeida, 
substituído, poucos dias depois, por José Clemente Pereira. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS28/37 

O único remédio eficaz, nas atuais circunstâncias, é decretar que: 

[ ... ] "O Banco seja doravante considerado como um nc· 
gociante falido de má fé e que nenhuma operação faça, pois 
que todas elas redundam em proveito de meia dúzia de ho-
mens que ali enriquecem." 

A nação é prejudicada com a depreciação que vêm so-
frendo as notas do Banco, pela falta de troco em metal, e 
no entanto, os acionistas do Banco vão recebendo juros de 
um capital imaginário. 

30 de maio de 1828, t. 1, p. 190. 
N.&C. 

A intervenção vem a propósito de um requerimento da Comissão 
de Fazenda, pedindo esclarecimentos ao Governo sobre a situação do 
Banco do Brasil . 

28/38 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Os fatos não se passaram da maneira sugerida pelo Sr. Clemente 
Pereira. Não foram os beneditinos que tinham requerido uma bula 
p:>ra a separação; foi o Governo quem se encarregara de suplicá-la à Sé 
Apostólica: 

[... ] "E isto por um requerimento que esses frades fi. 
zeram ao Governo, que não fez mais que interceder com a 
sua alta proteção . " 

O Governo não pode interferir na relaçã:o entre esses religiosos e 
seus superiores, proibindo aqueles de prestar obediência a estes. 

(79) Cf. San Tiago Dantas. Figuras do Direito. Rio de Janeiro, 1962. 
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Quanto à sugestão que o Governo retirasse o seu beneplácito, seria 
invadir a autoridade espiritual, que compete ao Papa e não ao Governo 
civil. 

Manifesta pois sua adesão à emenda do Sr. Arcebispo da Bahia, 
autorizando o Governo a interceder por essa separação. 

30 de maio de 1828, t. I, p. 194. 
N.&C. 

Em discussão o artigo aditivo ao projeto-de-lei que proibia a admissão 
de ordens religiosas no Império. 

A separação a que se refere o texto visava a conferir autonomia à 
Congregação Beneditina do Brasil, destacando-a da Congregação de Por-
tugal. 

A autonomia da Congregação Beneditina Brasileira em relação à 
Portuguesa foi à Santa Sé pelo abade Francisco de Santa Tereza Macha-
do e reiterada pelo seu sucessor Antônio do Carmo. O ministro de Es-
trangeiros, marquês de Queluz, encaminhou o pedido à Santa Sé por 
intermédio de nossa representação diplomática. O Papa acedeu à soli-
citação pela bula Inter gravíssimas curas, de 7 de julho de 1727 (80). -

A interferência do Legislativo em assunto de tal maneira próprio 
da esfera eclesiástica seria realmente um excesso, compreensível só no 
ambiente de excitação do momento. 

28/39 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"O poder temporal pode proibir aos religiosos do Brasil 
prestar obdiência aos prelados que habitam países estran-
geiros. [ ... ] 

[ ... ] "Toda sociedade tem o poder de rejeitar qualquer 
lei ou disposição da Igreja que, de qualquer modo, possa 
promover a desordem oµ perturbar a tranqüilidade pública. 
E, note-se bem, se o mesmo Papa, cujo poder vem de Deus 
e a quem não podemos deixar de obedecer sem incorrer no 
crime de apostasia, sem deixarmos de ser católicos, não pode 
ser no Brasil obedecido sem consentimento do Governo e, 
em muitos casos, da Assembléia segundo a Constituição, como 
não podemos tirar a obediência dos religiosos aos subalter-
nos do Papa?" 

30 de maio de 1828, t. I, p. 195. 

(80) \'cr: B.F. RAMIZ GALVÃO: Apontamentos históricos sobre a Ordem bene. 
rliti11a em geral e em fmrticular sobre o mosteiro de Nossa Senhora de Monserrate. 
1869. Rcedit..1dos cm: Mosteiro de S11o B1mto. O seu histórico desde a fundação ... 
Rio, 1927, p. 62. 



N.&C. 

Sobre o tema dos religiosos, discutia-se o problema relativo ;'1 <1ucs-
Lfto de saber se a autoridade civil podia proibir aos religiosos do Brasil 
de prestarem obediência a seus prelados residentes em países estrangei-
ros. Feijó, coerente com suas idéias galicanas, defende a tese de que a 
autoridade temporal tem esse poder: "Negar este poder é introduzir um 
princípio anárquico capaz de destruir a mdem social e fazer voltar o 
Brasil à sorte miserável dos Estados que desconhecem esta atribuição 
inseparável da sociedade." 

A intervenção de Feijó revela bem a incongruência da situação: 
devia-se obediência ao Papa, sob pena de apostasia; mas só se obedecia 
às ordens do Papa que fossem aprovadas pelo Governo. 

São muitas as discussões sobre o problema dos religiosos; nomeação 
de superiores, exercício dos cargos, pagamento de côngruas. As discussões 
se referem mais especificamente aos religiosos estrangeiros (ªI) . 

28/'10 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

[ ... ] "É dever do Governo, em atos desta natureza, mar-
char sempre de acordo com o governo espiritual e já mostrei 
que essas ordens religiosas foram admitidas com o concurso 
dos dois poderes e que a mais pequena alteração não se pode 
fazer." 

Propõe o adiamento das discussões, para que melhor se reflita so 
bre a matéria. 

30 de maio de 1828, t. I, p. 196. 

28/41 DIOGO ANTôNIO FEl.Jó 

Aduz fatos para provar que é falso o princípio defendido pelo Sr. 
Arcebispo da Bahia, segundo o qual seria necessário o acordo dos dois 
poderes para a revogação de uma lei eclesiástica. 

Apesar de ter sido aceito entre nós, sem restrição, o Concílio Tri-
dcntino, não se exigiu acordo algum para subtrair os hospitais das 
inspeções dos bispos. O mesmo se diga quando as fábricas das Igrejas 
foram retiradas da administração dos eclesiásticos. Nenhum consenti-
mento do Papa foi exigido para proibir aos prelados a excomunhão de 
empregados públicos, sem a aprovação do Governo, proibindo o Concílio 

(:n) Sohrc o assumo, ve1· CAMPOS PORTO: 0/1. cit., p. 235. 
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debaixo de excomunhão que ninguém embarace os prelados no exer-
cício deste poder. 

Esses e muitos outros exemplos mostram que o Governo sempre re-
vogou leis disciplinares da Igreja, quando se opunham aos interesses da 
sociedade. 

30 de maio de 1828, t. I, p. 196. 
N.&C. 

Nesta discussão chegaram os deputados aos maiores excessos. Cruz 
Ferreira chegou a dizer: "A obediência do poder temporal ao espiritual, 
entende-se com os bispos que aqui estão. Um bispo vale tanto como o 
Papa" (Anais, I, 196). A matéria é votada e passa a 3.ª discussão. 

28/42 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Em sua província, os registros estão autorizados a darem buscas, 

"das quais resulta opressão e nenhum proveito à nação." 

Há os que denunciam aqueles a quem desejam prejudicar e não há 
como perseguir os falsos denunciantes, pois seus nomes ficam em se-
gredo. 

É tempo de acabar com esse despotismo: 
1 

"Haja buscas, mas quando o denunciante se assinar com 
duas testemunhas, para a todo tempo ser punido, caso se 
reconheça a sua falsidade." 

30 de maio de 1828, t. I, p. 197. 
N.&C. 

A intervenção vem em apoio a um projeto apresentado por Bernar-
do Pereira de Vasconcelos, para a abolição das buscas ex-ofício, tendentes 
a acautelar o contrabando. O Pe. Ferreira de Melo volta a defender o 
projeto. Se se fizesse uma resenha dos bens e dos males que resultam 
das buscas, não há dúvida que os µItimos superariam os primeiros: 

"Os registros até dão passagem livre aos contrabandistas com que 
se entendem e só o homem de bem é que sofre buscas" (Anais, I, 198). 

28/43 JOSÉ CUSTúDIO DIAS 

"São tantas as atrocidades que se têm praticado com os 
mineiros a título de busças, que me fazem estremecer de hor-
ror e contadas. parecerão incríveis. Registro houve onde se 
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davam clisteres aos tropeiros a ver se tinham engolido algum 
diamante. Que insolência!" 

Vota a favor do projeto. 

31 de maio de 1828, t. I, p. 198-199. 

28/44 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Envia à Mesa requerimento, pedindo esclarecimentos ao Governo so-
bre o imposto de passagem na ponte do rio Paraíba, existente na es-
trada que segue da vila de Areias até o registro do Picu, em Minas Gerais. 

31 de maio de 1828, t. I, p. 202. 
N.&C. 

Era comum a cobrança do pedágio nas pontes, determinado pelo 
Governo para indenização das despesas. Esta cobrança era entregue às 
Câmaras Municipais que podiam confiá-la a um particular. O Pe. José 
Bento, em face de ser recente a estrada, quer saber como se instituiu 
esta condição. 

28/45 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Roubando estão há muito tempo e deviam ter sido presos esses admi-
nistradores como ladrões públicos. Se isto tivesse sido feito: 

[... ]"Não teria o banco feito empréstimos sem regra ao 
Governo, para este prodigalizar como tem querido." 

Deve-se formar culpa contra tais administradores, prendê-los e dar-
lhes o prêmio que merecem. 

O requerimento deveria abranger todas as malversações dos admi-
nistradores: 

"Nem nos deve ficar escrúpulo de procedermos com ri-
gor contra eles: e o pior é que ainda que apanhemos estes, 
escapam-nos outros muitos." 

31 de maio de 1828, t. 1, p. 205. 
N.&C. 

A intervenção vem em apoio a um requerimento de Araújo Basto 
alertando para uma operação duvidosa que o Banco do Brasil pretendia 
fazer, "de vender o seu fundo metálico no valor corrente por notas." 
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O Pe. Ferreira de Melo, menos impulsivo, prefere que a indicação vá 
antes a uma Comissão. 

28/46 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Não concorda com a opinião de que as vilas só tragam males e 
opressões ao povo. Confia em que as Câmaras haverão de entrar na 
marcha constitucional, promovendo a indústria e agricultura. 

[... ] "Devem-se criar quanto antes todas as vilas que 
forem necessárias para as vantagens dos povos." 

Aceita a emenda apresentada pelo Sr. Paula e Sousa. 

3 l ele maio de 1828, t. I, p. 209. 
N.&C. 

A emenda de Paula e Sousa dispunha que toda povoação de mais 
de 2.000 habitantes fosse erigida cm vila e todas as vilas com mais <lc 
10. 000 habitantes fossem erigidas em cidades. A opinião contrária à 
criação de vilas, "que só oneram os povos'', era de Almeida e Albu-
querque. 

28/47 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Critica o capelão-mor do exérciLO, que não tem exercido suas fun-
çõe~. Não se sabe quando foi ~riado este cargo dentro do exército. 
Acha que se não tiver. base legal, o cargo deve ser extinto. O capelão 
"é jesuíta, gente de quem eu trerµo." 

2 de junho de 1828, t. II, p. 8. 
N.&C. 

O capelão-mor era o cônego Renato Pedro Boiret, francês, pro[essor 
do Imperador e considerado mero cortesão. Era padre secular. O Pe. 
José Bento emprega o termo "jesuíta" como sinônimo de "ultramonta-
no". Cunha Matos também acusa-o: "homem a quem se atribuem má-
ximas jesuíticas." 

O Pe. Boiret, naturalizado brasileiro, foi nomeado capelão-mor do 
exército, com a graduação e soldo de coronel, a 7 de agosto de 1821. 
Com a queda de D. Pedro I foi privado do soldo por aviso de 25 de 
setembro ele 1831. Em 1836 uma resolução proposta pela Comissão 
ele Marinha e Guerra manifestou-se favorável à sua volta ao cargo. Em 
\'irtude disso, o dec. n.0 26, ele 8 de agosto de 1837, assinado por Icijú, 
m<J.ndou-lhc pagar o soldo desde 1831. Pertencia à sociedade secreta an-
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dradina, o Apostolado, com o codinome de Sócrates. Traduziu a obra 
de Bentham: Exame crítico dos direitos do homem e do cidadão (V. 
Anais da Constituição, sessão de 1.0 de agosto de 1823, vol. IV, l). Era 
lente jubilado do Seminário de São José. O Pe. Dias reforça as 
razões para o assunto ir à Comissão tle Guerra: "desejaria saber se o 
capelão-mor do Império prestou juramento à Constituição ou se foi pela 
apologia que se tem feito dos seus merecimentos nomeado capelão-mor, 
e eu receio muito a proteção à francesa. Não me consta que seja brasi-
leiro, é verdade que não é ele só; são admitidos muitos nos mais hon-
rosos empregos, que o não são, e até isso é um título para serem des-
pachados." A indicação requerendo informações ao Governo foi apro-
vad<t (Anais, II, 8). 

28/48 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Na verdade, o Brasil tem experimentaclo os despotismu~ 
militares e as arbitrariedades de seus comandantes e, sem sair 
fora da minha província, eu citarei alguns fatos. Apenas ali 
principia a ter exercício a liberdade de imprensa, um mili-
tar assassina um inocente por causa dela; se criam-se juízc5 Ü<: 
paz, em um lugar é insultado um, em outro, um coronel 
manda arrancar um preso deste, que depois continua a insul-
tar sua autoridade." 

"Os militares são mui zelosos da disciplina, mas é dos. 
subalternos para com os superiores, e nunca para com o povo." 

A razão principal de sua emenda é a pobreza da nova província e a 
inutilidade dos Comandantes de Armas. 

2 de junho de 1828, t. II, p. 12. 
N.&C. 

A propósito da criação da Província do Rio Negro. A emenda de 
Feijó propunha que a nova província não tivesse um Comandante de 
Armas, recebendo 5 a 6 mil cruzados. Bastava o coronel que jú se en-
contrava lá. A emenda era impugnada pelo deputado militar Cunha 
Matos. 

28/49 .JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Voto contra a emenda. Sei onde há desses bens vm-
rnlados os quais só têm servido para engordar a meia dúzia 
de ociosos. Se houver para o futuro necessidade de uma t:il 
medida, a requeiram; mas a emenda não deve passar." 

2 de junho de 1828, t. II. p. 15. 

381 



N. &C. 

Em discussão o projeto-de-lei abolindo os morgados. Tratava-se de 
uma emenda apresentada pela Comissão encarregada de examinar o pro-
jeto, emenda que não consta dos Anais. 

O morgado, do latim medieval "maioricatus", se constituía de bens 
que não se podiam dividir nem alienar e que, por morte de seu possui-
dor, passavam para a filho primogênito. 

28/50 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[... ] "E como se poderá tolerar que um conselheiro de 
província possa ser acusado pelas suas opiniões emitidas em 
Conselho, quando vemos reclamadores, defensores da honra 
do Brasil, que nada lhes encomendou, serem apologistas da 
legitimidade e outros apresentarem opiniões opostas ao sis-
tema? Permite-se a liberdade religiosa e proíbe-se a liberdade 
de pensamento? Quem quererá ser Conselheiro, sabendo que 
está sujeito a ser acusado quando desagradar aos ministros 
de Estado e mesmo aos presidentes?" 

Por isso, vota pelas emendas do Sr. Vasconcelos. 
1 

3 de junho de 1828, t. II, p. 22: 
N.&C. 

Em discus&ão o art. 5.0 do projeto sobre os Conselhos Gerais, para 
o qual Bernardo Pereira de Vasconcelos apresentara a& seguintes emendas: 
I.0 "A exceção de flagrante delito a que esteja imposta a pena de de-
gr{'do, prisão ou galés por ma~s de 10 anos, não poderá ser preso o 
conselheiro nem contra ele se firocederá criminalmente, sem licença da 
Assembléia Geral." 2.0 "Só poderá verificar-se a responsabilidade dos 
membros dos Conselhos Gerais das Províncias, precedendo resolução da 
Assembléia Geral." 

DIOGO 1'1-NTôNIO FEIJó 

"Se um conselheiro de província dissesse o que o Sr. 
deputado acaba de dizer a respeito de um ministro de Estado, 
ou ainda mesmo que o presidente da província era indigno 
e que seria por ele demitido, sem dúvida se diria que pro-
vocava a rebelião dos povos e tal aconteceria em muitas 
outras coisas. Portanto é de necessidade que isto fique de-
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N.&C. 

Em discussão o parecer da Comissão de Fazenda sobre os meios de 
remediar a falta de trocos. 

O Pe. José Custódio referia-se evidentemente ao ministério antece-
dente, 6.0 de D. Pedro l, que contava quatro marqueses: marquês de 
Queluz Qoão Severiano Maciel da Costa), mineiro; marquês de Nazaré 
(Clemente Pereira França), baiano; marquês de Lajes Qoão Vieira <le 
Cuvalho) , português, e marquês de Maceió (Francisco Afonso Maurí-
cio de Sousa Coutinho), português; o 7.0 gabinete de D. Pedro I, de 
20 de novembro de 1827, contava um só marquês, o de Aracati Qoão 
Carlos Augusto de Oeynhausen), português. 

28/54 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Para que uma povoação seja elevada à categoria de vila, não se 
deve levar em conta apenas a sua população. 

[... ]"É preciso que tenha meios de fazer as despesas que 
consigo traz uma tal criação. " 

O Governo está passando por uma crise financeira muito sena e se 
devem cortar todas as despesas, r inclusive as que talvez essas novas vilas 
venham a acarretar. 

Também é contra os juízes de fora, letrados, de carreira. Prefere 
juízes ordinários, presidentes da Câmara, leigos, 

"e que vivem melhor que os senhores becas." 

6 de junho de 1828, t. II, p. 47. 

N.&C. 

Em discussão o art. l.º do projeto-de-lei sobre a criação de vilas e 
cidades. 

A crise financeira por que passava o país era conseqüência de fato-
res externos e internos. Entre os primeiros figurava principalmente o 
acúmulo de dívidas contraídas qevido à guerra da Cisplatina, que durou 
de 1825 a 1828. Entre os fatores internos contavam-se a escassez da moeda 
metálica e as dificuldades da circulação monetária. A crise foi tão séria 
que se convocou uma sessão e>;traordinária do Parlamento unicamente 
para debatê-la. 

O art. JY dizia o seguinte: "As rendas nacionais são provenientes 
dos capitais de propriedade geral da nação e das contribui<;õcs que de-

386 



baixo de cada título pagam os indivíduos que estão su1e1tos às leis da 
nação brasileira." "Becas" era o tratamento depreciativo dado aos ma-
gistrados. 

28/55 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A extinção das matrículas é justa: 

[... ] "Para quê as matrículas? Para tirar aos pobres, em 
quem de ordinário aparecem maiores talentos, os meios de 
se aplicarem às ciências e virem depois engrossar as fileiras 
dos Constitucionais, contra o despotismo que só medra onde 
reinam as trevas da igriorância?" 

Vota pela solução e até admitiria que recebesse carta de formatura 
aquele que, sabendo, fizesse os exames, mesmo sem freqüentar as aulas. 
Importa ciência, não as formalidades. 

6 de junho de 1828, t. II, p. 50. 
N.&C. 

Em discussão a resolução que abolia as taxas que, a título de ma-
trículas, pagavam os alunos do Curso Jurídico. 

Curioso é que a sujestão de Pe. Custódio, do exame de freq üên<ia, 
recebeu o apoio de Bernardo de Vasconcelos. 

28/56 JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

Os colonos não pertencem à nação, mas a quem os mandou vir: 

[ ... ] "O Ministério é senhor deles e é que há de pagar 
as despesas que eles fazem. " 

Indaga se os comerciantes de colonos têm autoridade para man-
dá-los para as províncias, à custa des.ta, ou se têm sido enviados à custa 
dos cofres da nação. A nação não precisa desses homens e est{1 carente 
de recursos para as necessidades· mais fundamentais. 

7 de junho de 1828, t. 11, p. 54. 
N.&C. 

O Pe. Dias aprova a indicação apresentada pelo deputado Donnund, 
pedindo esclarecimentos ao Governo sobre os colonos transportados para 
a Bahia, Santos e Vitória. 

387 



A indicação é aprovada. 
Trata-se de uma tentativa de colonização na Bahia com 222 irlan-

deses que tinham servido no Exército. Deu-se à colônia o nome de San-
ta Januária, 4 léguas acima de Taperoá. O resultado foi nulo. Os co-
lonos não haviam sido selecionados e não tinham gosto pela agricul-
tura(ª). 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS28/57 

"Para que se há de dar esse arbítrio ao Governo? Arbí-
trio toma ele sempre pelas suas mãos. Não é preciso que 
lhe demos brecha; ele as sabe procurar. 

Voto contra o artigo aditivo, porque sempre me oporei 
com todas as minhas forças a que se dê arbítrio ao Governo." 

7 de junho de 1828, t. II, p. 58. 
N.&C. 

Ferreira de Melo apresentara uma resolução sobre taxas de porte 
nos correios para periódicos nacionais e estrangeiros. A esta resolução 
Lino Coutinho acrescentara o seguinte artigo: "O Governo dará provi-
dências precisas para obviar os abusos que possam aparecer, introdu-
zindo-se cartas entre os periódico~." É este artigo que o Pe. Dias impug-
na, com sua habitual veemência, voltando Jogo a insistir sobre a inutili-
dade das providências incapazes de evitar os contrabandos. Mas o artigo 
aditivo foi aprovado (Anais, II, !í9). 

28/58 D. MARCOS ,\NTôNIO DE SOUSA 

A Câmara tem direito de es1:abelecer os fundos para suprimento do 
hospital de Santa Catarina. 

Lembra o que dissera um deputado, do qual discorda, de que os 
fundos não deviam ser empregados em bens de raiz, mas em apólices 
e fundos da nação: 

[...] "Como é que o hospital pode esperar por essa 
operação das apólices, se se há de cobrar esse juro em tempo 
determinado? Como é que hão de eles empregar esses capitais 
nessas apólices, quando devem fazer um emprego que dê 
um rendimento diário para a continuação das despesas do 

(BZ) Ver: FRANCISCO VICENTE VIANNA: Memória .10/Jre o Estado da Bahia. 
Bahia. 1863. 1893, p. 191. 
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hospital? E como podem dar esse dinheiro a juros, se no 
Juízo dos órfãos, que tem leis tão rigorosas a respeito de sua 
fiscalização, essa permissão de dar dinheiro a juros tem sido 
a causa de imensas perdas?" 

Conclui propondo que sejam concedidos ao hospital 20:000$000. 

8 de junho de 1828, t. II, p. 63. 
N.&C. 

D. Marcos tinha sido secretário do Governo na Bahia e conhecia 
bem os problemas da burocracia. 

Em discussão uma resolução que dispensava das leis de amortização 
de bens de raiz o hospital chamado da Caridade, da cidade do Desterro 
da Ilha de Santa Catarina, de maneira a autorizar sua administração a 
adquirir bens de raiz até o valor de 80:000$000. 

A resolução foi aprovada, c0m emendas. 

28/59 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Não discorda da base do projeto, mas considera supérfluo o art. 1.0 , 

porque já existe legislação a respeito, ordenando que não se t!ttabele-
çam vínculos para o futuro sem licença régia e, portanto, sem o conhe-
cimento da Câmara, que poderá assim rejeitar o requerimento. 

Interrompido por Cruz Ferreira que exigia uma lei regulando a 
questão, continua D. Marcos explicando que emitira sua opinião por 
julgar que aquela licença era dada não como ato de beneficência, mas 
como ato do poder legislativo, quando os pretendentes tinham as qua-
lidades exigidas por lei. 

Não pode concordar porém com o art. 2.0 , que ah-roga todos estes 
vínculos: 

[... ] "Estes vínculos são destinados a uma festa, etc., e 
como poderemos com um rasgo de pena, privar a muita gen-
te pobre dos socorros que por este meio recebem? Os admi-
nistradores desses bens são obrigados a despender a décima 
parte, não participam inteiramente do fruto das rendas desses 
morgados e encapelados. Ficando eles extintos, ficam intei-
ramente os miseráveis privados desses socorros." 

E continua a seguir, mostrando que a lei é confusa e vaga: 

"Vínculos podem-se entender morgados e capelas. Se de 
certo o ilustre deputado acabou de acrescentar que esses en-
capelados ficam extintos segundo a disposição da lei, bem 
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está, fiquem embora substituindo os encapelados que existem, 
cumpram·se estes encargos a bem desses pobres. E este era 
o objeto porque eu fiz aquela minha reflexão; porque eu 
não quero que tanta gente fique privada de tais esmolas que 
recebem." 

9 de junho de 1828, t. II, p. 64-65. 
N.&C. 

Em 3.ª discussão o projeto sobre a extinção <los morgados. 
Capelas eram bens que passavam ao herdeiro vinculado, com proi-

bição de alienação, mas pensionados com a obrigação de missas (ou 
ofícios religiosos) por alma do instituidor. É uma modalidade do mor-
gado. Por isso os juízes velavam pela execeução de morgados e capelas. 
Cruz Ferreira explica que a lei respeitava os direitos adquiridos e legis-
lava só para o futuro. D. Marcos aceita a explicação. A lei n.0 57, de 
6 de outubro de 1835 proibirá afinal o estabelecimento de morgados. e 
capelas ou quaisquer outros vínculos. 

28/60 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Temos um esquadrão de marqueses em busca de perpe-
tuar sua fidalguia. O Banco, a Cisplatina e outras partes, 
onde alguns deles têm. mostrado seu aferro à Constituição, são 
monumentos que os ~1ão de eternizar: 

[... ] "Todavia, quererei que se lhes tire a pechincha 
dos morgados. Nada dessas concessões. Laranjeiras os co· 
nhecemos e laranjeiras passarão à mais remota posteridade." 

N.&C. 
9 de junho de 1828, t. II, p. 69. 

O Pc. Dias vota assim a favor da lei de extinção dos morgados. 
Laranja, na gíria, significava pl'.!ssoa retardada. Laranjeiras seriam os 
fidalgos que só gerariam filhos "laranjas", indignos de receberem mor-
gados. 

Na ânsia de criar uma classe aristocrática, que apoiasse o regime, 
o primeiro Imperador se excedeu na concessão de títulos. A Aurora 
Flumin.ense, de Evaristo da Veiga, criticava em 1829 D. Pedro por essa 
liberalidade: "A monarquia portµguesa, fundada há 736 anos, tinha em 
1803, época em que foi reformaçlo o quadro, 16 marqueses, 26 condes, 
8 viscondes e 4 barões" (83) . 

(83) MANUEL BONFIM: O Brasil Naçtlo. Rio. Livraria Francisco Alves, 1931, 
vol. 1, p. 106. 
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O paralelo está forçado por Evaristo da Veiga. Em 1807, segundo 
o Almanaque de Lisboa, Portugal tinha 3 duques (todos de sangue real), 
~5 marqueses, 58 condes, 10 viscondes e 11 barões. Como alguns fidal-
gos acumulavam títulos e certos herdeiros usavam-nos ainda em viela 
do pai, o número de titulares é bem menor que o dos títulos. J\lcsmo 
assim a desproporção com a nobiliarquia brasileira recente é Uagrantc e 
0 Pe. Dias tem motivos sobejos para ironizar os ''marqueses", exata-
mente uma das mais altas honrarias e incompreensivelmente mais difun-
dida que os títulos inferiores. 

Será curioso observar que o movimento popular, que derrubou D. 
Pedro l, cm 7 de abril de 1831, foi provocado pela nomeação de um 
ministério composto quase exclusivamente por portadores daquele título, 
o "ministério dos marqueses". 

A extinção do~. morgados retirou à aristocracia um de seus pilares. 
O movimemo iiberal, chefiado por D. l'emo contra o "miguelismo" em 
Portugal, vai extingui-los também ali. 

~8/61 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Se faltar a Intendência da Polícia, há de haver tanta 
polícia, que nós havemos ele estar fartos com ela." 

Nos costumes antigos valiam as barbas como garantia dos 
comp1omissos. "Verdade é que temos as barb:is dos barbonos 
que, para certa gente, valerão mais do que as de Castro." 

Não tem a menor dúvida de que a lei deva ser aprovada. 

10 de junho de 1828, t. II, p. 77. 
N.&C. 

Em discussão o projeto de extinção da Intendência Geral da Polí-
cia. O Pe. Dias aproveita para fazer uma ironia de mau gosto com os 
capuchinhos (também cham<1dos de "barbadinhos" ou "barbonos") , con-
tra os quais tinha verdadeira obsessão. Refere-se ao célebre episódio da 
vi<la do vice-rei da índia, D. João de Castro que pôs os fios de sua 
barba como garantia de uma promessa. A lei foi aprovada e remetida 
it Comissão de Redação para integrar as emendas aprovadas. 

28/62 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Considera o projeto 

"ofensivo da filantropia, da dignidade desta augusta C.lmara, 
e da mesma Constituição do Império." 



Referindo-se ao art. l.º do projeto, disserta: 

"Se a Constituição política abre e franqueia o seio do 
Brasil a toda a qualidade de estrangeiros de qualquer nação 
e culto, ou comunhão que sejam, por que motivo hão ele ser 
excluídos os estrangeiros que são frades? Isto é, que professam 
um gênero de vida aprovado pela Igreja e recebido em todos 
os Estados católicos? Não pode ser seguramente por ódio do 
monarquismo; não é presumível um ódio tão grande nos 
representantes de uma nação eminentemente católica; e que 
respeita essas antigas e veneráveis instituições." 

A única explicação, que colige dos discursos ouvidos, para esse ódio 
aos frades estrangeiros 

"é o receio de que esses religiosos poss·am introduzir no Im-
pério máximas e princípios jesuíticos, e wbversivos das 
nossas liberdades". 

A razão porém não procede, porque 

"o jesuitismo pode vir também es-comlido nas mangas ou de-
baixo do capelo desses frades, como nas algibeiras das ca-
sacas, das fardas, ou de outra forma de vestido, e por con-
seqüência não sei, porque há de haver tão ilimitada fran-
queza a respeito de ou1:ras classes de estrangeiros, e tantas 
restrições a respeito dos frades como se só eles pudessem im-
portar o jesuitismo." 

Tolera-se a entrada de estrangeiros não frades, porque vêm con-
tribuir para a pros.peridade da nossa indústria e comércio, 

"isto é verdade, mas também é inegável que muitos de entre 
eles exercitam uma infltiência imediata sobre a educação da 
mocidade de um e outro sexo; e vemos estabelecerem todos 
os dias colégios estrangeiros, aonde os nossos jovens patrícios 
correm com uma avidez e emulação dignas dos maiores elogios 
a beber as· lições das belas-artes, línguas e ciências; os pais 
de família os chamam ao interior de suas próprias casas para 
lhes confiarem o ensino de seus filhos, e assim eles têm hoje 
na capital quase tanta parte na instrução da mocidade, como 
tiveram outrora os mesmos jesuítas." 

Não tenciona criticar esses estrangeiros beneméritos 

"O que quero somente dizer é que se o hábito fradesco 
não é o que decide do jesuitismo de um estrangeiro, tanta 

392 



desconfiança pode recair nos seculares, como nos religiosos; 
para melhor dizer, aqueles podem tornar-se ainda mais pc· 
rigosos que estes, por isso que introduzindo-se nas casas par-
ticulares e formando o espírito de uma mocidade dócil e 
flexível, eles têm muito mais oportunidades de imprimir cm 
seus tenros anos idéias e opiniões contrárias ao sistema po-
lítico do Brasil, do que esses poucos religiosos que não apa-
recem a ensinar senão em público nos templos e como re-
comendava o Divino Mestre subordinados à vigilância dos 
párocos, dos bispos, das mesmas autoridades civis." 

Não tem consistência por outro lado, a afirmação de que os jesuítas, 
para infiltrar suas idéias, dispunham da arma poderosa do confessio-
nário: 

"O sigilo sacramental não obriga senão aos confessores e 
de nenhuma sorte aos que se confessam, os quais podem con-
tar o que se passou e o hão de sem dúvida fazer, quando 
ouvirem doutrinas opostas à sua crença religiosa e política; 
vindo por este modo a descobrir-se e proceder-se com todo 
o rigor contra tais ministros, que abusam do mais inviolável 
e santo ministério." 

E continua: 

"Foi menos nos confissionários que nas escolas e nos li-
vros que os jesuítas propagaram e transmitiram a infernal 
máxima do regicídio proclamada e seguida pelos filósofos 
revolucionários da Inglaterra e da França quando condena-
ram à morte os infelizes Carlos l e Luiz XVI; mas que é o 
que tememos Sr. Presidente? O jesuitismo no Brasil e na 
América! O jesuitismo planta exótica e por ventura a única 
que jamais pegará em o nosso solo! O jesuitismo que debaixo 
de qualquer forma e com quaisquer vestes que se apresente, 
há de sem~e encontrar uma forma repulsiva que o há de 
afugentar para além dos mares! Se, como diz Mr. de Vol-
taire, não foram tantas as horribilidades da moral daquela 
sociedade, quanto o seu imenso crédito e poder que a torna-
ram odiosa e armaram contra ela todos os gabinetes da Eu-
ropa, que medo há de que ela possa achar acesso no Brasil 
à face do espírito nacional, que a repele e da vigilância do 
Governo e das Câmaras que velam incessantemente sobre a 
guarda da Constituição e dos interesses do povo brasileiro?" 

Mostra o contraste do Brasil com o Chile. Lá, proíbe-se a entrada 
de todos os estrangeiros, menos os frades, e aqui no Brasil catúlico, 
admite-se a entrada de todos os e~trangeiros menos os religiosos. 
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Passando depois ao art. 2.0, que exige a idade mm1rna t!e 50 anos 
para a admissão ele noviços, repete as razões de seu voto contdrio que 
j;i des~nvolvera em sessão anterior, respondendo aos argumentos do 
Pc. Feijó. 

Julga que o art. 3.U pode passar, mas faz restrições ao art. 4.0 , que 
comina penas aos que professassem com menos de 50 anos ele idade: 

"Suponhamos Sr. Presidente que um homem rústico e 
simples que ignora a existência desta lei e está persuadido 
que tem 50 anos não tendo mais que 41 ou 48 (pois há 
muita gente que não sabe a sua idade) e nesta inteligência 
é admitido a professar em um convento, não será uma cruel-
dade que este pobre homem vítima da sua boa fé e da sua 
vocação para o estado religioso, sofra a prisão de 3 meses ou 
seja expulso para fora do Império, enquanto o prior ou guar-
dião que o admitiu sem precederem as ncces~·árias dilif;ências 
e que suponho ser essa a autoridade de que trata o art. 3.0 , 

não tem outra pena mais que a ela privação do seu emprego." 
Tanto mais cruéis. são essas penas quando atingem não 

só a estrangeiros mas também a brasileiros que seriam assim 
banidos de sua própria pátria. 

Termina pedindo que a Câm~ra 

"Medite bem sobre esta matéria e que não deixe sair 
desta casa atos ou resoluções que nao sejam dignos de nós 
e da generosa nação que representamos." 

10 de junho de 1828, t. II, p. 80-82. 

N.&C. 

Entrava em 3.ª discussão o projeto proibindo a entrada de frades 
estrangeiros. 

O art. l.º do projeto, emendado por Paula e Sousa, dizia: 
"Fica proibida a admissão ou residência não só de frades ou congre-

gados estrangeiros, qualquer que seja sua denominaçã:o, instituto, ou 
hábito, como também de qualquer nova ordem, ou corporação religiosa." 

Não consta dos Anais o texto do art. 3.0 que D. Romualclo julga 
poder passar. Fora na sessão de l9 de maio que D. Romualdo argu-
mentara pela primeira vez contra o projeto e respondera às teses de 
Feijó. 

O discurso revela o grau de penetração da campanha pombalina 
contra os jesuítas mesmo em espíritos tão lúcidos e isentos como o de 
D. Romualdo. Jesuíta era sinônimo de ultramontano e portanto era 





28/64 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Na ocasião em que o governo português proibiu a admissão desses 
estrangeiros, era quando nenhum estrangeiro podia entrar no Brasil, 
porque os portos estavam fechados. Mas hoje, no tempo de um go-
verno constitucional, em que tudo é franco, não se pode proibir a vinda 
deles, 

"salvo havendo fatos e deliberações contra nossas institui-
ções." 

Não concorda que os estrangeiros sejam proibidos de exercer suas 
funções, como quer o Sr Bernardo Pereira de Vasconcelos. Poderão ser 
punidos quando cometerem qualquer atentado contra a segurança pú-
blica, mas não gostaria de ver sair um ato do Corpo Legislativo com uma 
tal exceção. 

Quanto ao que disse o Sr. Cunha Matos, a respeito de ficar o ato 
de profissão dos noviços dependente de estar presente uma autoridade 
secular, não pode igualmente admitir: 

"[ ... ] Isto pertence à autoridade espiritual". 

É preciso delimitar bem as frpnteiras entre o temporal e o espi-
ritual. 

A respeito da independência dos regulares brasileiros, insiste em 
sua tese: 

"Quero que eles fiquem independentes por meios legais 
que se acham estabeleciqos na disciplina da Igreja, pedindo-
se a S. Santidade para fazer essa separação por via do Go-
verno, declarando-se que esses mesmos prelados devem re-
querer à Sé Apostólica. É preciso que extrememos a linha 
que marca os dois poderes, temporal e espiritual. Estes ho-
mens fizeram votos solenj'!s e não podem desligar-se deles sem 
o concurso destes dois poderes, doutrina esta que se acha 
estabelecida." 

10 de junho de 1828, t. II, p. 84. 

N.&C. 

Na última parte de seu discurso, D. Romualdo se refere ao artigo 
adicional proposto por Paula e Sousa: "As corporações ou ordens reli-
giosas existentes no Brasil ficam desligadas e independentes de toda e 
qualquer autoridade estrangeira." 
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28/65 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Julga que não foi bem entendido pelo Sr. Arcebispo. 

[... ] "Não é só pela Carta Régia de 4 de fevereiro de 
1694 que não podiam vir frades para o Brasil. Também em 
conseqüência do aviso que já citei, que julgo ser da mesma 
época, da proscrição dos jesuítas, proibiu-se inteiramente a 
entrada de religiosos." 

10 de junho de 1828, t. li, p. 84. 
N.&C. 

O Pe. José Bento não era muito bem informado acerca da legis-
lação antiga. 

28/66 JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

Não merecem atenção os argumentos que têm surgido em defesa 
Ja entrada dos frades estrangeiros no país. 

[... ] "A que propósito se invoca em favor dos frades a 
Constituição do Império? Reconhecem esses monstros as van-
tagens do sistema constitucional?" 

Aproveitando·se do fanatismo do povo, sempre provocam 
desordens. 

10 de junho de 1828, t. II, p. 84. 

28/67 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Depois de resumir a argumentação que apresentara contra o pro-
jeto em intervenção anterior, sustenta a tese que a não admissão no 
Brasil de religiosos estrangeiros é contrária ao Direito Natural: 

"O Criador tem gravado em o coração de todos os ho-
mens sentimentos de benevolência, sentimentos necessários 
para conservação da sociedade. Por isso os homens se pres-
tam reciprocamente a ofícios de benevolência. Estes mesmos 
princípios de Direito Natural regem as diversas nações: 
umas devem prestar a outras mútuos ofícios, recebendo em 
seu seio todos os cidadãos estrangeiros e concedendo-lhes hos-
pitalidade. O gênero humano deve ser considerado como uma 
república em a qual os Estados independentes são como outras 



tantas famílias, que se devem amar mutuamente sendo aco-
lhidos seus membros cm qualquer território estranho. Ora, o 
artigo cm questão é contrário a e~.te princípio da lei natural; 
logo é injusto." 

Toda lei positiva deve ser derivada "da pura fonte do Direito Na-
tural". Sustenta essa tese com a autoridade de Cícero e de grandes 
publicistas modernos, entre os quais cita Grócio e Watel: 

"Ora, o Brasil negar;í hospitalidade aos religiosos de ou-
tra nação que procuram abrigar-se debaixo da proteção de 
suas leis? O mesmo artigo se acha em oposição ao Direito das 
Gentes positivo e convencional". 

Pretender, por outro lado excluir os religiosos c~trangci
ros pela suspeita de que venham disseminar "máximas destru-
tivas das nossas instituições liberais" também é contra o Di-
reito Natural: 

"Nenhum homem, de qualquer nação que seja, pode ser 
considerado criminoso, sem que tenha praticado atos ilegais 
e sem que seja provado juridicamente o seu crime. Logo, é 
fútil este argumento, enquanto apresenta como réus e inimi-
gos do sistema representativo, os que não têm sido conven-
cidos de algum crime. " 

Referindo-se depois ao art. 2.° do projeto, que ex1g1a a idade de 
50 anos para a entrada nas ordens religiosas, rejeita a emenda condicio-
nando a entrada, com qualquer idade, a uma autorização da Assembléia 
Legislativa: 

"Esta emenda se não pode sustentar porque é da com-
petência do poder Executivo regular o ingre~·so dos noviços 
tendo consideração ao número de religiosos que pode susten-
tar o mosteiro com suas rendas ou esmolas." 

Volta a insistir na incoerência da exigência dos 50 anos: 

"Sr. Presidente, é preciso atender aos princípios de eco-
nomia política. A flor da mocidade é o tempo próprio de 
abraçar qualquer estado; é então que se podem aprender as 
ciências necessárias para o cfesempenho de suas obrigações. 
Quanto incoerente seria o dizer-se que somente de cinqüen-
ta anos poderiam seguir a profissão militar? Que defensores 
do Estado em tão avançada idade? Que ministros da reli-
gião seriam esses velhos, sem educação literária e sem forças 
para cumprir seus deveres? Disse-se mais, que os moços de 
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16 anos não tinham a madureza requerida para deliberar 
sobre uma vida de tão grande peso. Um mancebo na idade 
de 14 anos pode contrair matrimônio e sujeitar-se a Yivcr 
por toda a vida com sua mulher, pon1ue o matrimônio é 
um vínculo indissolúvel, pode encarregar-se da educação dos 
filhos e não será apto para deliberar sobre o estado reli-
gioso? Terá suficiência para ser pai de família e não terá 
capacidade para escolher o estado monástico, em que não 
são tão grandes e pesadas as obrigações? 

Em um Governo livre, em que é garantida a liberdade 
individual, onde é permitido a todo o cidadão sair do Es-
tado quando lhe aprouver e seguir a profissão que lhe con-
vier, será coartada a liberdade e abraçar a profissão monásti-
ca na idade que melhor lhe parecer?" 

Rejeita a objeção de que os jovens podem entrar constrangidos por 
seus pais: 

"O mesmo sacrossanto Concílio de Trento tem dado to· 
das as providências relativas a a~·segurar a liberdade dos que 
emitem os votos de religião. Decreta que, os que coactamen-
te professam, têm direito a reclamar a nulidade da profissão 
em cinco anos; qüinqüênio que é contado desde o dia cm 
que cessa a coação e violência dos pais, aos quais são impostas 
graves penas por tão injusto procedimento". 

Considera inadmissível a idéia de atrihuir ao Governo a inspeção 
dos claustros e profissões religiosas: 

"É princípio de Direito Público que ao Imperador per-
tence a inspeção e direito de vigiar não somente sobre os indi-
víduos consagrados aos ministérios espirituais, como também 
sobre os mesmos corpos morais e sociedades claustrais, e por 
isso lhe compete dar todas as providências que forem neceH-
sàrias para tranqüilidade das casas regulares e bom regime 
de seus membros. " 

Além disso, lembra que é da competência dos bispos supervisionar 
as ordens religiosas, como delegados da Santa Sé 

"à qual são imediatamente sujeitas todas as ordens religiosas." 

Vota assim que o projeto seja inteiramente rejeitado. 

10 de junho de 1828, t. II p. 85. 



N.&C. 

É curioso que D. Marcos sustente suas teses relativas ao Direito Na-
tural referindo-se à autoridade de Grócio e Watel, estranhos à tradição 
católica. 

Perigosa também sua posição. pretendendo coibir as pretensões do 
Legislativo com as atribuições que reconhece ao poder Executivo. 

28/68 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Apresenta, como membro da Comissão Eclesiástica, os seguintes ar-
tigos adicionais ao projeto sobre os frades estrangeiros: 

"4) Os frades ou congregados que obedecerem a supe-
riores residentes fora do Império serão expulsos para fora 
deles [sic]; 6) O magistrado do lugar para onde entrar ou 
onde for residir frade ou congregado estrangeiro, imediata-
mente procederá contra os mesmos, fazendo-os prender e re-
meter ao Governo para serem reenviados para os seus con-
ventos." 

II de junho de 1828, t. II, p. 89. 
N.&C. 

Os artigos estão assinados pelos Padres Feijó, José Bento L. Ferreira 
de Melo e Miguel José Reinau1.:. 

28/69 D. ROMUALDQ ANTONIO DE SEIXAS 

Quando o Governo português proibiu a admissão de frit-
des estrangeiros no Brasil estava coerente com a legislação 
do tempo e o espírito do sistema colonial que mantinha 
nossos portos fechados; porém tal proibição não tem mais 
sentido quanto formamos um império independente e conir 
titucional, no qual é permitido livre acesso a todos os es-
trangeiros . 

Não pode concordar com o Sr. Vasconcelos quanto a interditar aos 
frades estrangeiros o exercício do seu ministério, uma vez consentida sua 
admissão no Império: 

"Não sei como consentindo-se na sua admissão, se possa 
embaraçar que eles exercitem as funções do culto, que pr0-
fessa a nação brasileira, funções dependentes do poder espi-
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ritual, como o são dizer missa, pregar e administrar sacra-
mentos. Se eles abusarem de tão sagrado ministério, os bis-
pos lhes tolherão as faculdades concedidas e o poder civil 
tomará as medidas que exigir a tranqüilidade pública. Não 
se pode dizer que tais funções sejam encargos ou ofícios pú-
blicos; eles são mais do que exercício da profissão ou do 
estado eclesiástico e religioso, que subordinado à vigilância 
elos bispos e de outras autoridades, não pode oferecer perigo 
algum de maquinações à ordem estabelecida". 

Sobre o artigo aditivo da Comissão, que declarava desligados os 
religiosos brasileiros da sujeição e obediência a seus prelados residentes 
no interior, não tem objeções, mas desejaria 

"que isto se fizesse por meios legais, impetrando a compe-
tente bula do Santo Padre, na conformidade da disciplina 
geral da Igreja respeitada e recebida em todos os Estados ca· 
tólicos." 

O desligamento desta obediência não pode ser executado apenas 
por um ato do poder civil. Em apoio de sua tese, cita exemplo de uma 
decisão semelhante do Parlamento de Paris. 

Vota pois para que a desejada independência dos superiores estran-
geiros se faça, mas mediante a solicitação da bula. 

II de junho de 1828, t. II, p. 92-93. 

28/70 DIOGO ANTONIO FEIJó 

"Quem pensaria que este projeto tão útil fosse tachado 
pelo Sr. Arcebispo de anticonstitucional, absurdo e anti-reli-
gioso e por outro Senhor Bispo, como digno de ser rejeitado 
in limine porque contdrio ao Direito Natural e contrário a 
todos os nossos contatos e o que mais admira é que estes 
honrados membros, todas as vezes que se trata de matérias 
eclesiásticas, querem sempre mostrar que nós estamos cnvol· 
vidos em questões teológicas. Se passar este princípio, é ne-
cessário entregar o Brasil à Cúria Romana e que todas as 
ações humanas que são sujeitas ao pecado são sujeitas à sua 
inspeção." 

Não pode concordar com o raciocínio dos Srs. prelados nos quais, 
acredita, a consciência está em choque com a razão, talvez embaraçados 
pelo juramento feito no ato de sua sagração pelo qual 
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"estão na necessidade de guardar antes um segredo naquilo 
que o Papa determina, do que sustentar os seus direitos." 

Como consentir na introdução de homens que querem destruir a 
liberdade, como mostram os exemplos da França, Espanha e Portugal? 
A Câmara não faz leis novas; já há leis antigas proibindo a entrada de 
frades estrangeiros: 

[ ... J "A que vêm esses religiosos ao Brasil? Ou eles 
saíram sem licença de seus superiores e então são apóstatas 
e devem-se recolher para os seus conventos, ou vêm para 
pedir esmolas. Mas o Brasil não está tão abundante que os 
possa socorrer; ou então são enviados por seus governos para 
solapar nossas instituiçõe~., e devemos admitir esses homens? 
Qual será pois o outro fim que dirige esses religiosos? Será 
acaso o desejo de defender a liberdade, ainda que não con&te 
que algum o tenha feito? Virão procurar o asilo no Brasil 
por causa de alguma perseguição? Mas então essa concessão 
não poderá ser dada pelo corpo Legislativo." 

A exigência da idade de 50 anos para a admissão dos 
frades à profissão baseia-se nos próprios preceitos de São 
Paulo, que exigia mesmo o limite de 60 anos para as mulheres 
destinadas ao serviço ,da Igreja. 

Sobre a obediência a superiores estrangeiros a questão 
já está dirimida desde que foi declarada a nossa Indepen-
dência. 

A respeito das penas, concorda com o argumento de que se acaso 
um cidadão professar antes de lhe ter sido concedida a permissão, o voto 
do religioso é nulo, mas se esta proposição entrar em discussão, estando 
presentes os Senhores Bispos, preferirá votar em favor da emenda, se-
gundo a qual tais religiosos serão desnaturalizados. 

Quanto ao mais, concorda com as emendas do Sr. Vasconcelos. 

II de junho de 1828, t. II, p. 94. 

N.&C. 

Poucas vezes Feijó pareceu tão irônico e tão cm1co em suas inter-
venções. Ele era um homem culto, inclusive em questões canônicas e 
teológicas. Ora, a interpretação que dá do texto de São Paulo, das razões 
que traziam os religiosos ao Brasil e do sentido da Independência sobre 
os votos religiosos, dificilmente se pode crer que ele as tomasse a sério. 
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28/71 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Ouvira dizer que o emperramento do sistema constitucional do Mé-
xico era devido às intrigas fradescas. Revida: 

[... ] "E então ou o povo do México não entende os seus 
verdadeiros intere;:.ses, ou consente dentro de si homens que 
maquinam a sua ruína; mas se estes religiosos têm sido admi-
tidos por um ato legislativo, está claro que não têm maqui-
nado contra o sistema e portanto esta idéia nenhum peso 
deve merecer; deve ser rejeitada inteiramente." 

Quanto a dizer que nele, como no Sr. Arcebispo, a cons-
ciência e a razão estariam em contradição, trata-se de opinião 
muito temerária: "porque ninguém pode conhecer o interior 
dos homens" e há ilustres escritores também contra o pro-
jeto. 

Reitera sua total rejeição do projeto. 

11 de junho de 1828, t. II, p. 95. 

28/72 DIOGO ANTôNIO FEIJú 

"Quando disse que a consciência dos ilustres membros 
estava em contradição com as suas razões, fiz-lhes um elogio, 
à vista do temível juramento que prestaram de defender os 
direitos do Papa." 

Quanto à exigência ela idade de 50 anos, observa: 

"Nem se diga que nós queremos acabar com a religião, 
queremos tirar aquilo que ela tem de ocioso, e regular os 
interesses da sociedade com os interesses da mesma religião. 
Eu sou muito devoto das congregações e algum dia oferecerei 
um projeto para sua reforma; mas o que agora se pretende 
é marcar a idade dessas pessoas que devem entrar para o 
claustro." 

11 de junho de 1828, t. II, p. 95. 

N.&C. 

Foram aprovadas as emendas do Sr. Bernardo Pereira de Vascon-
celos e o attigo aditivo do Sr. Lino Coutinho. Rejeitadas as emendas 
aditivas da Comissão Eclesiástica. O projeto foi à Comissão de Redação. 
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JOSÉ CUSTóDIO DIAS28/73 

O negócio é urgente e deve ir à Comissão de Justiça Criminal, para 
interpor seu parecer. 

Este é um marquês 

"daqueles que só querem ser levados com o rigor." 

Acusa-o de ter expedido uma ordem, de seu punho, mandando a 
Imprensa Nacional fornecer tipos à Gazeta do Brasil. 

12 de junho de 1828, t. II, p. 104. 
N.&C. 

Refere-se ao marquês de Queluz, João Severiano Maciel da Costa, 
que além de deputado e senador, fora ministro do Império, da Fazenda 
e dos Estrangeiros. Fora diplomata ainda no tempo do Reino Unido e 
governador da Guiana Francesa durante sua ocupação pelos portugue· 
ses. Mineiro de Mariana, onde nasceu em 1769. Morreu no Rio de 
Janeiro em 1833. 

Os deputados Lúcio Soares Teixeira de Gouveia, e José Antônio da 
Silva Maia tinham enviado um ofício à Mesa, denunciando as autori-
dades da Bahia por terem tolerado a circulação e o aceite nos cofres 
públicos de moeda falsa de cobre. O deputado Lino Coutinho interviera 
logo em seguida, dizendo que \ls autoridades da Bahia tinham agido 
por ordem superior, à vista de uma portaria do marquês de Queluz, que 
aliás fora presidente da Província da Bahia. 

É a este negócio que se refere o Pc. Dias, exigindo que seja remetido 
à Comissão de Justiça Criminal . 

28/74 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

[... ] "Mas é preciso informar a esta Câmara que este 
presidente, segundo me lembro, expediu uma portaria sobre 
este objeto de moeda falsa, dando todas as providências e 
também a respeito dos criminosos deste crime para serem 
punidos." 

12 de junho de 1828, t. II, p. 104. 
N.&C. 

D. Marcos fora secretário do governo baiano em 1825 e toma a de-
fesa do marquês de Queluz e de sua administração, quando presidente 
da província, o que não impediq que o negócio fosse remetido à Co-
missão. Lino Coutinho caçoou do colega: "perdido tem o Sr. Bispo o 
tempo que empregou na defesa desse marquês." 
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2H/75 JOSf: CUSTúDIO DIAS 

"Quando o ministério teve em campo a Gazeta do Brasil 
para defender os seus atos e insultar os representantes <la 
nação, nehum baldão se deixou de lançar sobre nós; cu fui 
um dos mais insultados nesse periódico, de que apareciam 
como redatores responsáveis presos da cadeia, e como testa-
de-ferro um cômico apupado, bem conhecido pelos seus enor-
mes crimes e que só acharia proteção na classe de homens 
que então dirigiam os negócios <lo Brasil; tudo quanto era 
infame ali apareceu contra nós; nas colunas dessa folha estão 
impressos os sentimentos de amizade que nos consagram e 
ao Brasil, cuja liberdade defendemos, os seus abjetos prote-
tores. 

Eu quisera perguntar-lhes quem é o inimigo <lo Brasil, 
quem busca turbar a ordem pública, se nós que sustentamos 
o que é legal, ou eles que minam e atacam de frente a lei 
fundamental elo Império? O Brasil acha-se às portas ela mor-
te e quem a elas o conduziu? Os ministros que mandaram 
contrair um empréstimo sem necessidade e o dissiparam com 
a rapidez do relâmpago, empréstimo só aprovado pelos servis 
que deles tiraram grandes e inauditas comissões, os ministros 
que declararam a guerra a Buenos Aires, fazendo-nos consu-
mir em uma desastrosa campanha o tempo que devêramos 
empregar em civilizar-nos cada vez mais, em abrir estradas, 
e formar na nossa mocidade o caráter que devem ter o,_ ci-
dadãos de uma nação livre. 

Ainda mais: vimos espalharem-se hábitos como castanhas 
a rapazes, pelos membros do cabido de Montevidéo; ao Chi-
chorro agradeceu-se o empenho que em São Paulo fazia por 
outro tanto. 

E à vista ele tantos fatos pode-se duvidar <lo amor <1uc 
estes ministros têm ao Hrasil e à Constituição? Como é que se 
estão dando pemões a torto e a direito? Já as teve alguém que 
prestasse serviços ao Brasil? A esses dá-se-lhes em recompensa 
a Fortaleza da Lage e algum massacre [...J Para que se deu 
uma diária de 1$ a Cravoé? Foi para fazer aqui este curro 
(o orador apontou para a nova obra que se fizera na sala). 
Eu acho muito justa essa indicação e voto inteiramente por 
ela." 

12 de junho de 1828, t. II, p. I06-I07. 
N.&C. 

Trata-se da indicação de Lino Coutinho, exigindo de cada um dos 
ministros uma lista exata de todas as pensões dadas por cada um deles, 
corn a declaração das datas em que foram concedidas. 
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Decidiu-se que a indicação fosse à Comissão de Fazenda. O "cômi-
co", nome que se dava aos artistas de teatro, era João Maria da Costa, 
jornalista português, amigo de Francisco Gomes da Silva. 

Pedro Alexandre Cravoé era arquiteto, filho de franceses, vindo em 
1824, nomeado arquiteto da Câmara Municipal, autor de várias obras 
no Rio. As duas feitas na Câmara dos Deputados foram muito criti-
cadas pela imprensa. 

28/76 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Estas informações secretas, dadas só pela consciência do 
informante, têm enchido as estações públicas de maus em-
pregados." 

Conlra estes empregados se tem pronunciado a opmiao 
pública e são eles que têm posto em um verdadeiro estado 
de confusão as mais das repartições. 

16 de junho de 1828, t. II, p. 127 

N. &C. 

Em discussão a resolução n.0 11 para se darem certidões das con-
sultas. Consulta é empregado, ~10 tempo, no sentido em que hoje se 
emprega o termo parecer. Estação tem sentido do termo atual repar-
tição. 

28/77 . JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

É uma lástima qµe nossos marques·es só se tenham es-
merado em dar golpes fatais em nosso comércio nascente e 
tenham até violado a Constituição, "cedendo ora a um rei 
estrangeiro o título que o Brasil criara para o seu escolhido, 
ora impondo a pena de pirataria aos negociantes de escravos, 
com manifesta usurpação do poder Legislativo." 

Em nenhum tratado se atendeu à prosperidade do Brasil: 

"Fazendo até tratados com as cidades hanseáticas nenhum 
se tenha feito com os Estados Unidos. Dizem que a causa 
deste fenômeno é não darem os Estados Unidos o presente 
ou jóia que costumam dar os governos da Europa aos pleni-
potenciários dos governos com quem celebram tratados. E se 
assim é, os nosso marqueses têm razão; mas qual será o meio 
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de remediar o mal dos tratados? Parece-me que o único é o 
propósito do projeto em discussão. Niveladas as na~·ões no 
pagamento de direitos, cessa esse monopólio concedido a 
meia dúzia de governos e os nossos vizinhos americanos gozam 
de igual vantagem. Nem se diga que com a redução haverá 
prejuízo da parte da Fazenda da nação; com essa redução 
haverá maior concorrência. Portanto voto pelo projeto.'' 

16 de junho de 1828, t. II, p. 131. 
N.&C. 

Estava em discussão a resolução n.O 12 reduzindo a 153 os direitos 
de importação para todas as nações. 

Os tratados comerciais sucessivos e os tratados contra o tráfico <le 
escravos foram objetos de sérios ataques por parte da oposição. Verifica-
se que o Governo desejava criar laços econômicos com os demais países 
para firmar sua autonomia. Lino Coutinho diz que "a mania de fazer 
tratados é incurável". 

'2.8/78 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Aprova o artigo com a emenda da Comissão e não pode se conlor-
mar com as idéias do ilustre deputado: 

[ ... ] "Estas pessoas parece-me que não devem ser des-
prezadas, porque a mediocridade é relativa: nos lugares cen-
trais chama-se riqueza àquilo que nos lugares marítimos cha-
ma-se pobreza. Os Estados do Norte é que nos podem dar 
exemplo neste ponto. Não é necessário tratar tanto dos ri-
cos, proibindo aos homens a escolha na mediocridade e não 
devemos procurar nos homens somente a riqueza". 

18 de junho de 1828, t. II, p. 147. 

N.&C. 

O Pe. Custódio Dias está se referindo à tese defendida por Cruz 
Ferreira que condicionava a elegibilidade para vereador a certo nível 
de riqueza. 

O termo mediocridade tem na sua intervenção não um sentido mo-
ral, mas econômico de modicidade de posses. 

O exemplo do Estado do Norte parece referir-se não às províncias 
do Norte do Brasil, mas aos países nórdicos e talvez mais particularmen-
te ;ios Est;idos Unidos. 
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28/79 DIOGO ANTõNIO FEIJó 

Defende a elegibilidade dos libertos para as Câmaras. Municipais. 
Se eles têm sido capazes de entrar cm todos os empregos civis e mili-
tares, também poderiam ser vereadores: 

[... ] "Uma vez que os habitantes de vila acharem um 
liberto com boas intenções e que pode desempenhar o seu 
emprego, não poderão votar [nele] pelo simples fato de que 
é liberto?" 

18 de junho de 1828, t. II, p. 148. 
N.&C. 

Argumenta Feijó contra Castro e Silva que julgava não ser ainda 
conveniente para o Brasil a idéia da participação dos libertos na admi. 
nistração municipal. 

28/80 DIOGO ANTONIO FEIJó 

"Seria uma contradição manifesta se, depois de ter pas-
sado na lei dos Juízes de Paz que somente o emprego civil 
e militar fosse compatível, agora se adote esta emenda, tanto 
mais que os eclesiástic<?s podendo ser deputados e senadores, 
não se pade dizer que o seu emprego seja com isto incom-
patível." 

18 de junho de 1828, t. II, p. 149. 
N.&C. 

Em discussão o art. 24, do prpjcto vindo do Senado sobre as muni-
cipalidades. 

Trata-se de uma emenda acfit~va que defendia a incompatibilidade 
do cargo eclesiástico para a função de vereador, proposta por Sousa Melo. 

Trava-se a este respeito uma curiosa discussão·. Cruz Ferreira sus-
tenta que "os eclesiásticos são destinados exclusivamente ao serviço do 
altar" [... ] "Contentem-se, pois, ie:om poder ser nomeados deputados 
e senadores, que não é pouco. Nes.sas terrinhas ocupam-se eles em intri-
gas." Cunha Ma tos, porém, tão mal disposto em relação aos religiosos 
e à Santa Sé, toma a defesa do clero secular: "Os senhores eclesiásticos 
são as pessoas mais dignas, de mais respeito e de mais instrução que 
existem em quase todas a províncias do Brasil, e por isso não havemos 
de querer que os povos sejam priva4os das transcendentes luzes dos senho-
res eclesiásticos. Eles são aqueles que dirigem a maior parte dos negócios 
no interior <lo Imp~rio. Eles formam o maior número das pessoas le-
tradas. Em conclusão: todos aqueles que não pertencem à classe da ma-
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gistraLUra, ~fto quase sempre dirigidos pelos votos dos senhores eclesiás-
ticos. Podemos dizer que eles são o depósito. das ciências na maior parte 
do Império, e o seu voto é ordinariamente decisivo." [ ... ] "Os senhores 
~clesiásticos que servirem nas Câmaras Municipais não estarão empreg-a-
dos continuamente, mas sim em certas ocasiões. e, se não puderem com-
parecer em algumas delas, façam o mesmo que nós aqui praticamos: 
chamem os suplentes." [ ... ] "Mas nunca nos privemos por uma lei dos 
grandes recursos dos senhores eclesiásticos." [ ... ] "Ainda não se viu no 
Brasil um prelado revolucionário. Pelo contrário todos eles têm apre-
sentado mui tas virtude~. " 

Contudo a emenda aditiva foi aprovada. 
A lei de I.0 de outubro de 1828, que organizou o município, rcsul-

wndo deste projeto ficou assim redigida: l.º) "Ao eleito [vereador] não 
,iprovcitará motivo de escusa, exceto": [... ] "Emprego civil, eclesiástico 
ou militar cujas obrigações sejam incomp<llíveis conjuntamente." 

Como se vê não se impedia a eleição de eclesiásticos, mas admitia-se 
a escusa pelo exercício cfe cargo na Igreja. 

28/81 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Em lugar das Câmaras nomearem três homens de sua 
confiança, seria melhor que se lhes impusesse a obrigação de 
vü:frarem elas mesmas as prisões. Desta maneira os vereado-
res, tomando contato com a situação real dessas, procurariam 
promover o bem dos desgraçados presos. 

N.&C. 
19 de junho ele 1828, t. II, p. 152. 

O art. 56 da lei aprovada mandava que a Câmara organizasse uma 
Comissão de 5 cidadãos probos para visitarem as prisões civis, militares 
e eclesiásticas e todos os estabelecimentos de caridade. Não se pode dei-
xar de admirar a sabedoria desse artigo da lei, que o Pe. Ferreira de 
Melo volta logo a defender contra a emenda que pretendia confiar a 
tarefa ao Juiz ele Paz. O Juiz de Paz é nomeado pelo povo e por isso é 
popular, mas é um homem só e a Comissão ou a Câmara é um corpo 
moral composto por muitos homens e ele prefere "que tais encargos 
sejam sempre confiados a muitos; são muitos observadores". [ ... ] 

"Encarregando-se esta interessante tarefa à Câmara ou à Comissão 
por ela nomeada, obteremos mais depressa o fim desejado, que é melho-
rar a condição desses infelizes, que muitas vezes se acham no mais lasti-
moso estado, entregues a carcereiros piores que carrascos, cm lugares 
imundos e insalubres e que por isso reclamam os socorros do homem 
sensível e filantrópico" (Anais, II, 152).,, 



28/82 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Volta a declarar-se contra a supressão cio artigo. 

Se ainda não temos uma lei sancionada, que ponha em 
efetiva observúncia a abolição do privilégio do foro pessoal, 
[ ... J "visto que desgraçadamente é necessária uma lei para 
pôr em observância um artigo expresso da Constituição", é 
forçoso que se declarem também as prisões das religiões, ou 
dos frades e dos eclesiásticos. Estes, como cidadãos brasilei-
ros, têm direito à proteção das leis. Lembra um requerimento 
de Frei Tomás encaminhado à Cúmara na sessão passada, "no 
qual aquele frade se queixava de tratos e torturas que sofria 
no cárcere do convento." 

Portanto acha justo que se faça a declaração proposta. 

19 de junho de 1828, t. II, p. 153. 
N.&C. 

Apesar do § 17 do art. 179 da Constituição ter abolido o foro privi-
legiado, os eêlesiásticos gozavam do privilégio do foro, que os isentava 
da justiça comum, mas os conventos dispunham de prisões próprias para 
punir os religiosos incursos em algum delito. 

A propósito do artigo que oprigava as Câmaras Municipais a visitar 
as prisões, Lino Coutinho apreseptara uma emenda incluindo nas visitas 
as prisões eclesiásticas: "Todas <J.s prisões civis, eclesiásticas e militares 
e cárceres dos conventos regulares e todos os estabelecimentos de cari-
dade pública". 

E esta emenda que Ferreira de Melo defende. 

28/83 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Tem ouvido de muitas pessoas das províncias do Norte que uma 
das grandes infelicidades que at<j.cam aquelas províncias é a seca. Por 
isso, julga que a palavra assude [sic] é muito a propósito, porque 

[ ... J "ela vai talvicz prevenir muita mortandade naquelas 
províncias." 

20 de junho de 1828, t. II, p. 159. 
N. &C. 

Tratava-se das atribuições dqs Câmaras Municipais., entre as quais 
se fazia referência ao cuidado dos tanques 1! açudes. Talvez estejamos 
diante de um dos primeiros testeµlllnhos de uma tomada de consciência 
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do Governo Imperial elo problema elo Nordeste, a partir da qual iria 
começar a longa luta, que ainda não terminou, contra o flagelo da 
seca. 

28/84 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta à Câmara o parecer da Comissão Eclesiástica, sobre abuso 
ocorrido em Pernambuco: 

[... J "Constando à Comissão Eclesiástica, por um anún-
cio inserido no Diário Fluminense, que a Mesa da Consciên-
cia e Ordens desta Corte punha a concurso vigarias da Pro-
víncia de Pernambuco, e que está continuando no direito de 
padroado do Grã-Mestrado da Ordem de Cristo, e como {'. um 
abuso, a Comissão entendeu fazer este parecer: 

"A Comissão Eclesiástica tendo sabido que pela Mesa da 
Consciência e Ordens se continuam a prover os benefícios 
eclesiásticos que no Brasil são pertencentes ao padroado na-
cional e por isso de imediata nomeação do Imperador, corno 
é expresso na Constituição, art. 102, § 2.0 , o que ainda agora 
se obcsrva, mandando a mesma Mesa pôr a concurso várias 
paróquias do bispado de Pernambuco; tendo-se assim em me-
noscabo a resolução desta augusta Câmara, pela qual ~·e não 
aprovou a bula do Grão-Mestrado da Ordem de Cristo cm 
conseqüência da qual somente podia ter lugar a autoridade 
e exercício da mencionada Mesa, é de 

[Parecer] 

"Que se peça ao Governo esclarecimentos para saber-se 
se a Mesa da Consciência e Ordens tem continuado a prover 
benefícios eclesiásticos e a exercer sua antiga jurisdição nesta 
matéria, ainda depois de reprovar a bula que criara no 
Brasil o Grão-Mestrado da Ordem de Cristo·." 

20 de junho de 1828, t. 11, p. 166. 

N.&C. 

O Parlamento não aprovara a bula do Papa estendendo ao Brasil 
o Pctdroado da Ordem de Cristo. Declarou que o Imperador já tinha o 
padroado, não por concessão. A redação do parecer suscita dúvidas em 
Sousa Franco e Pereira de Vasconcelos, dúvidas que o Pe. Ferreira de 
Melo explica: 
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"Senhores, já está tudo providenciado. Os bispados devem fazer as 
propostas conforme a doutrina dos seus bispados. Não é essa a questão. 
O que se nega é que o Tribunal po&sa chamar alguém a concurso, 
porque é um tribunal meramente consultivo." 

28/85 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A Mesa da Consciência e Ordens faz apenas consultas sobre as 
qualidades dos indivíduos e os bispos escolhem um dos indivíduos indi-
cados pela Mesa. O Governo aprova se são capazes e reprova, em caso 
contrário. Os bispos diocesanos têm o direito de fazer esta escolha. 

"Os bispos são obrigados quando vaga alguma paróquia 
a fazer logo a proposta de outro e remeter para a Corte na 
primeira embarcação que sair: e quando o não façam perde-
rão esse direito de proposta; ficando então a Mesa da Cons-
ciência e Ordens autorizada para pôr a concurso essas Igrejas 
vagas; isto é o que diz o citado alvará de faculdade." 

Sugere que se peçam informações ao Governo, para saber se o Bispo 
mandou dentro de um mês a proposta, nas duas primeiras embarcações 
que saíram daquele porto. 

~O de junho de 1828, t. II, p. 166. 

28/86 D. MARCOS ANTôNlO DE SOUSA 

"É natural que Oi; padres daquele lugar onde vaga a 
Igreja sejam os nomeados para párocos, porque são já conhe-
cidos e amados dos seus paroquianos. Eu sou dessa opinião 
que as Igrejas sejam qadas aos homens bons padres desses 
lugares pelos bispos das dioceses e nunca a Mesa da Cons-
ciência e Ordens faça essas nomeações dos párocos, sem ter 
a informação do bispo, porque ninguém pode ter mais co-
nhecimento dos padres da diocese do que ele." 

20 de junho de 1828, t. II, p. 167. 

N.&C. 

A propósito desse requerimento, Lino Coutinho reafirmara sua dou-
trina: no Brasil não temos Grão-Mestre da Ordem de Cristo. O Impe· 
rador tem o poder de nomear o vigário porque o Brasil lho deu, e não 
a bula do Papa. 
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28/87 JOSÉ CUSTé>DIO DIAS 

"Não quero que se faça um depósito de pólvora nas po-
voações; nem também quero que se prive a qualquer o ter 
alguma pólvora para as suas prccisõ~s; porque apesar de todas 
as proibições, sempre há de haver o contrabando. 

Quanto aos fogueteiros eu quisera que se lhes impu-
sessem os maiores tributos para que não fôssemos incomodados 
com tantos foguetes; assim como que morassem o mais longe 
possível de povoado." 

Propõe emenda aditiva impondo tributos aos fogos de artifício. 

21 de junho de 1828, t. II, p. 171. 

N. & C.:. 

Tratava-se das atribuições das Câmaras Municipais e entrava em 
discussão um parágrafo aditivo ao mercado de explosivos. 

O costume dos foguetes e fogos de artifício, vindo de Portugal, pro-
vavelmente por influência árabe, escandalizava os estrangeiros. Não havia 
festa cívica ou religiosa sem os estampidos e os rojões que provocavam 
às vezes incêndio. O Pe. Custódio mostra-se um precursor do combate 
à poluição auditiva. 

As festas correspondiam ao maior uso de foguetes e fogueiras. Isto 
resulta da tradição européia de cultuar o fogo na época do solstício de 
verão na Europa (de inverno no hemisfério sul). O fogo era considerado 
afugentador dos demônios da fome, do frio e da miséria (87). 

O cristianismo aceitou a tradição, incorporando-a ao culto dos san-
tos de junho. O Pe. Custódio fala exatamente neste mês. Devia estar 
azucrinado com o foguetório carioca que veio até os nossos dias. 

28/88 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Acha que a resposta do ministro devia ir à Comissão de Fazenõa e 
depois passar à Comissão Central. A primeira para exame das despesas 
e à segunda para ver se esta carregação de tropas estrangeiras é compa-
tível com a Constituição. 

Não sabe se os colonos vindos do exterior são só suíços. É mister 
indagar este assunto. 

(Bi) GAMARA C1\SCUDO: Diciontírío do Folclore Brasileiro. i.a edicão. Rio de 
Janeiro. Institut,o Nacional do Livro. 1954, p. 328. in verbio: "João". , 
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"Pelo exame também se especificam todos os colon()[,, 
não só os que são vindos para lavrar a terra, como os que 
são para usar de baionetas; eles todos nos custaram dinheiro, 
e o que mais é, que também nos custaram o sangue." 

23 de junho de 1828, t. II, p. 178. 

N.&C. 

A única imigração suíça viera para o Brasil entre 1820 e 1827 e, 
em 1828, já éstava instalada na atual Nova Friburgo e cidades vizinhas, 
depois de uma tormentosa viagem na qual pereceu quase um terço dos 
imigrantes embarcados (88) • 

28/89 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Uma vez que existe uma lei que permite a qualquer um 
ensinar as primeiras letras, com o exame necessário, deve haver 
uma autoridade que inspecione os colégios que houver no 
município e agir com autoridade sobre eles. 

23 de junho de 1828, t. II, p. 179. 
N.&C. 

A lei de 15 de outubro de 1827 mandou criar escolas de primeiras 
letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. 
"Haverão [sic] as escolas de primeiras letras que forem necess·árias". 

Pelo art. 7.0 "Os· que pretenderem ser providos nas cadeiras serao 
examinados publicamente perante os presidentes, em Conselho". 

Trata-se da lei de organização dos municípios. 

28/90 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Suponhamos que aí (em Goiás ou Mato Grosso) é agra-
vado um cidadão pelas posturas da Câmara, ele há de recorrer 
à Relação do Rio de Janeiro, para se poder desagravar das 
posturas da Câmara? Não seguramente. Isto é o mesmo que 
dizer, que sofra caladamente a injustiça; porque, é preciso 
considerar uma viagem de perto de 200 léguas, chegar depois 
ao Rio de Janeiro, onde é custoso ter letrados, procuradores, 

(UB) Ver a respeito: MARTIN NJCOULIN: La genese de Nova Friburgo. Emi-
gration et colonisation suisse au Brésil. 1817-1827. Fribourg. Editions Universitaires, 1973. 
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etc., e entrar depois no andamento de sua causa. Portanto 
eu vejo que a deixar-se isto assim, é o mesmo que dizer 
que este cidadão fica sem recurso nenhum." 

23 de junho de 1828, t. II, p. 180. 

N.&C. 

O problema se prendia à inexistência de Relações, nas províncias 
mais remotas da Corte, às quais pudessem recorrer os cidadãos agravados 
pelas respectivas Câmaras Mumcipais. Estas foram reformuladas pela 
lei de I.0 de outubrn de 1828, que marcou suas atribuições e alterou o 
processo de eleição dos juízes de paz e vereadores. A intervenção de 
Ferreira de Melo se insere no debate em torno da elaboração desta lei. 

28/91 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A fim de evitar contradições, propõe n01Va redação para o art. 63: 

[... ] "As Câmaras ficam atuorizadas, naquelas festas do 
Corpo de Deus e outras que estão determinadas por lei, a 
fazer aquelas despesas que forem necessárias ao culto divino.' 

23 de junho de 1828, t. II, p. 180. 
N.&C. 

Em discussão o art. 63 do projeto sobre as Câmaras Municipais. A 
contradição vinha da última cláusula do artigo que depois de autorizar 
as festas, dizia: "mas em nehuma delas (das festas) se darão propinas e 
tocha~- ou velas". O Pe. Feijó alega logo com violência: 

"Como se há de dizer que a atribuição da Câmara é de fazer festas? 
Não sei como possa entrar na idéia do Governo Municipal o fazer fes-
tas e bem se vê pois que este artigo é encaixado nesta lei e que é con-
trário à letra da Constituição." 

Propõe a supressão do art. 63 (Anais, II, 181). 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS28/92 

Quando fora feita a lei dos Governos das províncias, já se declarara 
i:ontra ela. 

Quanto à questão da casa para o presidente da província, a lei é 
clara. Não há razão para sustos: não faltarão presidentes por falta de 
casas: 
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[... ] "Alguns darão alguma coisa para serem presidentes 
e, se até agora não faltou ministro de Estado, como hão de 
faltar presidentes?" 

Acha desnecessário que além do ordenado extraordinário, ainda te-
nham os presidentes de província um palácio para fazer ostentação: 

[... J "Se querem casas, que as paguem, assim como nós 
as pagamos, e não se tema que não hajam presidentes e se 
houver falta deles por esta causa, eu me obrigo a nomeá-los 
(risadas); há de haver sempre presidentes. 

Discorda também da possibilidade do presidente poder acumular 
dois ordenados. 

23 de junho de 1828, t. II, p. 185. 

N. 8cC. 

Em discussão, a resolução n.0 10 sobre os Governos das províncias. 

28/93 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Pede a palavra com urgên'cia para apresentar um parecer da Co-
missão Eclesiástica sobre a bul~ da Santa Cruzada. 

"A Comissão Eclesiástica examinou atentamente a bula 
do Sumo Pontífice Leão XII que principia - ]am inde ab 
anno - pela qual se concede por mais seis anos a continuação 
das indulgências em outro tempo concedidas por Gregório XIV 
e Urbano VIII, meqiante a esmola na mesma estipulada. A 
Comissão de bom grado lançaria um véu sobre tantas circuns· 
tâncias que tornam a mesma bula incapaz de aprovação desta 
augusta Câmara se o seu silêncio fosse compatível com o 
dever que se lhe impôs de examiná-la e dar sobre ela o seu 
parecer. Como não pode, portanto, furtar-se a tão árdua 
obrigação, forçoso lhe é fazer as seguintes observações: 

"l.º Que esta bula foi alcançada a instâncias do nosso 
Governo, com o pretexto de aplicar as esmolas provenientes 
dela à propagação qa fé entre as nações selvagens do Brasil. 

"A Comissão nota que o ministro não fez mais do que 
seguir as pisadas do antigo Governo que, muito cuidadoso 
de acumular suas rendas, pouco escrupuloso se mostrava nos 
meios de adquiri-las e, muito menos, na justiça de sua apli-
cação. 
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"2.0 Que esta bula é alcançada mediante urna contri-
buição anual de 2: 000$000 para a Utbrica de São Pedro de 
Roma. 

"A Comissão nota que, se a bula tem por fim concedei· 
indulgências aos fiéis em conseqüência de obras de caridade 
feitas pelos mem1os, nada parece mais contdrio ao espírito 
da religião, nem mais indecoroso à Cúria Romana <lo que 
cu tirar vantagem de uma concessão que, para ser verdadeira 
e valiosa, deve ser toda gratuita e somente fundada nu m('.· 
rito daqueles a quem tais graças se concedem. 

"3.0 Que estando-se devendo à referida fábrica 19:200SOOO 
do scxênio pretérito (dívida esta nula por sua natureza) , a 
bula, com estranheza dos pios ouvidos, invalida as indulgt'.Il-
cias que concede, se antes de sua publicação não for inteira-
mente paga esta quantia. 

"4.0 Que as imensas indulgência~ concedidas pela buh1, 
e pela insignificante esmola de 2, 4, 10 e 15 vinténs, não só 
torna irrsórias as mesmas indulgências, como dão um golpe 
mortal na disciplina da Igreja, fazendo que os ignorantes se 
persuadam estar dispensados das penitências impostas pela 
mesma Igreja, além de esbulhar os bispos de grande parte 
de sua autoridade. 

"5.º Que pela confissão do Comissário da bula (que 
tanto se lastima da desgraça das doutrinas espalhadas pelo 
Império) tem-se tornado o trúfico dela pouco lucrativo, con-
sumindo-se quase todos os seus rendimentos em ordenados 
aos empregados e mais despesas que anualmente se fazem na 
sua administração". 

"A vista do que a Comissão é de parecer 
"que a bula eleve ser considerada como um decreto de 

tributo sobre a nação brasileira, acobertado com o sagrado 
manto da religião que, de nenhuma sorte, aprova tais ficções; 

"que ainda quando fosse conveniente (que nunca é) 
aproveitar-se o Governo da ig-110rfmcia ou super~ti~·ão dos po-
vos para arrancar-lhes o dinheiro por um modo voluntário, 
é este tão pouco e tão mal aplicado que não resta à nação 
outro proveito que a vergonha do recurso. 

"que sendo enfim a bula informe pela maneira em que 
se acha concebida, pelas cláusulas que encerra e pelo ataque 
que faz à disciplina eclesiástica e à autoridade dos bispos, 
não pode, de sorte alguma, ser aprovada por esta Câmara. 

"P<1ço da Câmara dos Deputados, em 20 de junho de 1828. 
a) Diogo Antônio Feijó, ]. B. L. Ferreira de Melu. Mi-

guel ]o.wj Reinaut. 

25 de junho de 1828, t. li. p. 191. 
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DIOGO ANTôNIO FEIJó28/94 

Apresenta, pela Comissão Eclesiástica, um projeto sobre criação de 
paróquias: 

"A Comissão Eclesiástica, tendo em vista a irregularidade 
que se pratica na ordenação dos eclesiásticos, a má distribui-
ção de paróquias e a desigualdade das contribuições eclesiás-
ticas e a necessidade de satisfazer a tantos requerimentos e 
representações a este respeito, oferece os seguintes projetos-
de-lei, com os quais julga satisfazer os desejos do povos e as 
necessidades públicas relativas aos objetos eclesiásticos" (14 
de junho de 1820) . 

I.0 Projeto: 

1) "Uma paróquia será dividida em <luas quando o nú-
mero dos paroquianos exceder a 10. 000 ou quando o seu dis-
trito compreender mais de 10 léguas quadradas. 

2) "Para ter lugar a criação de uma paróquia é neces-
sário que o distrito que se lhe marcar compreenda com pouca 
diferença mil paroquianos. 

3) "No distrito em que houver 500 paroquianos, distan-
te da Igreja-Matriz rµais de sete léguas poder-se-á criar uma 
paróquia. 

4) "As divisões eclesiásticas estarão de acordo, quanto 
ser possa, com as divisões civis. 

5) "A requerimento dos povos, por proposta dos Con-
selhos Gerais (exceto na Província do Rio de Janeiro), o Go-
verno decretará a criação e divisão de paróquias." (14 de 
junho de 1828) 

2.0 Projeto: 

1) "O Governo fica autorizado a mandar criar em todas 
as cidades e vilas do Império as paróquias que forem neces-
sárias, contanto que nenhuma delas tenha menos de 4 nem 
mais de 12 mil alma~. 

2) "As paróquias que atualmente existem, com menos 
de 4 mil almas, serãq conservadas, quando pela distância ew 
que ficarem de outras freguesias, não possa o povo ser facil-
mente socorrido de pasto espiritual. 

3) "As paróquias, cuja população se achar muito reduzi-
da, serão incorporadas a outras freguesias, e, em lugar de vi-
gários., terão coadjutores paroquiais, pagos pela Fazenda Na-
cional. 
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4) "As povoações que contarem no seu distrito mais de 
duas mil almas e ficarem além de cinco léguas das Igrejas-
Matrizes, terão coadjutores paroquiais, pagos pelo sobredito 
modo.' 

25 de junho de 1828, t. II, p. 192. 
N.&C. 

Os projetos são assinados pelos membros da Comissão Eclesiástica. 
Estes projetos vão servir de base a sérias discussões. 

28/95 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"É preciso que a Câmara, essas galerias e o Brasil inteiro 
ouçam a verdade, porque se se faltar à verdade, nós havemos 
de pôr tudo em público.'' 

25 de junho de 1828, t. II, p. 197. 
N.&C. 

Discutia-se se devia ser lido ou não o relatório do ministro da Guer-
ra, Francisco Cordeiro da Silva Torres e Alvim sobre a rebelião dos 
irlandeses e alemães mercenários nos dias 9, 10, 11 de junho. É assinado 
pelo Comandante das Armas da Corte, Tomás Pereira Valente, conde 
do Rio Pardo. 

Os batalhões de mercenários foram dissolvidos após a rebelião (89) • 
O Pe. Dias volta a insistir na necessidade da leitura: "Veremos 

proezas do conde do Rio Pardo que esteve encurralado no quartel-
general sem ter ânimo de sair: ainda bem que voltou-se o feitiço contra 
o feiticeiro. " 

O relatório foi lido e consta dos (Anais, 198-200). 

28/96 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Se há caso em que se justifica a pena de Talião, é quan-
do o promotor do júri denuncia por abuso de liberdade de 
imprensa os escritos inocentes só por serem contrários à sua 
opinião. 

"Vimos, Sr. Presidente, aparecer nesta Corte a infernal 
Gazeta do Brasil, cloaca de imunàícies, assento da imoralidade, 
retrato fiel dos seus patronos'', e no entanto o promotor mos-

(89) Ver: AFONSO DE E. TAUNAY: "D. Pedro I e seus mercentirios'', Revista 
do Ir.-stítuto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 87, p. 265. 
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trou um "indiferentismo criminoso" em relação aos insultos 
daquele jornal à nação brasileira; ao mesmo tempo encheu-
se de ódio contra jornais liberais só porque desagradaram aos 
poderosos. 

Vota pela pena de Talião contra o promotor. 

27 de junho de 1828, t. II, p. 208. 
N. &:C. 

Continuação da discussão sobre o artigo aditivo oferecido por Ber-
nardo de Vasconcelos à resolução sobre o juízo dos jurados. Sobre a 
Gazeta do Brasil, ver a intervenção do Pe. José Custódio a 12 de junho 
de 1828, t. II, p. 106. O promotor da Corte era o desembargador João 
José de Veiga, que o Pe. Dias volta a atacar por omissão dolosa (Anais, 
Il, 210). 

28/97 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Este é um parecer aterrador, que assustará 50 ou 100 mil 
famílias do Brasil. São conhecidos os inconvenientes que pro-
duziu na Inglaterra a abolição dos 400 mosteiros e também 
o susto que se teve no Rio de Janeiro quando as Cortes de 
Lisboa intentaram a, redução dos mosteiros. 

Portanto, já qu~ o parecer vai à Comissão, seria bom 
que fossem junto os votos dos dois ilustres deputados que 
divergiram da Comissão. 

27 de junho de 1828, t. II, p. 216. 
N. &:C. 

Trata-se do parecer da Comissão de Fazenda que vem dar conta de 
seu trabalho juntamente com a Comissão de Fazenda da Câmara, sobre 
o "progressivo depreciainento qn que diariamente tombam as notas do 
banco e a notável carestia que tem tornado todos os gêneros no mer-
cado desta Corte. " 

Para pagamento da dívida do Tesouro Nacional para com o Banco 
do Brasil - que montava a 19.033:474$600 rs. - a Comissão propõe uma 
série de alienações de fazendas pertencentes ao Governo (inclusive as 
que tinham sido da Companhia de Jesus), prédios no Rio de Janeiro, as 
chácaras da Lagoa Rodrigo de freitas e finalmente a "incorporação dos 
bens das comunidades regulares", convenientemente indenizadas. O fun-
damento era o de que as Ordens não tinham a propriedade absoluta 
dos seus bens, que se destinavam somente à subsistência delas, e "por-
que os regulares não <:umprem e nunca cumprirão os encargos que 
andam inerentes a esses bens e são a condição necessária da sua posse". 
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N.&C. 

Há a primeira leitura, e sendo apoiada a urgência, entra em dis-
cussão, encontrando oposição especialmente do deputado Sousa Melo, 
segundo o qual o projeto prejudicava as outras províncias. A ele re-
plica o Pe. Ferreira de Melo, logo a seguir: 

Pelo fato da Província de Minas Gerais necessitar da criação de 
novas vilas, a Câmara de modo algum fica inibida de olhar para a cria-
ção de outras nas demais províncias. 

Se a província do nobre deputado não entendeu o que a lei de ~O 
de outubro de 1823 incumbiu aos Conselhos do Governo, não é a de 
Minas Gerais que deve pagar por isso. Reafirma ser o projeto urgente 
(Anais, II, 233). 

28/99 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Gostaria que os emolumentos fossem fixados por uma lei geral. A 
frase dos apóstolos Pedro e Paulo: Argentum et aurum non est mihi -
mostra bem que, livres de interesse, progredia nos povos a caridade; 

"mas qual não tem sido a diferença em nossos dias!" 

Observara escandalizado nd bispado de Mariana, em Minas, 

"fazerem-se cxactores os padres, recebendo antes de admini~ 
trarem os sacramentos as denominadas conhecenças nas sa-
cristias, e mesmo reter os corpos sem sepultura até que hou-
vesse quem pagasse Qs emolumentos. " 

Considera estes sacerdotes 

"mercenários, intrusqs por patronato e simonia. São tão exe-
crados do povo como os dizimeiros" 

Os párocos devem ser o 

"sustentáculo das leis pela ilustração e exemplo prestado a 
seus paroquianos." 

Apresenta a emenda: 

"Os emolumentQs de certidões e banhos em todo o Im-
pério não excederão a 600 réis conjuntamente, salvos os con-
traentes pobres que serão isentos de toda a oblação e oferta." 

30 de junho de 1828, t. II, p. 238. 
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N.&C. 

Em discussão a resolução n.0 29 segundo a qual a "resolução de 3 
de novembro de 1827 não priva os párocos dos emolumentos de banhos 
e certidões que até aqui costumavam receber." 

A resolução de 1827 citada declarava em efetiva observância as dis-
posições do Concílio Tridentino e da Constituição do Arcebispo da Bahia 
sobre matrimônio. Banhos são os proclamas. 

28/100 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Embora ifeconheça que os padres têm côngruas muito diminutas, 
adverte 

"que o pároco seja exactor de seus fregueses, é a coisa mais 
escandalosa que possa existir em prática, e nunca deixarei 
de clamar contra isto." 

Ataca os capuchinhos: 

"Estes barbados acabam por receber mais que os páro. 
cos, apesar de dizerem que não recebem coisa alguma, pois 
aparecem aos povos como o símbolo da santidade, benefi-
ciando,se de suas doações espontâneas". "Os párocos rece. 
bendo dinheiro por todos os atos de seu ministério, são ainda 
caracterizados como mercenários. Estes ainda são obrigados 
a contribuir para manutenção da Capela Imperial." 

30 de junho de 1828, t. II, p. 238. 

N.&C. 

A discussão se prolonga com intervenções do Pe. Ferreira de Melo 
e de D. Marcos, com explicações e declarações. A resolução porém é 
aprovada e rejeitadas as emendas (Anais, II, 240). 

28/101 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Propõe que sejam extintas as ordenanças, porque: 

"Os capitães-mores e seu& subalternos têm sido sempre 
agentes do despotismo. São os opressores principalmente do 
povo baixo". "O Brasil está dividido, para a&sim dizer, em 
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companhias. Não há homem nenhum que não tenha seu 
capitão que o governe [ ... ] Há quem tenha muito interesse 
pela conservação destas ordenanças". 

l de junho de 1828, t. III, p. 16. 
N.&C. 

Feijó argumentava contra o Pe. Ferreira de Melo que pedia adia-
mento da extinção, até que fossem criados os juízes de paz. 

As ordenanças eram forças de 3.ª linha, de caráter municipal e 
compostas de civis. Seus capitães.-mores eram, em geral, poderosos locais 
que assumiam assim um poder discricionário. É o início do coroneli&mo. 
A lei de reorganização das milícias, na Regência, criou a Guarda Na-
cional, força de 2.ª linha, de reserva, também não profissional e extin-
guiu as ordenanças. Foi aí que surgiram os coronéis "da briosa", desig-
nação dada à Guarda Nacional. É a lei de 18 de outubro de 1831 que 
extingue os corpos de milícias, guardas municipais e ordenanças e cria 
a Guarda Nacional subordinada ao Ministério de Justiça. 

O Pe. Ferreira de Melo insiste na sua tese mas o adiamento não 
foi aprovado e o projeto passou à 2.ª discussão. 

28/102 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

O Pe. Dias insurge-se contri a emenda ele D. Marcos: 

"Como é possível que se aprovem pensões ilegais? Ainda 
eu poderia admitir a emenda do Sr. Paula e Sousa, que é 
fundada em justiça, porém, a do Exmo. Sr. Bispo nao a 
posso nem .ouvir. . . Pois é possível que vamos dizer ao Go-
verno que não faça o bem e que não cumpra a lei? 

"O conhecimento prático mostra que o Governo tem fa· 
vorecido as pessoas que mais perversas têm sido, pessoas que 
mostraram sua má fé e ódio à raça brasileira, metendo gran-
de número de cidadãqs brasileiros cm um pc11ueno navio pa-
ra monerem à fome ~ à sede; pessoas mesmo que até ainda 
não foram justificadas, estão com pensões? É preciso que haja 
justiça, sem justiça não pode haver associação política e nós 
estamos aqui para sustentar os direitos dos cidadãos; eu diria 
que todas essas pensões devem ser suspensas enquanto a As-
sembléia Geral as nãp aprovar e se houver quatro ou seis 
pensões concedidas por bons serviços, hão de haver mais de 
80 ou 100 destas conc~didas a particulares por maus serviços; 
e se a Assembléia Geral não for a única que exclusivamente 
marque essas pensões, então será irrisório o nosso código fun-
damental." 

3 de julho de 1828, t. III, p. 42. 
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N.&C. 

O Pe. Dias insurge-se contra uma emenda proposta por D. Marcos, 
autorizando o Governo a pagar as pensões até então concedidas. en-
quanto a Assembléia não deliberasse a respeito. 

É aprovado o parecer da Comissão que suspendia até ter conheci-
mento dos títulos em que se fundavam. 

28/103 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Apresenta a emenda: 

"Fazendo exame daquelas matérias exigidas pelos nossos 
cursos jurídicos, que não tiverem estudado nas universidades 
estrangeiras serão também admitidos à matrícula de qual-
quer ano, fazendo exames das matérias dos anos antecedentes." 

3 de julho de 1828, t. Ili, p. 43. 
N.&C. 

Segunda discussão do projeto-de-lei que trata da habilitação dos 
brasileiros formados cm Direito nas universidades estrangeiras. 

28/101 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Quando se estuda é para adquirir-se saber, e este só é 
conheéido por meio de exames. Resta saber se uma carta de 
formatura passada pelos nossos cursos jurídicos é mais evi-
dente que o atestado por esses lentes das outras universidades. 

Pelo que ouvira de um Sr. Deputado, verificou que não devia se 
persuadir que no estrangeiro aparecem muitos sábios em matéria de 
direito, e que tinham mais saber. 

Não deve declarar-se contra o artigo, pois não dá preferência aos 
lentes da universidade de Coimbra, 

"e os Srs. Deputados que se formarem na universidade de 
Coimbra são os mesmos que, declaram que seus colegas são 
medíocres e até ignorantes, e eu tenho experiência de alguns 
e entretanto são doutores com cartas de formatura." 

Em vista disso, julga que o exame é o único título que deve servir, 
quanto ao saber. 

5 de julho de 1828, t. III, p. 57. 
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N.&:C. 

Continuação da discussão da lei sobre bacharéis formados em uni-
versidades estrangeiras. A discussão da qual participara com vivacidade 
o Pe. Soares da Rocha (Anais, III, 51), se complicava em debates sobre 
diversos temas de saber se bastavam os diplomas ou eram necessários 
exames de habilitação no Brasil; até que idade poderiam ser feitos esses 
exames; a validade dos diplomas obtidos em Coimbra depois da criação 
dos cursos jurídicos no Brasil. O próprio Pe. Feijó confessa não con-
seguir acompanhar a discussão e pretende dirimi-la de vez. O artigo, 
cujo texto não consta dos Anais, não foi aprovado. 

28/105 ANTONIO DA ROCHA FRANCO 

Apresenta voto em separado acerca da bula da Santa Cruzada. É 
para fora de dúvida que a bula não contém disposição geral, pois que 
dispõe particularmente para a Igreja do Brasil, sendo além disso tem-
porária a sua disposição. Não envolve objeto algum legislativo. Não 
depende para o placet de qualquer aprovação da Assembléia. A Consti-
tuição só exige aprovação parlamentar para as letras apostólicas no caso 
de conterem "disposição geral" (Art. 102, n. 14). 

Aceita que seja esta condição, observa que são insustentáveis os fun-
damentos elo parecer, quer polítüca, quer teologicamente. 

1.0 - O parecer reconhece que a taxa da bula é uma esmola, e es-
mola insignificante, e também que é voluntúria. Salta aos olhos consi-
der{1-lo um tributo, porque este é obrigatório. 

2.0 - Teologicamente, segundo o Concílio de Trento (sess. 25, decr. 
de indulgentiis) é ao corpo de pastores que toca o conhecer do abuso, 
indiscrição ou qualquer vício em matéria de indulgências. O parecer 
contém idéias muito próximas das do teólogo ele Wittenberg nos ataques 
às indulgências e que foram contjcnadas cm 1520, quando, p.ex., tacha 
tle imensas as indulgências e "supersticiosos" os povos que delas se re-
correm quando diz que elas importam a destruição da disciplina e quan-
do considera "tráfico" o seu uso. 

Mas quando não se nega ao Papa o poder de concedê-las, é preciso 
aceitar que são úteis e não parto çla superstição. Longe de a destruírem, 
podem fazer parte da disciplina atual. 

Note-se que a bula não obriga ao seu uso. Nada tolhe aos bispos o 
exercício da autoridade. O parecer neste ponto não é exato. 

Lembre-se que a esmola não é preço, e nem deve parecê-lo. Essa 
desproporção com as indulgências, que o parecer estranha, tem dois fins 
louváveis: 

l.º) desviar das coisas espirituais a "torpe idéia da mer-
cancia, e 2.º) impedir que pareçam as indulgências concedi-
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das só para os ricos, com exdusão dos miserúveis, sendo tam-
bém certo que não é pela quantidade da esmola que se deve 
regular o merecimento dela, quando assenta que a pouquida-
de e desproporção da esmo-la torna irrisórias as indulgências." 

Acresce que as obra~ de caridade, como a esmola, podem induzir 
obrigação, sem que o deixem de ser. Não há, pois, por que se increpar 
a Santa Sé quando exige a pia contribuição, nem quando suspende os 
efeitos da bula até quando se tenha cumprido com aquele encargo. 

Conclui assim: 

1) que a bula não depende para seu exequatur de apro-
vação da Assembléia; 2) que esta não pode, na hipótese con-
trária, recusar-lhe aprovação. 

7 de julho de 1828, t. III, p. 59. 
N.&C. 

Voto tardio mas extremamente moderado sobre a bula da Santa Cn~ 
zada, cuja recusa dera aso a escandalosas manifestações heterodoxas. Os 
P.•• Feijó e Ferreira de Melo, membros da Comissão Eclesiástica, irrita-
ram-se com a intervenção do Pe. Rocha Franca e exigiram que fosse 
considerada, não um voto em separado mas um discurso contra o parecer. 
Não obstante, a Câmara mandou imprimir o voto em separado. 

28/106 ANTôNIO DA ROCHA FRANCO 

Pede que a ilustre Comissão de Fazenda seja convidada a apresentar 
o seu parecer sobre uma indicação que fizera no ano anterior, para se 
aliviar a agricultura da desigualdade dos dízimos que pagam os lavra-
dores. 

7 de julho de 1828, t. III, p. 60. 
N.&C. 

A cobrança desigual dos dízimos, imposto originalmente destinado 
à lgreja e que, em certos lugares, permaneceu até a República, ainda era 
a maior renda do Ceará em 1903 e era um dos pontos gritantemente 
injustos do sistema tributário. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS28/107 

Quer que se paguem as tenças que são concedidas por lei, e não as 
concedidas por arbitrariedade elos ministros, mas os deputados podem 
julgar quais são as pessoas em estado de serem socorridas e as que não 
estão. 
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Propõe então que as pessoas que pudessem dar fianças recebessem 
suas pensões, e as que não pudessem, o ministro ficasse por elas res-
ponsável. 

Apresenta emenda neste sentido: 

"Os pensionistas que tiverem recebido e houverem de 
receber pensões do Governo sem ter precedido as formalid~
des da lei prestarão fiança à reposição no caso de que a 
Assembléia Geral invalide a pensão, exceto os que forem tão 
pobres que a não possam prestar." 

7 de julho de 1828, t. III, p. 62. 
N.&C. 

Discussão da proposta apresentada pela Comissão de Fazenda auto-
rizando o Governo a continuar a pagar as pensões até que a Assembléia 
possa estudar melhor cada caso. O ministro da Fazenda suspendera essas 
pensões. O Pe. Dias receia que a Câmara, aprovando a medida do mi-
nistro, atraia sobre si a odiosidade, e dá a razão logo a seguir: 

"Porque não estou de muito boa fé com o Governo; temos tido 
muitos desgovernos, e eu sou da oposição e boa vontade tenho eu a esses 
delapidadores. O que me cumpre é defender os direitos dos povos, e da-
quele que for ministro, sou seu inimigo, e enquanto não conhecer o 
Governo bem constitucional, tcn~w de me declarar oposto aos seus des· 
temperos e posso expender as minhas opiniões" (Anais, III, 63). 

28/108 JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 

Opõe-se ao aditamento do projeto, por julgá-lo de muita utilidade. 
Basta lembrar a época cm que se fundou a Academia Militar do Rio de 
Janeiro, para se reconhecer a justiça do pedido dos alunos, requerendo 
o grau de bacharel que então não se lhes queria conferir. 

Quando a Corte se acolheu ao Brasil cm 1807, nada fez 
para quebrar nossos vínculos de dependência com Portugal. 
Coimbra era o centro do ens·ino literário português, e os bra-
sileiros que para ali convergiam "ajudavam a importação de 
cabedais que não convinha desfalcar". Há ainda razões polí-
ticas que dificultavam a concessão do bacharelado aqui mes-
mo no Brasil. 

"Mas se então elas foram destruídas, vencendo que se 
lhes conferissem o gr<tu, porque se não vencerá que se gra-
duem os que estudarem na Academia Militar?" A lei que 
fundou esta academia concede ;is honras de bacharéis aos seus 
alunos depois do 1.0 ano, como se fossem formados na uni-
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versidade de Coimbra, mas omitindo a graduação e o diplo-
ma, sustentou a antiga dependência, valorizando os títulos 
da universidade de Coimbra. Pela honra nacional e pela 
justiça, que esta resolução venha suprir a lacun::i que ficara 
com a omissão da lei da academia a respeito do grau que 
hoje pedem seus alunos. "Devemos [ ... ] aos brasileiros o que 
até agora só se tem dado fora do Brasil." Os militares não 
são menos dignos do diploma de bacharéis do que os médicos 
e os magistrados . 

7 de julho de 1828, t. III, p. 6'1. 

N.&C. 

Discussão da resolução n.0 11. O deputado Manuel José de Albu-
querque pedira adiamento até que se tratasse da reforma da Academia 
Militar. 

Em 1810, o Príncipe Regente D. João criou no Rio de Janeiro a 
Academia Real Militar, fonte de todo nosso ensino de ciências exatas. 
Nela se formaram os nossos melhores oficiais e também civis. Dela de-
rivou a Escola Central que depois (1871!) se bipartiu em Escola Militar 
(Praia Vermelha) e Escola Politécnica (Largo de São Francisco), depois 
Escola Nacional de Engenharia. O curso era equivalente ao da univer-
sidade de Coimbra. A lei de criação concedeu "as honras de bacharéis" 
aos alunos da Academia Real, mas omitiu a gTaduação. Os alunos pe-
diram à Câmara que completasse aquela disposição. A Comissão de Ins-
trução Pública apresentou um projeto de resolução determinando l{UC 

aos alunos da Academia se passasse o diploma de bacharel no 4.º ano, 
depois de examinados e aprovados, assinado pelo diretor (28 de junho, 
il, 231). Cunha Barbosa apresentara emenda a essa cláusula final, já 
que a Academia não tinha diretor mas Junta Diretora. Foi aprovado o 
adiamento, remetendo-se o assunto à Comissão. 

28/109 DIOGO ANTôNIO 1''EIJó 

"Na sociedade todos os homens devem concorrer para ela; 
nós vemos servirem-se cargos como são os de vereadores por 
4 anos sem estipêndio algum, por isso direi que não só é 
injustiça, mas é um dever de que certos homens conco1Tam 
com os encargos da sociedade." 

Ê de opinião que os caminheiros deveriam ser obrigados a servir 
por certo tempo, e não levariam dinheiro por negócios públicos senão 
quando houvessem particulares. 
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Apresenta a emenda: 

"Os caminheiros serão tirados da classe dos que menos 
falta façam às suas casas e serão renovados anualmente e só 
receberão salário, quando houverem partes interessadas, e du-
rante o tempo do serviço serão desonerados de outra qualquer 
ocupação." 

8 de julho de 1828, t. III, p. 67. 

N.&C. 

Segunda discussão do projeto de extinção das ordenanças. Hav1a 
um serviço regular de caminheiros, soldados de l.ª linha, milicianos ou 
ordenanças, cada qual percorrendo 3 ou 4 léguas conduzindo papéis 
oficiais. 

O Pe. Custódio Dias protesta contra a emenda: os serviços públicos 
não devem ser gratuitos; mas para evitar abusos de contas extorsivas, 
propõe confiar o assunto às Câmaras. O Pe. Feijó revida lembrando que 
a medida é ilusória porque as Câmaras não têm dinheiro (Anais, III, 68). 

28/110 JOSÉ BENTO LEJTE FERREIRA DE MELO 

Desde a sessão de 1826 até o presente, têm vindo a esta 
Câmara requerimentos, dos povos do Império do Brasil, quei-
xando-se de alguns abusos por alguns dos p{1rocos, e estes• 
requerimentos foram remetidos à Comissão Eclesiástica. Tam-
bém houve rcpresentac;ão <l'c bispos expondo existirem con-
trovérsias, "porque os párocos recebem diversos e variados 
emolumentos, uns fundados em leis, e outros em usos ou 
antes em abusos." Portanto é necessário remédio que acau-
tele esses males e restabeleça a confiança perdida entre os 
pastores e suas ovelhas. 

Estes males, segundo a Comissão, serão removidos com o presente 
projeto-de-lei que ofereceu à Câ1m1ra, que lhe parece digno de ser admi-
tido e passar à 2.ª discussão. 

8 de julho de 1828, t. III, p. 71. 

N.&C. 

Discussão do projeto n.0 11 qiando uma caixa eclesiástica em cada 
província. O projeto não consta da ata. Ao que parece criava um Con-
selho presbitcral junto a cada bispo. O Pe. Rocha Franco considera o 
projeto muito complicado e contr{trio aos costumes da Igreja Brasileira, 
mdo também danificar os direitos adquiridos pelos párocos. Por isso 
apresenta seu voto em separado. Seu voto parece que continha um novo 
projeto, o qual também infelizmente não consta dos Anais. 
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28 / l ll JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Discorda do ilustre deputado. Pelo contrário, o projeto irá firmar 
os direitos que os párocos têm, 

"e somente vai de encontro aos imensos abusos cometidos por 
alguns párocos que ao princípio recebem uma esmola dos 
fregueses, obtida com boas maneiras e daí a pouco dizem 
que esta esmola está em uso e costume, e que portanto lhes 
pertence de direito." 

A fixação antiga era feita pelos Conselhos Gerais segundo as cir-
cunstâncias peculiares de cada província, e por isso é de esperar que aí 
se atenda sempre à impossibilidade e circunstâncias do povo de cada 
bispado. Os párocos também receberão um aumento de côngrua que 
bem chegue para a sua decente e honesta sustentação. 

8 de julho de 1828, t. III, p. 71. 
N.&C. 

Refere-se ao Pe. Rocha Franco que o precedera. 

28/112 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Se esse projeto não passar, é porque no art. 8.0 se d1z 
que os párocos e coadjutores depois. de assinadas as suas côn-
gruas não poderão receber coisa alguma dos fregueses e se 
o ilustre deputado atendesse bem ao projeto, veria que ele 
tem por fim que os empregados eclesiásticos não se vejam 
na necessidade de mendigar nos povos emolumentos; para 
tirar o odioso, e para que se não diga que a ambição está 
metida na Igreja, para que se conheça que os eclesiásticos 
só recebem um ordenado como qualquer empregado e para 
que acabe esse modo violento de ertorquir dinheiro aos po-
vos." 

8 de julho de 1828, t. III, p. 71. 
N.&C. 

O Pe. Feijó defende a tese do Pe. Ferreira de Melo contra o Pe. 
Rocha Franco, o qual volta porém a intervir. 

28/113 ANTôNIO DA ROCHA FRANCO 

Vota contra o projeto, por entender que não cabe nos limites do 
p00er temporal, o criar na Igreja novas instituições, ou alterar ou su-
primir algumas das existentes. 
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Quando a Constituição autorizou a Assembléia a criar 
ou suprimir empregos públicos, não quis compreender nessa 
denominação as instituições eclesiásticas. 

É preciso que se respeitem as fronteiras entre os dois 
poderes (temporal e espiritual). Além do mais, ou o que 
apresenta o projeto é o presbitério tal como existiu na anti-
ga disciplina, e nesse caso é inútil, por ser hoje isso imprati-
cável, ou o que o apresenta é um corpo permanente e fixo, 
e ainda assim é inútil porque vem coincidir com os nossos 
cabidos. Deixemos, pois, este na sua sepultura: jam fcetet. 

9 de julho de 1828, t. III, p. 71 
N.&C. 

Primeira discussão do projeto n.0 41 sobre o estabelecimento dos 
presbitérios e criação das caixas eclesiásticas. 

28/114 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Sr. Presidente, basta ler o projeto para ver que ele 
nada tem que envolva negócio espiritual." 

Se a Assembléi<t pode criar e dividir paróquias, poderá 
também criar cadeiras de cônegoF1. Já na discussão do dia 
anterior mostrara. Cf~e a in:tituição ~ada tem de especial, 
sendo da competcnc1a da Gamara Ieg1slar sobre ela. 

"Demais, pagando a nação a estes empregados eclesiás.. 
ticos não lhe compete, ao menos por este lado, reconhecer 
suas obrigações e castigar os que não as cumprem com a 
privação do ordenado que recebem?" O que faz o pro'.jeto não 
é nada mais que detenninar aos bispos que façam regula-
mentos segundo os antigos cânones, para que cada dignidade 
tenha seu ofício particular como em outro tempo, e acres-
centa que o teólogo e examinadores sinodais ensinem ciên-
cia escolástica [ ... ] "e nisto há algum excesso de autori-
dade?" 

Apesar do projeto substituir, de foto, o nome de presbítero pelo de 
cabido não se resume em mera troca de nomes, como dissera um Sr. 
Deputado. 

Não duvidara nunca que o projeto encontrasse oposição. da parte 
dos bispos, nma vez que revive o antigo ofício dos cabidos de os acon-
selharem. No Brasil, não há um único exemplo de que eles fossem con-
sultados pelos bispos, porque estes "querem governar absolutos." Os 
cabidos estão hoje rechuidos a fâmulos dos bipos. 
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Os poetas têm metido o mais possível o ridículo nesta 
instituição. 

"Sr. Presidente, trata-se da reforma dos cabidos; toda a 
nação reclama por ela, é necessário que os bispos tenham fis-
cais da sua conduta, que sejam obrigados a consultar o seu 
Senado." Desde o Papa forceja pelo arbitrário. O Papa não 
convoca mais concílios porque teme a reforma. Os bispos 
não convocam concílios diocesanos, nem consultam os cabi-
dos. É preciso reduzir o número de cônegos. 

9 de julho de 1828, t. III, p. 74. 
N.&C. 

Feijó refere-se ao poema herói-cômico o Hissope, de Antônio Dmiz 
da Cruz e Silva, muito divulgado na época. É uma sátira no gênero de 
Le Lutrin (O leitoril) de Boileau. 

28/115 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Contesta o Sr. Maia, para quem o grão·mcstre da Igreja do Brasil 
estava autorizado a fazer estas alterações: 

"[... ] Citarei a este respeito uma bula, pela qual se con-
cede ao padroeiro do Brasil essa autoridade, e por conse-
qüência os monarcas se não ingeriram na autoridade espi-
ritual porque quando uma autoridade estabelece uma lei, 
só a mesma autoridade pode alterar a mesma lei." 

O projeto de mudança de nome lhe parece pois paradoxal, e não 
deve ocupar a atenção da Câmara, e deve a Câmara se conformar com 
as leis disciplinares estabelecidas em toda a Igreja. Vota que seja rejei-
t;1do o projeto. 

9 de julho ele 1828, t. III, p. 75. 
N.&C. 

Pela primeira vez os bispos têm apoio ele um padre, Rocha Franco, 
na luta contra a ingerência do Estado nos assuntos eclesiásticos. (Ver 
28/280). 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS28/116 

O projeto é digno de consideração cfa Câmara, e vota para que passe 
a 2.ª discussão. Esta certo que isto não implica com o poder espiritual, 

"e para isto não precisamos de concordata com o Papa, por-
que concordatas só se fazem quando uma parte desconfia da 
outra, e eu não desconfio da boa fé elo Papa." 

9 de julho de 1828, t. III, p. 75. 

433 



N.&C. 

Vasconcelos apóia violentamente o projeto. "É pela arbitrariedade 
que tanto mal têm feito os srs. bispos à religião". Costa Aguiar cita 
uma lei sujeitando ao placet as pastorais dos bispos. Lino Coutinho é 
o mais violento: "Desenganemo-nos. Nada de idéias ultramontanas. O 
Brasil é católico romano como deve ser, e não é escravo da Cúria Ro-
mana"_ O projeto passou à 2-ª discussão. 

28/117 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Discussão do projeto extinguindo o castigo das chibatadas. 
Deseja saber dos srs. deputados militares, se o castigo de carregar 

armas, é estabelecido por lei, ou se por abuso. 

10 de julho de 1828, t. III, p. 85. 
N.&C. 

Em face da explicação do Sr. Cunha Matos de que o castigo é es-
tabelecido por lei, propõe um artigo aditivo. Tal artigo não consta no 
texto dos Anais. 

Discute-se a resolução n. 28 de 1828, sobre castigo de chibata no 
Exército e Armada. O projeto foi aprovado (Anais, III, 85). Entretanto, 
consta que o castigo das. chibatadas continuou na Marinha até a Repú-
blica, provocando, em 1910, arevolta de João Cândido. 

28/118 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Vota pelo adiamento, porque embora seja necessário que adiantem 
a agricultura e todas as artes, é preciso primei,ro ensinar os homens a 
conhecer seus direitos e sua çlignidade. 

10 de julho de 1828, t. III, p. 85. 
N.&C. 

Em discussão o projeto n. 38, com as emendas supressivas ofereci-
das pelo Sr. Chagas Santos. O projeto criava escolas de Agricultura nas 
Províncias de S. Pedro (RS) , Mi nas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, 
Pernambuco e Maranhão. 

28/119 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Antes. de se pensar na i11strução dos elementos das ciências, belas 
letras e artes, deve-se pensar çm tomar maiores medidas com relação à 
escola prim{tria, pois sem ela de nada serve o resto: 
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"seria até injuriosa qualquer oposição :'t instrução pública, 
porque todas as ciências são proveitosas, mas não me per-
suadi que entrasse o projeto cm discussão tão depressa, e não 
obstante garantir a Constituição ao cidadão, a instrução dos 
elementos das ciências, belas letras e artes, parece-me que o 
primeiro cuidado que devia ter esta Câmara era sobre as 
escolas primárias, porque sem elas do que nos serve isto?" 

"É necessário dar a todos os brasileiros os conhecimentos. 
preliminares, porque sobre a instrução pública há de ser mui-
to fácil acomodar o sistema constitucional e cu até avanço que 
a Constituição de muitos Estados não progrediu, porque 
em princípio se não preparavam os homens para a mesma 
Constituição". 

"Fala-se muito em Constituição e muito pouca gente sa-
be o que é Constituição, os povos cm toda parte admiram 
esta ordem de coisas, mas qualquer vento fresco pode des-
truir todo es.te edifício, porque os homens não conhecem o 
dever nem os seus direitos, e portanto a primeira instrução 
deve ser para que os homens conheçam quanto podem na 
sociedade, os direitos que lhes pertencem, para resistir à 
opressão e ao mesmo tempo habilitar os brasileiros a servir 
a sua pátria". 

10 de julho de 1828, t. III, p. 85. 
N.&C. 

Tratava-se de projeto sobre o ensino agrícola. O Pe. Feijó pede 
adiamento. Sobre o ensino primário, houve uma lei de 15 de outubro 
de 1827, assinada pelo ministro do Império·, visconde de São Leopoldo, 
criando escolas ele primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares 
mais populosos do Império. O método de ensino então utilizado era o 
lancastcriano, ensino mútuo, no qual se punha toda a esperança. Foram 
criados núcleos com o fim de difundi-lo em cada município. 

Aliás o método lancasteriano foi adotado por vários países da Amé-
rica Latina. Bolivar tinha nele grande confiança. 

28/120 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Insiste na mesma tese de Feijó. 
A instrução· primária é que não existe no Brasil, apesar de garan-

tida a todos os cidadãos pela Constituição. Cita o caso de sua província, 
Minas, e do lugar onde mora cm que há 15 freguesias espalhadas sem 
uma única escola primária. 

"Se pois ainda não se deu aos cidadãos brasileiros a ins-
trução primária, como havemos de ir criar estabelecimentos, 
em verdade muito pomposo•s, mas sem utilidade?" 
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"Porque é uma verdade e com vergonha o digo, que a 
maior parte dos nossos concidadãos não sabem ler nem es-
crever; e aqueles que o sabem não é porque o Governo tenha 
cooperado para isso, mas tem sido pelos desejos de seus pais 
que se sacrificam a mandar vir mestres de muito longe; e 
tudo isto esta augusta Câmara sabe." 

IO de julho de 1828, t. III, p. 86. 
N.&C. 

Discussão do adiamento do projeto n.0 38. A discussão foi adiada 
para depois de examinado o orçamento. 

28/121 DIOGO ANTôNIO FEI.Jó 

Não concorda que um homem que quis escravizar o Brasil deva 
ficar impune. Se, no caso de e1npate, a sorte o escolher, gostaria que 
quando ele chegasse e quisesse tomar acento no recinto de reuniões da 
Câmara dos Deputados, esta dissesse formalmente 

"que o rejeitava e que o julgava indigno de toda e qualquer 
honra ou emprego; assim dávamos-lhe um castigo, visto que 
castigo nenhum teve. Venha o homem, e então se castigue. 
Emita-se um parecc:r da mesma Comissão de Poderes em que 
se diga que ele é irdigno e não pode entrar aqui." 

10 ele julho ele 1828, t. III, p. 89. 
N.&C. 

Discutem uma indicação cj.e 10/7 /1828 da Comissão de Poderes para 
que se oficie ao Governo para que mande as respectivas Câmaras expe-
dir os diplomas aos suplentes dos Srs. Nicolau Pereira de Campos Ver-
gueiro e Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque, que, sendo depu-
tado o primeiro pela Província ele São Paulo, e o segundo pela de Per-
nambuco, foram propostos e escolhidos Senadores. O Sr. Lino· Coutinho 
intervém, lembrando que há ~! suplentes que têm empatado, sendo um 
o célebre juiz de Taubaté, o homem que pediu o absolutismo: Manuel 
da Cunha Azeredo Coutinho Chichorro. É a ele que se refere Feijó. 

28/122 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

É favorável a que se peçam esclarecimentos ao Governo, e que se 
examine se esse homem foi bem ou mal absolvido. Ele proclama o abso-
lutismo e um ministério tão corrompido como ele o elevou a ouvidor 

436 



d::i mesma comarca onde intentava derribar a Constituição, subs-tituindo-
lhe o Governo despótico. 

Seu voto é que acuse este depravado ministro, mas antes se peçam 
esclarecimentos ao Governo. 

10 de julho de 1828, t. III, p. 89. 
N.&C. 

Ver intervenção precedente. 

28/123 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Considera este projeto da maior importância, e deve ser muito se-
riamente meditado pela Comissão à qual deve ser enviado. 

Não aprova o parecer da ilustre Comissão enquanto estabelece que 
as ordens regulares sejam despojadas de suas propriedades com o fun-
damento de deverem pertencer à nação. O homem, tendo direito à 
conservação de sua existência, também o tem em relação aos meios 
necessários à mesma. É do Direito Natural que o homem é proprietário 
daquilo que adquire por seu trabalho. Qualquer despojo fere portanto, 
não só a Constituição, mas também o próprio Direito Natural, sobre o 
qual estit calcada. 

E da mesma forma que um indivíduo pode adquirir propriedades, 
um corpo coletivo e moral o pode fazer. Baseado nisso é que smtenta 
que as Corporações regulares têm direito aos bens que adquiriram por 
sua diligência: 

"Por ventura a maior parte das propriedades que possuem 
aqueles corpos morais não são havidos por suas fadigas e exer-
cícios de suas faculdades?" 

Chama a atenção para os bens encapelados. Vota para que volte 
o parecer à Comissão para organizar de novo o projeto. 

12 de julho de 1828, t. III, p. 104. 
N.&C. 

Combate o confisco das ordens religiosas para resolver a crise do 
B;mco do Brasil, tal como fora proposto. Bens encapelados, isto é, gra-
vados com obrigação de ordem espiritual. A discussão foi adiada por 
oito dias. 

Cunha Matos propõe que a Comissão indique as medidas concretas 
para p;igamcnto das dívidas do Banco entre elas a secularização dos 
bens das ordens religiosas. Pessoalmente não gostaria de incluir esse 
item. Contra ele se pronuncia: "Entendo que não devemos por ora pe-
gar nisso." É uma medida, por ora, desnecessária. Vasconcelos entende 
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que os frades não pagam muitos impostos e deviam ser sujeitos ao mes-
mo ônus. Decidiu-se que a Comissão deveria apresentar projeto que 
não só resolva a crise atual, tirando a superabundância das notas, mas 
cortando a possibilidade de nova crise. Não se mencionaram mais os 
conventos expressamente. 

28/124 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Em lugar da resolução, passe um decreto. Quer que se igual.e os 
impostos em todas as províncias: 

"Porque me parece útil evitar-se tanto quanto possível 
semelhante bebida, visto que é muito prejudicial e que por 
ela sofre muito a escravatura; portanto quererei que em lu-
gar de 4$000 se diga 16$000; porque o fabriqueiro é que paga 
e os consumidores, se hão de beber muita, que bebam pouca; 
quero que se igualem os impostos em todas as províncias, 
e agora é que sei que no Rio de Janeiro se pagam 4$000 
quando na minha província se pagam 8$000." 

14 de julho de 1828, t. Ili, p. 111-112. 
N.&C. 

Discussão da resolução n. 48, sobre a redução a 4$ do imposto 
de 8$ em pipà de aguardente do consumo. ~oares da Rocha entende 
que não é caso de resolução. Aprova-se a reso.Jução. 

28/125 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Todos sabem quanta falta há de religiosos nesses conven-
tos. Todos eles estão entregues a um religioso com o nome 
de guardião, que não fez nenhum ato de religião. 

15 de julho de 1828, t. III, p. 123. 
N.&C. 

Primeira dicussão do projeto de autoria de Feijó sobre a situação 
dos religiosos e destino dos conventos abandonados. O texto do projeto 
não figura nos Anais. Xavier de Carvalho diz que na Paraíba há 2 
frades. Possuem dois engenhos e muitas terras. Cruz Feneira diz que, 
morrendo o guardião do convento da ilha de São Sebastião· (São Paulo), 
o pároco tomou conta das. chaves por não haver mais nenhum frade. 
Cunha Matos ressai ta o perigo de um religioso fora de seu ambiente. 
O Convento do Carmo de Olinda, com 20. 000 cruzados de renda, era 
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um monte de ruínas. Só um religioso o habitava. O mosteiro benedi-
tino de Olinda não mantinha mais coro, nem ofícios. Por que não se 
concentram? "Por que essa multidão ele conventos sem habitaclore~·?" 

O aquartelamento de tropas, longe de prejudid-los, salvou a vários da 
ruína total. 

Dom Marcos Antônio de Sousa diz que para isso seria preciso auto-
rização da Santa Sé. "Forte cousa! Para tudo é preciso licença elo Papa! 
Parece que não estamos em casa nossa e que o poder da Cúria tanto se 
estende a matérias espirituais como ;1s temporais!" 

Pergunta por que os bispos não determinam que os frades vão dizer 
miss.a em certas Igrejas? "Infelizmente tais homens não são os melhores 
amigos dos srs. bispos". Cita o exemplo de Portugal: "muitas casas fo-
ram incorporadas a outra com as únicas vistas de aumentar os rendi-
mentos ela maior, para sustentação do edifício dos seus colégios, <las suas 
bibliotecas, ou para se celebrar com maior esplendor o culto divino." 

"Os frades· devem rezar em comunidade. Um só frade não forma 
uma comunidade." Estão "isolados nesses imensos edifícios entregues a 
uma ociosidade que, quando não seja licenciosa, é ordinariamente inútil 
it sociedade." 

Cunha Matos diz ainda que wh D. João VI, chegou a ser minutado 
um decreto convertendo em comcnclas o Convento do Carmo e o mos-
teiro de São Bento no Rio, que seriam dadas ao conde de Parati e ao 
marquês de Loulé. Quem impediu este ato foi o ministro Tomás Antô-
nio de Vilanova Portugal (p. lOB) . Est;'l certo q uc se se renovasse a 
idéia ela teria o apoio ele muitos candidatos, católico& e apostólicos. A 
cria<;ão de abades comendatários no Brasil teria sérios precedentes em 
Portugal. 

Contraditado por D. Marcos Antônio de Sousa (cm discurso não 
taquigrafado) o brigadeiro volta a falar. Não crê na utilidade dos con-
venos quando o número de religiosos é menor que o determinado pela" 
leis canônicas. O relaxamento em que se acham é inconteste. Os be-
neditinos e carmelitas não prestam assistência religiosa aos neces·sitados. 
A soh1<:ão é concentrar os religiosos dispersos e secularizar os bens dcs-
necess{1rios para uma decente sustenta<;ão e manutenção do culto. 

D. J\'1arcos acusa as autoridades das províncias mas suas acusações 
contêm anacronismos e ferem o Governo que autorizou as ocupações dos 
conventos. As casas religiosas do Carmo, S. Bento e S. Francisco, em 
Pernambuco, nunca serviram de quartéis antes de 1817. Nesse ano o 
Convento do Carmo de Olinda tinha um só religioso. Estava em ruínas 
e o prior recebia por ano 20.000 cruzados. O Mosteiro de S. Bento 
tinha 6 monges e os claustros estavam abandonados. O Carmo de Recife, 
tarn bém em ruínas, tinha 5 ou 6 frades, todos dormiam fora ele casa 
e não rezavam no coro. Em lugar das rações, recebiam 960 rs. di{1rios. 

O general Luís do Rego, por ordem do Governo, aquartelou um 
batahão no Carmo de Olinda. No Carmo de Recife ficou o hospital, 
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e numa parte <le S. Francisco, <la mesma cidade, ficou outro batalhão. 
Em todos fizeram-se obras e os religiosos conservaram os cômodos ocupados. 

Os Oratorianos no Recife tinham vastas acomodações em Madre de 
Deus. Tinham muitos noviços e exerciam s.uas funções religiosas. Mas 
havia alegria excessiva e lautos jantares. Foi o Governo que ocupou o 
prédio para instalar a alfândega. 

Na Bahia, São Bento estava em decadência, mesmo sem soldados, 
e o Carmo só mantinha a galeria da frente. Os carmelitas, antes. de 
aquartelarem tropas, haviam vendido muitas propriedades sem interfe-
rência das autoridades. "Melhor seria não tocar nesta matéria para não 
aparecerem os podres des·sas congregações, nem mostrar-se a sua abso-
luta inutilidade." 

O quadro nada edificante esboçado por Cunha Matos não deve estar 
longe da verdade e revela a profunda crise do clero regular. 

28/126 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Suas circunstâncias são um tanto espinhosas., porque pelas leis ca-
nônicas, a bula do Santo Pa<lre Pio VI, datada de 10 de março de 1791, 
acha-se obrigado a defender as corporações religiosas, por serem de gran-
de utilidade à Igreja e ao Estado. 

"Que vantagens resultam à religião da existência dos re-
gulares? Um só residente em um convento confessa, admi-
nistra os sacramento&, prega, exercita outros muitos atos re-
ligiosos em benefício dos. habitantes circunvizinhos à sua re-
sidência, ajuda o pároco em seus ministérios, e quando este 
por algum impedimento niío pode cumprir suas obrigações, 
aquele regular supre as suas faltas, confessa os sãos e enfer-
mos, e leva as maiores consolações aos que se acham nos últi-
mos e atribulados momentos da vida. Que maior benefício!" 

Refere-se a um fato oconido no arcebispado da Bahia, cm que um 
só carmelita de 80 anos, na missão de .Japaratuba, socorria a todos os 
fiéis. 

Lembra que a origem de grandes vilas e cidades de Portugal tem 
sido a edificação de conventos e igrejas, cm tomo dos quais se formam 
progressivamente povoações. O mesmo acontecendo na França, e mes-
mo aqui no Brasil: 

"O território deste Império há bem poucos anos era um 
vastíssimo deserto. Os regulares tomando sesmarias, reduzi-
ram a cu! turas suas campinas, fundaram aldeias, que com 
o decurso dos anos se tornaram em vilas, cidades bem popu-
losas.. São muito maiores os benefícios, que fizeram ao cris-
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tianismo e sociedade cristã pelos seus excrdc:ios, e trabalho 
espirituais." 

Lembra Sto. Ambrósio que resistira ao Imperador Val<.:ntíní;1110, nt:-
gando entregar-lhe um templo que este exigira. 

Se os conventos se acham solitários, os culpad''" não <tão 
os religiosos.. 

Cita o exemplo de Pernambuco on<le os culpados são as tropas que 
têm sido aquarteladas ali e expulsado seus habitantes. 

"As autoridades públicas que ordenaram tão vioknl.O'> 
procedimentos são os que merecem ser arguidos. Os regu-
lares cederam à força, e gemem vendo seus mosteiros ocupa-
dos por gente armada; as casas de oração convertidas cm a({U<itr'-
telamentos militares." 

Não aprovará portanto o projeto. 

16 de julho de 1828, t. III, p. 125. 
N.&C. 

Tem-se a impressão de um equívoco da relação dos Anais. E'\>te di:!r-
curso de D. Marcos deve ter precedido o de Cunha Matos, acima ire'l:u-
mido. 

O projeto passou a segunda discussão. 

28/127 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Não me oponho à criação de seminários em toda paunte 
do Império, embora me pareça que é uma instituição mlÍÍltt:ll.D, 
porque pelas leis eclesiásticas., nenhum homem pobre poolle 
se ordenar sem que tenha um patrimônio e sem que poo.'SAI 
viver honestamente". 

Os cônegos, que são pagos pelo Tesomo não pod:mn ii.nn-
cumbir-se do ensino das ciências eclesiásticas? Fiour~am !ÍÍlllri~ 
quando são inúteis. 

É contrário a receberem-se rapazes de 14 anos e inculcar-füe$ ~11 n«lli:ü:a 
de vocação. 

Elogia o antigo bispo de São Paulo, D. Frei :\Ianuel ~fa RcS5UJrJr-=[~·:2o: 

"Apresentava-se com o hábito franciscano em $::U p:it.Il.::ido, 
ele mesmo era o mestre da moral e história ede~i:istica. e_'(a-
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minava as inclinações dos estudantes e escolhia para o estado 
eclesiástico aqueles que julgava desempenhariam as suas obri-
gações; pagava a mestres. Nunca faltaram clérigos". 

16 de julho de 1828, t. III, p. l~ô. 

N.&C. 

Em discussão o projeto de D. Marcos pedindo auxílio para o se-
minário do Maranhão. 

O desinteresse de Feijó pela criação de seminários se origina do fato 
de nunca haver estudado em algum deles. Feijó realizou seus exames 
perante o bis.po de São Paulo, estudando nas apostilhas de padres ami· 
gos (9º) • 

O projeto de sua autoria, praticamente extinguindo os conventos, 
fora apresentado à Câmara a 30 de setembro de 1827. 

28/128 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

A maior parte dos seminários. do Brasil tem dotação•. Parece-lhe 
ser regra geral em toda a Europa o dotarem-se seminários. Estes, além 
do mais, são públicos e não se introduzem neles idéias novas, 

"ao menos eu não pretendo meter idéias novas; creio que 
sempre percebi a ordem e a justiça." 

Roga para que haja no bispado do Maranhão um seminário para a 
educação da mocidade, 

"não só quanto a princípios religiosos, mas para ensinar a 
obediência às leis." 

E depois: 

"Parece-me que a última cláusula do parágrafo diz que 
proporão os meios para que se estabeleçam esses seminários." 

16 de julho de 1828, t. III, p. 129-130. 
N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo pedia que o projeto de D. Marcos conce-
dendo auxílio ao seminário do Maranhão fosse extensivo aos outros 
seminários. 

(90) Cf. LUIZ CASTANHO DE ALMEIDA: O Sacerdote Diogo António Feijó·  
Petrópolis. Ed. Vozes, 1951.  
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Vasconcelos é contra os seminários: "Para quê? Que uLiliclade se 
tira dessa instituição?" No Maranhão há es.tudos públicos. Quanto a 
estudos particulares de moral, o bispo que faça as despesas. A Câmara 
dos Deputados não tem nada com isso" (Anais, III, 131). 

A discussão foi adiada. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó28/129 

Nos tratados feitos não houve sequer uma restrição, e 
as nações que restam a fazer tratados. são as que menos ex-
portam para o Brasil, e que por isso muito pouco ganharíamos 
com essas restrições, ainda que fossem úteis ao comércio. 

As. restrições só se podem tolerar para aqueles gêneros 
que podem rivalizar com os nossos, e esses são muito redu-
zidos. 

"O que o comércio quer é mais liberdade, nada de res-
trições para o Brasil." 

Quanto à reciprocidade de que falam alguns deputados, 
parece-lhe maii'j uma ilusão. 

Lembremo-nos que o estrangeiro veio ditar-nos a lei, 
obrigar-nos a cobrar deles somente 153, entretanto que nós 
ficávamos sujeitos a pagar nas suas alfândegas. o que os outros 
pagam, isto é, 30 e 50 por cento e mais, e até a serem ex-
cluídos gêneros nossos, e esta é a tão decantada reciprocidade! 
Reciprocidade vergonhosa além de prejudicial! Portanto é ne-
cessária a lei . " 

Pela concorrência venderemos muito mais caros nosso-s 
gêneros. O que ~:.e censura ao Governo é 0 intrometer-se nas 
atribuições da Assembléia, impondo tributos. 

Nunca convir{t que se faça uma resolução declaratória 
da Constituição. Seria duvidar de um direito muito claro. 

"Façamo~ o que disse o mesmo Sr. Deputado, acusemos 
já e já o ministro, porque se a outra Câmara entende a Cons-
tituição como nós, o minü·tro será condenado, é este o ver-
dadeiro modo de entender a Constituição." 

Vota portanto pelo projeto. 

17 de julho de 1828, t. III, p. 135-136. 
N.&C. 

3.11Continua a discussão do projeto-ele-lei que reduz a 153 todos 
os direitos das mercadorias estrangeiras na alfândega. Fo~·am aprovadas 
a J.a e 3.ª partes da emenda do Sr. Holanda Cavalcante, sendo rejeitada 
a 2.a parte da mesma emenda e a outra do Sr. Sousa França. Sendo con-
siderada concluída a 3.ª discussão, o projeto foi remetido à Comissão 
<le Redação para o redigir confonne o vencido. 
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28/130 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Aprova a lei, mas vê uma lacuna no art. I.0 , porque 

providenciando este sobre as criações de vilas em todas. as 
províncias do Império, não menciona o meio pelo qual se 
hão de criar as vilas na província do Rio de Janeiro. 

A lei traz duas vantagens: a dos povos obterem logo as 
criações de vilas. de que necessitam; a de se aliviar o trabalho 
que trazem à Câmara os requerimentos dos lugares que pre-
tendem ereções de vilas. 

Desde a sessão de 26, através da carta de 20 de outubro, 
a Província de Minas Gerais propôs as vilas que eram ne-
cessárias. Esta província contém um milhão de habitantes e 
apenas 16 vilas. Inútil insistir sobre a necessidade e utilida-
de da criação dessas vilas. 

21 de julho de 1828, t. III, p. 158-159-160. 

N.&C. 

Discussão do projeto n.0 31, sobre a criação de vilas .. (A emenda que 
ofereceu o Pe. Ferreira de Melo não veio com a ata, explica-se na p. 158) • 

28/131 D. MARCOS Al'{TôNIO DE SOUSA 

Discussão da bula da Cruzada. 
A bula do SS. Padre Leão XI~ não fez outra coisa mais que prorr0-

gar o privilégio da bulà da Cruzada. 

Não se pode chamar imposto à esmola oferecida pela bula 
da Cruzada, pois esta é voluntária. Acha absurda essa e~
pressão em uma Câmarfl cujos membros professam a religião 
católica. Sobre as. indulgências há doutrina de tradição e 
dogma, não se pode duvidar do poder que tem a Igreja desde 
o tempo do Divino Mestre e dos apóstolos para conceder 
indulgências". 

Deve ser rejeitado o parecer da Comissão. 

21 de julho de 1828, t. III, p. 161. 
N.&C. 

D. Marcos as~ume sozinho a defesa do voto em separado do Pe. 
Rocha, de vez que D. Romualdo, eleito presidente da Câmara, não par-
ticipa dos debates. 
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28/132 D. MARCOS ANTõNIO DE SOUSA 

Após ler a Constituição no cap. 2.0 , art. 102, n.0 14, inda~a dos 
deputados onde está a contradição entre a bula e a Constituição do Im-
pério. Não se pode dizer, como fizera um Sr. Deputado,.que há simonia 
nessa concessão, porque ninguém participa de lucro temporal por graça 
espiritual . 

Uma parte mínima da esmola, dois contos, destinada "à 
fábrica da Igreja de S. Pedro, em Roma, não deve ser con-
siderada como simoníaca, porque todos os cristãos devem con-
correr para a conservação, majestade e esplendor do templo 
em que tem assento o I.° Chefe da Igreja e centro da unidade 
católica. " 

Todo o restante do rendimento deve servir à conversão 
e catequese dos índios. Seu fim parece po,is muito útil e 
meritório. "Além disso me parece conveniente que por be-
nefício roes.mo dos povos sejam conservados seus privilégios; 
os bispos do Brasil podem conceder licenças para orat6rios 
domésticos, porém estas graças ~·ão coartaclas nos dias proibi-
dos pelos breves apostólicos". 

Seria necessário que os indultados requeiram breves para 
fazer celebrar o sacrifício da missa nos tais dias proibidos, no 
que gastarão soma considerável. 

Sendo a faculdade dos oratórios domésticos. limitada aos 
pais de família, irr~porta haver o privilégio da bula, para 
que os vizinhos que habitam em grande distância dos tem-
plos possam cumprir os preceitos da Igreja, nos ditos. ora-
tórios. 

Todos sabem as grandes distâncias do Brasil e a dificul-
dade em recorrer às Igrejas em lugares tão remotos." 

É necessário que os povos do Brasil não sejam privados 
do favor da bula da Cruzada, e espera dos Srs. deputados, 
nos quais devem existir sentimentos ortodoxos., que rejeitem 
o parecer da Comissão. 

21 de julho de 1828, t. III, p. 164. 

N. 8cC. 

O art. 102, n.0 14, da Constituição, a que se refere D. Marcos, ex-
plicita uma das atribuições do Imperador: "[... ] conceder ou negar be-
neplácito aos decretos dos concílios, letras apostólicas e quaisquer outras 
constituições eclesiásticas que se não opuserem à Constituição; preceden-
do aprovação da Assembléia se contiverem disposição geral. 
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O Pe. Feijó intervém logo, com acerba ironia: "Para esdarecer ao 
ilustre deputado direi, que a bula concede para os índi-0s do Brasil 
essas indulgências, com ac1uela condição de pagar os dois contos de réis; 
porém o Papa fez o obséquio de dispensar o câmbio e que aceita o di-
nheiro no estado atual em que se acha no Brasil." 

O parecer é aprovado, ficando prejudicado o voto do Sr. Rocha 
Franco. Conseguintemente, a bula devolvida ao ministro da Justiça. 

28/133 D. MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA 

Reconhece que fora objetivo da Comissão que regulou o projeto 
salvar a nação brasileira dos males que experimenta pela inundação das 
notas do banco. No entanto quer apresentar algumas objeções. 

Se admitida a doutrina do projeto, o Governo tomaria a si a obri-
gação de pagar as mesmas notas em circulação e que talvez importem 
40. 000$, quantidade esta muito mais do que a que se acha no mesmo 
banco. 

"Será por ventura conveniente que a nação seja onerada 
de tão grave débito?" 

Além disso, 

"Como poderá o Govenro constituir-se devedor das ações 
depositadas no banco, e sem consentimento dos acionistas?" 

Não lhe parece útil nem jus~o. Uma vez completado o espaço de 
vinte anos, cada acionista pode exigir da administração do establecimento 
a entrega dos. seus capitais. 

"Não reria faltar à fé pública, se no fim daquele período 
fossem os proprietários privados dos sem; fundos sem uma 
norva transação?" A bo<J- fé não permite pois que es.te projeto 
seja adotado. Outro <irtigo determina que sejam todas as 
propriedades pertencen~es à nação vendidas em praça públi-
ca, e seu preço aplicado para tirar de circulação as notas do 
banco que ora circulam tão depreciadas. Embora não pre-
tenda discutir as vantagens ou desvantagens dos governos 
possuírem bens de raiz, acho que o preço apurado destas 
vendas. seria muito diminuto. 

No art. I 1, que determina sejam as propriedades das corporações 
inventariadas e vendidas divisa 

"um princípio de dissolução e de morte, despojar todos os 
conventos de religiosos e religiosas!" Trata-se de violação do 

446 



direito sagrado de propriedade, pois "estes corpos religioso\'! 
têm um perfeito domínio e propriedade em os bens de raiz 
que possuem neste Império." 

Cita, para exemplificar, o decreto de 16 de setembro de 1817, que 
lê em parte. Lembra o malogro da venda dos bens da Igreja na Revo-
lução Francesa. 

Sobre a extinção do banco, lembra que ele tem servido de suma uti-
lidade ao Governo em grandes urgências do Estado1. 

A Inglaterra por ex., tem sustentado por várias vezes seu 
banco nacional. A nação poderia ir pagando lentamente os 
capitais que lhe têm sido mutuados, com as sobras das ren-
das públicas, e em bem poucos anos seria tirada de circulação 
essa grande quantidade de notas. Que seja organizado de 
novo e proposto pela Comissão um plano para reformar o 
banco. 

26 de julho de 1828, t. III, p. 192. 

N.&C. 

Em discussão o projeto n.0 53, que tratava do meio de socorrer ao 
depreciamento das notas do banco. Tem-se a impressão de que nossos 
homens públicos tinham uma idéia vaga do monstro, chamado hoje in-
flrtção, que se propunham combater. 

28/134 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Tendo os regulares um domínio e propriedade mais tun-
dada do que outros cidadão&, não devem ser despojados dos 
sem bens. Quanto a dizer que lhes não aproveita o decreto 
citado, porque não pagaram os direitos de chancelaria como 
era determinado, "ninguém deve sofrer pena por falta alheia; 
o Conselho da Fazenda não procedeu às diligências do estilo, 
e por isso não cupriram a disposição da lei. fü;ta não marcou 
tempo e portanto não tem caído em comisso, e quando forem 
requeridos para o dito pagamento de muito bom grado se 
prestarão." 

Suas dúvidas anteriormente expostas subs·istem e insiste que a ilus-
tre Comissão apresente a reforma do banco. 

26 de julho de 1828, t. III, p. 196. 
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28/135 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Opõe-se a que o negócio volte à Comissão, mas vota pelo adiamento 
da discussão sobre o requerimento, até que cheguem as informações pe-
didas ao Governo. 

"E como poderia eu pedir que o negócio fosse à Comissão, 
se es.tão prenhes as suas pastas? Eu tenho o maior sentimen-
to de ver que tendo nós tido tanto empenho na fatura da 
lei, da responsabilidade dos ministros, não façamos uso dela 
e por meu voto já tarcla muito a acusação dos ministros, 
cuido que devem ter preferência os minis·tros passados, que 
atacaram tudo quanto era de lei e enxovalharam quanto era 
brasileiro. 

O Sr. Paula e Sousa censurou e com justiça o procedi-
mento do bachá da Bahia, esse desprezível, que só poderia 
ser empregado por um Governo, que, como o nosso, tudo 
faz ao avesso do que deve ser; mas. o ilustre deputado talvez 
passasse um atestado a esse presidente para obter alguma 
graça. 

Senhores, desejara que nos persuadíssemos, de uma vez 
por todas desta verdade confirmada pela experiência: o Go-
verno só trabalha por destruir o edifício, que com tantas 
fadigas procuramos e1,dgir. A lei para os ministros é a sua 
vontade; o merecimento é a proteção de algum depravado, 
de quem esperam os s1,1stente no pleito, e até (quem o crerá!) 
é meritório ser inimigo do sangue brasileiro? Justo céu, é 
crime ser brasileiro? Sr. Presidente, eu não' posso mais con-
tinuar o meu discursq; peço que vão todos os papéis à Co-
missão para interpor o seu parecer." 

26 de julho de 1828, t. III, p. 199. 

N.&C. 

O Governo preparara um decreto mandando proceder ao recruta-
mento em todo o Império. Holanda Cavalcante impugna o decreto e 
apresenta a indicação para que seja enviado à Comissão de Constituição, 
para que esm se pronuncie sobre a inconstitucionalidade do mesmo 
(Anais, III, 197-198). 

O Pe. Dias apresentara requerimento a respeito do mesmo decreto. 
Não consta dos Anais o texto do requerimento do Pe. Dias, mas Paula 
e Sousa o rejeita por não estar muito claro (Anais, III, 198). O Pe. Dias 
pede adiamento da discussão de seu requerimento e ataca a indicação de 
Holanda Cavalcante defendida por Paula e Sousa ao qual faz desairosa 
referência com relação ao "bachá da Bahia'', como apelida o então pre· 
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sidenle da província, José Egídio Gordilho Veloso de Barbuda, visconde 
de Camamu, militar e político na~ddo no Rio Grande do Sul, empossado 
em 1827 no governo da Bahia, onde seria assassinado em 1830. 

28/136 .JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Pelo alvará de 28 de abril de 1819, o antigo Governo 
determinara que fossem livres de direitos todas as matérias-
primas que fos~em conduzidas para as mesmas fábricas. Esse 
alvará não foi posto em observância. Também não se observa 
o que aparece em outro artigo, que certas matérias manufa-
turadas em fábricas nacionais não pagassem direitos quando 
fm.sem exportadas de umas para outras províncias. 

Para tirar esse obstáculo ao progresso das fábricas nacio-
nais, gostaria que se perguntasse ao Governo em que lei se 
funda para cobrar estes direitos das fábricas nacionais. 

26 de julho de 1828, t. III, p. 201. 

N.&C. 

Envia portanto uma indicação "Requeiro que se saiba do Governo, 
fundado em que lei se cobram, nas alfândegas e registros de porto$ secos, 
direitos das manufaturas nacionais." 

28/137 JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

Vota contra o projeto, que irá arruinar a agricultura, exatamente 
quando ela mais precisa de proteção. Não acha justo sobrecarregar o 
lavrador com impostos, ele que vive de fazer aguardente: 

"Os nossos males são inumeráveis, tudo persegue ao ci-
dadão e agora havemos de ir sobrecarregar de tributos ao po-
bre lavrador que não vive senão de fazer aguardente? Eu me 
oponho a que se imponha um só real de tributos a lavrador 
algum, tanto mais que esta Câmara já se tem declarado con-
tra o aumento de impostos." 

29 de julho de 1828, t. III, p. 210. 
N.&C. 

1 
Discussão do projeto n.º 56 sobre os direitos de exportação de aguar-

dente. 
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28/138 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Até agora nada se fez a respeito da arrematação da Im-
prensa Nacional. Este é um negócio de urgência, mesmo por-
que nas cams em que se acha esse estabelecimento podem-se 
acomodar duas ou três secretarias de Estado. 

Requer seja convidada a Comissão de Fazenda a dar seu parecer so-
bre a indicação que fizera nesse ~·entido. 

29 de julho de 1828, t. III, p. 213. 
N.&C. 

O Pe. Dias arpesentara requerimento sobre o assunto, o qual volta 
a insistir. Fundada por decreto de D. João VI, em 1808, com o nome 
de Imprensa Régia, foi instalada no pavimento térreo de uma casa da 
Rua do Passeio, que pertencera ao conde da Barca. Em 1811, foi trans-
ferida para a Rua dos Barbonos, hoje Evaristo da Veiga, esquina da Rua 
das Marrecas, onde permaneceu até 1830. É contra essa instalação já 
com o nome de Imprensa Nacional, que levanta críticas o Pe. Dias. 
Realmente em 1830 voltará de novo para a Rua do Pas.seio, tendo entre 
outros membros na Junta que a dirigia, o Cônego Januário da Cunha 
Barbosa. Era a Imprensa Nacional que publicava a Gazeta do Rio de 
Janeiro, que seria de fato um, órgão quase oficial do Governo. 

28/139 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Sabe-se que há os maiores abusos na arrecadação das rendas do dí-
zimo do café. 

"O dízimo do café é cobrado nas alfâmlegas, e quando é 
exportado para fora, não traz guias das províncias, e quando 
traz essas guias, elas são passadas no interior das outras pro-
víncias pelos. dizimeiros, e quando não as obtêm destes, 
obtêm da Câmara um atestado que mostra que têm pago o 
dízimo, e na falta qesse documento, na passagem do registro 
obtêm uma guia dos comandantes; mas a imoralidade tem 
chegado a tanto, que os condutores costumam vir munidos de 
três guias·, uma dos dízimos, outra das Câmaras e outra dos 
comandantes, e estas guias acumuladas no mercado, são ven-
didas escandalosamente, e assim se vem subtrair à Fazenda 
Pública talvez mais de 200 contos por ano, segundo cálculo 
que se me fez." 

Quer então que a Comissão de Fazenda apresente medida a esse 
respeito. 

29 de julho de 1828, t. III, p. 213. 
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N. &C. 

É um depoimento interessante, revelando que já em 1828 o café 
começaria a constituir uma importante fonte de riqueza das províncias 
do centro·-sul. 

28/140 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Uma as·sociação de 26 administradores, que têm uma 
Assembléia que deve vigiá-los, deve ser responsável pelos da-
nos que ocasionar. Aqueles administradores do banco empre-
gam mal seus fundos, olham sem escrúpulos para os fundos 
de seus acionistas. São portanto responsáveis pelos danos que 
causaram: 

"Quanto mais que auxiliaram a um Governo infrator de 
todos os direitos nacionais, que atacou a propriedade, e ao 
mesmo tempo derramou o sangue brasileiro, tirando dinheiro 
para fazer uma guerra, de cuja razão até o dia de hoje ainda 
não se decidiu!" Culpados são os marqueses, por cujo voto se 
fez a guerra a Buenos Aires. Não poderão ficar impunes, de-
pois de tirarem do banco grandes. somas, como empréstimos, 
sem autorização do Corpo Legislativo. O mesmo vale para 
o ex-ministro que se evadiu às contas que a Câmara lhe que-
ria tomar sobre o banco, com o pretexto de que era este uma 
a'Ssociação de particulares! Adote-se a emenda do Sr. Feijó. 

l de agos.to de 1828, t. III, p. 5. 
N.&C. 

Continua a discussão do art. 2.0 do projeto-de-lei que trata da extin-
ção do Banco do Brasil. O Pe. Feijó apresentara emenda no sentido 
de que as ações fossem "resgatadas à custa do mesmo banco pelos fun-
dos que nele se acharem". O próprio Feijó modificará logo a redação 
de sua emenda para os seguintes termos "A nação reconhece como dí-
vida pública todas as notas do banco, excedentes aos fundos do mesmo 
banco (Anais, III, 231). 

Continuam as acusações ao Governo como responsável pela Guerra 
da Cisplatina. 

28/141 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

As pensões pagas pelos párocos para manter a Capela Imperial lhe 
parecem injustas e até contdirias ao direito das gentes, porque os pá-
rocos não devem estar pagando, das mesquinhas côngruas que têm, uma 
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pensão para a Capela Imperial sustentar uma imensidade de cônegos, 
sem os quais pode existir perfeitamente a religião. 

As pensões não eram de 5% como se pensava, porque os párocos 
de Igrejas ricas não pagavam; os outros pagavam 1003, sendo às vezes 
freguesias muito pobres. 

Acha útil sua emenda porque os párocos precisam de meios de subsis-
tência. Se a Capela quer ter grande esplendor, dêem-se-lhe outros meios. 

1 de agosto de 1828, t. IV, p. 11. 

N. &:C. 

Em discussão o parecer da Comissão de Fazenda sobre o requeri-
mento do Pe. José de Sousa Lima, vigário da cidade mineira de Campa-
nha que pede a redução da pensão de 100$ com que se acha gravado o 
seu benefício para o guisamento da Capela Imperial. A Comissão julga 
que o assunto era da competência do Governo e não da Assembléia. 
A emenda do Pe. l'erreira de Melo apresentada na sessão anterior era 
radical: propunha que se acabasse com as pensões á Capela Imperial. 
Volta a defender com mais ênfase a sua emenda: É uma injustiça de 
tirar-se dos párocos que andam ao sol e à chuva, administrando os sa-
cramentos aos seus fregueses e enfermos para se dar aos cônegos que 
estão ali cantando na capela eúquanto os outros estão trabalhando para 
ganhar o seu pão" (Anais, IV, 12). D. Marcos, em termos comedidos, 
apóia a emenda (Anais, IV, 12). 

28/142 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Manda à Mesa requerimento para que se peçam esclarecimentos ao 
Governo a respeito de alguns membros do corpo Legislativo que per-
cebem ordenados. pelo Tesourp Público, ou por outras quaisquer esta-
ções públicas, além dos subsídios marcados por lei, porque muitos estão 
recebendo diversas quantias debaixo de diversos pretextos, o que é con-
trário à lei. 

Por ora pede só esclarecimentos. Obtendo-os, a Câmara poderá en-
tão deliberar. 

4 de agosto de 1828, t. IV, p. 19. 

N.&C. 

Vence um aditamento do Sr. Lino Coutinho, que propõe seja feito 
o requerimento do Pc. Ferreira de Melo de outra. modo: "Quereria pois 
que a emenda do ilustre deputado fosse maior, que se mandasse restituir 
esse dinheiro, que o ministro que mandou pagar deve repô-lo, e que se 
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deve mandar pagar a todos os deputados que são empregados públicos, 
do dia 3 de setembro em diante." O Pe. Ferreira de Melo apóia tal 
aditamento. 

DIOGO ANTONIO FEIJó28/143 

Quer oferecer um artigo aditivo, que lhe parece de grande necessi-
d:ide. Embora a proposta queira dar vida aos juízes de paz, é neces-sário, 
antes, que eles existam em número suficiente. 

Seu artigo aditivo é para que as Câmaras Municipais repartam o 
termo municipal, em distritos de 50 a 500 fogos. 

5 de agosto de 1828, t. IV, p. 25. 

N.&C. 

Em discussão o projeto do Governo sobre os juízes de paz. 
O artigo é o seguinte: "Os termos municipais serão divididos pelas 

Câmaras em distritos, que contenham 50 a 500 fogos, em cada um dos 
quais se criará um juiz de paz e seu suplente, de sorte que em cada 
termo haja pelo menos 3 juízes de paz. " 

Serà discutido nas próximas sessões. 

28/144 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Os deputados da Junta da Bula da Cruzada devem con-
tinuar a perceber seus ordenados, mesmo sendo extinto OI 

tribunal, porque são funcionários públicos, e pela justiça 
não se pode privá-los dos alimentos que participavam. 

A despesa de que trata o budget é aplicada em favor dos 
deputados do tribunal, e não para outro fim. 

Parece-lhe justa a des·ignação dos 12: 000$000 em benefício das pa-
róquias, 

porque os padroeiros têm o ônus de construir e reedificar 
as Igrejas-matrizes, sustentar os beneficiados com suficientes 
côngruas e dar os ornamentos necessários para o culto divino. 
Os paroquianos não ajudam nesses encargos, alegando serem 
dos padroeiros e monarcas; quando não são pobres e des-
graçados. 

5 de ago:&to de 1828, t. IV, p. 29. 



N.&C. 

Discuss·ão do orçamento na repartição da Justiça. Discussão adiada 
pela hora. O bispo do Maranhão sustenta que cabe ao soberano, pa-
droeiro da Igreja no Brasil, o encargo de manter as matrizes. Para 
isso cobra os dízimos. A questão da pensão aos deputados da Junta 
voltará à Câmara na sessão de 10 de setembro, como emenda do Senado. 
D. Marcos insiste em defendê-Ia (Anais, IV, 213). A Junta da Bula 
funcionava como tribunal. Tinha um comissário geral e 6 deputados, 
todos religiosos, 2 secretário'S, 2 porteiros e 2 contínuos. Além disso: 
contadoria, tesouraria, administração, ao todo 28 servidores (91). 

28/145 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Opõe-se ao parecer da Comissão. 

"Qual é mais honro~o, morrer no campo: de honra, ou 
na cama tranqüilo e sossegado? Tenho ouvido dizer que este 
Sr. Deputado é ministerial, venha pois para convencer-nos 
da justiça do partido que segue; se morrer, morre em com-
bate, e isso lhe será honroso" . 

7 de agosto de 1828, t. IV, p. 37-38. 
N.&C. 

Parecer da Comissão de Podere& sobre ofício do Sr. deputado Domin-
gos Malaquias de Aguiar Pires Ferreirn, solicitando licença para ausen-
tar-se da cidade, alegando grave moléHia. A Comissão é favorável a 
que se lhe conceda a permissão. 

O atestado médico declarava que o requerente sofria tísica pulmonar 
e precisava mudar urgentemente de clima. Talvez o Pe. Custódio Dias 
tinha algumas razões para desconfiar da tísica do deputado. O fato é 
que ele sobreviveu ainda 30 ap.os a eE·se episódio, morrendo em 1859, 
depois de ter sido: feito barão de Cimbres. 

28/146 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Até aqui não se tem podido fazer um orçamento per-
feito, por falta de esclarecimentos. 

Sobre a Capela Imperial, não pode aprovar suas despesas, sem saber 
se de fato são necessária&. E enquanto há despesas com músicos, perfei-
tamente dispensáveis, os capelães ficam abandonados: 

(91) Ver; Almanaque do Rio de Janeiro para .1827. Reproduzido na Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, n.º 300, 1973. 
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"Eis portanto porque digo que a Capela Imperial é ma-
drasta, porque enquanto tanto gasta como homens mutilados 
tão pouco se lembra dos homens inteiros e sãos, como os 
capelães." 

Dever-se reduzir as despesas da Capela Imperial. Acha absurdo e 
ridículo esses gastos com pomposidades, ao lado do descuidG com as 
matrizes do Império 

"caindo abaixo, nuas de vestes, e todas esbandalhadas." "Não 
digo que não haja música, mas não com tão horrorosas des-
pesas." 

Chama a atenção para a desproporção das côngruas.. 

"Será possível que o nosso bom Deus seja louvado ao· 
som das trompas e ao som das zabumbas? Nascerá dis.to a 
verdadeira devoção à religião, ou nasce da boa vontade do 
coração:?" 

Quanto aos cantores acha que não devem ter ordenados fixos. 

"Dessas despes·as da Capela Imperial só se pode dizer: o 
que cantando vem, cantando vai, mas Timeo Danaos Etiam 
Dôna Ferentes. Também as despesas do museu devem ser 
restringidas, e este deve abrir suas portas para que se admi-
rem suas riquezas. 

Sempre o encontrara fechadG. 

8 de agosto de 1828, t. IV, p. 49. 

N.&C. 

Debate-se o orçamento da Fazenda sobre o requerimento dos monse-
nhores, cônegos e capelães da Sé e Capela Imperial, pedindo aumento 
de ordenado. Sugere a discuss·ão do mesmo: em conjunto com o orça-
mento. O parecer é aprovado e o debate é pois sobre o orçamento. O 
termo "mutilados" refere-se aos castrati que constituíram uma das espe-
cialidades do corpo da Capela Real, depois Imperial. O verso do II 
canto da Eneida, aliás citado incorretamente (o texto de Virgílio é: 
Timeo Donaos et dona ferentes) , refere-se ao cavalo de madeira deixado 
insidiosamente pelos gregos, nas praias de Tróia: "temo os gregos até 
quando trazem presentes". 



DlüGO ANTONIO FEIJó28/147 

Num momento em que é tão necessário economia, não sabe como 
pode passar em silêncio a despesa da Capela Imperial, que gasta mais 
dinheiro que todas as Igrejas do Império.. 

"Mas então eu lembro que há Igrejas no Império que não 
têm párocos por falta de meios de subsistência, e que para 
estas é que se devem aplicar rendimentos, e nunca para cô-
negos e monsenhores, cuja instituição, bem longe de ser útil, 
é perniciosa." 

Vota pois contra o aumento de côngruas. 

8 de agosto de 1828, t. IV, p. 55. 

28/148 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Solicita que se peça ao Sr. ministro que diga a quantia que será 
necessária para estender a vacina a todas as províncias do Império. Todo 
ano há um rebate na população das províncias, por causa desta enfer-
midade. 

1 8 de agosto: de 1828, t. IV, p. 55. 
N.&C. 

A imunização contra a varíola foi introduzida no Brasil no fim do 
século XVIII, mas não era a vacina de Jenner. Inoculava-se o pus da 
varíola: a varilização, Nos primeiros anos do séc. XIX foi encomen-
dado material vacínio para a Bahia, por iniciativa do futuro marquês 
de Barbacena (Felisberto Caldeira Brant Pontes) (92). 

28/149 D. MARCOS A,NTôNIO DE SOUSA 

O Brasil deve imitar a açãp diplomática <lo& Estados Unidos que 
mantêm legações em todos os grandes países da Europa. 

"Por que não imitará o Brasil o exemplo de uma nação 
que é clássica em diplomacia? É claro que também nos curo-

(92) Ver: E. DE SOUSA CAMPOS: Considerações sobre a ocorrência da varíola 
e vacina no Brasil nos sémlos XVII, XVIII, XIX. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico, n.0 231, l!J56, p. 138. 

Ver também A.A. DE AGUIAR. Vida do marquês de Barbacena. Rio de Ja-
neiro, 1896, p. 9. 
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pre conservar ministros tliplumátic:os cm ;,,1, 111f:nrJ111,,:;1;,;,-, 

cortes. 
Estas missões são necessárias, não wmr:nti: l"'r;' r::M•V' 

a paz e harmonia nQ Império, como também p;;rn h'11>'1:·!~~m 
escolas de ministros e estadistas. Por falta de dd;idâ>J~ ~~,,Jú 

lítados nessa repartição se fazem tão long:;<1 diuurw~ ~'ii:W~: 
os nossos diplomatas em países e~trangciret'I. ~fw u:1úr~; ~h· 

nhecimento peswal do caráter e conduta doi; nO'i')(.i') f.:mp~~~fl'.· 
dos em diplomacia, porém me parecem muít(J ínj11JW;1% ~-~ :.::;-,. 
güições feitas.." 

Em refutação dessas argüições cita o exemplo de Mom. \'iLi~c:: .. e»w; 
ministro em Roma, onde vem atuando corretamente, segurnfo ~-,_; ;,.,,:~;\~.. 
ções do Governo.. Ele não tem culpa se as bulas que ímp!:'.T'1: ~n:·:: ,, 
Brasil, S·Obre criação de bispados, sobre o padroado e prr.1n{1;;o:<:r,:~'l; ,( ..< 
Santa Cruzada, são rejeitada!' pela Câmara, e observa: 

"Parecendo-me muito razoável que sejam cmio:ffr,·:- y<c:<. 
as cortes estra11gciras os mais dignos brasilcíros, juJg.r, rJf:' mv::-
ces~idade, que em Roma esteja pessoa de maior m'::'u:·r:'.::-:i>':·r•• ::•,.__ 
não somente por ser essa a prática das nações mais r,-r[ó2J.1.1.:: 
da Europa como Espanha, França e Áustria, e.orno ~.<•:r,11:ÍJl.~11'1"-' 

por ser engenhosa a política da corte de Roma. L.tr: r;, ~_.r!YJ:;,r; 

mais importante da nos·sa diplomacia." 

Conside~a insuficiente a dotação- orçamentária de I IO:OG.fJ$f111f.)1!J!" J>ii!l·:r 
que representantes do Brasil se possam manter com decência, tafU,<J ~-'l!;;i;;} 

que o Ministério deve enfrentar outras despesas: 

"O Governo deve ficar atunrizado para enviar r:<i!.L~:!1m1;;.i; 

extraordinários, quando a necessidade o exigir, p0~r: .:': :•~·e:.· 

do encarregado da segurança do Estado, deve ter '.: o.•.:·2 :iiM-
posição os meios precisos para esse fim. Na& diver~·"" TI 1:'.;1~
ções devem existir não só secretários, como ainda ;;.ti.~C::~-; :.:,1·t 
aprendam os conhecimentos necess·ários para desempenfr'.;;:z- cii:lli 
altas funções quando forem empregados em tais mi"&:->. P1&1! 
falta dessas escolas não temos ainda grande número ~::: Ô!~

dão& habilitados. Não se pode duvidar da necessidade d!!CSX.~ 
estudos. Não é bastante adquirir teorias, mas estas C::.:..-,e53 
ser auxiliadas. pela prática." 

A necessidade de manter nossas legações se impõe também pela.') exi-
gências do comércio: 

"Nossas produções são levadas até os portos da Rú:S-Sia, 
e por isso cumpre que hajam agentes que exercitem tcdos os 
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·ofícios de proteção, que o Governo é obrigado a dar aos seus 
súditos ainda exi>:-tentes em climas muito remotos. E como 
poderão subsistir estes encarregados e diplomatas sem os so-
corros nece~·sários para decente subsistência? Como tão dimi-
nuta quantia poderá suprir a tantas pessoas, que são obri-
gadas a viver com decoroso tratamento?" 

Insiste na idéia da excelência da diplomacia de Roma, centro que 
por si mesmo é uma ótima escola de prática diplomática: 

"Neste centro do cristianümo existem homens talentosos 
e versados nos negócios públicos, porque tendo residido nas 
cortes da Europa, têm adquirido muitos conhecimentos prá-
ticos em objetos de administração pública. Esta a razão por-
que é tão adiantada a política de Roma. A experiência tem 
formado os mais abalisados diplomatas." 

Para enfrentar a tantos gastos, votará por uma dotação orçamentária 
maior. 

16 de agosto de 1828, t. IV, p. 102-103. 
N. &:C. 

Discussão do orçamento para o Ministério dos Negócios Estrangei~ 
ros. Fora especialmente Paula e Sot'1sa que acabara de fazer pes·adas crí-
ticas ao Corpo Diplomático, formado por homens "desacreditados, fali-
dos, ignorantes." 

~8/150 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Parece-lhe justa a pretensão da Mesa dos órfãos, pois o Tesouro 
do Rio de Janeiro tem muitas transações com o erário da Bahia, e por 
isso pode muito bem mandar dar no erário da Bahia essa quantia aos 
órfãos e o Tesouro receber. Desta forma não há prejuízo. algum à Far-
zenda Pública, e se faz esse benefícip à Casa dos órfãos da Bahia. 

20 de agm·to de 1828, t. IV, p. 113. 

N. &:C. 

Discussão do parecer da Comissão de Fazenda sobre o requerimento 
dos órfãos da Bahia, que havia sido adiado na sessão de 12 do corrente. 

O orfanato da Bahia, Casa dos órfãos de São Joaquim, instalado 
no a'1tigo noviciado jesuítico de Jequitaia, mantinha mais de 70 crian-
ças. Pedia-se somente que se pagas.sem cm Salvador os dividendos das 
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ações do Banco do Brasil em vez de pagá-las no Rio, para evitar os gas-
tog do câmbio, como consta do discurso de Lino Coutinho em 30. VII. 

A matéria foi adiada. Na sessão do dia 22, D. Marcos volta ao 
assunto e é apoiado pelo Pe. Dias: "Consta-me que alguns figurões 
recebem os seus ordenados nas províncias, em moeda forte; e os pobres 
órfãos não merecem alguma atenção! (Anais, IV, 127). 

A emenda foi aprovada. 

28/151 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Concorda plenamente com a emenda do Sr. Paula e Sousa propondo 
sejam os párocos aliviados da taxa que pagam, segundo a lotação dos 
rendimentos dos seus benefícios. Trata-se de imposto desarrazoado e 
injusto. 

"Será possível que as a.biatas dos fiéis, dadas para sus. 
tentação dos sem; pastores, sejam sujeitas a uma imposição que 
parece estar abolida pela mesma Comtituição," Se esta em 
seu art. 5.º, permite o culto doméstico de qualquer religião, 
não é justo que respondam os párocos pelos emolumentos 
paroquiais. 

"Qualquer família que não professar a religião católica, 
apostólica e romana, está desonerada de pagar os direitos da 
estola, e será o pároco obrigado de um pequeno quantitati-
vo• e massa de emolumenos. eventuais a contribuir para o 
Estado ou Capela Imperial?" 

21 de agosto de 1828, t. IV, p. 120. 
N.&C. 

Emenda do Sr. Paula e Sousa, ao art. 6.º do projeto de orçamento 
dizia: "Que fique abolido o tributo ou taxa que pagam os párocos para 
a Capela Imperial - Paula e Sousa" 

O artigo é aprovado, não a emenda . 

28/152 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Opõe-se ao parecer. Há inimigos do sistema, é necessária toda v1g1-
Iância, conu·a quem ousar proclamar ou patrocinar ou apoiar o absolu-
fümo. 

"Chichorro não deve enodoar a representação nacional; 
nem os magistrados que o absolveram deverão ter assento en-
tre nós." 
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Não entende como poderia o desembargador Medeiros, que o absol-
vera, ter assento nesta Câmara. 

22 de agosto de 1828, t. IV, p. 127. 

N.&C. 

Discm.são do parecer da Comissão de Poderes sobre Manuel da Ga-
ma de Azeredo Couúnho de Sousa Chichorro. Trata-se de João de Me-
deiros Gomes, desembargador da Casa da Suplicação. Foi convocado e 
funcionou como suplente do Senador Vergueiro em 1829. Em 26 de 
agosto o ministro do Império, José Clemente Pereira, comunicou ter 
recebido a comunicação da Câmara de que não admitia Chicharro entre 
sem; membros e oficiaria à Câmara de São Paulo a fim de que ela ex-
pedisse o diploma a quem competis-se. 

O Pe. Dias insiste cm excluir da Câmara também o desembargador 
Medeiros Gomes, com ataques veementes reforçados também pelos P.es 
Feijó e Ferreira de Melo. 

28/153 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

A resolução foi apresentada em conseqüência de uma indicação sua 
a respeito dos roubos na alfândega da Corte, na Mesa do Consulado, mas 
não esperava que a Comissão apresÇntasse esta medida, que vai a dar um 
aumento extraordinário nas rend<fs do Rio de Janeiro, e diminuição 
nas de São Paulo e de Minas Gerats. Pede que a resolução fique adiada 
até que se trate da arrecadação dos dízimos. 

28 de agosto de 1828, t. IV, p. 154. 
N.&C. 

Resolução sobre a arrecadação do dízimo do café em São Paulo e 
Minas Gerais. O adiamento é apoiado. É adiada até que se tratasse em 
geral da arrecadação dos dízimos. 

Mas o Pe. Ferreira de Melo volta sobre o as·sunto: Não deixará 
passar também a idéia de que os lavradores de Minas e São Paulo inven-
taram esta ladroeira. Isto não é exato·: "esta ladroeira principiou aqui 
no Rio de Janeiro e os despachantes da alfândega foram que inventaram 
este roubo de muitos contos de réis e foram seduzindo os inocentes la-
vradores e lhes ensinaram também a serem ladrões." 

Concorda que passe a resoluçfio com a cláusula de reverterem as 
rendas para aquelas províncias (Anais, IV, 154). Insiste em combater 
o adiamento: pois se há denúncia de roubo, a providência deve ser pron-
ta. Na sua província paga o lavrador o dízimo do açúcar, e faz a des-
pesa; mas quando vem, abate-se essa despesa de condução, que a nação 
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devia fazer, isto é, vende-se o açúcar, a nação recebe o dízimo, abatida.~ 
as suas despesas. 

Ouvira que era necessário atender ao ágio, "mas para este an.;umtnt() 
valer, seria preciso que esta reforma não fizesse crescer a renda do dí-
zimo, e este aumento não fosse capaz de cobrir o ágio." Deve-se estabe-
lecer a medida, não obs·tante o ágio. Vota contra o adiamento (Anaí~, 
IV, 156) . Aprovado o adiamento, os papéis voltaram à Comissão 

28/154 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Reconhece que eHa medida não é eficaz, porque já se di~5e que o 
ministro ela Fazenda não é competente para tomar conta aos outros mi-
nistros. Prefere que se decrete desde já a acusação, e se coloque em dis.-
cussão a questão sobre o recrutamento: se está o.fendida ou não a Cons-
tituição: 

"Meias medidas não servem, e quando aqui na Corte à 
face da Assembléia se desenvolvem essas prepotências, o que 
será nas províncias?" 

9 de setembro de 1828, t. IV, p. 208. 
N.&C. 

Discute-se o 2.0 artigo aditivo do Sr. Paula e Sousa ao 3.0 artigo <lo 
projeto-de-lei do crédito suplementar ao Ministério da Guerra. Paula 
e Sousa, ressalvando a confiança do Imperador, acusa os ministros por 
incompetência e falta de escrúpulo. O ministro da Guerra oficia à Câ-
mara afirmando que pode recrutar quanto bem quiser. "Se o Ministério 
marchou assim, não temos Constituicão." Deve-se-ia decretar a acusação 
do ministro e não dar o crédito. M~s pagaria, pelo erro do ministrO: a 
ordem pública. Declara-se, pois que desse dinheiro não se deduzirá quan-
tia alguma para novos recrutas. A responsabilidade recairá ~·obre o mi-
nistro da Fazenda, que era Batista Pereira, até 25 de setembro, quando 
volta Calmon. 

28/155 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Seu voto é para que se <liga ao Governo que faça executar a lei.. 

O presidente da Província do Maranhão calcou os pés 
à lei fundamental do Império [ ... ] Anda de mãos dadas com 
um estrangeiro, para vergonha do Brasil, ou antes, elo Gover-
no. Flagela os. povos elo Maranhão. Seja punido e conheç1 
o povo que ninguém debalde infringirá a lei [ ... ] 

9 de setembro de 1828, t. 1", p. ~ ! ~-



N. &:C.  

Discussão do parecer da Comissão de Constituição sobre 0 requeri-
mento do Sr. deputado Odorico Mendes, e desembargador Manuel dos 
Santos Martins Velasques, ministro da Relação do Maranhão. O presi-
dente atacado por Custódio Dias é o marechal-de-campo Manuel da 
Costa Pinto, empossado a 28 de fevereiro de 1828 e substituído em 13 
de janeiro de 1829. Cometeu inúmeras arbitrariedades, entre as quais a 
violação da corre&pondência, crime pelo qual especificamente o exprobra 
nesta passagem o deputado mineiro. Indispõe-se com a imprensa que o 
criticara. Mas o que realmente marcou seu governo foi a descoberta de 
um plano que se teria urdido para instalar uma república em Pastos 
Bons. Foi acusado de incitar o povo a desligar-se do Imperador e ad0-
tar o novo regime. Feitas as sindicâncias, nada se pôde provar contra 
ele. Esta "República dos Pastos Bom" passou a ser objeto de chacota. 

28/156 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Na época presente parece-me extemporâneo o ddender 
os encarregados da bula; eu acho que eles estão bem remu-
nerados, e não sei como se possa falar a favor desses comedo-
res dos dinheiros públicos; que não passe a lei pela força 
desta razão, não convi11ia todavia, quem sabe se a religião 
será mais atacada po.r esses supersticiosos e por esses prela-
dos ultramontanm;.? A emenda não deve passar, porque eu a 
julgo mui injusta." 

10 de setembro de 1828, t. IV, p. 213. 
N.&:C. 

Voltara à discuss·ão, como emenda do Senado ao projeto-de-lei ex-
tinguindo o tribunal da bula da Cruzada, a questão da pensão dos depu-
tados da Junta da Bula (Ver intervenção de D. Marcos de 5 de agosto). 

D. Marcos se sensibiliza com esta intervenção desabrida do Pe. Dias: 
"escusado é [...] estar ridiculariz;mdo este projeto da bula da Cru-
zada [ ... ] e isto de algum modo ofende a disciplina da Igreja: aqui do 
que se trata unicamente é dos empregados da bula, de trazer à consideração 
da Câmara o que se tem praticado a respeito dos outros tribunais ex-
tintos." A emenda do Senado foi aprovada. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó28/157 

Tanto tem direito a prêmio ou privilégio quem inventa 
como quem melhora a invenção, "mas eu realmente não sei 
como se há de verificar isto, porque o direito do inventor 
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é a propriedade, e como é que àquele que melhorou esta má-
quina, ~·e há de dar este direito?'' O único meio é adotar-se 
a emenda. 

12 de setembro de 1828, t. IV, p. 226. 

N.&C. 

Discute-se o 2.0 artigo do projeto-de-lei a favor dos inventores, com 
a emenda do Pe. Custódio Dias apoiada na sessão antecedente: "O que 
melhorou uma descoberta ou invenção, tira no melhoramento o direito 
ao prêmio proporcionado ao auge da melhora." A emenda não pas·sou. 

28/158 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

"Esse papel não deve ser as~im recebido. Fervem nele 
ataques contra o celibato clerical, e é preciso examinar a sua 
doutrina com madureza, para vermos se o devemos receber 
ou rejeitar." 

IS de setembro de 1828, t. IV, p. 250. 

N.&C. 

Tinham sido apresentados à Câmara pelo Sr. Almeida Torres al-
guns folhetos da autoria do Pe. Feijó sobre a nece~·sidade de se abolir 
o celibato clerical. Almeida Tones propunha que se recebessem, na 
forma do costume, "com especial agrado." 

Entre o Pe. Feijó e Mons. Luís Gonçalves dos Santos, conhecido 
como "padre Perereca", travou-se uma batalha de opúsculos a propó-
sito do celibato clerical, em tom pouco caridoso. Os folhetos de Feijó, 
a que se refere a ata, são: 

- Voto como membro da Comissão do Eclesiástico [sic] sobre a indi-
cação do deputado Ferreira França em que se propõe que o clero do 
Brasil seja casado. Rio de Janeiro, 1827. 

- Resposta às parvoíces, absurdos, impiedades e contradições [sic] 
do Sr. Padre Luis Gonçalves dos Santos na sua intitulada "Defesa do 
celibato clerical" [ ... ] Rio, 1827. 

- Demonstração da necessidade da abolição do celibato clerical [... ] 
Rio, 1828. 

As respostas do Mons. Luís Gonçalves dos Santos são: 
- O celibato clerical e religioso defendido dos golpes da impiedade 

e da libertinagem dos correspondentes da "Astréa" com um ajJêndice 
sobre o voto separado do senhor deputado Feijó" [... J Rio, 1827. 
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29/l 

SESSÃO DE 1829  

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Protes·ta contra o fato de não ter o Governo enviado à Câmara o 
decreto de convocação extraordinária. Limitou-se a publicá-lo no Diário 
Fluminense, 

"que se diz ministerial, mas no que eu não creio, pois super 
nho o Governo mais bem intencionado. Ele não quererá de 
certo ter por sua uma folha em que rabisca quanto bandalho 
há" 

30 de março de 1829, t. I, p. 3. 
N.&C. 

O primeiro órgão divulgador dos atos oficiais no Brasil foi a Gazeta 
<lo Rio de janeiro. Pertencia aos oficiais da Secretaria dos. Negócios Es-
trangeiros e dizia uma nota: "O Governo somente re>ponde por aque-
les papéis que nela manda imprimir em seu nome". Passou a chamar-se 
Gazeta do Rio em 1.0 de janeiro de 1822. Em 2 de Janeiro de 1823 
apareceu o Diário do Governo. A 21 de maio de 1824 apareceu, em subs-
tituição deste, o Diário Fluminense, que durou até 24 de abril de 1831, 
para evitar, diz uma portaria publicada no número inicial, "que o pú-
blico possa persuadir-se que na publicação de seus artigos tem alguma 
influência do Governo". Imistia-se, assim, em não manter um órgão 
oficial, mas uma folha privilegiada com a divulgação dos atos governa-
mentais. Após várias transformações, surge o Diário Oficial, com o ca-
ráter atual, só em 1862. 

Este caráter misto dos órgãos divulgadores dos. atos oficiais dava lu-
gar às críticas, muitas vezes cabíveis, da oposição (93) . 

29/2 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Se a Constituição está infringida, devemos já dar pro-
vidências sobre isso. Nem um momento devemos perder. Tra-
te-se já desta matéria." 

3 de abril de 1829, t. I, p. 8. 
N. &C. 

A Câmara estava reunida em sessão extraordinária, que duraria até 
o dia 2 de maio. O zelo constitucionalista do Pe. Dias se inflama a 
propósito do problema que acabava de suscitar a intervenção do depu-

(93) Ver: Exposição comemorativa do Centenário do Diário Oficial 1862-196?.. 
Rio de Janeiro. Biblioteca Nacional-MEC. 1962. 
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29/3 

tado Holanda Cavalcante. Durante o recesso da Câmara, o Governo 
suspendera algumas garantias constitucionais. A Constituição S·Ó autori-
zava tal medida em caso de perigo iminente para a pátria. A Câmara 
entretanto nenhuma informação recebera sobre o perigo. É esta a ano-
malia que o deputado denunciara e para a qual o Pe. Dias exigia ime-
diatas providências. 

O § XXXV do art. 179 da Constituição (declaração de direitos) per-
mitia ao Governo "dispensar por tempo determinado algumas das for-
malidades que garantem a liberdade individual", "por ato do Poder Le-
gislativo". Não se achando este reunido "poderá o Governo exercer esta 
providência, como medida provisória e indispens{1vel, suspendendo-a ime-
diatamente que cesse a necessidade urgente que a motivou, devendo, num 
e noutro caso, remeter à Assembléia, logo que reunida for, uma relação 
motivada das prisões e de outras medidas de prevenção tomadas; e quais-
quer autoridades que tiverem mandado proceder a elas serão responsá-
veis pelos abusos que tiveram praticado a esse respeito." 

Era, pois, o cumprimento da parte final desta disposição que os 
deputados oposicionistas exigiam. 

Os governamentais alegavam que o Parlamento se achava em sessão 
extraordinária, convocada para tratar da crise financeira. Só a 3 de maio, 
com a instalação da sessão ordinária, proceder-se-ia nos termos da Cons-
tituição. A Câmara nomeou uma Comissão para opinar a respeito. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Não tinha opinião formada sobre a atitude que a Assembléia deveria 
assumir, caso chegassem as tropas portuguesas: 

"Por um lado, a filantropia e a só idéia de que os emi-
grados sofriam pela liberdade da sua pátria, movia os cora-
ções brasileiros; mas que por outro, a lembrança das desor-
dens dos irlandeses prevenia a todos contra a admissão da 
tropa." 

Reconhece elementos de boa-fé no Ministério e por isso não adere 
ao pedido de demissão dele, apresentado por Bernardo Pereira de Vas-
concelos. 

6 de abril de 1829, t. I, p. 14. 

N.&C. 

Estava em discussão a resposta à Fala do Trono, na qual o Impe-
rador se referira à vinda eventual de tropas de emigrados portugueses. 
Tratava-se de tropas envolvidas nas chamadas lutas liberais, contra o 
absolutismo de D. Miguel. Na realidade, a esta altura dos aconteci-
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mentas, o perigo já estava conjurado. As tropas não vinham mais para 
o Brasil. 

As tropas irlandesas a que se refere o Pe. Dias eram tropas mer-
cenárias irlandesas e alemãs, que tinham sido contratadas pelo próprio 
Imperador. Não tendo recebido o soldo prometido, as tropas se haviam 
amotinado, causando grandes desordens na capital a 9 de junho de 1828. 

29/4 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Persuado-me que a Câmara está convencida que as Fa-
las do Trono são peças ministeriais, e ainda, dado o prin-
cípio de que não são, quero que se responda à Fala do Trono 
com verdades, ainda que ásperas sejam. Será por ventura 
mais decoroso o órgão de uma nação culta usar de rodeios, 
<lo que de verdades claras ainda que duras? Nós vamos falar 
ao chefe da Nação, ao delegado da nação, porque todos os 
poderes do Brasil são delegados da nação, e é preciso falar-
lhes claro. " 

Refere-se em seguida ao direito de resistência de que talvez deveria 
lançar mão a nação, se as coisas continuassem da maneira pela qual su-
cediam. 

7 de abril de 1829, t. I, p. 23. 
N.&C. 

Em discussão a resposta à Fala do Trono, a respeito da qual a Câ-
mara ainda não dirimira uma questão prévia, à qual alude o Pe. Dias, 
a saber: se a Fala era uma peça imperial ou apenas ministerial. No pri-
meiro caso, as críticas atingiriam o próprio Imperador; no segundo, 
tão-somente o Ministério. O Pe. Dias não dá maior importância à ques-
tão, baseado no princípio nitidamente liberal de que todos os poderes, 
inclusive o do Imperador, eram poderes delegados. 

29/5 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Eu julgo este negócio urgentíss·imo; dele devemas tra-
trar com preferência a tudo. Por que princípio estamos nós 
aqui? Pela Constituição. Por que se reúnem as províncias 
deste Império? Pela Constituição. Haverá outro vínculo mais 
forte que a mesma Constituição? E com infrações da Cons-
tituição haverá união e felicidade? É impossível que tal acon-
teça. 

Eu tenho para mim como certo que todos os males que 
nos oprimem ces.sariam se a Constituição fosse observada, e 
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29/6 

chego até a dizer que as infrações da Constituição têm feito 
a infelicidade do pov() brasileiro, delas resultando dilapida-
ções, desmoralização e tudo quanto há de mal no Império." 

9 de abril de 1829, t. I, p. 28. 
N.8cC. 

O Pe. Dias, exaltado constitucionalista, voltava ao problema levan-
tado pelo deputado Holanda Cavalcante. As garantias constitucionais 
tinham sido suspensas em Pernambuco, durante o recesso da Câmara. 
Para justificar sua medida, o Go-verno se referia a perigo iminente, mas, 
contrariamente à Constituição, nada informara à Câmara alegando que 
a sessão era extraordinária. É isto que provoca a investida constitucio-
nalista do Pe. Dias, levando de roldão os escrúpulos formalistas de alguns 
deputados que discutiam se, numa sessão extraordinária, é lícito debater 
outras questões, além daquelas para as quais a Câmara tinha sido con-
vocada. 

A votação foi adiada. A 11 de abril foi aprovado o requerimento de 
Holanda Cavalcante pedindo informações sobre os acontecimentos de 
Pernambuco. 

JOSÉ cµsTóDIO DIAS 

"Eu esperava esta resposta, porque, há muito tempo, 
tenho pressentido que o atual ministro da Guerra capricha 
por fazer bons os ministros que o precederam e se correrá 
de pejo se desconfiar que poderá haver outro ministro pior 
do que ele. Mas agora requeiro que a Comissão dê s.eu pa-
recer com urgência." 

14 de abril de 1829, t. I, p. 34. 

N.&C. 

A Câmara pedira ao mm1stro da Guerra esdarecimentos sobre as 
medidas de exceção tomadas em Pernambuco, durante o recesso da mes-
ma Câmara. O ministro respondera que só na sessão o.rdinária poderia 
dar os esclarecimentos.. É esta resposta que irrita o Pe. Dias e que o 
leva a pedir urgência para a proposta que fizera o deputado Lino Cou-
tinho de remeter a questão à Comissão de Constituição, a fim de veri-
ficar se a resposta do ministro tinha apoio constitucional. 

O ministro cuja resposta erq. debatida era Joaquim de Oliveira Alva-
res, português de nascimento, q uc se distinguira nas campanhas do Rio 
Grande do Sul e nas conspirações que prepararam a nossa Independência. 
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JOSÉ CUSTóDIO DIAS29/7 

"A Constituição diz que o Governo de tudo informará 
à Assembléia logo que esta reunida for. O minis.tro não 
cumpre este artigo; há mais um motivo para o acusarmos e 
deve isto ser já e já. O minis·tro é geralmente execrado e a 
Câmara tem-se declarado contra os seus procedimentos ile-
gais; que se espera pois? Apareça já esse decreto de acusação." 

14 de abril de 1829, t. I, p. 3,1. 

N.&C. 

A Câmara devia ter então uma alta com.ciência de sua dignidade e 
de sua autonomia, para poder permitir-se uma tal veemência conLra o 
Governo. O Pe. Dias aliás não tinha maiores simpatias pelo ministro 
a quem já chamara de estrangeiro foragido. Um enérgico decreto de 
acusação foi apresentado pelo deputado Holanda Cavalcante, na se~.são 

de 24 de abril. 

29/8 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Vota a favor da aprovação interina do regimento dos taquígrafot, 
com o fito de não atrasar mais a publicação do Diário da Câmara: 

[ ... ] "Da parte da oposição à Constituição há muita von-
tade de que não haja diário. A despesa não deve asmstar-nos; 
porque quanto se gasta coro diários é em proveito públi-
co" [ ... ] 

22 de abril de 1829, t. I, p. 36. 

N. &C. 

A indicação da aprovação interina vinha do deputado Xavier 
Ferreira, mas outros deputado·s opunham-se ao regimento interino de-
vido aos altos salários atribuídos aos taquígrafos. Entre os opositores 
estava Cunha Matos, que não se resignava a aceitar que ele como. bri-
gadeiro tivesse o soldo de 960$000, enquanto o primeiro taquígrafo devia 
perceber 1 :400$000. O Pe. Dias volta a defender a indicação "Quem 
negará uma gratificação a quem desempenha bem as suas obrigações, 
mormente quando seu trabalho é tal que concorre para emudecer os ini-
migos da Constituição e fazer vingar o sistema constitucional, único que 
pode fazer a prosperidade elo Brasil?" A indicação foi aprovada com 
uma emenda reduzindo a gratificação para 1:200$008 (Anais, 1, 37) 
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JOSÉ CUSTóDIO DIAS29/9 

Discorda do parecer da Comissão de Constituição relativo· à respos-
ta do ministro da Guerra ao pedido de informações a ele endereçado 
pela Câmara: 

"Ousou o Ministério suspender todas as garantias indi-
viduais do cidadão, criou um tribunal horroroso para, sem a 
menor das formalidades, entregar à morte os pacíficos cida-
dãos brasileiros e há de esta Câmara demorar a punição de 
tanto crime?" 

23 de abril de 1829, t. 1, p. 41. 
N.&C. 

A Comissão fora de parecer que os mm1stros tinham itnterpretado 
mal a Constituição. Segundo a Comis.são, o n.0 35 do art. 179 da Cons-
tituição era claro: terminado o recesso, as Câmaras deviam ser informa-
das, mesmo se o assunto fosse deixado para a sessão ordinária. Entre-
tanto, partindo dessas premissas, concluía que se aguardassem informa-
ções ulteriores. É desta conclusão que o Pe. Dias dü.corda. 

Atacado pelo deputado Lino Coutinho, na sessão seguinte, vo.Jta a 
explicar por que discordava do parecer da Comiss·ão: 

"[...] Sendo grande o mal, devera-se recorrer ao remédio extremo, 
que os ministros deverão porqrnto ser acusados, como exigia a Cons-
tuição por eles infringida. Não falava contra O$ ministros por vinganç_a, 
mas por amor à liberdade e à lei, que eles haviam calcado. O decoro 
da Câmara exige que se lavrem já os decretos de acusação." 

Nessa sess·ão (24-IV) é lida a acusação por Hofanda Cavalcante aos 
ministros da Guerra e da .Justiç:a, conforme a Comtituição. O Pe. Dias 
volta a defender a necessidade da acusação: 

"Nós não podemos tomar senão medidas legislativas, que hão de 
passar pela fieira estabelecida e cujo andamento é moroso. Nós devemos 
praticar aquilo que nos compete. Como é que se evitam os roubos? 
Enforcando os ladrões. Como se evitam os abuws? Punindo os ministros, 
além de que o ministro que sµbstituir aquele que for acusado, vendo 
as barbas de seu vizinho arder, não suspenderá essas Comissões Mili-
tares? Por conseqüência, o remédio é punir os infratores" (Anais, I, 46) . 

JOSÉ qJSTóDIO DIAS29/10 

[ ... ] "É fora de dúvida que o capitalista usurário há de 
morar sellltPre em péssimas cas·as e ficará assim livre da dé-
cima, o que de maneira nenhuma convém." 

25 de abril de 1829, t. 1, p. 49. 
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~.&C. 

Discutia-se um projeto de isenção do pagamento da db ima, cm 
favor dos pobres. O critério sugerido para a isenção era a pobreza da 
moradia. Alerta o Pe. Dias contra o perigo de se ver burlada a lei JJO,. 
parte de usurários, que morariam em péssimas condições, para se li-
bertarem do imposto. Por esta razão, apóia a emenda do deputado Cas-
tro e Silva que exigia um atestado de pobreza assinado pelo pároco e 
o juiz de paz. 

A chamada décima urbana é o atual imposto predial. Criada cm 
1808. Passou a ser arrecadada pelas províncias em 1833, menos na Corte. 
Não pagavam esse imposto as povoações de menos de 100 casas. 

29/11 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Propõe que se nomeie uma Comissão das duas Câmaras, para es-
tudar a situação da Banco do Brasil. Sem o parecer de uma tal Co-
missão, seria imprudente tomar qualquer medida, por mais que o Legis-
lativo pretendesse colaborar com o Governo. 

27 de abril de 1829, t. I, p. 50-51. 
N.&C. 

Fora decretada a liquidação do Banco do Brasil. Para esse fim, o 
Governo solicitava a permissão para fazer um empréstimo em me.tal, para 
amortizar sua dívida com o banco e retirar as notas em circulação. D. 
Marcos pede antes o parecer de uma Comissão Mista do Senado e da 
Câmara. 

29/12 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[ ... J "O ministério quer empréstimos cm metal e a do-
lorosa lembrança do empréstimo de Londres, que desapare-
ceu mais depressa do que mudam de cor as nuvens ao nas-
cer e ao pôr do sol, faz-me inteiramente votar contra tal pe-
dido. Será justo que se mande contrair um empréstimo, 
quando ainda re não sabe em que se despenderam os que já 
foram contraídos? Não há provas inumeráveis do cspíritr> <le 
prodigalidade e dissipação que anima o Ministério? Deveremos 
concorrer para os desperdícios que aparecerem cm todas as 
repartições? [ ...J Mostre o Governo cm que tem ga>to tanto 
dinheiro, se tem cumprido a lei, e então terá o 'I ue pede." 

28 de abril de 1829, t. I, p. 55. 

471 



N.&C. 

Calmon, m1mstro da Fazenda, propôs um empréstimo para salvar 
as finanças. em crise. A corrente nacionalista liderada por Martim Fran-
cisco é contra o recurso ao capital estrangeiro. A prestação de contas 
sobre o empréstimo foi exigida pela Câmara e, pouco a pouco, se esta-
beleceu o costume. 

29/13 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

É favorável ao projeto de arrematação das alfândegas dos port06 
seco-s, mas propõe que ~·e d'iscuta antes o projeto de reforma geral das 
alfândegas, cuja administração é ruinosa para a Província de Minas 
Gerais: 

[ ... ] "Todas as pessoas. que por ela têm viajado, podem 
dizer se esta administração não tem amortecido a agricultura 
e o comércio. As estradas, como todos sabem, são más, os 
transportes se dificultam cada vez mais, porque são feitos em 
bes.tas e estas têm chegado a um preço extraordinário. Tudo 
conspira para que os. mineiro.s esmoreçam e não tratem de 
aumentar a indústria. E ainda h{t de continuar um obstáculo 
tal que só serve de embargar o crescimento do comércio? 
Todos os gêneros qul~ se importam para a Província de Mi-
nas Gerais devem pagar 1$125 por cada anoba dos chamados 
gêneros secos e 750 réis pelos que se chamam molhados e isto 
sem haver atenção alguma à qualidade dos gêneros. O ferro. 
por exemplo, cuja qualidade é olhada de pequeno valor e 
é contudo de grande peso, vem a pagar uma quantia imensa 
de por centos na importação para aquela malfadada provín-
cia, cuja exportação 4cabará, se continuarem semelhantes al· 
fândegas. É, sem dúvida, a arrematação um meio de se aca-
bar com esses abusos, mas antes que isto se faça, acabe-se 
com esta má administração." [... J 

28 de abril de 1829, t. I, p. 56. 

N. &C. 

As chamadas alfândegas de portos secos eram as que não se situa-
vam à beira-mar. Afetavam assim diretamente os interesses da Província 
de Minas Gerais. Constituíam u~n mecanismo de política fiscal que se 
incumbia do que hoje chamaríamos de Imposto de Circulação de Mer-
cadorias (ICM) . 

É o que se depreende da intervenção do Pe. Ferreira. 
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JOSÉ CUSTúDIO DIAS29/14 

Manifesta-se contra o projeto. Este viria impor aos. mineiros um 
ônus insuportável e os mineiros não podiam mais pagar tantos impostos 
que pesam sobre eles. E explica: 

[... ] "Se na Corte se não arremata a alfândega, é porque 
na continuação de seus. abusos se interessa muita gente." 

28 de abril de 1829, t. I, p. 56. 

N.&C. 

A arrematação das alfândegas de beira-mar já tinha sido posta cm 
execução em Pernambuco e na Bahia. No Rio de Janeiro, entretanto, 
não se tinha apresentado nenhum licitante para a arrematação. O Pe. 
Dias explica o fato pela interferência de interesses escusos. 

29/15 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Responde à objeção levantada a seu pedido de adiamento: adiar a 
votação do projeto das alfândegas resultaria numa redução das rendas 
públicas: 

"No meu fraco modo de pensar, uma nova forma de arre-
cadação seria o mesmo que o rendimento de l 00: OOOSOOO. Se 
a Província de Minas Gerais se emprega toda na agricultura 
e no comércio, a exportação de seus gêneros poderá substituir 
esses 100:000$000 que lhe rende a importação cios gêneros 
de primeira necessidade. [... ] Convenho no projeto. Ele é 
um meio de se cortar imensos abusos que se diz haver nesses 
registros, mas também devo dizer que não afirmei que neles 
haviam Iadroeiras e roubos. e nem posso servir de testemunha 
desses fatos. " 

28 de abril de 1829, t. 1, p. 57. 

N. &G. 

O Pe. Ferreira de Melo estava convencid9 de que a s.imples arrema-
tação das alfândegas não extirpava o mal pela raiz. Para isso, era neces-
sária a reforma da administração da alfândega. Por esse motivo, pedira 
adiamento para o projeto, enquanto não se votasse o projeto anterior 
da reforma. 

Foi aprovado o adiamento. 



29/16 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"São tantos e tão públicos os enormes tributos que pa· 
gam os mineiro·s, que enumerá-los é ser fastidioso. Limitar-
me-ei a reproduzir os argumentos, que forem em favor do 
projeto em discussão. Já disse qual era o quinto que se co-
brava do ferro, quinto espantoso e que faz atrasar a agricul-
tura, como ninguém ignora. Ponderarei agora quanto con-
vém animar as manufaturas nacionais, para assim irmos tra-
tando de equilibrar a exportação com a importação, o que 
muito nos convém. Se passar este projeto, essa fábrica de 
ferro que já temos receberá um impulso salutar e a agricul-
tura assá& agravada de impostos folgará aliviada de um in-
justo tributo. Conheço que o projeto tem defeitos, mas estes 
podem-se emendar na redação e não são motivos para o rejei-
tarmos." 

30 de abril de 1829, t. I, p. 63. 

N.&C. 

Estava em discussão o projeto de isenção de direitos às manufaturas 
de fábricas nacionais. 

A intervenção do Pe. Ferrçira de Melo contém informações inte-
ressantes: sobre uma siderurgia indpiente que ainda era considerada como 
uma forma de manufatura, a situação desfavorecida da agricultura e a 
preocupação pelo equilíbrio da balança comercial. Ne&te sentido, o pro-
jeto era um primeiro ensaio de protecionismo industrial. 

Ficou aprovado que o projeto passasse à segunda discussão. 
A usina siderúrgica existcnt1: em Minas era a do Morro do Pilar, 

de Gaspar Soares, fundada pelo Intendente da Câmara, Manuel Ferreira 
da Câmara Bittencourt e Sá. As obras haviam começado em 1809 e a 
primeira corrida do ferro se dera em 1815. Esta "fábrica de ferro" apa-
gou os fornos em 1830 e os seus fundidores (os Ustchs) fizeram discí-
pulos que fundaram pequenos estabelecimentos por todo o território de 
Minas Gerais (94). 

(94) Ver a rc,peito: J .C. DA COSTA SENA e ANTôNIO OLJNTO DOS SANTOS 
PIRES. Reino Mineral Indústria do Ferro, em O Brasil. Suas riquezas naturais. Suas 
indústrias. Rio de Janeiro. Centro Indust,rial do Brasil, l, p. 456. Ver também: 
AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO: O ferro no Morro do Pilar em: Estudos e 
Discursos. São Paulo. Edi~·ão Comercial, l!l61, p. 42; JOAO DORNAS FILHO: O ouro 
das Gerais e a civilização da capitania; São Paulo, 1957, pp. 152 e ss; MARCOS CAR· 
NEIRO DE MENDONCA: O Jutenr/ente Câmara. São Paulo, 2.ª cd. 1958; Documemos 
sobre a f;\brica de fcrrd do Morro tio Pilar. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, 1964, vol. 263, p. 203. 
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29/17 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Pede que se estabeleça com clareza o estado <la questão relativa 
ao banco, porque nota uma contradição entre a emenda ela Comissão ele 
Fazenda e a proposta do Gnverno. A Comissão propõe a imediata ex-
tinção do banco e a proposta do Governo, sem extinguir o banco, sus-
pende todas as suas transações: 

"Ainda que em outro tempo estudei alguma cousa sobre 
tais estabelecimentos comerciais, poucas idéias cow.ervo a esse 
respeito; nem podem aproveitar nas presentes circunstâncias." 

Mesmo assim, com efeito, não comegue entender as medidas pro-
postas sem violação da justiça, de vez que pelo Alvará de 12 de outubro 
de 1808 pelo qual foi criado o Banco do Brasil, 

"[... ] o Governo contratou com a Associação Mercantil 
e acionistas, que se conservaria aquele estabelecimento por 
vinte anos contados elo dia em que se achassem recolhidos 
cem contos ele réis, ou cem ações na caixa do banco. O ter-
mo marcado pelo Governo finda em 11 de dezembro ele 1829. 
Parece pois que não pode ser revogado aquele prazo sem 
ofensa da justiça, porque é fundado em um contrato valio-
so. Quando um Governo celebra qualquer convenção com 
um cidadão ou alguma corporação moral, fica obrigado. a 
todas as condições estipuladas, como se um particular con-
tratasse com outro. Não entendo pois como poderemos re-
vogar aquela obrigação sem ofender a justiça natural, sem 
violar a boa fé dos contratos, principalmente tendo sido já 
aprovadas por esta Câmara todas as convenções do Governo 
com o banco e o empréstimo feito ao mesmo Governo." 

Não aceita a tese segundo a qual 

"se devia pôr ponto no banco, como negociante falido, sen-
do inventariados seus bens, liquidadas suas dívidas ativas e 
passivas. As lefo existentes a respeito dos falidos de boa ou 
má fé, não são aplicáveis ao banco; porque é um estabeleci-
mento sui generis, o qual deve ser administrado e regulado 
segundo seus estatutos, e lei da sua criação, nem a junta 
administrativa tem requerido cousa alguma a esse respeito." 

Intervém então o ministro da Fazenda, Miguel Calmon, cujo dis-
curso não foi registrado pelos taquígrafos. Contudo, a intervenção do 
ministro parece não dissipar as dúvidas de D. Marcos, que continua: 

475 



"Parece-me paradoxal que exista um estabelecimento co-
mercial, sendo paralizadas todas suas operações, porque a 
cessação das transações importa a extinção do mesmo ban-
co, principalmente tendo negociações pendentes e que de ne-
nhum modo podem ficar paradas." [... ] "Só tenho em mi-
nhas vistas a justiça, a boa razão, que deve raiar nesta sala 
e dirigir a votação dos honrados membros desta Câmara. Só 
tenho em consideração as fortunas de tantos. cidadãos que 
estão ligadas com a sorte do banco. " 

Julga importante que seja ouvida a junta administrativa do banco, 
mas aprova sem reservas que se adote desde já a sugestão do minis.tro, 
o qual 

"sustentou ser muito conveniente nesta cidade a existência 
de uma caixa de desconto, porque as espécies metálicas cir-
culantes não bastam para todas. as operações do comércio, 
para cuja circulação importa, que sejam criados valores fi-
duciários, como é prática nas nações comerciantes e inteli-
gentes dos. seus verdadeiros interesses." 

Não vê diferença em criar-se um novo banco, ou continuar o mesmo 
com outros estatutos mais convenlentes ao Governo. 

2 de maio de 1828, t. I, p. 71-72. 

N.&C. 

No fim do Primeiro Reinado tornou-se desequilibrada a situação 
do Banco do Brasil. Entraram em jogo fortes. paixões políticas e, pela 
lei de 23 de setembro de 1829, votada pela Assembléia, foi determinado 
que a 11 de dezembro, data em que terminava 0 prazo estatutário de 
funcionamento, fossem suspensas suas operações e entrass·e em liquida-
ção. A nação assumia a responsabilidade pelas cédulas. emitidas. Houve 
pois liquidação e não falência, como dizem vários autores (95). 

Mais tarde, em 1835, foi novamente criado o Banco d°' Brasil, graças 
à ação do visconde de Itaboraí, Joaquim José Rodrigues Torres. 

Fora o deputado Costa Carvalho que defendera a tese que consi-
derava o banco falido e que exigia a aplicação das leis de falência (Anais, 
I. 69). 

(%) Ver a respeito: FERNANDO MONTEIRO: O Banco do Brasil. Passado e 
Presente. Rio de Jar.'Ciro, l!J72, p. 6. 
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29/18 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Entra na discussão defendendo a extinção imediata do Banco do 
Brasil: 

"O banco senhores, desde o momento em que deixou de 
pagar à vista as suas notas, faliu, morreu S·em testamento, e 
por isso nos está dando tantos incômodos." 

Discorda da afirmação de D. Marcos, segundo o qual a extinção 
levantaria grandes clamores: 

"Mas de quem é esse clamor? Dos empregados do banco? 
Se esses engordam à custa daquele estabelecimento, onde a 
imoralidade chegou ao seu auge, poderão ser ouvidos? A opi-
nião, senhores, está contra o banco; ele deve acabar. Se a 
Câmara não o derriba de um golpe, teremos na sociedade um 
cancro, que nos há de reduzir à última desgraça." 

2 de maio de 1829, t. I, p. 72. 
N.&C. 

. A extinção do banco não foi aprovada, mas venceu-se a nomeaçào 
de uma Comissão para liquidar os fundos do banco, bem como a sus-
pensão de todas as operações do banco tão logo a Comissão fosse insta-
lada (Anais, 1, 72-73). 

29/19 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[... ] "Era constante que havia manobras para o abso-
lutismo. O Ministério, não contente de ter perdido a Cis-
platina onde começou com súplicas de absolutismo, ainda 
queria repetir as mesmas cenas nas outras províncias. Contra 
a soberba e prepotência dos ministros se devia opor a humil-
dade, até levá-los .ao cadafalso." 

6 de maio de 1829, t. II, p. 19. 
i-i.&C. 

O Pe. Dias disse estas palavras para apoiar a aprovação do rcq ue-
riniento feito pelo deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos, pedindo 
infomiações ao Governo sobre a criação de uma sociedade secreta em 
Pernambuco chamada Colunas do Estado, que teria por fim minar a 
rnonarquia constitucional e implantar no Brasil um regime absolutista. 
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O requerimento não foi aprovado. Colunas do Estado ou Colunas 
do Trono foi uma sociedade secreta que se difundiu no Nordeste. Em 
carta do Recife ao seu colega Albino J. Barbosa de Oliveira (15 de nov. 
de 1829) o conselheiro Joaquim Franco de Sá a ela se refere: "Aqui se 
achava organizada uma &úcia corcunda! (corcundas eram os reacionários) 
intitulada a Coluna. Porém o Antero, (general Antero José Ferreira 
de Brito, barão de Tramandaí, comandante das armas de Pernambuco), 
tem-se inteiramente declarado cnntra ela, e vai-se desacreditando muito, 
mesmo para com os patifes, de maneira que muitos sócios a têm desam-
parado. Este Antero goza aqui da melhor opinião e se tem feito o co-
rifeu dos constitucionais" (96). As Colunas do Trono mantinham dois 
jornais em Pernambuco, O Cruzeiro e O Amigo do Povo. 

Timbravam em proclamar-se católicos romanos e obtiveram apoio 
de alguns párocos, especialmente no Ceará (Ver as denúncias relativas 
ao movimento reacionário em sessão da Câmara de 13 de maio de 1830 
- Anais, I, p. 128-157). 

Pereira da Costa trata da fundação ela sociedade secreta Colunas 
do Trono e do Altar. Ressalta o papel do general Andréia na manuten-
ção da ordem e informa que o Governo Imperial providenciou conu·a 
os reacionários. Por aviso de 12 de dezembro de 1829, o ministro, vis-
conde de Alcântara, determinou ao presidente da Relação do Reci(e, 
em virtude de uma representação do comandante das armas·, que abrisse 
um sumário de crime acerca da sociedade Colunas, verificando-se ser 
um conventículo sedicioso (art. 6.'0 da lei de 20 de outubro de 1823 so-
bre as sociedades secretas) . 

A sociedade insistiu em func~onar ocultamente e enviou emissários 
às províncias vizinhas., mas desapareceu com a abdicação. Mas persistiu 
no Ceará (97) • 

Contra os colunas ergueram-se o& liberais, chamados pelos primei-
ros calangros. 

29/20 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Eu não pos'5o aprpvar este preâmbulo, porque nele vejo 
expressões que não passam de pura adulação, e é isto o que 
não convém aos repr~sentantes da nação. A Constituição 
marcou ao monarca o dever de abrir a Assembléia em 3 de 
maio. Logo, este ato é de dever e nenhum obséquio se nos 
faz. Se tivéssemos sempre no trono um monarca como o Sr. 

(96) Esta carta se encontra no Arquivo elo Instituto Histórico e Geográfico Bra-
sileiro. Ver a respeito: GUSTAVO BARJlOSO: História secreta do Brasil, II, Rio de 
Janeiro. Civilização Brasileira. 1937, p. 139. 

(97) Cf. Anais Pernambucanos. \/oi. IX, 1965, p. 289. 
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D. Pedro, eu votaria pelas expressões, [ ... J mas como e isso 
o que não há de acontecer, não é bom que se queira dcpoi!'i 
converter em obrigação o que hoje se faz por devoção." 

9 de maio de 1829, t. II, p. 30. 
N. &C. 

O preâmbulo a que se refere o Pe. Dias era o do projeto de res-
posta à Fala do Trono. As expressões criticadas por ele são as seguintes: 
"A Câmara dos. Deputados altamente penhorada da viva gratidão pela 
abertura da presente ses~·ão do Corpo Legislativo, nos envia reverentes 
ao trono de Vossa Majestade Imperial para render os mais sinceros votos 
de respeitosas graças." Os redatores do projeto tinham sido Sousa Fran-
ça, D. Romualdo e Gonçalves Ledo. O Pe. Feijó defende, com as mes-
mas idéias, a posição do Pe. Dias (Anais, 1, 31). 

29/21 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Defende o texto da resposta à Fala do Trono, dizendo que se tratava 
de uma prática con&tante na Câmara, prática inspirada no próprio re-
gimento que fala em "voto de graças" e acrescenta: 

"Disse-se que se não devem dar agradecimentos aos em-
pregados quando cumprem os seus deveres. Eu, pelo con-
trário, creio que todo aquele que bem desempenha as suas 
obrigações merece e deve ser louvado; assim como merece e 
deve também ser censurado quem as não cumpre" [ ... ] 

9 de maio de 1829, t. II, p. 31. 
N.&C. 

Sobre esta mera questão estilística prolongou-se a discussão durante 
toda a sessão, sem que se chegasse a conclusão alguma. 

29/22 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[ ... J "Disse-se que a Fala do Trono não pode dar circuns-
tanciada relação de todos os negócios; mas quem tal exige? 
Censura-se aqui o não ter essa Fala dito nenhuma palavra 
sobre Espanha e Portugal, quando vemos que essas potências 
ainda não foram riscadas das carta& geográficas. Antes sobre 
Portugal há tais relações que obrigaram S. M. Imperial a 
fazer uma proclamação que eternizará o seu nome. 



"Esta palavra "soberano" não sei que tenha um sentido 
tão lato, como se pretende [ ... ]. Os governos soberanos ~.ão 
pela mor parte perfeitas usurpações, como vivamente estou 
persuadido. 

"Para que se fala aqui em comércio? Se um rei avaro, 
em vez de animar o comércio, fizesse monopólio em favor de 
um só negociante, com quem estiveE·se de inteligência, seria 
isto louvável? [ ... ]" 

Portanto voto que se tirem estas palavras. 

11 de maio de 1829, t. II, p. 40. 
N.&C. 

Continua a discussão sobre o projeto de respo~·ta à Fala do Trono. 
O Pe. Dias acha que algo deve ser introduzido no texto a re~peito da 
atitude de Portugal e Espanha para com o Brasil, e algo deve ser eli-
minado. A passagem que propõe seja suprr;ssa é a seguinte: "A Câmara 
dos Deputados se felicita com V. M. Imperial pela continuação da fir-
me e inalterável amizade e boa inteligência que V. M. Imperial mantém 
com os. soberanos da Europa e com os Estados do Continente Americano. 

"A Europa e o Novo Mundo não devem conservar-se em atitude 
hostil. A paz é o voto mais ardente da razão e da humanidade e o 
comércio, que somente floresce à sua sombra, é o móvel da civilização 
e da riqueza moderna." 

A intervenção revela bem a ~mpetuosidade do Pe. Dias, que queria 
ver riscadas do mapa as duas nações hostis ao Brasil, e a sua radical 
incompatibilidade com qualqw:r sombra de despotismo. 

29/23 ·JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

"Eu soube que Buenos Aires chegou a Estado, como é 
sabido, de querer ser inimigo sem ter cofre. Soube que o 
Es·tado de Buenos Air~s unido com a Cisplatina tinha dado 
dinheiros aos seus comissários para negociar paz com o.Brasil, 
ainda que com onerosas condições. Com o tempo poderá ser 
que se prove isto. Se pois o Governo sabia da debilidade 
da guerra, [ ... ] se sabia da dilaceração daqueles Estados pe-
los partidos e se fosse um Governo que velasse sobre os seus 
interesses, era de esperar que fizesse, aproveitando a ocasião, 
uma paz gloriosa. Mas não. O Governo deixou passar tem-
po, desleixou-~e e depo·is viu que era injusta, deixou de con-
tinm.•.r a guerra, quando nunca se tratou da justiça dela, por 
maü. que eu clamasse que devíamos aqui discutir da justiça 
ou da injustiça dela. Mas como ela era inju&ta perdemo-la." 

II de maio de 1829, t. II, p. 41. 
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N.&C.  

Continuava em discussão a resposta à Fala do Trono, que continha 
uma referência às preliminares de paz com as Províncias do Prata. A 
este propósito, Clemente Pereira dissera que o Governo estava a par do 
estado desgraçado em que se encontrava a Argentina. É esta afirmação 
que deu aso à intervenção do Pe. Dias. 

O Pe. Custódio faz-se eco de boatos maliciosos. O Brasil, sob os 
auspícios do Governo inglês, firmou, com o Governo argentino, a Con-
venção de 27 de agosto de 1828, pela qual ambos os países americanos 
renunciaram ao domínio do Uruguai, erigido em Estado independente. 
Terminava assim uma guerra que não tivera o apoio da opinião pública 
brasileira. A situação militar das forças argentinas e uruguaias não era 
realmente boa. Mas a manutenção da guerra, por sua vez, era um es-
forço que o povo brasileiro não compreendia. 

29/24 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Defende o tópico do voto de graças que acabara de ser objeto de 
contestações, pelo fato de que a Comissão não se dera ao trabalho de 
responder com clareza ao trecho da Fala do Trono que referia às rela-
ções com Portugal. Esta omissão da Comissão, objetava-se, podia ter 
conseqüências graves, de vez que a expressfo usada pelo Trono parecia 
equivaler quase a uma provocação de guerra. 

Lembra que no ano anterior as mesmas contestações ao voto de 
graças tinham sido levantadas com relação às referências à Espanha, das 
quais não resultou nenhuma conseqüência grave, nem foram entendidas 
como provocação, tanto mais quanto no caso presente a Comissão wube 
fazer clara distinção entre os deveres do monarca e os deveres do pai: 

"O monarca, não transigindo com a usurpação da Coroa, 
não faz mais do que obrar como pai, e como pai tem di-
reito a isso; como monarca protesta que não hão de ficar 
comprometidos os interesses do Brasil, e fazendo esta distin-
ção, fica salvo esse perigo de ficar o Brasil comprometido 
nos negócios de Portugal, e nem a expressão "não transigir" 
pode produzir provocações de guerra, nem pode haver con-
tradição, porque a Comissão faz a devida distinção entre os 
direitos de pai e os deveres de monarca. Dizer-se que daqui 
se pode o Brasil envolver em guerra, que é mostrar que não 
está disposto a reconhecer o Governo absoluto de Portugal, 
é uma reflexão gratuita; nunca nesta Câmara se emitiu a 
idéia que se deixasse de reconhecer um Governo, S·Ó porque 
diferisse da forma do nosso, pois que pode existir amizade 
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entre um Governo constitucional e outro absoluto; e basta 
que um Governo seja civilizado para que possa ter as vul-
gares relações com os outros governos." 

11 de maio de 1829, t. II, p. 43-44. 
N.&C. 

D. Pedro abdicara da Coroa de Portugal em favor de sua filha 
Maria da Glória, que contava então 7 anos, e nomeara seu lugar-tenente 
em Lisboa seu irmão D. Miguel, ao qual já prometera a mão de D.ª 
Maria da Glória. D. Miguel, entretanto, que jurara a Carta Consti-
tucional, em Viena, volta a Portugal, apodera-se do trono e reim·taura o 
ahsolutismo: A este fato D. Pedro se refere em sua fala, com as se-
guintes palavras: 

"Cumprindo-me velar nos intere~·ses de minha muito amada e que-
rida filha, a rainha reinante de Portugal, resolvi que ela pas.sasse à Euro-
pa, onde chegou, achando usurpada a sua coroa. Posto que eu esteja. 
decidido a não transigir com esta usurpação, estou igualmente firme no 
princípio de não comprometer por causa dela a tranqüilidade e inte-
resses deste Império." 

A esta pas·sagem se refere o projeto de resposta nos seguintes termos: 
"A sabedoria de V. M. Imperial soube achar meios de conciliar os des-
velos de pai, com a política do monarca, sustentando os direitos da 
rainha reinante de Portugal, se~n comprometer os destinos do Brasil." 

A expressão de D. Pedro "r~ão transigir", soou a alguns desputados 
como uma provocação de guerra, enquanto outros temiam que daí re-
sultasse uma ruptura com o Gov'f!rno abwlutista de D. Miguel. D. Ro-
mualdo não vê provocação na Fala e vê, na distinção entre o pai e o 
monarca, a garantia do não envolvimento do Brasil na questão. O texto 
do voto de graças foi aprovado (Anais, II, 47). 

29/25 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Defende a liberdade de imprensa: 

"A maior parte do abuso é praticado por esses periódi-
cos chamados ministeriais, os quais são fabricados talvez à 
custa da nação, mas que a opinião pública lhes dá o valor 
que merecem. Se acaso se restringisse a liberdade da impren-
sa, seia paralizar o estado da civilização do Brasil, porque é 
o único canal que leva aos extremos. das províncias de todo 
o Império a diferente opinião. " 

12 de maio de 1829, t. II, p. 56. 
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N.&C. 

Ainda em discussão a resposta à Fala do Trono. A intervenção do 
Pe. Dias vem em apoio da passagem em que o projeto dizia: "A impren-
sa já mereceu e continuará a merecer os mais sérios cuidados da Câma-
ra, não só pela sua transcendente importância na moral e na política, 
como porque cumpre oferecer ao cidadão honrado, na sábia imparciali-
dade da lei, segura égide para repelir as setas da calúnia." O texto do 
projeto do voto de graças foi aprovado (Anais, II, 56). 

29/26 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[... ] "Como se há de fazer uma lei de naturalização par<.. 
animar a emigração para o Brasil? A lei é a execução da 
Constituição, de que os no,.sos ministros bem pouco se lem-
bram." 

"Até aqui tem o Governo feito uma colonização de baio-
netas, que só tem servido para derramar o sangue brasileiro 
e fazer célebre o atual comandante das Armas desta Corte, 
que no dia 11 de junho passado ficou encurralado no quar-
tel-general, e agora é que se fala em lei de naturalização? 
Tenha o Governo mais juízo, não se repita a cena de Chapuy; 
seja fiel às promessas, não seja ingrato como foi com o ge-
neral Labatut, deixe-se de querer imitar os exemplos dos 
Bourbons, que só se fiam de guardas suíças, que terá crédito 
entre nacionais e estrangeiros, sem o que nunca prosperare-
mos. Digo pois que é desnecessária esta lei de naturalização 
e que assim se responda ao Governo." 

13 de maio de 1829, t. II, p. 59. 
N.&C. 

O projeto de resposta à Fala do Trono dizia: "A Câmara espera 
que, debaixo dos auspícios da Constituição, não seja difícil promover 
uma colonização útil e laboriosa que aumentando os braços, aumente 
também ao mesmo tempo os saudáveis necessários hábitos da indústria 
e da moral." 

A propósito fora sugerido que se elaborasse uma lei de naturaliza-
ção. O Pe. Dias toma posição no debate. 

A "colonização de baionetas" faz alusão ao aliciamento de merce-
nários europeus para servir temporariamente no Exército Nacional, com 
a promessa de doação de terras, promes.sa esta que, com algumas exce-
ções, não foi cumprida. 

Os mercenários chegaram a ponto de rebelar-se em 1828. A isso 
refere-se o Pe. Dias. Pedro Chapuy (aliás Chapuis) foi um jornalista 
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francês que atacou o tratado de reconhecimento da Independência do 
Brasil e foi expulso pelo Governo em 1826 (98). 

Labatut, militar bonapartista contratado para a Guerra da Inde-
pendência na Bahia, ali deposto, foi depois reabilitado como general. 
Venceu a batalha de Pirajá. Jaz no Pantheon da Bahia. 

Refere-se à revolta das tropas estrangeiras mercenárias no Rio de 
Janeiro, a 9 de junho de 1828. Formavam três batalhões, um de irlan-
deses e dois de alemães. Queixavam-se de atraso nos pagamentos e de 
falta de cumprimento das promessas por parte do Governo. 

O comandante das Armas da Corte, general Tomás Joaquim Pereira 
Valente, depois conde do Rio Pardo, venceu com esforço a rebeldia, com 
apoio das milícias e dos marinheiros ingleses e franceses desembarcados. 
Houve dezenas de mortos de rebeldes e legalistas. O autor do motim 
foi executado e os batalhões dissolvidos. O fato acarretou a demissão do 
ministro da Guerra, Bento Barroso Pereira, sem serem ouvidos os demais 
membros do Gabinete, que deixaram as pastas. O evento marcou uma 
graude queãa no prestígio do Governo, tanto no estrangeiro como no 
Parlamento. Daí a má vontade com que foi recebido o novo ministro 
da Guerra, Oliveira Alvares, afinal denunciado perante a Câmara. 

29/27 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Depois de referir-se de pass'lgem à questão da admis&ão de colonos 
portugueses, aborda o problema da colonização em geral, respondendo a 
um ataque: 

" [ ... ) As garant~as que têm os estrangeiros é a garantia 
da proteção das leis, que é igual para todos. [ ...J Diz a lei 
que ninguém podia ser preso sem culpa formada. Ora, quan-
do os estrangeiros vêem que os mesmos cidadãos brasileiros 
eram deportados sem fórmula alguma, não haviam de pôr 
as suas barbas de molho? [... ) É deste modo que hão de 
convidá-los para virem ao nosso país, quando eles vêem que 
os mesmos nacionais não estão a coberto da Constituição e 
nem podem exercitar o direito de petição?" 

13 de maio de 1829, t. II, p. 60. 
N.&C. 

O ataque viera do deputado Teixeira de Gouveia, que acumulava 
o r.argo de ministro da Justiça, e que respondia com bastante acrimônia 
às invectivas aliás violentas de vários deputados. 

(98) KARL SEIDLER: lehn ]ahre in Brasilien. Leipzig, 1835. Edição brasileira 
traduzida por BERTOLDO KLINGER e anotada por PAULA CIDADE. São Paulo. 
Editora Martins, 1941, p. 153. 

484 



29/28 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Propõe processo de arbitragem para a solução das questões pen-
dentes dos acionistas do Banco do Brasil: 

" [ ... ] Parece-me que não seria redundância declarar-se, 
por causa da magnitude do objeto, que entre ambas as par-
tes contratantes, isto é, os acionistas do banco e a nação, por 
meio do Governo, as questões sejam decididas por árbitros 
eleitos na forma das leis." 

15 de maio de 1829, t. II, p. 79. 
N.&C. 

Tratava-se da discussão do art. 3.0 da proposta do Governo, para a 
superação da crise do Banco cio Brasil. A proposta sofrera muitas emen-
das da Comiss·ão de Fazenda, por parecer-lhe que o Governo pretendia 
se ingerir nos negócios do Banco. 

29/29 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"A teoria da Justiça está hoje em oposição com a nossa 
consciência, [ ...J mas isto não pode nascer senão do engano 
de se querer supor que o banco é devedor destas notas em 
circulação. Estes sustos porém se desvanecem, desde que nós 
concordarmos que é o Governo quem deve estas notas e não 
o banco. [ ... ] Todo o mundo sabe que o banco nunca se 
obrigou ao pagamento das notas, porque não tinha dinheiro 
para tal. O banco não fez mais que fazer aquelas notas e o 
Governo se obrigou a elas. [... ] Por isso, estarmos a fazer 
diferença entre dinheiro nacional e moeda estrangeira é coi-
sa ociosa. Se eu devo certa quantia a alguém, sou obrigado 
a pagá-Ia em dinheiro corrente e que farei se o não tiver? 
Vou vender os fundos que tenho para pagar. Por comeqüên-
cia, o banco troque esses fundos metálicos por moeda nacio-
nal." 

16 de maio de 1829, t. II, p. 86. 
N.&C. 

Em discussão o art. 8.0 da proposta do Governo, para a superação 
da crise do Banco do Brasil. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 29/30 

[ ... ] "É sabido de todos que não estamos em estado de 
contrair empréstimos. Quando forem tão grandes as necessi-
dades da nação brasileira, se for tão extremo o seu apuro, 
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recorra-se a todos os meios pos.síveis, vendam-se os bens na-
cionais e mesmo, se possível for, os utensílios das Igrejas, 
reservando-se aqueles que a decência e a religião pedem para 
o culto. Como porém ainda não temos chegado a esse estado, 
apesar dos esforços dos nossos bons ministros, proponho a 
supressão do artigo. A nação horroriza-se com a só idéia do 
empréstimo. Nada de fazer empréstimos, à vista do que se 
tem feito tão prejudicial à nossa nação, enquanto existirem 
empreiteiros de empréstimos de tal qualidade." 

19 de maio de 1829, t. II, p. 98. 

N.&C. 

A propósito da discussão da proposta do Governo para a superação 
da crise do Banco do Brasil. O Pe. Dias apresenta emenda suprimindo 
o art. 7.0, que autorizava o Governo a fazer um empréstimo. Sempre 
se manifestou ele adversário acérrimo dos empréstimos, convencido da 
malversação do grande empréstimo levantado em Londres. Volta aqui 
a atacar os empréstimo& e os empreiteiros de empréstimos, entre os quais 
parece ironicamente introduzir os ministros. Num arroubo tanto teatral, 
prefere despojar as Igrejas de mas alfaias, imitando um São Carlos Bor-
romeu na calamidade pública da peste de Milão. 

29/31 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Volta a sugerir a supressão do art. 7.0 , que autorizava o Governo 
a contrair um empréstimo para resolver a questão do Banco do Brasil. 
Reconhece que a solução seria o curso forçado do papel-moeda, mas 
tal medida supunha que o povo confiasse no Governo: 

"Não se pode pôr em prática o meio eficaz que temos 
para nos salvar da crise atual, porque todo;;. desconfiam que 
havendo papel-moeda, ficaríamos sujeitos à desgraça. Este 
meio seria o único cqpaz de pôr-nos ao abrigo de todas as 
necessidades, se a nação confiasse no Governo. " 

Faz uma espécie de suma das acumções ao Governo: 

" [ ... ] Agora mesmo não está a nação escandali7ada da 
prepotência do Goverµo, lavrando decretos de suspensão de 
garantias, fazendo os presidentes árbitros de uma província 
e mandando para lugares homens desacreditados? Porventura 
já foram punidos os que têm proclamado o despotismo? Ahl 
Dizem que estão justificados por sentenças; se sentenças jus-
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tificassem até eu podia ser santo. Para que estão as armas 
nas mãos de estrangeiros? Por que tem vindo para o Brasil 
uma colonização de baionetas? É isto governar segundo a 
Constituição? Há de a Câmara sofrer tanto destempero? Não, 
porque então levantar-se-á contra ela a voz da nação." 

A seguir, dá vazão a seu ímpeto constitucionalista e conclui: 

"Para que pois aparece o Sr. ministro do Império José 
Clemente Pereira com a sua emendinha para se fazer um 
empréstimo nacional ou estrangeiro em moeda forte? Eu es-
pero que esta Câmara reconheça que este empréstimo há de 
ser pago com bens nacionais, e que ainda não se averiguou 
bem exatamente o quantitativo da dívida para lançarmos 
mãos dos meios mais conducentes para o seu pagamento. Por-
tanto, sustento que se deve suprimir o art. 7.0 e que nós 
devemos lançar mão dos bens nacionais, não só das imensas 
fazendas que há por esE·as províncias, mas das que aqui mes-
mo há, que estão entregues à fiscalização sabe Deus de quem." 

21 de maio de 1829, t. II, p. 120. 

N. &:C. 

A supressão do artigo que autorizava o empréstimo foi aprovada. 
Entretanto, em discussão ulterior, o empréstimo acabou sendo aprovado. 

29/32 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Volta ao assunto do empréstimo, já agora admitindo um emprés-
timo interno, mas opondo-se ao externo: 

"[... ] Sempre me oporei eu, quando seja o empréstimo 
contraído fora do Império, por que se formos contrair na 
Inglaterra, teremos sobre a nação um peso enorme, porque 
essa nação é conhecedora do nosso estado e temo certa pre-
potência a que somos desgraçadamente sujeitos. Entre nós 
mesmos, quando acabar o tráfico de eEcravos, haverá mais 
capitais e poder-se-á contrair um empréE·timo nacional. Um 
empréstimo estrangeiro trará consigo contribuições piores do 
que esse desgraçado ágio que motiva todas essas prodigali-
dades e erros do Governo. Quando tivermos empregados pú-
blicos na razão da sua necessidade, não estaremos tão so-
brecarregados de déficit e de uma dívida pública que nos 
vai acabrunhando. [... J Não nos aterre a dívida nacional, 
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porque muito mais satisfeita ficará a nação completando-lhe 
esse empréstimo dentro do Império, do que indo-se pagar 
juro e capital em um reino estrangeiro." 

23 de maio de 1829, t. II, p. 135. 
N.&:C. 

O Pe. Dias prevê um fato que realmente aconteceu. A cessação do 
tráfico de escravos, pela lei de 1850, provocou uma disponibilidade de 
capitais que procuraram investir-se nas primeiras tentativas industriais. 
Disso valeu-se o nosoo maior homem de empresa, o depois visconde de 
Mauá. 

29/33 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

A Câmara concedera tudo quanto pedira o ministro da Guena para 
o sustento das tropas no campo de operações no sul do país. No entanto 
havia informações de que os soldados no sul não recebiam seus soldos 
e que os oficiais, de volta das campanhas, continuavam a receber seus 
ordenados na Província de São Paulo. Apresenta requerimento pedindo 
esdarecimenlos ao Governo. 

25 de maio de 1829, t. II, p. 138. 
N.&C. 

O deputado Almeida Torres, que era também presidente da Provín-
cia de São Paulo confirma a informação relativa aos oficiais residentes 
em São Paulo e justifica o fato por razões de jm·tiça e de humanidade. 
É o que dá aso à réplica de Feijó. 

"Eu não nego que seja justo dar-se alguma coisa a esses militares; 
o que digo é que lei nenhuma <1-utoriza tal procedimento da patre do 
Governo. E por que motivo não houve essa contemplação com os sol-
dados, que além de estarem há 14 meses sem soldo, são de ordinário 
mais faltos de meios de subsi;;tência do que os oficiais? Deixemos de parte 
o que é justo; tratemos do que é legal." 

29/34 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Refere-se à inconstitucionalidade da atitude do ministro, que ilustra 
com exemplos e conclui: 

"Desengane-se o ministro da Guerra que não há de der-
ribar a Constituição, mandando espalhar que a Assembléia 
tirou as etapas ao Exército e outras parvoíces desta natureza, 
em que só poderão acreditar incautos ou homens tão ami-
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gos do Brasil e da Constituição como esse mm1stro, que se 
tem tornado o justíssimo alvo do desprezo e execração pú-
blica." 

25 de maio de 1829, t. II, p. 139. 
N.&C. 

Nas suas memórias, Karl Seidler confirma as denúncias de Feijó. 
Diz o veterano da campanha: "O soldo aqui não era pago em papel, 
como no Rio de Janeiro, mas em moeda e que desta maneira, inclusive 
com as gratificações, chegava ao dobro do que era lá, desde muito tempo 
não nos era pago [ ... ] Entretanto, o Governo brasileiro remetia freqüen-
temente importantes somas para pagar os soldos; eram porém pelo ge-
nrral Lecor, mandadas ao famigerado general Frutuoso Rivera, que a 
esse tempo se achava com uns 2. 000 homens em Santa Maria, nas 
Missões" (7) . 

O competentís&imo anotador assinala que isso devia ser boato espa-
lhado entre os estrangeiros. Rivera abandonara o Exército brasileiro e 
invadira por conta própria as Missões. Acabou entendendo-se com os 
platinos. Nunca chegou a Santa Maria. 

O ministro da Guerra era o general Joaquim de Oliveira Alvares, 
natural de Portugal, mas que aderiu à Independência pela qual lutou. 

29/35 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Não participou até agora da dis·cussão do projeto, por reconhecer-se 
pouco versado na ciência econômica e financeira. Não pode porém si-
lenciar no debate de um artigo que pretende decretar: 

"O e&bulho da propriedade de uma classe numerosa dos 
membros da família brasileira." 

E apresenta como motivo de sua intervenção, 

"não tanto em defesa das corporações regulares, defesa aliás 
mui honrosa e digna do meu ministério, como em defesa da 
mesma Constituição do Império e das garantias que ela ofe-
rece a todos os brasileiros. " 

E cita "o luminoso código de nossos direitos": 

"É garantida a propriedade em toda a sua plenitude, e 
que a lei é igual para todos, quer proteja, quer castigue." 

Faz observar que a disposição constitucional não excetua classe algu-
ma de cidadãos, nem mesmo os esttangeiros que vêm estabelecer-re entre 
nós: 
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"Como deixará ela de ser aplicável a uma porção de bra-
sileiros que fazem parte do Estado, que servem o Estado, e 
que estão sujeitos aos encargos do mesmo Estado, só porque 
usando da própria liberdade, eles escolheram o partido do 
retiro e um gênero de vida aprovado pelas leis do Império?" 

fü·tranha a diferença defendida por um nobre deputado entre a pro-
priedade dos indivíduos e a propriedade de corporações, afirmando ser 

"lícito invadir a propriedade destas, quando o exigisse o bem 
do Estado." 

"Mas onde se achará a razão de uma tal diferença? Onde 
descobrirá o nobre deputado, que avançou esta proposição, 
que um indivíduo ou uma pes.soa física devia ter mais di-
reito à sua rropriedade do que quatro ou cinco reunidos em 
corpo mora( debaixo da proteção e garantias das leis?" 

E dá o exemplo do respeito à propriedade com o qual a Câmara vem 
tratando precisamente do espólio de uma associação como o Banco do 
Brasil: 

"As comunidades regulares, Sr. Presidente, têm uma exi8-
tência muito mais antiga, e pelo menos tão legal como outras 
quaisquer sociedades oy corporações civis e políticas, e quan-
do os s.eus membros a,braçaram tais instituições e se sujei-
taram aos seus incômodos rcununciando às comodidades do 
século, foi na boa fé d~ que provinha a sua subsistência e o 
esplendor da sua ordem: ameaçá-los agora é sem dúvida (per-
mitam-me os ilustres autores do projeto) faltar à fé pública 
e abalar a confiança de qualquer sociedade por pequena que 
seja nas garantias da lei." 

Cita em defesa de sua tese a Bohemero, 

"o mais ilustrado campeão da jurisprudência canônica dos 
protestantes." 

Entra a seguir no debate enfrentando a objeção de que os regulares 
não têm a propriedade de seus bens, mas apenas seu uso e fruto. A ob-
jeção não tem fundamento jurídicp, de vez que os títulos de proprie-
dade dos regulares são exatamente os mesmos que os de qualquer cidadão: 

"não há ninguém que se não julgue à sombra da lei 
seguro, e tranqüilo possuidor daquilo que lhe proveio, ou 
da sua indústria, ou d~ doações e sucessões testamentárias. 
Estes títulos, derivados do Direito Natural e Positivo, são de 
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uma natureza sacratfr.sima, quando se trata de qualquer ci-
dadão; não importa que ele não tenha herdeiros, que de s(, 
desfrute imensas riquezas, basta que ;:.atisfaça ªº' encargos 
públicos., e que não haja prejuízo de terceiro; tudo o maí~ 
é abandonado ao seu arbítrio, porque a sua propriedade é 
sagrada e inviol<ível. Mas se uma corporação religiosa possui 
bens provenientes da mesma origem, embora ela satisfaça º" 
encargos onerosos da sua instituição, e as leis do Estado, diz-se 
que eles não são os proprietários, e que a nação pode lançar 
mão deles todas as vezes que quiser. Haverá nisto igualdade 
ou alguma sombra de justiça? Não falo já dos relevante~ 
serviços que os regulares têm feito cm todo <> mundo cat6-
lico à religião e ao Estado, serviços que atraíram sobre eles 
o piedoso reconhecimento do~ príncipes e dos pum;;, princi· 
pai fonte desses bem tão injustamente dí'iputados; niio falo 
mesmo da necessidade que temos de conservar entre nós f:ste<; 
saudáveis e utilíssimos instituto<; que tantos ber.s fizeram à 
civilização do Brasil, e que ainda pre~tam grande utilidade, 
coadjuvando os bispos e os párocos no exercício do mini>:tério 
pastoral; deixo tudo em silêncio, porquanto não se trata ainda 
ao menos ostensivamente, de extinguir os regulares, mas só 
de alienar os seus bem para acudir à crise em que nos acha-
mos, concedendo-lhe uma equivalente indenização. Falo so-
mente da legitimidade dos títulos, da sua posse lenga e pa· 
cífica, e confesso que não posso achar um motivo plausível 
que os torne de inferior condição aos outros brasileiros, a 
quem a Constituição garante a propriedade em toda a sua 
plenitude." 

Confirma sua posição com a autoridade de Voltaire, "que por certo 
não era amigo dos frades", e do parlamento francês: 

"Será decoroso aos legisladores do Brasil apresentarem 
ao mundo civilizado os seus primeiros ensaios parlamentares 
marcados com o cunho de uma injustiça, por mais ligeira 
que pareça?" 

E formula um dilema decisivo sobre o artigo em d.ebate: 

"Ou ele reconhece a propriedade nos bens dos regulares 
ou não; se reconhece então é clara a injm.tiça e a desigual-
dade, condenando uma classe inteira à total privação de seus 
bens, ao mesmo passo que tantas vezes se tem ouvido nesta 
Câmara a idéia filantrópica de não aumentar impostos e de 
aliviar mesmo alguns dos que pesam sobre as outras classes 
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do Estado; e se não reconhece a propriedade, para que é de· 
cretar uma indenização dos bens alienados, mandando avaliar 
os prédios urbanos pela importância da décima do último 
semestre. Parecia mais conseqüente conceder uma pensão a 
título de beneficência e de e~mola, a homens que nada têm 
de seu, e que apenas desfrutam esses bens por especial favor 
à nação." 

Se houve, por parte das corporações religiosas, abusos na acumula· 
ção e na gestão de seus bens e se por isso tenham incorrido na pena de 
comissão, o único encaminhamento a dar à questão é remetê-la ao poder 
Judiciário. 

Pede aos deputados que ponderem, lembrando o exemplo da Ingla-
terra, 

"a grande desproporção entre as precárias vantagens de uma 
tal venda e a influência moral e política deste ato legislativo; 
e estou certo que hão de reconhecer que mil e tantos contos, 
em que eu orço a wrna ou produto dos bens das corporações 
de mão morta por todo o Império, não podem contrabalan-
çar os efeitos morais, que já tenho ponderado. Ainda me~mo 
que se pudesse obter uma soma capaz de remediar os nossos 
males, quando chegaria ela a realizar-se em todas as pi ovín-
cias? Não são bem reconhecidas as dificuldades, os manejos, 
o patronato e a chican'a que ordinariamente presidem a tais 
vendas, e as delongas de seus pagamentos?" 

E conclui: 

"A medida envolve injustiça, é impolítica e não pode 
produzir os bens que se espera, e portanto voto. inteiramente 
contra o artigo." 

26 de maio de 1829, t. II, p. 143-145.  
N.8cC.  

Discutia-se o art. 13 da proposta do Governo, para sanar a situação 
do Banco do Brasil. Para obter os recursos necessários, o artigo propu-
nha " venda dos bens das. comunidades religiosas, "mandando avaliar os 
prédios urbanos .pela importância da décima do último semestre··. 

Os bens dos conventos eram considerados bens nacionais, de que o 
Estado não apenas se assegurava a posse futura, mas ia usufruindo deles 
através de pesados impostos. O religiosos eram considerados simples 
administradores do patrimônio penencente às ordens (99) • 

(99) Cf. CAMPOS PORTO: op. cit. p. 96 e ss e p. 264. 
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Baseado nesse princípio, José Lino Coutinho apresentara a seguinte 
proposta: "Que os bens dos frades sejam inventariados e, de companhia 
com os próprios nacionais, hipotecados ao resgate das notas, para deles 
se lançar mão cm ocasião preciw, conforme decretar o Corpo Legislativo, 
vendendo-se ou aforando-se em hasta pública. Enquanto não se decre-
tar, os bens, depois de inventariados, continuarão a serem administra-
dos pelos religiosos". 

É esta emenda que D. Romualdo visa indiretamente em seu longo 
discurso, baseado aliás numa concepção do direito de propriedade impi-
rada no liberalismo da época, que não deixava margem alguma para a 
destinação social da propriedade. Defendia uma causa certa, com um 
argumento errado. 

O texto constitucional em que baseia sua argumentação é tirado dos 
§§ XIII e XXII do art. 179. 

29f36 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Pronuncia-se contra o art. 13 da proposta do Governo e refuta os 
argumentos dos membros da Comissão de Finanças. É contrário à venda 
tanto dos bens nacionais quanto dos bens das comunidades regulares: 

Quanto à venda das propriedades nacionais disponíveis, 

"não me parece acertada essa medida, porque o seu preço 
não é suficiente para remediar as urgências do fütado nas 
nossas circunstâncias, não somente porque seria muito tardia 
essa disposição, que se não poderia concluir em menos de 
dois ou três anos, como ainda pelo descuido das autoridades 
judiciárias ou financeiras, às quais deve ~er incumbida a 
alienação. [ ... ] 

Além disso, são feitas as vendas a prazo. Ainda hoje 
se arrecadam pela Junta da Fazenda Pública da Bahia os 
preços dos bens seqüestrados aos jesuítas. [ ... ] Não deveria 
dar tanto cuidado ao Governo 0 pagamento das notas cir-
culantes, porque [ ... ] é doutrina dos economistas e do mes-
mo Smith, que a dívida do Governo aos súditos é como a 
dívida do marido para a mulher, ainda que deve ser muito 
exato a pagar para a conservação de seu crédito.'' 

A !Jeguir, aborda a questão da venda dos bens das comunidades reli-
giosas e refuta o argumento favorável à mesma: 

" ( ... ] Não posso entrar nesta questão sem repetir o dito 
do poeta: horresco referens. [... ] Sendo os regulares ligados 
ao voto de pobreza, não poderiam também possuir ben~. por-
que o corpo moral não deveria ter direitos de que careciam 
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os corpos físicos que o compunham. Há ordens regulares men-
dicantes que não podem possuir bens ainda em comum, por-
que têm sua sub~·istência da caridade dos fiéis; porém as 
ordens monacais podem possuir em corporação. Este direito 
lhes é concedido não somente pelas leis canônicas, como ainda 
pelas civis. [... ] Não podem existir e~·sas sociedades religio-
sas sem meios de se alimentarem." 

Sustenta sua defr~·a com os exemplos de Cristo e dos Apóstolos, 
com decretos de Concílios e com as benemerências das próprias corpo-
rações religiosas: 

"O mesmo Brasil deve sua cultura aos jesuítas, os quais 
me não proponho elogiar. Porém foram os primeiros que 
rotearam e cultivaram terrenos habitados por selvagens, fo-
ram os primeiros que civilizaram os índios. Depois daqueles 
cultivadores., outros regulares se têm empregado nos traba-
lhos da agricultura, servindo de grande proveito ao Governo, 
que muito se lisonjeava em achar pessoas ativas e industrio-
sas, que quisessem empreender tarefa tão dificultosa em um 
país inculto e só habitado por tribos bravias e errantes." 

26 de maio de 1829, t. II, p. 148-149. 

N.&:C. 

Há um deslize canônico na defesa, aliás sensata, de D. Marcos. As 
ordens religiosas que exerceram 111aior ação desbravadora no Brasil, in-
clusive os jesuítas, não eram ordens monacais, mas mendicantes. Os je-
suítas, de resto, ape~·ar de mendicantes, tinham casas, como os seus co· 
Iégios, podiam posmir bens. É curioso notar que D. Marcos, em abono 
de sua tese, recorre à autoridade de Adam Smith, o maior clássico da 
economia liberal. 

29/37 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Começa por se queixar com veemência de ter sido acusado Cíe re-
volta contra a lei, de má fé e de in,iqüid;i.d.!, quando usando da liberdade 
garantida pela Constituição e pelo Regimento da Câmara, demonstrara 
que o art. 13 da proposta do Governo envolvia uma medida injusta e 
impolítica. 

A seguir, passa a responder às objeções mais importantes que lhe 
tinham sido feitas, seja esclarecendo o sentido exato dos exemplos que 
aduzira, seja demonstrando a improcedência dos exemplos com que o 
atacaram. 
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Reconhece como justas e salutares as leis promulgadas, desde remota 
antiguidade, para prevenir a acumulação de capitais nas corporações de 
mão morta: 

"[ ... ] Sei que os soberanos, apesar da sua piedade para 
com a Igreja, foram obrigados a opor esta barreira à insa-
ciável cobiça e avareza de um clero corrompido, que, entre 
outros excessos, chegava a denegar os sacramentos àqueles 
que não deixavam legados pios à sua Igreja paroquial" [... ] 

Os abusos porém não justificavam que se achasse com a propriedade 
das corporações religiosas, o que equivaleria a cortar a árvore, para 
colher-lhe os frutos. 

Aborda depois a questão sob seu aspecto jurídico. Se os religiosos 
estão incursos na pena de commisso: 

" [ ... ] Proceda-se na conformidade do direito, examinem-
se os títulos de sua posse, e aplique-se a pena aos que a ti-
verem merecido" [ ... ] 

Se porém não estão incursos em tal pena, é forçoso reconhecer-lhes, 
o que todos reconhecem e está incluso na forma genérica usada pela 
Constituição: 

"[... ] Isto é, um direito de usufruto es~encialmente li-
gado com a natureza e destino de tais sociedades pois que 
se deriva de doações e sucessões testamentárias aplicadas ao 
culto divino, para a subsistência dos religiosos e para alívio 
dos pobres. " 

[... ] "Donde segue que a definição de propriedade, isto 
é, o direito de dispor de uma coisa quanto à sua substância 
ou de excluir os outros do seu domínio, é igualmente apli-
cável aos bens dos regulares, dentro dos limites marcados 
pela lei e que não pode portanto a nação considerar-se como 
proprietária e sucessora de tais bens [ ... ]" 

Responde mais adiante aos que mbestimavam o valor da aplicação 
dos bens dos religiosos para fins culturais e assistenciais: 

"[... ] Não se poderá negar quanto eles foram úteis à ci-
vilização do Brasil e de toda a América. Não foram eles 
que à custa de imem·as fadigas e do sacrifício da própria 
vida, plantaram a fé de Jesus Cristo e fizeram raiar a luz 
do Evangelho à face de tantos povos bárbaros s-entados nas 
sombras da morte? Quem foi que humanizou os indígenas 
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deste vasto continente e os submeteu ao jugo das leis sociais, 
adoçando e extinguindo a ferocidade de seus costumes? Não 
foram os regulares? Quem foi que edificou as primeiras po-
voações, hoje convertidas em grandes vilas e cidades, senão 
os regulares? A quem senão a eles se devem esses majestosos 
edifícios, que servem de ornamento às nossas cidades e de 
que a nação se está ainda hoje aproveitando? [ ... J E quan-
do os primeiros europeus que aportaram nestas afortunadas 
regiões, abusando impiamente da hospitalidade e da boa fé 
dos indígenas, que até os olhavam como entes de uma nova 
espécie baixados dos planetas, quando, digo, esses hóspedes 
avaros e cruéis matavam ou escravisavam em nome da reli-
gião os inocentes americanos, quem foi que levantou por eles 
a voz em defesa dos seus direitos e de sua liberdade? Não foi 
um Bartolomeu de Las Casas, um Amônio Vieira e outros 
insignes regulares, a quem hoje queremos tirar os bens de-
vidos à piedosa gratidão dos reis e dos povos?" 

Recorda ainda os serviços dos regulares na pastoral e na conserva-
,,ção da cultura ocidental greco-romana, e conclui: 

" [ ... ] Continuo a insistir que a medida proposta no 
artigo é injusta, assim como impolítica e ineficaz. Se as fa-
zendas dos regulares' se acham mal administradas, ou têm 
sido dissipados os seus bens, a causa é mui óbvia, isto é a 
incerteza e o perigo que ameaça a propriedade". 

Cita em defesa de sua asserção a Benjamin Constant. E arremata: 

"Eis aqui por que eu disse que se queria cortar a árvo-
re para colher o fruto sem contudo remediarmos os nossos 
males nem chegarmos ao fim que nos propomos. Voto por-
tanto contra o artigo como injusto e insuficiente." 

27 de maio de 1829, t. II, p. 163-165. 

N.&C. 

Ainda em discussão o art. 13 da proposta do Governo para sanar 
a situação do Banco do Brasil, a,utorizando-o a alienar os bens dos re-
ligiosos. Os deputados Sousa França, Bernardo Pereira de Vasconcelos 
e Cunha Matos, tinham atacado violentamente o discurso de D. Ro-
rnualdo, o que o obrigou a voltar à Tribuna e explicitar sua posiçãO' 
num longo discurso. Cunha Matos chegou a dizer: "Não sou ultramon-
tano; sou membro da Igreja brasileira." 
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JOSÉ CUSTóDIO DIAS29/38 

Popõe uma emenda ao art. 13 do projeto acerca do Banco do Brasil. 
O art. dizia: 

"Ficam desde já consignadas para este fim [resgate das 
notas em circulação] todas as propriedades nacionais dispo-
níveis e as que por ora desfrutam as ordens regulares de um 
e outro sexo, procedendo-se desde já ao seu inventário e, opor-
tunamente, vendendo-se a porção que o Corpo Legislativo 
anualmente decretar." 

A emenda propunha: 

"Depois da palavra oportunamente se diga arrendando-
se. O mais, como no artigo." 

29 de maio de 1829, t. II, p. 171. 
N.&C. 

Como se vê, o Pe. José Custódio não se opunha frontalmente à inter-
venção do Estado nos bens eclesiásticos. Em vez da venda dos bens, pro-
punha o seu arrendamento. 

29/39 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Refuta os argumentos de alguns deputados favoráveis ao art. 13, 
sobre a venda dos bens das corporações religiosas. 

Um primeiro argumento, apresentado por Clemente Pereira, funda-
va-se no direito que tem o Governo de inspecionar os corpos morais 
existentes na sociedade, o qual lhe conferia também competência para 
inventariar e tomar conta dos bens das ordens regulares. 

Responde D. Marcos: 

"Não posso contestar esse princípio [ ... ], porém o mes-
mo Governo é obrigado a dar sua proteção a esses corpos 
coletivos, [ ... ] Não posso conceber que o des·pojo das suas 
propriedades seja proteção [ ... ], ou bem se poderia chamar 
proteção à francesa. Inspecionar e proteger é procurar que 
as corporações regulares sejam mantidas na posse pacífica de 
todos os seus direitos." 

Outro argumento afirmava que os bens das corporações religiosas 
pertenciam ao Estado, porque elas não tinham faculdade para os possuir. 
Louvava-se no capítulo 18 do livro 2.0 das Ordenações do Reino. 
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A refutação de D. Marcos demonstra que a matéria já fora diri-
mida pelo decreto da Assembléia Legislativa e sancionada pelo poder 
Executivo, em 15 de novembro de 1827. 

Um outro ckputado, inspirando-se em Voltaire e Rousseau, afirmava 
que "não deviam existir tais estabelecimentos de caridade, porque nutriam 
a ociosidade e fomentavam a mendicidade". 

D. Marcos rejeita o argumento de autoridade, porque os autores 
citados não merecem crédito algum cm tais assuntos e defende os esta-
belecimentos de caridade: 

"Estes asilos da miséria humana servem de grande vanta-
gem às sociedades civis. Este é o maior bem que os homens 
participam do estado social. Seria muito desgraçada a sorte 
da humanidade, se os mendigos e enfermos não achas.sem sO• 
corros em suas desgraças, se naquelas casas de caridade não 
recebessem subsídios para a conservação da vida, subsídios 
que não podem adquirir por sua indústria, por lhes faltarem 
as forças necessárias . " 

O deputado Costa Aguiar apresentara uma emenda, pela qual pro-
punha uma tributação de 203 sobre as rendas elos bens religiosos. 

Responde D. Marcos: 

"Esta idéia é inteiramente oposta a todos os princ1p1os 
de economia política,, porque as taxas devem ser igualmente 
distribuídas. Os cidadãos elevem pagar contribuições em con-
formidade das suas :pendas e, participando todos da prote-
ção do Governo, devem também com igualdade contribuir 
para a sustentação do mesmo Governo. Por is.so, uma classe 
da sociedade não deve ser mais gravada do que outra; todas 
devem sofrer os mesmos incômodos. " 

Complementando sua emenda, o deputado Costa Aguiar sugeria que 
"o Governo deveria ser autorizado para impetrar da Sé Apos.tólica se-
cularização para todos os regulares que pretendessem deixar os seus 
conventos." 

D. Marcos replica: 

"Esta opinião não me parece fundada em justiça, porque 
os regulares obrigados por votos solenes não podem licita-
mente abandonar suas conventualidades sem causas justifi-
cativas que justifiquem o egresso. Essas causas justificativas 
são apontadas em din'!ito, como é a necessidade de socorrer 
seus pais necessitados ou irmãs desvalidas." 

A seguir, tomando a ofensiva, D. Marcos argumenta mostrando as 
repercussões que o ato da desapropriação teria no exterior. Cita em seu 





França toda católica como é, tem desprezado esse Concílio? 
Será necessário que sejam effravos de;:.ses Concílios, que nem 
sempre foram presididos pelo Espírito Santo? Eu respeito a 
supremacia da Sé Apostólica e pela religião tenho desejo de 
dar a vida, [ ... ] porém respeitar os erros da Santa Sé, nunca 
o farei. Comete erros a Cúria Romana e aduladora como tem 
sido, tem iludido os povos; como todos os cardeais e comi-
tante caterva têm feito com que se não acredite mais nela, 
escuso-me de enumerar os grandes reinos que abandonaram 
o cristianismo por causa da Cúria Romana. Reconhecer o 
Exmo. Sr. Bispo que está presente, que a nação está con-
denada a um desastroso futuro e querer que as corporações 
de mão morta tenham mais privilégios que toda a nação bra-
sileira, é o que eu não julgo prudente. Pela salvação da pá-
tria tudo se deve fazer. " [... ] 

E conclui: 

"Não atacarei religiosos pios que exercem seus deveres 
e que têm direito à caridade dos fiéis. Mas não sabe o Exmo. 
Bispo que mais ignorância têm dado as corporações religio-
sas do que ilustração que por isso nada merecem? Se o Con-
cílio Tridentino dirigido pelo Espírito Santo manda que não 
se toque nos bens dqs religiosos, manda o mesmo Deus que 
nós cortemos por esses bens que não estão bem administra-
dos e é necessário que se atenda que quando fala a razão, 
deve emudecer a preyenção e é por esse princípio que voto 
pela minha emenda." 

29 de maio de 1829, t. II, p. 172-173. 

N.8cC. 

No seu ardor patriótico, o Pe. Custódio se permite perigosas derra-
pagens na ortodoxia e faz invectivas que reduzem de muito a originali-
dade dos atuais contestantes da Igreja institucional. 

Vota em defesa de sua emenda, cuja justificativa não fora ouvida 
pelos taquígrafos, mas que parecia propor um arrendamento dos bens dos 
religiosos. 

Suas afirmações contrariam frontalmente o juízo de um estrangeiro 
sobre as ordens religiosas: "Não sei de país nenhum que deva tanto 
aos frades como Portugal" (1ºº) . A parte da emenda de Lino Coutinho 

(100) EDGAR PRESTAGE: em Carta de Guia de Casados de Portuguesa, 1916, 
nota à p. 185. 
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relativa aos bens dos religiosos não passou tal e qual. Aprovou-se a 
venda dos bens caídos em comisso, bem como que continuasse a admi-
nistração dos mesmo& pelos religiosos, enquanto não fosse feito o inven-
tário (Anais, II, 174). 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS29/41 

"[ ... ] O Diário Fluminense anunciou a chegada ou cria-
ção de um batalhão de estrangeiros e por isso parece-me que 
não é desnecessário saber como está este negócio."[ ... ] 

30 de maio de 1829, t. II, p. 176. 

N.&C. 

O Pe. Custódio intervém em apoio de um requerimento feito por 
Lino Coutinho, pedindo informações sobre um corpo de tropa alemã 
que estivera a serviço de Portugal e que desembarcara no Rio, havia dois 
meses. 

O Diário Fluminense era o jornal onde se publicavam os atos ofi-
ciais. Só mais tarde surgiu o Diário Oficial como se explica em outra 
nota (Ver nota 93, de 30-111}. 

Trata-se de tropa alemã, encaminhada para o Sul. Após o serviço 
militar os seus componentes receberiam terras e se tornariam colonos. 
Isto se deu parcialmente com relativo êxito. 

29/42 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[... ] "Atacar-se [ ... ] a melhor das instituições do Go-
verno representativo é um fato que até ultraja a mesma Cons-
tituição; e é necessário lembrar-se mais que o despotismo obra 
desse modo, e pode ter calcado em um calabouço esse des-
graçado que foi vítima do seu furor. E não terá ele um 
deputado procurador de toda a nação, que advogue a sua 
causa e a da Constituição? É necess-ário termos, além dos de-
veres de política, os deveres de humanidade. 

Um presidente, um Gordilho, um homem a quem odiava 
aquela província é quem comete esse atentado! Esse presi-
dente é o mesmo contra quem esta Câmara se declarou, mas 
em vez de se justificar, foi feito visconde de Camamu e man-
dado para oprimir os baianos. 

Quando o Ministério atual não tivesse maiores crimes, 
esse era bastante para o detestarmos. Condescendências, 
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quando se trata de fazer justiça e observar a Constituição, 
são coisas que não devem aparecer em um ministro e quem 
as tem largue a pasta e procure outra vida. 

30 de maio de 1829, t. II, p. l 79. 

A intervenção vem em apoio a um requerimento de Vasconcelos que 
solicitara ao Governo informações sobre as ocorrências na Bahia. A casa 
onde se reuniam os jurados, "a melhor das imtituições do governo re-
presentativo," para julgar o redator de O Bahiano, Antônio Pereira Re-
bouças, foi invadida por soldados armados de baionetas. Constava que 
o redator fora preso, com a agravante de que j<\. fora eleito deputado 
para a legislatura de 1830. 

Antônio Pereira Rebouças, nascido de pais humildes. em Marago-
gipe, em 1798, conseguira pelo seu esforço e valor adquirir notável prá-
tica forense pela qual obteve autorização para advogar em todo o Impé-
rio. Lutou pela Independência, chegou a ser Cavaleiro da Ordem de 
Cristo, membro do Conselho de Sua Majestade e deputado eleito pela 
Bahia para a legislatura de 1830 e por outras províncias em outras le-
gislaturas. Era fundador o redator-chefe de O Balziano e provocou as iras 
de José Egídio Gordilho Veloso de Barbuda, visconde de Camamu. Gor-
dilho, nasddo no Rio Grande do Sul em 1787, reprimira a revolução 
republicana de Pernambuco em, 1817, lutara pela Independência e fora 
nomeado governador de armas qa Província da Bahia, quando suscitara 
a indignação do povo pelas suas arbitrariedades. Assim mesmo fora no- 
meado presidente da mesma província em 1828, j:í com o título de vis- 
conde de Camamu. Morreu assa,ssinado em 1830.  

29/43 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Volta a defender o requerimento de Vasconceios, não porque julgue 
que os deputados simplesmente eleitos gozem de todas as prerrogativas 
dos deputados em exercício, mas por desejar opor-se à arbitrariedade dos 
ministros. 

Aproveita o embalo para iqvectivar o Governo que favorecia nas 
eleições a uma aristocracia avess·a ao regime constitucional e inclinada 
ao despotismo e excluía os hom,ens de autêntico valor e conclui com 
ironia: 

" [ ... ] Com efeito, que grande crime não é o rejeitar-se 
um marquês coberto qe fitas e de títulos e nomear para elei-
tor ou deputado um cidadão, que vivendo ignoto, possui to-
davia como Cincinato, as qualidades de que precisa a pátria 
e que se não acham nos figurões de fardas bordadas·? Os mar-
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queses em nulidades só a s1 sao iguais, mas supõem-se supe-
riores a tudo e o tal pre&idente da Bahia é perfeitamente um 
bachá de cauda." 

30 de maio de 1829, t. II, p. 180. 
N.&C. 

O marquês era de fato visconde de Camamu, José Egídio Gordilho 
Veloso de Barbuda, presidente da Província da Bahia e o Cincinato era 
o redator-chefe de O Bahiano, Antônio Pereira Rebouças (Ver inter-
venção anterior) . 

29/44 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Sugere que parecia talvez próprio da dignidade da Câmara enviar 
uma deputação para assistir às exéquias em sufrágio pelo Santo Padre. 

1 de junho de 1829, t. III, p. 10. 
N. &:C. 

Morrera o Papa Leão XII. O ministro do Império enviara à Câ-
mara um ofício participando que no dia 3 de junho seriam celebradas 
as exéquias solenes. A proposta de D. Romualdo desperta um debate, 
que o leva a intervir de novo para precisar que não havia afirmado ser 
obrigação enviar uma deputação. 

29/45 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Manifesta sua admiração ante as reações que despertou sua proposta 
e pondera: 

[... ] "As nações protestantes têm dado provas e testemu-
nho de consideração ao Santo Padre, como chefe da Igreja e 
nós que somos católicos, que muitas vezes aqui com apoiados 
temos sustentado este caráter <le adesão à Santa Sé, devemos 
deixar de assistir às exéquias do Santo Padre? Confesso que 
pelo que tenho ouvido, antes não quisera ter feito a pro-
posta." 

1 de junho de 1829, t. III, p. 11. 
N.&C. 

Todo o debate é um documento interessante para se sentir a cato-
licidade do catolicismo brasileiro de então. 

Decidiu-se por fim enviar uma delegação de seis membros, ofician-
do a respeito o ministro do Império. 
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29/46 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Intervém no debate sobre a deputação às exéquias do Papa: 

"Alistado como sou na milícia eclesiástica, devo tributar 
aos sucessores de S. Pedro o maior respeito, como centro da 
religião. Portanto, não serei suspeito, quando a Câmara tri-
bute à Sé Apostólica um respeito, nomeando uma deputação 
para ir assistir às exéquias do Santo Padre. Mas eu tenho de 
lembrar que esta Câmara não foi informada de que se des-
tinasse o lugar para ser recebida uma deputação dos seus 
membros. [ ... ] Nestes termos, votarei contra a idéia de que 
S·e mande uma deputação, porque pode isso vir a ser em desar 
desta Câmara, não estando destinado o lugar próprio para ela 
ser recebida." 

1 de junho de 1829, t. III, p. II. 

N.&C. 

As susceptibilidades parlamentares primavam sobre a idéia de uma 
homenagem à memória do Papa. Dos debates se depreende que a Câ-
mara suspeitava estar o Executivo encaminhando as coisas de maneira 
que resultassem numa desconsideração à Casa. O Pe. Dias fora alertado 
para a questão por uma intervqnção anterior do Pe. Soares da Rocha 
perguntando se tinha sido prevista a reserva de lugares para a deputação 
da Câmara. 

29/47 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Pronuncia-se sobre o projeto-de-lei sobre os inventores: 

"Estou persuadido que uma patente é um privilégio par-
ticular concedido a um indivíduo. Ora, é certo que os privi-
légios sempre são odipsos e não se devem considerar se não 
quando a utilidade pública o exige. Isto posto, a invenção 
que não se vulgariza que utilidade pode trazer à sociedade? 
Nenhuma, e por conseqüência aquele que primeiro apresentar 
a sua vulgarização é que é o inventor." 

2 de junho de 1829, t. III, p. 14. 
N.&C. 

Estava cm discussão o projeto sobre patentes vindo do Senado. Da 
intervenção do Pe. Dias parece poder-se concluir que, apesar do senso 
público, ele estava bem por fora do assunto. Entretanto, não se pode 
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chegar a uma conclusão exata, porque não consta o texto do projeto, 
que com algumas emendas passou a terceira discussão. O projeto foi 
convertido na lei de 28 de agosto de 1830. 

DIOGO ANTONIO FEIJó29/48 

Pede que seja discutida a acusação feita ao ministro da Guerra, por 
julgar importante a questão. 

2 de junho de 1829, t. III, p. 15. 
N.&C. 

Em Afogados, Pernambuco, levantara-se um movimento revolucio-
nário, com tendência democrática em oposição à monarquia. O minis-
tro da Guerra, Joaquim de Oliveira Alvares, nomeara uma Comissão 
Militar, para sentenciar sumariamente os cabeça" do motim. A Câmara, 
informada do fato pelo presidente da província, confiara o assunto a 
uma Comissão especial, depois de receber o parecer da Comissão de Cons-
tituição. A Comissão especial concluiu pela responsabilidade elo minis-
tro e exigiu dele explicações, dentrn de um prazo a ser fixado pela 
Câmara. 

Joaquim de Oliveira Alvares era um militar português que aderira 
à Independência do Brasil, e combatera com êxito os portugueses não 
aderentes a D. Pedro I em várias missõe" militares. Foi ministro da 
Guerra duas vezes, sendo que a última em 1828-1829. Reformou-se como 
marechal do Exército brasileiro e faleceu em Paris, em 1835. 

29/49 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

[ ... ] "É preciso que se conheça claramente que nós ago-
ra não fazemos declarações vagas. Nada há Eenão obrar com 
a maior moderação e com justiça. Não há empenho de cri-
minar. Oxalá que o miniE-tro seja inocente. [ ... ] Mas creio 
que não. 

Portanto, aqui não há nenhuma precipitação e por isso 
voto que se discuta o parecer." 

N.&C. 
2 de junho de 1829, t. III, p. 16. 

Discutia-se ainda a acusação formulada contra o ministro da Guerra, 
Joaquim de Oliveira Alvares. Propunha-se a publicação prévia do pa-
recer da Comissão Especial. O Pe. Custódio prefere agir com mais pcn-
deração, discutindo antes o assunto na Câmara. É esta uma das poucas 
vezes que o vemos tratar com moderação a um mini&tro, talvez devido 
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à própria respeitabilidade do acusado e pelos serviços ao Brasil, por ele 
prestados. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS29/50 

[... ] "O réu que se ausenta e que sofre a pena de deixar 
a sua pátria, tem dado uma satisfação. Mas o contumaz, que 
anda arrostando a opinião pública, que compra a justiça, 
especialmente se for ladrão e ladrão grande, que sempre são 
favorecidos na época em que há patronato, deve ser mais 
severamente punido. [ ...J Nós temos exemplos de pes.soas 
que têm feito os maiores crimes, que têm entregado às armas 
inimigas corpos inteiros de nossos concidadãos e ainda não 
foram punidas. Outros negociaram no tempo da guerra, }o. 
cupletaram-se e fizeram fortuna à custa da nação e passeiam 
impunemente, são respeitados como homens de bem porque 
souberam furtar e hão de estes homens ficar impunes?"[... ] 

3 de junho de 1829, t. III, p. 21. 
N. &C. 

Tratava-se ainda do mesmo projeto, no qual se discutia a questão 
da prescrição do crime. 

Patronato parece estar aqui no sentido de patrocínio, proteção de 
poderosos a clientes no sentido romano. Enfim, coronelismo que é a 
nossa versão indígena. 

29/51 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[ ... J "Eu quisera que a Comissão [ ... ] não se limitasse 
a um parecer de etiqueta. Se não damos remédio em tempo, 
os sorvedouros dos dinheiros públicos não se fecham e o que 
será da nação?". 

3 de junho de 1829, t. III, p. 22.  
N.&C.  

Fora feita uma acusação à Çâmara contra o comissário geral do 
Exército, como responsável pelo desvio de dinheiros públicos. Tal cargo, 
no dizer do Pe. Custódio "tem contra si a pública opinião". Acrescia 
que o marquês de Queluz, João Severiano Maciel da Costa, então mi-
nistro da Fazenda, afirmara que "pela repartição da guerra se escoam 
ilegalmente os dinheiros da nação". A Comissão da Câmara, encarregada 
do assunto, apresentara um parecer decididamente indulgente. É contra 
este parecer que se pronuncia o Pe. Custódio. 
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JOSÉ CUSTODIO DIAS29/52 

Volta a pronunciar-se na questão do comissário geral do Exércii.o. 
Não aceita as escusas apresentadas pelo ministro da Guerra e acrescenta: 

"É necess·ário atender que o negócio está na Câmara des-
de o ano passado. Semelhante retardação não foi bem vista, 
porque se este negócio fosse então decidido, talvez se evitasse 
o abismo em que por fatalidade nos que pôr a Relação, quan-
do usurpou jurisdição sobre o júri, essa grande base da li-
berdade que devemos sus.tentar e vingar." 

4 de junho de 1829, t. Ili, p. 27. 
N.&C. 

Um fornecedor do Exército, Baltasar Pinto dos Reis, apresentara 
requerimento contra o comissário geral do Exército Albino Gomes Guer-
ra Aguiar, por não pagamento de fornecimento de capim. Nas peças 
do processo, havia rasura& e alterações de datas. A jurisdição cio júri 
havia sido usurpada. A discussão na Câmara sobre o affaire foi longa 
e acalorada e tudo por causa de um pouco de capim. Mas não era assim 
que pensava o Pe. Custódio, quando afirmava, na mesma intervenção: 
"Como se trata da honra e da Fazenda, muito nos compete sermos escru-
pulosamente retos." 

Afinal, o parecer da Comissão foi aprovado, enviando o caso ao Po-
der Executivo. 

t.9 / 51) DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Eu julgo que é inútil aprovar-se esse parecer, uma 
que o bispo capelão-mor declarou que o curar as almas 
indústria e o Governo assentiu a isso. Por comeguintc, 
inútil gastarmos com isto o tempo" [ ... ] 

vez 
era 

é 

N. &C. 
4 de junho de 1829, t. III, p. 27. 

O Pe. José Rodrigues Monteiro se afastara do Brasil, onde nascera, 
e durante muitos anos exercera a cura de alma& em Macau. Sabendo 
da Independência do Brasil, renunciara à cura de almas em Macau e, 
de volta ao Brasil, pedia à Câmara uma resolução que o declarasse no 
gozo dos direitos de cidadão brasileiro. 

O parecer da Comissão de Constituição (13 de setembro de 1829, 
Anais, II, 125) a respeito do requerimento do presbítero cm questão, 
após estudar as mas alegações sobre a impossibilidade de voltar ao Bra-;il 
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na época da Independência, conclui pela declaração de que ele se acha-
va no gozo dos direitos de cidadão bras.ileiro. Está assinado por Araújo 
Lima, Teixeira de Gouveia, Araújo Viana, Lino Coutinho e Bernardo 
de Vasconcelos. Com efeito, entrementes, constou que o padre já exer-
cia a cura de almas em Paquetá. Interpelado a respeito pelo ministro da 
Justiça, o Bispo respondera que a cura de almas era uma indústria, 
querendo significar que não era um emprego público, mas uma ativida-
de que mesmo um es.trangeiro podia exercer. A infeliz explicação do 
Bispo ia se prestar a um comentário hilariante do deputado Lino Cou-
tinho, "indústria padresca", que provocaria uma intervenção do minis-
tro da Justiça, presente ao debate. Este explicou que o bispo se justi-
ficara dizendo ter empergado o sacerdote em cama onde não se achava 
um único padre que quisesse curar as almas: "É verdade que emitiu 
essa idéia de indústria." 'O Governo não sancionou o princípio de que 
curar as almas era indústria." 

29/54 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Incrimina mais o Bispo que o Governo, pelo emprego de sacerdotes 
estrangeiros na cura de almas: 

"O Bispo merece acre censura, porque pela sua profiss·ão 
sabia que o emprego qu exercício eclesiástico é mais. sublime 
que o exercício de ma&istrado, que o de um deputado ou ou-
tro qualquer emprego. É um exercício de poder todo divino, 
poder que se recebe de Deus e isto não se pode chamar in-

ustna. . ..d • . "[ ] 

Incrimma também o Governo porque: 

Ou aceitou a identificação do exercício eclesiástico cum 
uma indústria para tolerar o emprego de es.trangeiros, ou 
não aceitou. Se aceiwu, incorreu num erro grave: "Isto é 
tão absurdo que [... ] atendendo para as funções civis do 
pároco, conhece-se que é ele o ministro do contrato civil, 
qual é o matrimônio[...J e esses párocos [ ... ] fazem parte 
das mesas eleitorais e por comeqüência não podem nunca 
ser estrangeiros." Se não aceitou, incorreu em algo mais gra-
ve ainda, porque se permitiu dispensar da lei. 

Repele por fim a escusa de que o emprego de estrangeiros era de-
vido à falta de padres, de vez que a Capela Imperial es.tava cheia de 
sacerdotes, que o Bispo podia empregar. 

4 de junho de 1829, t. III, p. 29. 
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N. &:C. 

É digna de nota a surpreendente confissão de Feijó sobre a subli-
midade do sacerdócio, a qual entretanto ele associa, com a maior natu-
ralidade, à idéia da redução do sacerdote à condição de funcionário 
público, a tal ponto que não podia ser desempenhada por padres es-
trangeiros. 

O parecer da Comissão acabou sendo aprovado. 
O bispo D. José Caetano da Silva Coutinho, presidente da Cons-

tituinte e depoi& Senador deve ter usado a expressão "indústria" no sen-
tido clássico, tal como ocorre no Dicionário de Morais: "Arte, destreza 
para granjear a vida." 

29/55 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Eu tenho de votar pela acusação do ministro da Justiça 
e vau dar a razão disto. Eu me declaro inimigo do despo-
tismo, quer de um, quer de muitos e o de muitos é o pior 
de todos por ser mais caprichoso. Portanto, a arbitrariedade 
do ministro da Justiça em levantar as garantia& indefinida-
mente, criando por esse meio uma nova ordem de procesw, 
sem que se verificasse com evidência o perigo iminente da 
pátria, não pode deixar de ser uma coisa terrível". [ ... ] "Ha-
vemos de enlão, por um terror pànico, deixar de defender di-
reitos os mais sagrados? Porque, se não há garantias, a des-
graça é inevitável. "A existência dessas garantias é o meio 
por que se pode fazer amável o trono. Este é meio específico 
do engenho humano, pelo qual o chefe de um Governo re-
presentativo está acima de toda a responmbilidade, e é isso 
o que se verifica agora, e se se não verifica, toda a odiosida-
de recairá sobre o trono."[ ... ] "As eleições foram feitas 
em sentido liberal, apesar de todas as manobras, o que muito 
irritou ao& ministros. E pode-se por ventura tirar a um povo 
livre o ato de sua soberania? É este o soberano que cu não 
tenho receio preferir a todos os outros. Embora fan;íticos de-
fensores [ ... ] queiram sm.tentar que o soberano veio do céu, 
[... ] os governos da terra são feito& pelos homens e isso 
atesta o Evangelho, Novo <i! Velho Testamentos, os Santos Pa-
dres e os melhores publicistas. Todos reconhecem que o di-
reito de estabelecer o Governo é próprio do homem unido 
em sociedade. [ ... ] 

"Por conseqüência para que não recaia sobre o chefe 
de uma nação qualquer a indignação de um povo, é neces-
sário que se verifique a responsabilidade dos ministros. Eu 
não quero esta liberdade que degenera em licença." 
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"[ ... ] Foram presos oficiais por não terem assentido a 
convites do absolutismo e por todas as partes se espalhou o 
terrorismo, para que se submetesse o povo a quanto dele qui-
sessem, emissários de bom porte foram mandados a toda a 
pressa" [ ... ] "Ninguém pois pode duvidar que a Consti-
tuição está atacada" [ ... J 

10 de junho de 1829, t. III, p. 68-69. 
N. &C. 

O ministro da Justiça era Lúcio Soares Teixeira de Gouveia, acusa-
do de infringir a Constituição, pela suspensão arbitrária das garantias 
mdividuais. 

Da intervenção se depreende a penetração, no clero liberal, das idéias 
democráticas de J. J. Rousseau. 

29/56 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

Considera útil o conhecimento das atas do Conselho de Estado, mas 
julga não ser o ponto central da questão. A discussão devia voltar-se 
para o texto da acusação formulada pelo deputado Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, que era frontalmente contrária ao parecer da Câmara: 

"Eu tenho muita <r muita cautela quando falo sobre uma 
denúncia; o meu estado eclesiástico de mais a mais assim o 
exige." [ ...J "Falei qmtra o parecer da Comissão, e assim 
o devera fazer, porque as circunstâncias de um ajuntamento 
não são suficientes para se levantarem as garantias. Esta cir-
cunstância jamais poderá servir de desculpa à conduta do 
mini&tro, porque não se sabe que esse ajuntamento fizesse 
tal estrondo que se p4desse, por causa dele, levantar as fór-
mulas que garantem ao cidadão a sua liberdade individual. 
Se há senhores que tanto clamam por formalidades a respei· 
to de um indivíduo·, como não deverão clamar quando se trata 
de uma província inteira, quando se ataca a mesma lei fun-
damental? Eis por que [ ...J me oponho ao parecer da Co-
missão." [ •.. ] 

"O desprezo de neste caso não vingarmos a lei fundamen-
tal nos poderá ser funesto. Ninguém poderá riscar da me-
mória dos homens sensatos o seu afinco à lei fundamental. 
É até dado defendê-la com as armas na mão, quando com 
argumentos se não atenda." [... ] 

Vota com Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

li de junho de 1829, t. III, p. 75-76. 
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N.&C.  

O texto de Bernardo Pereira de Vasconcelos. denunciava o numstro 
Lúcio Soares Teixeira de Gouveia pela suspensão das garantias na Pro-
víncia de Pernambuco e por não ter prestado à Câmara as informações 
solicitadas em s.essão extraordinária. 

O Pe. Dias levanta uma questão grave, quando defende a tese do 
direito de defender a Constituição com as armas na mão, sempre <1ue 
outros argumentos falharem em tal intento. 

A referência às atas do Conselho de fa.tado prende.se a uma inter-
venção que acabara de fazer o Pe. Feijó, pedindo vista dessas atas, das 
quais poderia resultar clara a conivência do Conselho no caso. 

'},':) /57 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

Volta a se opor ao parecer da Comissão que não aceitava a acusação 
feita ao ministro da ju!'Jtiça. Ataca cm longa diatribe ao mesmo minis-
tro, refutando as razões em que se baseava o parecer. Toda a defefü do 
ministro se baseava no argumento de que suspendera as garantias por-
que havia perigo iminente para a pátria. Dizia-se que a certeza de tal 
perigo constava de documentos que não deviam vir a público·: 

"Para que s.e teme a publicação desses papéis? Se eles 
não se podem apresentar em público, peça-se sessão secreta. 
Não será este Corpo que rcpersenta a nação digno de saber 
desses documentos que podem dar a conhecer o perigo imi-
nente da pátria?" 

Para o Pe. Dias tudo s.e explica por uma verdadeira maquinação 
contra a Constituição, por parte do Governo. Comprovam-na as afir-
mações de Sir Charles Stuart e os fatos do Chicharro e do cabildo de 
Monteviàéu. 

A Comissão defendia o ministro alegando que ele agira com timidez. 
O Pe. Dias replica: 

[... ] "Timidez em ministros de Estado que continuamen-
te nos atacam e até são capazes de tomar de a~·salto esta pra-
ça? Uma assuada de quatro bandidos, homens rústicos, não 
podia aterrar a ninguém. Eles não tinham influência algu-
ma sobre o povo. [... J Homens pusilânimes não ocupam o 
lugar de ministros de Es.tado. Se não têm ânimo, recolham-se 
a um convento [ ...J Façam a maior prova de honra que po-
dem dar os ministros inábeis, que é dcmi tirem-se. [ ... J Quem 
não deve não teme. O ministro que se encheu de furor é 
porque tem culpas tais no cartório que o fizeram recear, se 
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não alguma retribuição, ao menos o transtorno de seus pla-
nos gigantescos. O ministro é réu. As pomposas palavras da 
Comissão são filhas de condescendência desembargatória, mas 
a Câmara só condescende com a lei. É a lei fundamental do 
Império apunhalada pelo ministro da Justiça quem nos impõe 
o dever de acusar" [ ... ] 

12 de junho de 1829, t. III, p. 92-93. 
N.&C. 

Sir Charles Stuart foi o diplomata inglês enviado por Canning para 
reconhecer a Independência do Brasil. Ao pa~·sar por Lisboa recebeu 
de D. João VI poderes para agir em nome de Portugal. Foi como ple-
nipotenciário português que assinou o tratado de 1825 entre Portugal 
e Brasil, reconhecendo a separação entre os países. Era ultraconservador. 
No tratado forçou a eliminação de cláusulas liberais, tal como a renúncia 
explícita, por D. Pedro, da Coroa portuguesa. 

Manuel da Cunha Azeredo Coutinho de Sousa Chicharro, magis-
trado, s.ecretário do Governo de São Paulo, como juiz de Taubaté, pro-
moveu uma manifestação das Câmaras Municipais dessa cidade e da de 
Pindamonhangaba pedindo a D. Pedro que se declarasse soberano abso-
luto (maio de 1825) . As Câmaras foram repreendidas pelo Imperador 
que mandou ao ministro do Império responder que ele só queria ser so-
berano constitucional (Aviso dF 13 de maio de 1825). 

O cabildo (termo espanhol para Câmara Municipal) de Montevidéu 
também representou a D. Pedrq 1 pedindo a instauração do abs.olutismo. 
A Cisplatina enviara deputados à Constituinte e elegera deputados e 
senadores à Assembléia. 

29/58 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Ataca o ministro da Justiça por ter agido sem apoio constitucional 
e sem a necessária prudência. 

Sem apoio consfüucional, porque a Constituição só au-
toriza o Governo a suspender certas garantias individuais, em 
caro de perigo iminente, quando não está reunida a Assem-
bléia e como medida provisória. 

Agiu com imprudência, pois: 

"Se examinarmqs o que houve em Pernambuco, tudo 
concorre para convencer-nos que nem houve comprometimen-
to de segurança quanto mais perigo iminente ou rebelião, por-
que esses que figuravam na assuada eram miseráveis. [... ] 
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Ora, uma assuada de homens pobres, sem apoio <lc ninguém, 
pode chamar-se rebelião que atacasse a seguran~:a pública? 
É também preciso lembrar-nos de que o ministro da .Justiça 
é [ ... ] violento nas suas decisões e sem a necessária pru-
dência"[ ... ] 

12 de junho de 1829, t. III, p. 93. 
N. &C. 

O texto constitucional em que Feijó baseia a sua refutação é o 
§ 35 do art. 179, que diz: "Nos casos de rebelião, ou invasão de inimigos, 
pedindo a segurança do Estado, que se dispensem por tempo determi-
nado algumas das formalidades, que garantem a liberdade individual, 
poder-se-á fazer por ato especial do Poder Legislativo. Não se achando 
porém a esse tempo reunida a Assembléia e correndo a Pátria perigo imi-
nente, poderá o Governo exercer esta mesma provi<lência, como medida 
provisória e indispensável, suspendendo-a imediatamente que cesse a ne-
cessidade urgente que a motivou" [ ... ] 

O parecer da Comissão inocentando o ministro da Justiça foi apro-
vado por 40 votos contra 29. 

29/59 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

[... ] "Estou certo que se deve diminuir muito o subsí-
dio; mas não quero fazer-me popular, o que quero é a justi-
ça, porque não acho que é útil senão aquilo que é justo."[ ... ] 

15 de junho de 1829, t. III, p. 103. 
N.&C. 

Estava em discussão a questão do subsídio aos deputados. :\. posi-
ção do Pe. Custódio Dias era delicada, porque, como ele mesmo con-
fesm, estava votando em causa própria, de vez que já estava reeleito 
para a legislatura seguinte. 

Na sua intervenção, apóia a primeira parte da emenda apresentada 
pelo deputado Maia, que atribuía aos deputados um subsídio diário de 
6$400 réis. Não concorda com a segunda parte da emenda, que pro-
punha que os empregados públicos eleitos deputados. conservassem seus 
ordenados. O Pe. Dias julgava que tal medida privilegiava os empre-
gados públicos, com relação aos homens da lavoura, que não só não 
tinham ordenados, mas tinham que pagar administradores para s.ubsti-
tuí-Jos na lavoura. 

Sobre o assunto, Feijó apresenta emenda, na sessão do dia seguinte: 
"O subsídio elos deputados será de 10$rs por dia durante a sessão 

ordin;íria ou extraordinúria. 
2.ª parte: "contados desde o dia que participarem à Câmara haver 

chegado nesta Corte. 





N. &:C. 

O texto do requerimento de Bernardo de Vasconcelos era o se-
guinte: "Requeiro que se peçam ao Governo as bulas ou cópias delas, 
pelas quais se dava ou regulava o convento e capela do Carmo desta 
Corte e palácio e rendimento do bispo diocesano e sua jurisdição e a 
mudança de vestes dos capitulares de São Paulo." 

As afirmações de D_ Marcos provocam uma violenta intervenção 
do deputado Lino Coutinho que acusa o Papa de dis.por do que não era 
dele e de ainda cobrar pela graça concedida altas taxas. Tal ataque 
leva D. Marcos a pedir de novo a palavra, para maiores explicações. 

A Catedral do Rio, quando o rei chegou, estava inslalada na Igreja 
do Rosário dos Pretos. (Rua Uruguaiana, em frente à Rua do Rosário). 
A futura Sé, em obras intermináveis, devia localizar-se onde depois s.e 
ergueu a Academia Militar e foi depois a Politécnica (Largo de São 
Francisco de Paula). 

D. João instalou-a, dando-lhe também a função de Capela Real, 
na capela do Convento do Carmo (à Praça 15, esquina de 1.0 de Março)_ 
A esse tempo, a rua do Cano (hoje 7 de Setembro) não chegava até 
à Praça 15 (então Largo do Paço) _ A capela estava incorporada ao 
convento (hoje com a Faculdade Cândido Mendes). 

Os Estatutos da Catedral ou Sé do Rio de Janeiro e Capela Real 
(depois Imperial) foram objeto de grandes debates entre o Governo e a 
Nunciatura. O Governo criara dignidades e conezias sem ouvir previa-
mente a Santa Sé. O Bispo do Rio era chamado "bispo-capelão-mor" (101). 

Os decretos são de 1808. O Núncio Caleppi publicou um indulto a 
9 de março de 1809, aprovando tudo, na qualidade de legado alatere; 
para evitar um rompimento. Este indulto foi placitado. A bula apro-
vando afinal a transferência da Sé para a Igreja do Carmo é de 3 de 
junho de 1826 (Leão XII). As despesas destas bulas é que provocaram 
os protestos dos deputados. 

Os carmelitas trocaram o convento pelo seminário da Lapa onde 
estão até hoje. 

29/62 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

[. _.] "A mudança da Catedral para a Igreja do Carmo 
requer faculdade pontifícia; é uma graça pendente do poder 
espiritual. [ ... J 

Quanto a acrescentar o nobre deputado [ ... J que as gra-
ças se compram, essa questão não me parece explicada com 

(101) Os documentos encontram-se em CÂNDIDO MENDES: Direito Civil Ecle-
siástico Brasileiro. Tomo 1, 3.ª parte, Rio de Janeiro, Garr~ier, 1866, p. 856. 
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exatidão. O que se paga é a despesa dos escrivães e em todos 
os Estados dão-se essas quantias pro labore, [... ] Nem o 
Santo Padre precisa dessas migalhas do Brasil; tem muitas 
rendas para sustentar-se com luxo. [ ... ] 

Julgo por isso ociosa a requisição a respeito de uma coisa 
que já está executada, que foi requerida em conformidade 
das leis do Estado e do Direito Público Eclesiástico." 

19 de junho de 1829, t. lll, p. 128. 

29/63 FRANCISCO CORREIA V1DIGAL 

A respeito dessa bula, devo dizer que foi pedida por 
mim, por ordem que tive. Estando a Catedral em uma Igreja 
e passando para outra, o Núncio [... ] autorizou essa tras-
ladação. Mas sendo jurisdição do Santo Padre, suscitou-se a 
dúvida se esta concessão do Núncio devia ser confirmada 
pelo Santo Padre. Como esta capela pertencia aos frades do 
Carmo, vinha na bula explicado que os. frades fossem ouvi-
dos [ ... ] Por conseqüência, não foi doação alguma feita pelo 
Santo Padre [ ... J O Santo Padre está bem inteirado do, seu 
direito, que não pode dispor <los bens de ninguém. Portanto 
creio que o requerimpuo é ocioso." 

19 de junho de 1829, t. III, p. l2tl. 
'N. 8cC. 

Monsenhor Vidigal, formado em cânones pela universidade de Coim-
bra, começara sua vida eclesiástic;t como vigário em Cuiabá. Vindo para 
o Rio de Janeiro, se notabilizara como jurista e nes.te mesmo ano de  
1829 fora nomeado ministro do Brasil junto à Santa Sé, e por este tí- 
tulo era o responsável pela solicitação da bula.  

Na discussão desses atos pontifícios veio à baila naturalmente a 
manutenção para o Brasil da famosa bula da Santa Cruzada, um dos 
alvos preferidos das críticas às relações entre o Estado e a Igreja no 
Brasil colonial. Tratava-se da arrecadação de esmolas para a expansão 
da Igreja nas chamadas índias (orientais e ocidentai&). Estas esmolas 
pre>porcionavam indulgências através de documentos geralmente conhe-
cidos como "bulas da Santa Cruzada". Por sua natureza espiritual, não 
podiam ser cobradas compulsoriamente. "A compra da bula é um ato 
puramente voluntário. Aos p;íroços cumpre explicar a utilidade e im-
portância dafl graças e indulgt'~ncias dispensadas nesta bula pelo pai cu-
mum e a conveniência religiosa e social dos pios usos a que são apli-
cadas as esmolas. Mas declara, ao mesmo tempo, que salva a privação 
das graças e indulgências concedidas a quem a toma, nenhuma respon-

_:; l fí 



sabilidade resulta, no foro interno on externo, aos fiés que a deixarem 
de tomar" (102) . 

Para difundir o hábito dessa contribuição, o Estado mava o (1uc hoje 
chamaríamos de promoção. Os p<irocos e todas as autoridades, cm cada 
povoação, deviam criar, por meio de cerimônias e procissões, um clima 
que despertasse o in tere~sc da população pela obtenção das bulas. Para 
arrecadações das contribuições criou-se todo um sistema especial com 
os respectivos órgãos superiores judiciais: tribunais e juntas cobradoras. 
Note-se que, até certo ponto, esta arrecadação é precursora de alguns 
impostos modernos. Assim é que, por exemplo, as graças não eram cor-
respondentes à quantia oferecida, mas à S·Ua proporção quanto à renda 
do contribuinte. A Santa Sé aprovou tal sistema em bulas sucessivas, mas 
reservava uma porcentagem para a fábrica de S. Pedro (103). 

Esta cobrança durou em Portugal até 1914. No Brasil extinguiu-se: 
logo após a Independência. Leão VII prorrogou-a em no~.so país em 
1826 e chegou a nomear um comissário, aprovado pelo Governo brasi-
leiro em 1827. Mas a lei de 28 de setembro de 1828 extinguiu por com-
pleto tal contribuição (104) . 

É fácil compreender que tal organização, derivada diretamente do 
clima das Cruzadas, seria de difícil aceitação no dealbar da era liberal 
do século XIX e servia de pretexto para graves acusações em vista do 
fácil desvio para simples simonia. 

O requerimento de Bernardo Pereira de Vasconcelos foi aprovado. 

29/64 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Apresenta uma série de emendas ao projeto-de-lei sobre a respon-
sabilidade geral dos empregados públicos civis, militares e eclesiásticos. 
Quanto a esses últimos, as emendas mais importantes são as seguintes: 

i 
"Aos tribunais eclesiásticos compete a formação de culpa 

dos empregados eclesiásticos, para imposição de penas espiri-
tuais decretadas pelos cânones. 

Os empregados eclesiásticos responderão perante as auto-
ridades seculares, para se lhes impor as penas declaradas nesta 
lei: 

(102) BERNARDINO JOSf: DA SILVA CARNEIRO: Elementos de Direito Ecle-
siástico Português, 4.ª cd. Coimbra, Impr. da Universidade. 188, p. 3:i8. Assim 
rcnra o compêndio adotado <:111 Coimbra, que ali<ís ~cria incluído no lr1Clex, em 1865. 

(103) Ver Nota l'reliminar de AM1::1UCO JACOBINA LACOMBE t~m: MARCOS 
CARNEIRO DE MENDONÇA: Raízes da formação administrativa do Brasil. Rio d" 
Janeiro. Iustituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Conselho Federal de Cultura. 
1972, Vol. II, p. 917. 

(IU.1) \'cr: C\NDIDO ME:>-:DES: oj>. cit. 1, 3.ª parte. 
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I.0 - Quando abusarem da cadeira da verdade, ensinan-
do doutrinas opostas à moral cristã, ou atacando indivíduos 
ou a Constituição do Estado; 

2.0 - Servindo-se do confessionário para fins sinistros ou 
violando o sigilo; 

3.0 - Administrando o sacramento do matrimônio a pes-
soas não contratadas conforme a lei; 

4.0 - Sendo omissos ou negligentes nos seus deveres, 
quando para os cumprir recebem ordenado ou emolumentos, 
seja qual for a sua denominação." [ ... ] 

19 de junho de 1829, t. III, p. 133. 
N. &:C. 

As emendas de Feijó são um importante depoimento para demons-
trar até que ponto ele pretendia tmbmeter a Igreja ao Estado. Ao Estado 
competiria julgar sobre a ortodoxia das doutrinas ensinadas, como do 
reto uso dos sacramentos, podendo cominar penas temporais por qual-
quer comportamento que julgasse aberrante. Os tribunais eclesiásticos 
5Ó teriam competência com relação às penas espirituais. 

29/65 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Vota contra uma resolução qqe concedia pensão à viúva de um em-
pregado público. Refuta os argumentos dos deputados que defendiam a 
resolução, firmando-se na tese de que a pensão só era devida no caso de 
serviços extraordinários, como no caso do militar morto em campanha, 
mas não nos casos ordinários de serviços já pagos pela nação em vida do 
funcionário, e acrescenta: 

"[... ] Se tratamo~ porém de fazer esmolas, não é esta 
viúva que está nas circunstâncias disso. Há imensas viúvas 
que talvez estejam em piores circum-tâncias e seguir-se-á que 
todas as viúvas pedirão que se lhes dêem pensões, [ ... J Não 
devemos fazer tanta eqüidade, porque não estamos nessas cir-
cunstâncias." 

Nota além disso que o ônus da pensão recairia sobre a Província de 
São Paulo que é deficitária com os gastos com imigrantes e milicianos. 

22 de junho de 1829, t. III, p. 152. 
N.&C. 

Tratava-se de uma resolução concedendo a pensão de 400$000 a D.ª 
Francisca das Chagas Silva da Fonseca, viúva do escrivão da Junta da 
Fazenda da Província de São Paulo. 
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29/66 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Apresenta uma indicação propondo a criação de três novos bispados, 
um na Província do Ceará, outro na Província de São Pedro do Sul e o 
último em Minas Gerais. 

Motiva sua indicação com as distâncias em que se encontravam as 
populações dessas províncias das sedes de seus respectivos bispados. O 
Ceará dependia da diocese de Pernambuco, e São Pedro do Sul dependia 
do Rio de Janeiro, e acrescenta: 

"É um princípio sabido, tanto em política como em reli-
gião, que os governos são feitos para os povos e não os povos 
para os governos e já antes que as nossas legislações tivessem 
sancionado essa máxima consolável, a Igreja a tinha admiti-
do: propter ecclesias episcopi sunt instituti. Ora, todos sabem 
que no Império do Brasil não se guarda proporção nos bis-
pados, porque um Império com 18 províncias que ora tem, 
cada uma das quais é maior que cada reino da Europa, e 
com uma população de 4 milhões de homens, tem 9 bispados, 
enquanto o pequeno reino de Portugal tem 3 metrópoles e 
14 bispados e dioceses." [ ... ] 

27 de junho de 1829, t. III, p. 169. 
N.&C. 

A intervenção tem um interesse doutrinal e informativo. Do ponto 
de vista doutrinal, enuncia o princípio de filosofia política em que se 
baseia a doutrina do bem comum: o Governo é para o povo e não o povo 
pna o Governo. Do ponto de vista informativo, não sabemos se o Brasil 
tinha de fato então 4 milhões de habitantes, mas sabemos que era a 
população estimada na época, dividida em 18 províncias e 9 bispados. 

A indicação ficou para segunda leitura. 

29/67 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Insiste em que a Comissão de Pensões e Ordenados dê o seu pa-
recer sobre a indicação que elevava o Rio Negro a província, porque 
seus habitantes têm padecido muito: 

[... ] "Esta comarca não pode nunca gozar felicidade sem 
que haja um Governo próprio e então as suas rendas hão de 
chegar para fazer face às despesas, independentes das outras 
províncias. O Rio Negro há de ter muito comércio, muita 
lavoura." 

27 de junho de 1829, t. III, p. 169. 
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N. &:C.  

A Província do Amazonas só foi criada a 5 de setembro de 1850.  

29/68 D. MARCOS ANTONIO DE .SOUSA 

"O objeto principal deste projeto é o empréstimo em 
moeda forte, e sem sabermos quanto é o déficit, como have-
mos de contrair empréstimos? Pois a administração pública 
não deve ter uma economia semelhante à de um particular? 
Por ventura um particular que não sabe quanto tem a sua 
bolsa vai contrair um empréstimo? [... ] Sem sabermos se 
temos uma verdadeira precisão, queremo& contrair um em-
prést1mo.. :»• [ . .. J 

27 de junho de 1829, t. III, p. 174. 

29/69 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Critica o texto da proposta do Governo sobre a extinção do Banco 
do Brasil, julgando os seus artigos ou desnecessários, ou omissos, ou 
prejudiciais ao próprio Governo, e quase todos confusos: 

"[... ] Depois de paga a dívida do banco, depois deste 
extinto no prazo que lhe marca a lei no dia 11 de dezembro do 
corrente ano, os acioqistas &omente têm direito às suas ações, 
todas as mais operações do banco cessam e quem há de par-
ticipar destas apólice&? [... ] 

"[... J Atualmente o Governo paga 4% desta quantia 
que lhe tem emprestado o banco. [ ... J Uma vez que se pague 
a dívida, é neces&ário estabelecer impostos para a amortiza-
ção deste pagamento e por conseqüência sobrecarregam-se as 
gerações futuras. [... ] É um maior débito e uma inovação 
de contrato que vai q.usar ao Governo um peso grande, dan-
do apólices, de sorte que, em lugar de ser isto para interesse 
do Governo, vai-lhe s{!r prejudicial" [ ... J 

Pede assim que a matéria seja melho'l" discutida e esclarecida. 

30 de junho de 1829, t. III, p. 182. 

N. &:C. 

O adiamento não foi aprov~do. 
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JOSÉ CUSTODIO DIAS 29/70 

[... ] "A queixa existe e a nossa obrigação é irmos sobre 
o delinqüente com a lei, aculemos mais esta queixa e então 
a nossa obrigação é perseguirmos ao ministro que viola a 
Co~tituição. O meu voto é que vá esse parecer it Comissão 
para examinar isto [ ... )" 

30 de junho de 1829, t. III, p. 178. 

N.&C. 

Estava em discussão o parecer da Comis·são de Constituição, sobre 
o requerimento dos irmãos Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Ma-
chado da Silva e Martim Francisco Ribeiro de Andrada, no qual se 
queixavam de arbitrariedades sofridas por parte do marquês de Nazaré, 
quando ministro da Justiça. 

A questão vinha de longe, desde o tempo em que os dois requeren-
te&, irmãos de José Bonifácio, defendiam, na Constituinte de 1823, com 
extraordinário vigor e eloqüência, suas idéias liberais. O ministro da 
Justiça, Clemente Ferreira França, marquês de Nazaré. referendara o de-
creto dissolvendo a Constituinte e perseguira o& dois irmãos, que se 
viram obrigados a se exilar na França. Quando de lá voltaram, ocupava 
a pasta de Justiça, pela segunda vez, o mesmo Clemente Ferreira Fran-
ça, que recomeçou s-uas perseguições, contra as quais apresentam o seu 
requerimento os irmãos perseguidos. Ferreira França era conservador 
extremado e implacável absolutista. 

A Comissão de Constituição inocentara os requerentes e culpara o 
ministro de violar a Constituição. 

É no debate sobre esse parecer que intervém o Pe. Cu&tódio Dias, 
exigindo a punição do ministro, sem levar em conta, ao que parece, o 
fato de que o mesmo morrera no ano anterior. 

O parecer, pedindo que o Governo responsabilize as autoridades 
coatoras é aprovado. 

Em ul tcrior intervenção na mesma sessão, D. Marcos formula me-
lhor a razão de sua dúvida: "O Governo paga ao banco 43 por uma ino-
vação gue fez com os administradores do banco e para que agora exista 
inovação do contrato é muito essencial o consentimento de ambas as par-
tes contratantes. E como se vai estabelecer esta inovação por uma lei?" 

JOSÉ CUSTODIO DIAS 29/71 

Propõe a supressão do art. IS, por achá-lo em contradição com o 
art. 14. Defende o art. 16, que autorizava o Governo a lançar mão dos 
bens de mão morta, conquanto julgue que a autorização deva ser usada 
com moderação: 
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"Ainda mesmo, ficando a nação autorizada a lançar mão 
dos bens de mão morta, haverá uma esperança nos possuído• 
res desses bens, de que ainda que hipotecados não podem 
ser vendidos ou alienados de pronto, porque estas corpora-
ções de mão têm sofrido desde o tempo do Governo despótico 
os maiores incômodos possíveis, têm-se-lhe tomado suas habi-
tações." 

Dá, a seguir, exemplos de desapropriações de bens religiosos sem 
indenização nem ulterior restituição. Observa enfim: 

[...] "Seria impossível que uma corporação não quisesse 
sofrer espontaneamente a sua quota parte que lhe compe-
tisse, embora se diga que é uma parte religiosa, porque nós 
não tratamos da vida eterna, nós estamos tratando da vida 
mortal, eles são mortais, enquanto membros da sociedade e 
é reconhecido que os bens de mão morta são depósitos muito 
seguros e têm-se como reservados para este fim e se o Go• 
verno vai lançando mão de parte, vamos nós tomando-os com 
aquela moderação que deve ser, bem que estou persuadido 
que é necessário tomar com muita cautela" [... J 

30 de junho de 1829, t. III, p. 185. 
N. 8c C. 

O art. 18, autorizava o Governo a contrair empréstimo externo, 
enquanto que o art. 14 decidia que o pagamento da dívida ao banco 
seria feito só depüis do orçamento. 

29/72 D. MARCOS ANTüNIO DE SOUSA 

Declara-se francamente contra o art. 16, sobre os bens de mão mor-
ta, analisando as três partes que o compunham: A primeira parte auto-
rizava o Governo a hipotecar estes bens, para o levantamento do em-
préstimo: 

[... ] "O Governo rJãO hipoteca coisa alguma aos seus 
pagamentos, porque a moralidade do Governo, a boa fé dos 
pagamentos é a sua hipotc~ca. [... ] O Governo do Brasil neste 
estado de prosperidade em que se acha, não precisa hipo-
tecar [... ] Está nas melhores circunstâncias possíveis, suas 
rendas crescem, não é preciso que hipoteque suas proprie-
dades disponíveis [ ... ]" 

A segunda parte se refere aos bens das ordens religiosas que caírem 
em comisso. D. Marcos acha que tal matéria não pode ser averiguada 
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~cm um proc:csso judiciário e não pode ser dirimida por ttm simpks dis-
positivo legal. 

A terceira parte se refere ao aforamento, que devia ser precedido 
por um inventário dos bens das ordens religiosas: 

[ ... J "Se o fim desta lei é assegurar capitais que devem 
pagar esses interesses do banco, pagar esta dívida do Go-
verno, que efeito poderá produzir este inventário? E Por este 
princípio, püderá a Câmara mandar inventariar os bens do 
marquês de Maricá ou do marquês de lnhambupe? Não, por-
que isto é uma ofensa do direito de propriedade. Como pois 
há de a Câmara mandar inventariar os bens das ordens re-
ligiosas, cujo direito a nação tem reconhecido?" [... J 

30 de junho de 1829, t. III, p. 185. 
N.&C. 

A argumentação de D. Marcos, aliás correta numa perspectiva de 
Direito Natural e consentânea ao liberalismo da época, foi revidada com 
veemência pelo deputado Lino Coutinho. 

A discussão foi adiada pelo adiantado da hora. 
A íntegra do discurso, extraída do Diário Fluminense, ocorre em 

anexo ao tomo IV. 

29/73 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Apresenta resolução autorizando a matrícula, nas Faculdades de São 
Paulo e Recife, mediante a apresentação da documentação respectiva, 
aos estudantes que, matriculados cm Coimbra, não podiam freqüentar 
as aulas, devido aos distúrbios políticos que agitavam Portugal. .Justifica 
sua resolução: 

"São bem constantes os acontecimentos políticos da Euro-
pa e quanto tem sofrido a mocidade brasileira, que tem feito 
esforços para freqüentar aquela universidade e hoje está aqui-
lo em tal estado que aqueles que já se tinham matriculado 
não têm podido freqüentar os seus cursos acadêmicos.' 

1 de julho de 1829, t. IV, p. 8. 
N. &C. 

Os acontecimentos políticos a que se refere D. Marcos são as lutas 
liberais movidas contra o absolutismo de D. Miguel e que só termina-
riam em 1834, com a vitória de D. Pedro l, em Évora-Monte. D. Miguel 
mandara cancelar muitas matrículas. 
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A resolução foi apoiada e remetida à Comissão de Instrução Pú-
blica e transformada em lei de 26 de agosto de 1830. 

29/74 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Apresenta resolução destinada a estimular a agricultura. O pro-
jeto previa o aforamento dos terrenos incultos, divisão e demarcação 
dos mesmos e obrigação de cultivá-los dentro de 5 anos, com pena de 
comisso. Fazia exceção das terras ocupadas por tribos selvagens, onde 
lhes ..será demarcada uma légua quadrada, à borda dos rios para habi-
tação e cultura dos mesmos índios". Justifica seu projeto: 

"[... ] A agricultura é uma das primeiras fontes da ri-
queza nacional, principalmente no Brasil que é um paí:; fér-
til. Eu não pretendo sustentar o sistema desses economistas 
franceses que estabelecem como primeira fonte da riqueza a 
agricultura, pois que julgo que toda e qualquer indústria po-
de ser uma fonte da riqueza de qualquer Estado; porém o 
Brasil tem necessidade de que a agricultura seja favorecida 
do modo possível" [ ...J "Não pretendo sustentar que se de-
ve favorecer a esta ou àquela indústria em particular; pois 
que o Governo deve facilitar todos os meios para qu~ o ci-
dadão possa ganhar a ~ua vida; como porém no Brasil temos 
muitos terrenos incultos ou por falta d'e trabalhadores, ou 
porque o corpo Legislativo não tem dado medidas sobre isto, 
parecia-me conveniente que sobre isto se tomasse alguma de-
liberação." 

1 de julho de 1829. t. IV, p. 8 . 

.~. &C. 

O texto do projeto era o seguinte: 
"Art. 1.0 As juntas das províncias do Império poderão aforar os 

terrenos incultos que não tenham proprietários, dividindo e demarcando 
as terras de novo aforadas, que não poderão ter mais de meia légua em 
exlcnsão. Na província desta capital compete ao ministro da Fazenda. 

Art. 2.0 Estes aforamentos seriio confirmados pelo corpo Legislativo, 
ao qual serão apresentados em cada um ano pelo ministro da Fazenda, 
os contratos de enfiteuse com as declarações das localidades, pensões e 
mais condições ajustadas sendo uri:ia das mesmas a cultura em 5 :mos 
com pena de comisso. 

Art. 3.0 Nos lugares em que existirem tribos selvagens, lhe será de-
marcada uma légua quadrada à horda dos. rios para habitação e cultura 
dos mesmos índios indígenas." 

Vê-se que é antiga a idéia da vocação agrícola do Brasil, devido à 
suposta fertilidade de seus solos. 
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É notável, no projeto, o respeito com que pretende defender o di-
reito dos indígenas. 

Os economistas franceses a que se refere são os chamados fisiocratas 
que, sob a influência de Quesnay, consideravam a agricultura corno a 
única fonte criadora de riquezas. 

29/75 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Admite a venda ou aforamento elos bens das corporações religiosar. 
caídos em comisso, mas só depois do competente proce~·so e sentença 
judicial. Admite também o inventário dos bens em questão, não porém 
de todos, mas apenas daqueles que, por sentença jmlicial, forem decla-
rados caídos em comisso. 

Refuta as teses dos deputados que o precederam na Tribuna. A pri-
meira pretendia gue os bens de mão morta estavam incluídos naquela 
massa de bens sobre os quais a Coroa exercia um direito de reversão. 
A tese é falsa, de vez que: 

"[ ... ] A maior parte dos bens do~ regulares brasileiros 
são provenientes, não tanto da liberalidade dos monarcas, 
como de doações e sucessões testamentárias, com que os do-
tou a piedade dos fiéis, ou dos próprios bens de seus pais, 
como acontece a respeito da~. religiosas", ou então, provêm 
de sesmarias, que uão estão sujeitas ao direito e reversão. 

Uma segunda asserção ;1vall<;ava que a nação não deve recompensa 
àqueles que prestam serviços à religião, poi:> que esta não pertence à 
terra. Alonga-se na refutação deste princípio, insistindo na idéia da re-
ligião como esteio da ordem pública: 

[ ... ] "Servir à religião do Estado e plantá-la no espírito 
e no coração dos homens, é servir ao mesmo fü-tac.lo, porque 
a religião é a sua coluna mais firme, enquanto oferece nos 
seus motivos, nas suas esperanças e ameaças a mais poderosa 
barreira para conter o crime, um estímulo para animar a 
verdade e o mais seguro penhor da paz pública e da recí-
proca harmonia entre os governadores. "Quando Jesus Cris-
to disse que o seu reino não era deste mundo, não foi por-
que quisesse separar inteiramente os seus discípulos da so-
ciedade humana, ou que eles renunciassem a todos º" seus 
direitos e vantagens, [ ... ] mas sim para mostrar que ele não 
vinha alterar as leis e as instituições do Império, o que tanto 
ele como os apô~:.tolos cumpriram exatamente, respeitando o 
Governo estabelecido, posto que cruel e tirânico, e toleran-
do mesmo abusos contnírios ao seu e~·pírito, mas que eram 
autorizados pelas leis civis, bem como a escravidão". 
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Atacara-se ainda os religiosos, afirmando que já não prestavam ser-
viço nenhum à nação, viviam na ociosidade e nos regalos e apareciam 
nédios, gordos e corados. Ao mesmo tempo porém se afirmava que, 
pela má administração dos seus bens, viviam na miséria: 

[ ... J "Eis aqui o que eu não posso combinar: homens 
nédios, cheios de regalos e satisfeitos no meio da fome, da 
miséria, da nudez e da opressão!" [ ... ] 

Enfim chama a atenção da Câmara para a impressão desfavorável 
que faria no exterior uma tal arbitrariedade cometida contra os reli-
giosos, que prestavam tantos serviços a uma nação qúe se dizia católica. 
Lembra a propósito os serviços de um zeloso carmelita nos importantes 
aldeamentos de índios, na região do Rio Negro. É o que chama de uma 
medida impolítica. 

de julho de 1829, t. IV, p. 12-14. 
N.&C. 

Entrara outra vez em debate a proposta do Governo relativa à ex-
tinção do Banco do Brasil. A discussão se concentra sobre o art. 16, 
qu; autorizava o Governo a lançar mão dos bens dos regulares, contra 
o qual já se pronunciara D. Marcos, na sessão anterior. 

O texto de D. Romualdo contém a mais cláss-ica defesa da religião 
do Estado, contra as primeiras manifestações do processo de laicização, 
que seria consagrado pela Repúbpca. 

O carmelita que fez aldeameptos no Rio Negro é Frei José Álvares 
d::is Chagas, "verdadeiro Las Casa e Anchieta de Mundurucânia" (Ios). 
Diz o Cônego Francisco Bernardipo de Sousa: "Era o tipo do missioná-
rio católico, o amigo dedicado dos índios que também lhe votaram uma 
atenção sincera, profunda e dedicada dos filhos da selva" (1º6) . O êxito 
de sua obra cresceu a olhos vistos. 

29/76 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Admite que 

"não é necessário que haja corporações religiosas para sus-
tentarem a religião"; 

Admite 
"que nas mesmas corporações têm havido prevaricadores·· 

e que 
"pela má administração dos bens, tem havido delapidação". 

(105) Ver: ARTHUR CESAR FERREIRA REIS: As origens do Pari11tins. Manaus.  
1967, p. li.  

(106) FRANCISCO BERNARDI::\'O DE SOUSA: Lembranças e curiosidades da 
Amazônia. Belém, 1873, p. 82. 
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Não concorda porém com a redação do art. 16, enquanto não se es-
clareça a questão prévia da propriedade dos bens: 

"Se são propriedade das ordens religiosas, como se quer 
fazer o seu inventário? [... ] É preciso discutir o precedente 
se as corporações religiosas têm propriedade ou não para se 
poder decidir esta questão. A não ~er assim, [ ... ] não me 
acho convencido no fundo de minha consciência para dar o 
meu voto. " [... ] 

l de julho de 1829, t. IV, p. 15. 

N.&C. 

A intervenção demonstra a honestidade e coerência do Pe. Custó: 
dio Dias com seus princípios liberais. Apesar de não ser simpático às 
corporações, não abre mão do princípio do direito de propriedade. Suas 
palavras porém não tiveram eco . .Julgou-se concluída a terceira dis-
cussão e foi adotado o projeto emendado pela Comis·são. 

Alguns deputados, por motivos diferentes, fizeram uma declaração 
de voto contra a adoção do projeto. Entre eles figura o nome do Pe. 
José Ribeiro Soares da Rocha (Anais, IV, 15). 

29/77 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Defende, em duas intervenções, o texto do n.0 1, do art. 2.º de sua 
emenda ao projeto sobre a responsabilidade do empregado público: 

[... ] "Tive em vü,ta aquilo que acontece, e de necessi-
dade, enquanto o homem tiver o coração que tem. [... ] Se 
o homem, por humanidade, deixarà de cumprir a lei, não é 
melhor que nós declaremos este caso, cm que os empregados 
podem suspender a execução da lei? Ainda que isto se su-
prima, contudo cm casos tais não pode deixar de se suspender 
a lei." 

3 de julho de 1829, t. IV, p. 25. 
N.&C. 

A emenda de Feijó previa penas para o empregado público que não 
cumprisse a lei, mas previa exceções: "Exceto se provar impossibilidade, 
evidente perigo de desordem ou manifesta injustiça na execução da lei, 
com participação imediata ao superior." A redação desta exceção era 
impugnada e é em sua defesa que Feijó intervém. 

Vasconcelos propusera a supressão da exceção e apresentara emen-
da aumentando as penas. Feijó responde dizendo que então "raríssimas 
vezes &e julgarà culpado o empregado em muitos casos de omissão e 



haverá casos em que os juízes não julguem criminoso o empregado por 
ser gravíssima a pena" (Anais, IV, 27) . 

O artigo foi aprovado, mas caiu o texto referente às exceções. 

JOSÉ CUSTODIO DIAS 29/78 

"Quando a nação deposita o poder nas mãos de qual-
quer autoridade e vê que es-ta autoridade abusa deste poder 
para com ele fazer dano ao indivíduo que houver de ser 
remetido para aquela autoridade, onde vai parar a nação?" 

"A nação inteira tem experimentado os maiores danos 
dos que abusam do poder para oprimir os cidadãos por meio 
da concussão. Os nossos ministros que o comentem nem têm 
olhado para isso e nem fazem caso. Empalhando todos os 
orçamentos com as contas que apresentam, têm feito a nação 
inteira responder por uma soma imensa de um déficit incal-
culável. Continuam nas suas torturas e hão de ser a causa 
das desgraças do Brasil. [... J Um ,.ó Sr. deputado não há 
que não reconheça que nós temos sido sempre iludidos pelos 
ministros pretéritos e presentes" [ ... ]. 

4 de julho de 1829, t. IV, p. 32. 
N.&C. 

Em discussão o n.0 11, do art. 3.0 , da mesma emenda apresentada 
por Feijó. O número tratava cio crime de abuso de poder e para ele o 
Pe. Custódio Dias exige como pena a prisão e a inabilitação para d/ 
exercício de qualquer cargo público. 

A votação foi adiada pelo ;idiantado da hora. 

29/79 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

[ •.. J A Provínc1a de Pernambuco, segundo ouço dizer, 
não está em muito bom estado. Os japônicos colonistas ou 
absolutistas, que para mim é uma e a mesma cois.a, vão re-
gaçando muito as suas mangas. É fama pública que um dos 
seus membros, na dominga do Espírito Santo, insultou a 
Constituição, da cadeira sagrada da verdade, falou contra 
a Constituição e esforçou-se para abrasar o facho da discór-
dia entre os cidadãos pernambucanos. Os japonistas parece 
que agora principiam a recorrer às vias dos assassinatos e 
este negócio exige a consideração da Câmara." 

6 de julho de 1829, t. IV, p. 45, 



N. &C. 

Um cidadão pernambucano trouxera ao conhecimento da Câmara as 
ocorrências na província. O Pe. Ferreira de Melo pede que a Comissão 
de Constituição dê parecer a respeito. 

Pereira da Costa relata a ação dos reacionários em Pernambuco atra-
vés da sociedade denominada Colunas do Trono e do Altar (1º7). 

Japônicos é termo da época que não foi dicionarizado; parece ser 
equivalente a reacionário. 

Pereira da Costa aponta dois padres como partidários da Coluna, 
sociedade secreta reacionária: cm 1829: O Pe. Francisco Ferreira Barreto, 
vigário e redator do jornal O Cruzeiro, e o Pe. José Maria Falcão Pa-
dilha, redator do Amigo do povo. 

Em 1829, o Domingo do Espírito Santo foi a 7 de junho. O Pc. José 
Bento terá sabido do fato do sermão por carta, ou por jornal liberal. 

29/80 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Apresenta resolução pedindo que se façam extensivas ao ano de 
1829 as isenções fiscais de que gozava a Casa de órfãos da Bahia. Jus-
tifica a resolução: 

"[... ] Os motivos que deram lugar a uma resolução tão 
justa não só continuam, mas exigem também outras provi-
dências porque o número destes indivíduos tem crescido e as 
suas rendas se não têm diminuído também não têm cresci-
do" [ ... ] 

6 ele julho de 1829, t. IV, p. 46. 

N.&C. 

A discussão ficou para segunda leitura. 
A Casa dos órfãos era chamada Casa Pia e Colégio dos órfãos de 

São Joaquim. A instalação só se deu cm 1817 em comemoração da co-
roação de D. João VI. Estava instalada no antigo noviciado dos jesuí-
tas, na Giquitaia, resultante ele uma doação do bandeirante Domingos 
Afonso Sertão. Com a expulsão da Companhia ficou ao abandono, até 
que foi restaurado para nele instalar-se o orfanato (IOll). 

(107) Cf. 1lnais Pema111buc111ws. Recife, vol. IX. H.165, p. 289. 
(!OU) Ver a respeito: SERAFIM LEITE: História da Companhia de jesus rw !Jrn5i/. 

Vol. V -· Rio de Janeiro. 194!), p. 150. Ver também: REIS MAGALHÃES: Casa Pi" 
e Colegio do.ç órfrios de S1io Joaquim, em Diário Oficial, Edi<,:ão Comemorativa do 
C.cn.tcn;'irio de Sa!v:ulor. 1922. p. 297. 



~!l/81 DIOGO ANTôNIO l'EIJó 

Consideraria um motivo de opróbrio, se silenciasse nesta questão, 
apesar de correr o risco de repetir o que já foi dito. 

Trata-~e de uma denúncia ao ministro da Guerra por 
haver usurpado o poder Legislativo e Judicial, criando- Co-
missões Militares. Não adianta derivar a discussão para -;i 

questão da constitucionalidade dessas Comissões.. A verda-
deira questão é saber se o ministro usurpou ou não os p0-
deres Legislativo e Judiciário: 

"Como conhecemos is.to? Pela Constituição. A Consti-
tuição dividiu os poderes políticos" [ ... ] "Logo, o ministro, 
arrogando-se atribuições da Assembléia Geral, usurpou o po-
der Legislativo. Haverá alguma exceção?" A única exce-
ção é a do perigo iminente. 

"Note-se, senhores, é necessário evidente perigo da pá-
tria para ter lugar a suspemão de alguma das formalidades 
que garantem a liberdade individual." 

A partir dessas bases constitucionais, examina o procedimento do 
ministro da Guerra: 

"Ele não suspendeu formalidades, criou um tribunal, e 
um tribunal de julgamento. Haverá quem entenda por sus-
pender formalidades criar tribunais., E tribunais, não para 
prender, mas para assassinar cidadãos? Logo, é manifesta a 
usurpação do poder Legislativo e Judicial. Pela suspensão 
das formalidades podia ser prem o cidadão sem culpa forma-
da: podia ser removido de um lugar para outro; podia ser 
assim privado de sua liberdade por algum tempo; mas não 
podia ser assassinado sem proces~-o e por um juízo de comis-
são criada pelo Governo e a arbítrio de semelhantes juízes; 
e ainda se encontrará desculpa a semelhante crime?" 

Não pode acompanhar a Comissão quando es·sa chega à conclusão 
de reduzir a questão ao ponto de saber se existem leis que autorizem a 
criação de Comissões Militares: 

"A Comissão refere o barulho da nossa Legislação e de 
propó;;.ito fecha os olhos à Constituição que é tão clara. Es-
queceu-se da justiça legal, da recorre à jurisprudência dos 
arestas." [ ... ] "Quando o magistrado quer, de uma vírgula 
se faz um crime, e quando não quer, não há lei que não 
seja escura. Mas semelhantes argumentos não iludem a nin-
guém; e para confundi-los de urna vez, cu citarei exemplos. 
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O recrutamento entre nós é perpétuo, apesar da Constitui-
ção não o consentir senão quando é decretado pela Assem-
bléia. Entre nós existem batalhões de estrangeiros. Os di-
nheiros públicos se consomem com colonos. Empréstimos se 
têm feito quase todos os dias desde 24 até 27, e a Assembléia 
não só tem tolerado estes crimes·, mas até pela lei de 15 de 
novembro indiretamente os aprovou; e haverá quem diga 
que o ministro pode continuar nestas prevaricações sem cri-
me e impunemente?" 

Conclui votando pela acusação do ministro. 

7 de julho de 1829, t. IV, p. 69. 
N.&C. 

É um texto de incontestável bravura constitucionalista e civilista do 
Pe. Feijó. 

O ministro da Guerra era o general Oliveira Alvares. Escapou da 
acusação somente por 39 votos contra 32. 

Ver a respeito a intervenção de 2 de junho de 1829. 

29/82 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Apresenta dois artigos aditivos ao projeto de responsabilidade do 
empregado público. O,; artigos visam a punir os empregados públicos 
que "possuem maior soma de cabedal do que licitamente tiverem adqui-
rido" e aqueles "cujas despesas excederem os meios que possuem". Jus-
tifica seus artigos, dizendo que tal as·sunto não pode ser deixado ao arbí-
trio dos juízes e acrescenta: 

[... ] "Pode-se por um meio muito difícil reconhecer 
como é que o empregado público, aliás de pequeno ordenado, 
tem podido enriquecer e ostentar. Quanto a mim não há 
meio mais óbvio do que tirar uma conta do quanto licita-
mente ele poderá despender, porque há empregados públicos 
de certa ordem que com ordenados que têm não podem sus-
tentar as galas que ostentam e se nós não tirarmos esta fonte 
de desordem, tudo irá de mal a pior" [ ... ] 

8 de julho de 1829, t. IV, p. 81. 
N.&C. 

O Pe. Custódio Dias intui com antecipação um problema para cuja 
solução porém apresenta medidas de quase impossível aplicação. O pró-
prio Feijó percebeu a importância da idéia, conquanto a julgue mais 
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cabível num código criminal . O Pe. Custódio Dias mesmo acaba reco-
nhecendo a imprecisão da sua redação. Os artigos foram rejeitados e o 
problema só muito mais tarde começaria a ser equacionado, com meca-
nismos como o imposto de renda, a declaração de bens e a adoção de 
certos índices de consumo conspícuo. 

29/83 DIOGO ANTôNIO FEIJú 

Em duas intervenções, explica as razões que o inspiraram na reda-
ção do art. 5.0 , do projeto sobre a responsabilidade dos empregados pú-
blicos, que se refere aos crimes dos militares. Essas razões eram as se-
guintes: 

Os militares são também responsáveis de seus crimes; os 
militares superiores não podem ser acusados por inferiores; 
é melhor que sejam julgados por um tribunal do que par 
uma pessoa, mesmo que essa seja o presidente da província; 
devem ser julgados segundo as ordenanças militares. 

Em face porém das dificuldades apresentadas, apresenta requerimen-
to no sentido de reenviar o artigo à Comissão. 

1 8 de julho de 1829, t. IV, p. 83. 
N.&C. 

O artigo em debate dizia: "A fornnção de culpa dos comandantes 
militares ou governadores fora da Corte será feita pela Relação do dis-
trito e remetida ao Conselho Supremo Militar" [ ... ] 

29/84 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Pronuncia-se contra o art. 7.0, apresentado por Feijó, da lei de 
responsabilidade dos empregados públicos. As razões em que se apóia 
são as seguintes: a matéria já fora rejeitada na mesma legislatura; o 
projeto é discriminatório negando o foro eclesiástico, quando, no art. 6.0 , 

admitira um foro privilegiado para os militares; a Constituição admite 
foro privilegiado para deputados, senadores, ministros, conselheiros de 
Estado, diplomatas e desembargadores, e argumenta: 

[... ] "Há l. 800 anos que existe o foro eclesiástico e a 
mesma Constituição não o reprova, [ ... ] pois hão de subsistir 
tantos foros e só se h;í qe acabar com o foro ecles.iástico? Um 
ministério tão sagrado, que se ocupa cm empregos tão subli-
mes a favor e a benefício dos fiéis, este ministério há de ser 
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despojado do ~u foro, ao mesmo tempo que a Constituição 
estabelece outros privilégios a favor dos outros cidadãos? A 
Constituição quis estabelecer iguais direito~. para todos os 
cidadãos, igualá-los aos olhos da lei; logo, neste caso fica esta 
classe de cidadão muito inferior aos outros" [... ] 

Propõe a supressão do artigo. 

9 de julho de 1829. t. IV, p. 87. 
N. &C. 

Como se pode ver na intervenção de 19 de junho, Feijó não propu-
nha a supressão do foro eclesiástico, mas limitava sua competência à 
imposição de penas espirituais. Entretanto, no art. 8.0 , remetia às auto-
ridades seculares uma série de crimes cometíveis por sacerdotes. A argu-
mentação de D. Marcos era pertinente quanto ao caráter discriminató-
rio do projeto, mas sua argumentação constitucional oferecia flanco a 
sérias objeções. O artigo foi aprovado, rejeitada uma emenda pela qual 
D. Romualdo tentava restabelecer a competência do foro eclesiástico. 

29/85 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Declara-se contra o n.0 l do art. 8.0 das emendas aditivas de Feijó, 
ao projeto-de-lei sobre a responsabilidade cios empregados públicos. 

Ataca a seguir a tese de Feijó, segundo o qual os Vigários Gerais 
deveriam ser nomeados pelo Imperador e não pelo Bispo·, e argumenta: 

[ ... J "Se estes Vigários Gerais ou estes oficiais servem 
unicamente para as coisas espirituais, parece-me que a sua 
nomeação não é da competência do Imperador, porque é um 
ato pelo qual os bispos exercem as instituições canônicas ine-
rentes ao seu divino magistério. [ ... ] Se acaso este Vigário 
Geral ou es.tes oficiais do Bispo fossem para impor penas tem-
porais deveria ser nomeado pelo Imperador. Mas se ele é 
um delegado do poder espiritual e não do poder civil, acho 
que tudo que ponderou o ilustre deputado não tem nenhum 
fundamento" [... ] 

10 de julho de 1829, t. IV, p. 95. 
N.&:C. 

O artigo impugnado por D. Marcos dizia: "Os empregados eclesiás-
ticos responderão perante as autoridades seculares para lhes impor as 
penas declaradas nesta lei." Segue-se a enumeração dos crimes pelos quais 
os eclesiásticos deveriam responder perante as autoridades seculares: abu-
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so do púlpito, do confessionário e outros (Ver intervenção do dia 19 de 
junho). Refere-se D. Marcos a um discurso que Feijó fizera na véspera 
sobre o assunto, cujo texto porém não consta nos Anais. Tudo leva a 
crer que, neste discurso, Feijó atribuía aos Vigários Gerais e outros ofi-
cias a função confiada no corpo do artigo às chamadas autoridades ecle-
siásticas. Por este motivo defendera a tese de que tais vigários e outros 
oficiais fossem nomeados pelo poder civil e é por esse motivo que D. Mar-
cos o combate. 

29/86 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Ataca energicamente não só o texto, mas a doutrina dos artigos de 
Feijó sobre o foro eclesiástico e responde às objeções que acabavam de 
ser levantadas contra o mesmo. 

A primeira objeção dizia que os julgamentos dos juízos eclesiásticos 
eram nulos, de vez que estes não tinham sido nomeados pelo poder 
Executivo. Em resposta, cita o exemplo da Relação da Bahia, que impu-
nha penas não só espirituais mas também corporais e cujas decisões ti-
nham sido referendadas pela Câmara dos Deputados. Além do mais, 
acrescenta, a mesma Câmara acabava de aprovar o art. 7.0 das emendas 
de Feijó, segundo o qual, pertenciam aos juízos eclesiásticos as causas 
puramente eclesiásticas. Assim, conclui, os abusos que cometerem os 
eclesiásticos no exercício de seu ministério devem pertencer ao juízo 
eclesiástico. 

Uma segunda objeção atacava o foro eclesiástico por ser contra a 
Constituição, que abolira todos os foros privilegiados. Nega o orador a 
inconstitucionalidade do foro eclesi;istico, baseando-se numa provisão da 
Assembléia Constituinte e da própria Câmara, segundo a qual as leis 
existentes continuavam válidas, até a promulgação dos códigos. 

Outras objeções eram tiradas de exemplos de mau comportamento 
do clero, mas todos os exemplos se referiam ao clero de outros países. 
Responde o orador: 

[... ] "Admira que quando se queira falar do Brasil, se 
acarretem fatos dessa ronha velha, desse fanatismo dos frades 
espanhóis e dos clérigos portugueses! Façamos justiça ao cle-
ro brasileiro, [ ... ] é amante da liberdade. Ele o tem mos-
trado e portanto para que se há de querer envolvê-lo com 
esse fanatismo dos espanhóis?" [ ... ] 

Retoma o argumento constitucional, sob outro enfoque: a aprova-
ção do artigo implicaria em que o clero seria obrigado a responder em 
dois foros, o que criava uma situaçfo de desigualdade contrária à Cons-
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tituição. Só admitirá a abolição de todos os foros, quando todos os bra-
sileiros forem julgados pelo foro da nação, isto é, o juízo dos jurados. 

10 de julho de 1829, t. IV, p. 95-96. 
N.&C. 

Os debates continuaram e outros exemplos foram aduzidos, como 
o do sacerdote que se esquivou a ir atender aos doentes vítimas de uma 
peste que assolava a vila de Macacu. Irritado, o Pe. Soares da Rocha 
retoma a palavra: "Eu quero raciocínio e não quero declamações nem 
fatos que não têm paridade com o que se trata e sai-se fora da questão, 
para se entrar em lugares comuns, e isto não é senão um desperdício de 
tempo." 

29/87 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Volta a defender o foro eclesiástico, baseando-se no n.º 16 do art. 
179 da Constituição e argumenta: 

"[... ] Um eclesiástico é um ministro público· da religião. 
O cargo é público e tem certos privilégios; ergo o privilégio 
do foro eclesiástico está compreendido neste artigo." 

Assume a defesa do Pe. Soares da Rocha, aduzindo a autoridade 
de um pensador protestante. 

Esclarece o exemplo do frade que se recusara a ir para Macacu. Não 
podia ser acusado de criminoso, porque não faltara a um dever de jus-
tiça, que incumbia exclusivamente ao pároco, mas a um dever de ca-
ridade. 

10 de julho de 1829, t. IV, p. 98. 
N.&C. 

Posta a matéria à votação, foram aprovados os n.08 1 e 3 <la emenci.a 
aditiva de Feijó e rejeitados os n.0 2 e 4, do mesmo art. 8.0 (Ver inter-• 

venção de 19 de junho de 1829). O texto constitucional em que se louva 
era o seguinte: "Ficam abolidos todos os privilégios que não foram essen-
cial e inteiramente ligados aos cargos, por utilidade pública". 

29/88 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Os baianos deviam lembrar-se com regozijo do dü1 el.Il 
que os inimigos abandonaram a sua cidade, que haviam des-
truído; os pernambucanos, pelo contrário, deviam ter sauda-
do de um povo que ali fez tantas obras, monumento de sua 
indí1stria. " 

14 de julho de 1829, t. IV, p. 106. 
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N. &:C.  

Tratava-se de decretar feriado provincial o dia 2 de julho, aniver-
sário da expulsão dos portugueses da Bahia. Feijó, demonstrando sem-
pre a independência de seu modo de pensar, quer considerar a invasão 
holandesa como benéfica aos pernambucanos. É imediatamente contra-
ditado por Holanda Cavalcantc e Malaquias Pires Ferreira "que fizeram 
ver", dizem os Anais, que a maior parte dessas obras atribuídas aos ho-
landeses foi feita pelos pernambucano~ no tempo do Governo português; 
que os pernambucano~ tiveram cm vista a sua independência quando 
expeliram os holandeses, mas que não foram coadjuvados· por outras 
províncias, e por isso falharam os planos. "Há uma distorção dupla. 
Nem se pode seriamente considerar superior a dominação holandesa, 
hoje em dia comprovadamente incapaz, nem ocultar a participação de 
diversas regiões e, finalmente, da própria Metrópole. Pires Ferreira re-
quer decisão semelhante quanto ao 27 de janeiro, aniversário da expul-
são dos holandeses. 

29/89 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Opõe-se às declarações de Limpo de Abreu e Bernardo de Vascon-
celos de que os párocos só tinham fé nos seus assentos para provar 
objetos de seu ofício e que, por' isso, tais assentos apenas provavam o 

fato do batismo e não a idade. Para provar esta havia outros meios, 
tanto ou mais seguros. 

Sustenta Soares da Rocha, com Clemente Pereira e Sousa França ser 
a certidão de batismo o meio m<(is fácil e seguro. 

15 de julho de 1829, t. IV, p. 107. 

N.&:C. 

Discutia-se a proposta do Governo admitindo o juramento da Chan-
celaria pür procurador. As certidões de batismo permaneceram como 
prova de idade até o fim do Império. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó29/90 

Reivindica enfaticamente o valor da Constituição contra o ministro 
da Guerra: 

"É sem dúvida eslie o primeiro dia constitucional que o 
Brasil vai presenciar. A nossa Constituição até hoje não tem 
sido mais que um nome vão, e Constituição sem responsabi-
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lidade é uma quimera ou antes um laço que se arma ao ci-
dadão [ ...J Mas se acaso mostrarmo;; hoje à nação q uc ela 
é soberana, que seus mandatários hão de lhe dar contas de 
sua conduta, que impunemente se não ataca a Constituiçfto, 
[... ] então é que o Brasil verdadeiramente tem Constituição 
e pode dizer que já não é escravo" [ ... ] 

Refuta os argumentos da defesa apresentada pelo ministro: o pri-
meiro era o exemplo de seus antecessores: 

[... ] "Desgraçada é a defesa de um réu, quando se fun-
da no fato de terem havido outros réus de crimes semelhan-
tes." 

O segundo era o fato que a dispos.jção constitucional que extinguia 
as Comissões Especiais não tinha ainda sido sancionada por lei: 

[... ] "Para que serve esse tão safado raciocínio de haver 
a Câmara inserido esse artigo das Comissões Militares na lei 
dos foros. que não foi sancionada? Que diz o resto do arti-
go? Ficam compreendidas as Comissões Militares e nem se 
poderão criar de novo. " 

Analisa a seguir os motivos que inspiraram o ministro e os encontra 
no pouco caso que fazia da representação nacional e no seu espírito 
militar: 

[... ] "Sabemos que ele viveu desde menino entre as 
armas. e encaneceu no campa dos combates, acostumado a 
decidir tudo com a espada. Não pode vergar-se ao jugo da 
lei. [... ] Um militar, desde que empunhava a espada, deci-
dia tudo com ela; isto quer dizer que ele, como ministro da 
Guerra, pode decidir tudo e castigar a todos coni a sua es-
pada." 

E conclui: 

[ ... ] "Como, à vista de tudo isto, é possível que se deixe 
impune um crime semelhante, que teve a sua origem em 
paixões tão desgraçadas e que pode ter as mais fatais conse-
qüências? [ ... ] Se não passa essa acusação, que dirão nossos 
constituintes? [... ] Quem mais se atreverá a queixar-se de 
um ministro?"[ ... ] 

16 de julho de 1829, t. IV, p. 121. 
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N.&C.  

O discurso é talvez o mais veemente depoimento do civilismo de 
Feijó. 

29/91 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Apesar de afirmar que não pretendia "fascinar a Câmara com argu-
mentos especiosos" e que não tinha "a temerária ambição de aspirar aos 
triunfos da eloqüência", num discurso empolado e enfartado de erudi-
ção clássica, expõe seus pontos de vis·ta, confessando sempre sua perple-
xidade diante das opiniões contraditórias que acabava de ouvir: 

Em primeiro lugar, exprime sua repulsa às Comissões Militares "par-
to da ferocidade de desmentidos e hipócritas tribunos do povo". 

"Quem patenteou sempre em teoria e na prática, por 
fatos e por escrito, a mais decidida repugnância à pena de 
morte por crimes políticos, que se expôs corajosamente e não 
duvidou arrostar a mais aterradora prepotência para salvar a 
vida aos concidadãos votados ao patíbulo por uma nobre 
mas infeliz tentativa a prol de seu pafo, não pode ser sus-
peito de querer justificar a criação de um tribunal extraordi-
nário, cujo nome só faz' gelar o sangue nas veias" [ ... ] 

Defende, a seguir, o ministro, paseando-se num argumento de direi-
to e num argumento de eqüidade. O argumento de direito apelava para 
o princípio: in dubio pro reo. Se havia dúvidas sobre a legitimidade da 
criação de Comissões Mílitares de vez que a lei não fora ainda S·ancio-
nada, não se podia condenar o ministro. O argumento de eqüidade ape-
lava para o fato de que: 

"O ministro decretou, sim, a Comissão Militar para Per-
nambuco, mas a fez logp suspender sem que ela tivesse tido 
execução ou produzisse alguns males". 

Termina apresentando o seu voto em favor do parecer da Comissão 
da Câmara e contra o decreto de acusação. 

16 de julho de 1829, t. IV, p. 133. 

N.&C. 

O próprio D. Romualdo narra em suas memórias o fato em que 
se envolvera para salvar a vida de concidadãos. Era ele o presidente 
da junta provisória do Governo do Pará, em 1823. A tropa era fiel ao 
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Governo de Lisboa. Mas já fermentava o sentimento de adesão à Inde-
pendência do Brasil, impraticável no momento. Aguardava-se a solução 
da luta na Bahia, que seria decisiva. Uma parte ela tropa, favorável ao 
Brasil, precipitou-se. Foi dominada, mas morreu um oficial português. 
"É impossível descrever o furor de que ela [a tropa portuguesa] se viu 
possuída [ ... ] Ali, no meio da confusão da oficialidade e povo que se 
juntou não se ouviam senão votos de morte contra os infelizes dissiden-
tes; mas o governador das armas impôs silêncio às vozerias e gritos san-
guinários, declarando que a lei, e só ela, decidiria da sorte dos rebel-
des." O magistrado julgador, o ouvidor Francisco Carneiro Vieira de 
Melo, era amigo dos brasileiros. Demorou quanto possível a decisão, 
mas terminou, conforme a legislação em vigor, por pronunciar a senten-
ça de morte contm jovens das melhores famílias. "Dirigiram-se a mim, 
com lágrimas pedindo que salvasse seus filhos, irmãos ou parentes." [ ... ] 
"Convoquei para uma reunião em palácio todas as autoridades, empre-
gados e cidadãos mais notáveis da capital e bem assim o governador das 
armas e oficiais s.uperiores e ali, tomando a palavra, li uma espécie de 
indicação onde fazia ver as funestas conseqüências da execução dos réus 
na melindrosa situação em que existia a província; que uma tal medida 
era altamente impolítica e que o sangue derramado por semelhante causa 
sobre o solo da pátria, longe de apagar o fogo que já se ia comunicando 
pelas povoações do interior, não serviria senão de ateá-lo mais [... ], 
que não podia, mesmo à vista da Constituição há pouco jurada do Reino 
Unido, aprovada pelas Cortes Constituintes de Lisboa, ter lugar a refe-
rida execução sem que se conmltasse o poder Moderador, a quem com-
petia o direito de perdoar ou mandar verificar a pena capital [ ... ] e 
concluindo que os réus deviam ser enviados para Portugal. 

A leitura desse papel fez uma viva sensação em todo o Conselho 
cuja maioria se pronunciou em favor da remesm elos presos. A noite 
apareceram iluminadas muitas casas em testemunho de prazer que ge-
ralmente causou a notícia de tão favorável resultado." 

A decisão, contudo, não agradou aos porLugueses que pretendiam 
depor D. Romualdo. Salvou-o a nomeação para Conselheiro do Reino 
Unido. Com isso seguiu para Lisboa juntamente com os processados. 
Lá chegando jà havia caído o Governo Constitucional. Os presos foram 
libertados e D. Romualdo voltou ao Pará (1º9) . 

Em suas Memórias, o arcebispo da Bahia justifica seu voto em favor 
do ministro da Guerra: 

"Um dos negócios mais importantes e milindrosos que nesta sessão 
ocuparam a Câmara foi a acusação intentada contra o ministro da Guer-
ra [ ... ] por causa do decreto que criou em Pernambuco uma Comissão 
Militar. Este nome só por si inspira horror, e parecia inevitável a con-

(109) Ver: D. ROMUALDO ANTõNIO DE SEIXAS: Memórias do Marquês de 
Santa Cruz. Rio de Janeiro, 1861, p. 29. 
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denação do acusado, ai i;'1s um dos milítares mai& ilustrados que tem tido 
o Exército brasileiro. O Imperador mostrava-se sobremaneira empenhado 
em salvá-lo e, pela segunda vez, se dirigiu a mim, chamando-me ao Paço 
e pedindo-me que tomasse a defesa do mesmo ministro e nela interess.asse 
os meus a~igos. Bem que [... ] eu não aprovasse a pena de morte por 
crimes políticos e, conseqüentemente devesse olhar com igual exccriação 
tais Comissões Militares, contudo, não tendo tido efeito o supradito de-
creto, nem existindo ainda lei algm11a que expressamente as proibisse, 
entendi que, sem escrúpulo, podia pronunciar-me em favor do ministro, 
que também era meu amigo, detestando ao mesmo tempo esse tribunal 
extraordinário, proscrito pelas luze.,. da razão e da filosofia. Foi neste 
sentido que, juntando-me aos mais disLimos oradores cb maioria. falei 
em defesa do ministro. Este dscu rso foi ouvido com profundo silêncio 
e não deixou ele contribuir para o l>om êxito da causa, caindo o projeto 
de acusação" (110) . 

Diga-se, em defesa do Imperador, que ele se ter;i surpreendido com 
o vulto que tomou o incidente cm face da conjuntura política, favorável 
à oposição. No aviso do ministro da .Justiç1 ao presidente de Pernam-
buco, datado de 27 de fevereiro de 1829, D. Pedro parece ter pretendi-
do, valendo-se da inexistência de uma lei especial, conter uma rebelião 
que a autoridade local descreveu como muito mais grave do que era 
realmente. O aviso continha esta cláusula final: "S. M. o Imperador, 
ordenando o emprego desta medida extraordinária, recomendada a V. Ex.ª 
que ponha todas as cautelas que il sua prudência e zelo sugerirem para 
que dela não se abuse com .9acrifício da inocência, porque é sua impe-
rial vontade que sirva somente para mais pronta e inevitável punição dos 
rebeldes" (111) . 

29/92 D. MARCOS ANTõNIO DE SOUSA 

A modo de exôrdio, disserta sobre os perigos da impunidade e so-
bre a neces~·idade de garantir a lei. 

"Expressão da vontade geral manifestada pelo órgão elos re-
presentantes da nação.'' 

Passa em seguida à afirmação de que também o ministro da Guerra 
gozava da proteção da lei: 

Não poderá ser con;denado, sem que se mostre bem cla-
ramente a lei que infripgira. 

(110) D. ROMlJALDO ANTONIO DE SEIXAS: op. cit. p. 64.  
(IU) Cf. PEREIRA DA COSTA: Anais Pernambucanos. Vol. IX, p. 304.  
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E continua: 

Ora, nenhuma lei existe que proíba claramente a cnaçao 
de Comissões Militares, em momentos de comoção pí1blica, 
como supunha o ministro acontecer, no caso dos Afogados 
de Pernambuco. 

[... ] "Nem se entenda que podem ser aprovadas Co-
missões Militares em tempos pacíficos. Muitos têm presen-
ciado seus terríveis efeitos. Porém, nas guerras estrangeiras e 
civis, outras leis regem as nações." 

Um deputado apelara para o art. 3.0 da lei da responsabilidade do 
empregad'o público, lei aliá& que ainda não fora aprovada pela Câma-
ra. Mas esse mesmo artigo inocenta o ministro, porque pune abusos de 
poder. 

"que tenham produzido prejuízo ou dano provado ao Esta-
do ou a qualquer particular." 

Ora, não houve dano algum, no caso, de vez que a Comissão não 
chegou a ser instalada e não se derramou sangue, nem uma só gota de: 
sangue brasileiro. 

Vota assim pelo parecer da Comissão da Câmara e: contra o decreto 
de acusação. 

17 de julho de 1829, t. IV, p. 138. 

N.&C. 

É interessante notar a influência de Rousseau no pensamento palí-
tico de D. Marcos, que já falava na lei como expressão da vontade 
geral. 

O debate devia estar obscurecido por intensas paixões políticas. 
Enquanto D. Marcos declarava que nem uma gota de mngue fora der-
ramada, Feijó se referia a sumárias sentenças de morte autorizadas pelo 
ministro, sem se importar com saber se as sentenças foram ou não exe-
cutadas. 

29/93 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Investe violentamente contra "es.se odiado ministro da Guerra que 
tantos males tem feito à nação". 

Acusa-o de crimes passados, como o de ter ameaçado os constituin-
tes, procurando incutir receios aos representantes da nação, querendo 
assim invadir a imunidade que a Constituição dá aos deputados. Acusa-o 
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de ter perseguido Labatut que se batera contra os lusitanos, nossos 
opressores, e fora perseguido 

"por esse mesmo mini&tro, que em outros tempos fora demi-
tido por motivos assaz públicos em todo Império. Que ca-
ráter! Que reconcentrado rancor aos que pugnam pela li-
berdade e independência do Brasil." 

Investe contra a defesa apresentada por D. Romualdo, sem se ie-
ferir a ela nominalmente: 

[... ] "O mesmo Sr. Deputado trabalhou por convencer-
nos do seu ódio às Comissões Militares; parece que só as 
odeia porque esteve próximo a passar por uma, [... ] mas 
hoje desassombrado deste susto, capitula com a instituição 
[... ] e vota a favoir do ministro da Guerra. 

E conclui: 

[... ] "O ministro da Guerra é incorrigível, [ ... ] sua de-
fesa é fraca e balbuciante, [ ... ] seus defensores a penas disser-
tam sobre meia dúzia de lugares comuns, repetindo outros o 
que leram em alguns autores, sem aplicação nenhuma à nossa 
lei. Acusemos esse mi.pistro e a sua punição sirva de pôr 
freio aos que ainda seguem a estrada em que ele se tem feito 
tão célebre." 

17 de julho de 1829, t. IV, p. 146. 
N.&C. 

O civilismo do Pe. Custódio Dias excede aqui os limites da civili-
dade parlamentar. Não se refere ao cerne da questão e dis.tribui golpes 
a acusados e defensores. 

Pierre Labatut lutara ao lado de Simón Bolivar e viera ao Brasil 
oferecer-se para participar das lutas da Independência. Fora integrado 
no Exército brasileiro com o posto de Brigadeiro. Enviado à Bahia, or-
ganizou as forças nacionalista& e opteve a vitória de Pirajá. Entrou em 
luta com a Junta Governativa e foi submetido a Conselho de Guerra. 
Sendo absolvido, participou de várias outras campanhas. Morreu como 
general, na Bahia, em 1849. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó29/94 

[... ] "Nas circunstâncias em que nos achamos, hei de 
votar sempre s.egundo minha consciência entender, suceda o 
que suceder; e ainda que a opressão caia sobre mim, sempre 
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a receberei sem abater-me, porque não me acusa a minha 
consciência. Mas quero saber se o que se vai votar a respeito 
deste negócio merecerá a aprovação da maioria dos concida-
dãos? Não; a maior parte há de fazer-nos justiça, porque há 
de conhecer que não podemos usar livremente da liberdade 
que nos dá a lei. Aprove-se o adiamento; e por que tempo? 
Até que o Brasil tenha liberdade." 

18 de julho de 1829, t. IV, p. 150. 

N.&C. 

O deputado João Ricardo da Costa Dormond fizera uma indicação, 
cujo texto não consta nos Anais, e que fora entendida como uma pro-
pmta para o adiamento da discussão. Feijó aceita a idéia do adiamento, 
dando porém como razão a falta de liberdade da Câmara, contra o que 
protesta imediatamente o autor da proposta. O debate prosseguiu e no 
fim da sessão o presidente, Araújo Lima, pôs a matéria em votação. 
Votaram contra o ministro 32 deputados, entre os quais os seguintes ecle-
siásticos: Custódio Dias, José Bento Leite Ferreira de Melo, Soares da 
Rocha, Diogo Feijó, Francisco de Assis Barbosa, Galdino CosLa Vilar. 

Votaram a favor do ministro 39 deputados, entre os quais os seguin-
tes eclesiásticos: Romualdo de Seixas, Marcos Antônio de Sousa, l•"rancis-
co Vidigal, Januário da Cunha Barbcsa, Antônio da Rocha Franco, Mi-
guel José Reinaut e Jooquim José Lopes e Mendes Ribeiro. 

29/95 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Relata diversos projetos acerca da eleição dos juízes de paz nas 
capelas curadas (ainda não elevadas a paróquias), que compreendem 
fogos de diferentes termos votando, por ocasião das eleições, em suas 
respectivas freguesias. Apresenta um substitutivo que lhe parece reunir 
os pontos de vista das várias emendas: 

"l) Nomear-se-ão juízes de paz nas capelas, contanto que 
compreendam pelo menos 75 fogos. 2) Quando os distritos 
das capelas compreendam fogos pertencentes a outros termos, 
a Câmara dis·so mesmo dará parte às outras Câmaras e ao 
presidente da povíncia, ficando desde então sujeitos ao juiz 
de paz e junta respectiva, todos os compreendidos nos dis-
tritos marcados. 3) São capelas filiais curadas todas as ca-
pelas públicas que tiverem um sacerdote exercendo algum 
ato paroquial. 4) As Câmaras farão eleger para cada disuito 
um juiz de paz, contanto que compreenda 75 a 100 fogos. 
5) Os juízes de paz agora eleitos, durarão o me;:mo tempo 
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que as Câmaras que lhes derem posse. 6) Nestas eleições 
votarão somente os que tiverem voto dentro do distrito res· 
pectivo." 

24 de julho de 1829, t. IV, p. 169. 
N.&C. 

Foi aprovado, mlvo o art. '!.º, obviamente redundante. Foi também 
aprovada uma emenda de Lino Coutinho, declarando nulas as eleições 
de juiz de paz que possam ser feitas para as capelas que, sendo filiais, 
não são contudo curadas. Entre os projetos wbre a organização das paró-
quias, distingue-se, por sua ousadia, o do deputado Antônio Ferreira 
França, concebido nos seguintes termos: "l) As capelas com a adminis-
tração de sacramento ou oratórios com a administração de sacramentos, 
serão elevadas a paróquias. 2) Dora em diante os paroquianos elegerão 
os seus vigários e coadjutor aos quais, reconhecidos capazes, se conferirão 
os cargos. 3) Os paroquianos farão dora cm diante as despesas da fá-
brica e sacramentos e côngruas do vigário e coadjutor. 4) O vigário 
ou coadjutor ensinar;í nos domingos aos meninos da paróquia a falar 
a língua pátria e a ler a Bíblia e a Constituição e as leis do Império. 
5) O Governo cessará de dispemar cousa alguma para o culto paroquial." 

Ao mesmo tempo apresentava o mesmo deputado um projeto crian-
do uma força militar policial, com o nome de guarda da paróquia, com 
capitão, soto-capitão, também mantida pelos paroquianos. 

Era evidente influência ela Çonstituição Civil do Clero, votada pela 
Assembléia Francesa em 1790 que determinava a eleição dos bispo~ e 
dos curas (112) . 

Não se trata de hipótese. Çonta D. Romual<lo de Seixas em suas 
Memórias, que o Pe. Feijó submeteu-lhe para exame uma espécie de 
Constituição para a Igreja no Brasil, totalmente baseada nas idéias fran-
cesas da Constituinte (113). 

O projeto de Feijó, emendado e aprovado pelo Senado, transformou-
se na lei de 11 de setembro de 1830. 

29/96 DIOGO A.NTôNIO FEI.Jó 

"Quando se proclamou a CQnstituição no Brasil, foi na persuação de 
se mudarem as coisas para melhor, para se encetarem reformas etc. Mas 
que ele via tudo no mesmo estado e até notava repugnância em empreen-
der essas reformas. Pediu que se notasse que toda a folha eclesiástica 
do bispo do Rio não excedia a 20:000$, entretanto que agora só a Ca-

(112) Ver: Jlli\N ROGER: Idcas politicas de los católicos franceses. Madrid. 
Consejo Superior <lc Itwcstigafio1:<:s Científicas. 1951, p. 62. 

(113) D. ROMUALDO _\Yfü'.\iIO DE SEIXAS: op. cit. p. 44. 



pela Imperial consumma mais de 70:000$. Que parecia bastante des-
pender-se o que estava determinado por lei, que não se acrescentas~ 

arbitrariamente superfluidades, e que ele falava naquela matéria apesar 
de não ter esperança alguma de bom resultado." 

28 de julho de 1829, t. IV, p. 174. 
N.&C. 

Em discussão o orçamento do Ministério do Império. 

29/97 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Vota a favor da verba para a Capela Imperial, apesar de ser sua 
música. efeminada e teatral - e por isso condenada pelos cânones - por-
que, ao menos por curiosidade, conduzia o povo ao templo. 

29 de julho de 1829, t. IV, p. 176. 
N.&C. 

Discussão do orçamento do Ministério do Império. A música da 
Capela Imperial ainda conservava uns restos do esplendor <la antiga Ca-
pela Real portuguesa, trazida por D. João VI, que mereceu elogios de 
vários viajantes. O termo "efeminado", empregado discretamente pelo 
arcebispo primaz, encobre uma das vergonhas desta imtituição: a exis-
tência ele castrati importados da lt<'tlia onde eles não eram raros. Obti-
nham altos vencimentos. Toda a música executada nas Igrejas do tempo 
ressentia-se da falta de senso religioso e era de caráter francamente ope-
rístico sem obedecer aos preceitos da boa música sacra. Remetendo uma 
das missas compostas por seu marido, D. Pedro 1 ao seu pai, o Impe-
rador da Áustria, a Imperatriz Leopoldina desculpava-o des·sc defeito 
por ser generalizado no país. Havia trechos com duetos, trios e quarte-
tos que melhor caberia em óperas líricas. 

Em 1821 Maria Graham, alto e culto espírito, assim se refere à mú-
sica na Capela Real: "O coro é mantido de maneira que não envergo. 
nharia a Itália. Assisti às vésperas e raramente ouvi mais agradável mú-
sica no ofício da tarde" (114) • 

29/98 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Defende as verbas previstas no orçamento para os gastos da Capela 
Real, ou catedral: 700$000 mensais para os cônegos, 300$000 para os 
capelães, 400$000 para os músicos e outros salários menores para os sa-
cristães e o encrepador. 

(114) Ver: Diário de uma Viagem ao Brasil. Tradução de AMÉRICO JACOBINA 
LACOMBE. São Paulo. Companhia Editora Nacional. 1956, p. 183. 
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As razões cm que ~e funda são a necessidade da majestade do culto, 
para impressionar bem os fiéis; o aumento do custo <le vida: "as maté-
rias alimentárias nesta Corte têm subido a grande preço, [ ... ] conside-
rada a carestia dos objetos nccessàrios à vida" [ ... ] 

"O culto externo é neccssàrio à religião porque não basta 
que o espírito esteja convencido pela teoria, importa que se-
ja exercitado pela pràtica e fotificado por objetos exteriores 
que façam impressão sobre m:· sentidos. Se a religião não ti-
ver majestade em seu culto nem esta pompa em suas ceri-
mônias, ela perderá todo o respeito que lhe é devido porque 
os homens são movidos por objetos que ferem os sentidos." 

Disserta longamente sobre a importância do esplendor do culto, 
para cujos gastos o Estado devia concorrer, pois: 

"[ ... ] Na Fazenda Nacional tem a Igreja o seu patri-
mônio". 

30 de julho de 1829, t. IV, p. 176. 

N.&C. 

O discurso de D. Marcos é uma expressão clássica do cristianismo 
constantiniano e barroco, com o qual estava tão piedosamente identifi-
cado que nem sequer suspeitou 

1 

que estivesse talvez mais próximo do 
evangelho um deputado cuja asserção ele refere quase escandalizado: 
"não se esquivou outro deputado em sustentar que os beneficiados da 
Sé e Capela Imperial melhormente serviriam à Igreja se fossem exercer 
o ministério paroquial em muitas Igrejas do campo, as quais se achavam 
sem pastores" [ ... ] 

29/99 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Protesta contra a aplica~·ão na Província do Pará da Carta Régia 
de 28 de fevereiro de 1800, que reduziu injus·tamente os ordenados dos 
professores públicos daquela província. 

Enaltece a província injustiçada: 

[... ] "Não me admira, pois tal é a sorte e a má estrela 
dessa infeliz província, que, enquanto o célebre marquês de 
Pombal, tão entendido em política e administração, confessa 
que >:Ó o Parú e o Maranhão bem administrados valeriam por 
todo o Brasil, enquanto poderosas nações invejam e olham 
com ciúme os futuros destinos dessa mimosa porção do Im-
pério, enquanto finalmente os sábios de todos os países vão 
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internar-se pelos seus espessos bosque, para ali admirar e co-
lher os ricos admiráveis produtos do seu fertilíssimo solo, o 
antigo Governo português e, seja-me lícito dizer que também 
o do Brasil, herdeiro nesta parte dos erros daquele, não co-
nheceram nem avaliaram bem a importância desta interessante 
província, até hoje favorecida só pelos dons da natureza." 

Queixa-se especialmente do poder Judiciário: 

[ ... ] "Que muito se há lembrado do infeliz Pará, para o 
mimosear, segundo o antigo costume de Portugal, com su-
cessivas colônias de facinorosos e degredados, como se fosse 
algum presídio da costa da África, destinado para ladrões e 
assassinos. " 

Revela a origtm ela m1ustiça, nos zelos de um capitão-general, que, 
querendo adquirir créditos de econômico, extorquiu do monarca portu-
guês a referida Carta Régia, para reduzir os ordenados dos professores 
e fimar o "sistema colonial, que é um sistema de ignorância e de trevas." 
E relata os resultados dessa política: 

[ ... ] "O sucesso correspondeu à sua expectação, pois que 
o professor de filosofia, de <1uem era inimigo, foi deportado 
para o rio Madeira e depois que voltou, nunca esta aula 
contou mais de 6 ou 8 alunos e a ele retórica, cujo professor 
se demitiu por não ter que comer, esteve vaga 18 anos, não 
só porque ninguém a queria, mas também porque aparecen-
do um opositor já em tempo de outro general, este não a 
quis prover, dizendo que no Pará não se precim de retórica, 
o que não sei explicar se era por julgar os paraenses inteira-
mente obtusos e incapazes de instrução, ou naturalmente 
discretos e eloqüentes" [ ... ] 

Manda emenda declarando sem efeito a Carta Régia de 28 de fe-
vereiro de 1800. 

4 de agosto de 1829, t. V, p. 14. 

N.&C. 

É surpreendente o fato de que, já naquela época, se ensinavam no 
Pará a filosofia. e a retórica. Por outro lado, porém, feito o desconto 
da paixão política, talvez não tivesse tão errado o general que subesti-
mava. o ensino <la retórica, em favor de algo mais prático. 

É notável também que já então se falava da inveja e ambições que 
a Amazônia despertava em nações poderosas. 
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Entre os sábos que se internavam pelos nossos bosques, D. Romualdo 
deve estar se referindo e~·pcciialmente a Alexandre Von Humboldt, que 
nos fins do século XVIII e inícios do século XIX, investigava as bacias 
do Orcnoco e do Amazonas. Humboldt, aliás, por ordem de Portugal, 
foi considerado suspeito. O governador do Pará teve ordem de prendê-lo 
e conduzi-lo a Belém "com toda a decência" caso passasse as fronteiras 
do Brasil. 

A emenda foi aprovada. O capitão-general a que se refere D. Ro-
mualdo era D. Francisco de Sousa Coutinho. Diz A. L. Monteiro de 
Baena (115) que o conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha e Brito, rea-
briu o curso de filosofia de que era titular José Eugênio de Araújo e 
Lima, desterrado pelo governador Coutinho "por efeito no nefário ma-
nejo de uma baixa intriga". D. Francisco, segundo Baena, era fasci-
nado pelos artifícios de homens hipócritas, egoístas e lisonjeiros". No-
te-se que Arthur Cezar Ferreira Reis elogia grandemente a atividade 
administrativa de D. Francisco (116) • 

Enquanto estava no Pará, D. Romualdo acolheu os sábios alemães 
(bávaros) Spix e Martins, autores de famosa viagem científica ao Brasil. 
Com este último, já que Spix morreu pouco depois, manteve correspon-
dência, como diz em suas Memórias. 

29/100 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Defende a verba solicitada para a construção da Igreja-Matriz da 
Lagoa Rodrigo de Freitas cuja supressão fora proposta por Sousa França. 

D. Marcos apela para o princípio do padroado.  
Apóia ia lei que proibia a acumulação de cargos públicos:  

[... ] "Todas as vezes que o Governo distribuir mais em-
pregos a um só cidad~o. fica outra família morrendo de 
fome." 

Entretanto, observa, a lei nãQ se aplicava ao caso do funcionáriq 
chamado a ocupar interinamente ~m cargo, por morte do titular, como 
era o caso do conselheiro Baltasar da Silva Lisboa, aposentado do Con-
selho da Fazenda e chamado para lente do curso jurídico. 

Defende enfim que se continuasse a pagar os ordenados dos depu-
tados da bula da Santa Cruzada, cargo que o Governo acabava de ex-
tinguir: 

(11S) Ver: Compêndio das eras da Provincict do Pará. Belém, Universidade l'cderal 
do Pará. 1969, p. 259. 

(116) Ver: Sintcse de História do Pará. ReU:m. 1942, p. 13. 
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[... ] "Quando o Governo extingue um emprego, não 
era justo que se deixasse sem subsistência o empregado 
que estava servindo. [...J Eles. eram vitalícios e devem con-
tinuar a receber seus ordenados." 

7 de agosto de 1829, t. V, p. 2:!.. 

Estava em discussão a lei do orçamenco, e a intervenção de D. Mar-
cos pretendia defender verbas ameaçadas de corte. 

A Matriz para a qual reclama verbas era a de São João Batista da 
Lagoa, sita hoje na Rua Voluntários da Pátria, e que então era a única 
Igreja e paróquia dos atuais bairros de Botafogo, Jardim Botânico, Gá-
vea, Ipanema e Leblon. 

Baltasar da Silva Lisboa veio a ser professor na Faculdade de Di-
reito de São Paulo, era um magistrado e historiador baiano, exerceu, 
entre outros cargos públicos, o de Juiz de Fora, no Rio de Janeiro e de 
Presidente da Câmara Municipal da mesma cidade. 

Tanto Lino Coutinho quanto Manuel do Nascimento CaHro e Sil-
va propunham a supressão das pensões para os conventos, o que foi 
aprovado. 

Deputados da bula da Santa Cruzada - conforme se explicou em 
nota ao discurso de Monsenhor Vidigal (19-VI-1829), eram incumbidos 
de distribuir as indulgências que vinham em documentos impressos do 
Reino e que eram chamados bulas. 
\ 

29/101 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Defende a verba de 10:000$000, para a reedificação de duas Igrejas 
do Rio de Janeiro e pede a com.ideração de outra verba: 

[... ] "Para reparo das Igrejas paroquiais da diocese da 
Bahia, a maior parte das quais se acha quase demolida"[ ... ] 

Reporta-se às razões apresentadas na mesma sessão por D. Marcvs 
Antônio de Sousa e acrescenta uma, em que se louva no art. 3.0 da 
Constituição, que proclamou e garantiu como religião do Estado a re-
ligião católica, apostólica, romana: 

[... ] "Uma vez admitida e sancionada a religião como 
lei fundamental do Estado, a sustentação dos seus ministros 
e a manutenção do seu culto já não é um favor do soberano, 
mas um dever de rigorosa justiça, derivado do Direito Na-
tural e Positivo, ou se apliquem para is.so os dízimos, cuja 
instituição remonta à mais alta antiguidade cristã, ou se es-
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tabeleçam côngruas suficientes, como expressamente estipula-
ram os antigos monarcas do Brasil, em virtude da enfeudação 
ou secularização dos mesmos dízimos" [ ... ] 

Repele a objeção de que as Igrejas deviam ser mantidas pelos fiéis: 

[... ] "Eu conheço que a seus religiosos sentimentos se 
deve a ereção de magníficos templos e o esplendor do culto 
em muitas Igrejas. Mas, porque os povos fazem estas des-
pesas, por seu espontâneo impulso da sua generosa liberali-
dade, há de impor-se-lhes semelhante encargo e a dura alter-
nativa ou de ficarem sem culto, ou de o terem à sua custa? 
Além disso, quantas freguesias há onde a boa vontade dos 
fregueses e o zelo dos párocos não bastam, pela sua nímia 
pobreza, para acudir às necessidades das suas Igrejas? [ ... ]" 

7 de agosto de 1829, t. V, p. 23. 

N. &:C. 

Dentro do Direito Público Eclesiástico e do modelo então vigente 
das relações entre a Igreja e o Estado, a argumentação de D. Romualdo 
era procedente. Dificilmente se vê porém como ele derivava do Direito 
Natural o dever de sustentar as Igi-ejas por parte do Governo. .. 

29/102 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Defende a necessidade de manter a legação do Brasil em Roma, 
junto à Santa Sé, bem assim a verqa consignada em orçamento para este 
fim: 

[ ... ] "Aquela m1ssao é muito importante, vis.to ser o 
Brasil um Estado que professa a religião católica, apostólica, 
romana. Todas as nações católicas conservam seus ministros 
em Roma." 

Responde à objeção de que, na Corte de Roma, o ministro do Brasil 
devia subsistir apostolicamente: 

[ ... ] "É paradoxal esta opmiao, porque um diplomata 
é obrigado a viver com decência, esplendor e dignidade, o 
que se não pode fazer sem grandes despesas as quais são 
indispensáveis para que o Império do Brasil seja respeitado 
entre as nações estrangeiras [ ... ]" 
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Sem aparente relação com o contexto, passa a defender a competên-
cia do Executivo, como responsável pela pública segurança interna e 
externa, em função da qual: 

[... ] "Não é obrigado a participar a esta Câmara os 
negócios da diplomacia, não está na obrigação de comunicar 
ao Corpo Legislativo as negociações que não estiverem con-
cluídas e ratificadas." 

8 de agosto de 1829, t. V, p. 25. 
N.&C. 

O Brasil é o único país católico do mundo que nunca teve solução 
de continuidade na representação junto ao Papa. No princípio da Repú· 
blica, houve vários projetos de supressão de nossa delegação no Vati-
cano, mas todos foram rejeitados. 

O orçamento foi aprovado com algumas emendas e remetido à Co-
missão de Orçamento para a redação final, em vista da terceira d;s. 
cussão. 

29/103 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Nunca fora contrário à participação do clero em cargos civi~ e po-
líticos: 

"Eu nunca adotei a opm1ao daqueles que, sob pretexto 
de uma exagerada espiritualidade, pretendem excluir OS· mi-
nistros da religião do exercício de certos cargos civis e políti-
cos, que a sua influência religiosa pode tornar mais úteis à 
sociedade. Ainda que reconheça que a sua ingerência em ne-
gócios temporais pode muitas vezes di&traí-los do cuidado e 
atenção que exigem os seus deveres, contudo reconheço tam-
bém que nem eles em geral podem ser privados dos direitm 
que lhes competem como cidadão, nem semelhante exclusi-
va seria conveniente nas atuai& circunstâncias do Brasil, onde 
o têm já prestado e podem ainda prestar vantajosos serviços 
à nação. " [... ] 

Cita exemplos de países e&trangeiros onde é corrente esta prática. 
Observa, entretanto, que alguns cargos, notadamente o de juiz de 

paz tiveram suas atribuições de tal modo ampliadas que os tornaram 
incompatíveis ao menos com a função paroquial, por duas razões. 

A primeira tirada da própria natureza da função paroquial: 

[ ... ] "Quem pode duvidar que um pároco constituído 
juiz dos seus paroquianos em matérias ordinariamente odio-
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sas, como prisões, multas, cobrança&, execuções e outras me-
didas de rigor, há de inevitavelmente sofrer uma grande que-
bra daquele respeito e consideração que é tão essencial aos 
sucessos do seu ministério? [...J Será decoroso, será cOIIlve-
niente, que o pastor, que pela sua imparcialidade deve ser 
como o centro da união e o medianeiro dos seus paroquianos, 
saindo dos limites da conciliação, seja ele mesmo envolvido 
nos conflitos de interesses particulares·, origem fecunda de 
ódios e ressentimentos? [... J Agora mesmo me consta que, 
na Província de Sergipe, forn morto um pároco, por ocasião 
de atos praticados na qualidade de juiz de paz da sua fre-
guesia.. " [. .. ] 

Reporta-se ao escritor Dumont para chamar o atenção para outro 
inconveniente: 

[... ] "A confissão auricular não pode compadecer-se com 
semelhante acumulação e nem o paroquiano quererá confes-
sar-se com aquele que pode vir a ser seu juiz, nem o pároco 
escrupuloso desejará reunir estas duas funções." [... ] 

A segunda razão é tirada do próprio exercício daquela magist.ratur;,.: 

[... ] "Há fregues.ias no Império que ocupam muitas lé-
guas de extensão, sem o auxílio de capelas filiais, aonde os 
fregueses possam recorrer, de sorte que acontece, não poucas 
vezes, achar-se o pároco ausente de sua matriz, dois ou três 
dias, para ir administrar os sacramentos ao enfermo que ha-
bita na extremidade tja paróquia. [... JComo poderá este 
pároco só e sem coadjuror, pois tal é o estado da maior parte 
das freguesias, exercer ao mesmo tempo o cargo de juiz de 
paz, com tantas e tão prnltiplicaclas atribuições?" [ ... ] 

Propõe portanto um projeto de resolução, isentando os párocos do 
ofício de juízes de paz. 

14 de agosto de 1829, t. V, p. 31. 

N.&C. 

Parece-nos tão óbvia, hoje, a tese de D. Romualdo, que nos admi-
ramos até da necessidade de inculcá-la com tanta facúndia. O fato· po-
rém nos leva a perceber o quanto deveria ser diferente a noss.a imagem 
que o povo então fazia do sacerdote. Parece que o processo da sacrali-
zação não explicitara ainda a sua exigência de segregar o padre das ati-
vidades correntes. de uma sociedade organizada. 
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29/104 DIOGO ANTONIO FEIJó 

[ ... J "Sendo indubitável que o Brasil não tinha comér-
cio externo nem inimigos a combater, supérflua era a Mari-
nha. Bastava um gérmen dela e que para isso muito pouca 
era necessária e que essa me&ma seria suficiente para oprimir 
os brasileiros. " 

14 de agosto de 1829, t. V, p. 35. 

N.&C. 

Estava em discus&ão o orçamento da Marinha e Feijó era a favor 
de uma redução das verbas, deixando-se arrastar pelo seu apaixonado 
antimilitarismo. Atacado pelo ministro Calmou Du Pin e Almeida, Feijó 
volta a seus argumentos na sessão seguinte. 

29/105 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Não sendo entre nós a Marinha de Guerra necessária para prote-
ger o comércio externo que não tínhamos, nem para combater inimigos 
que não existiam, não descobria nela outro fim senão o de oprimir 
os brasileiros. Quando se lembrava da indiferença com o ministro obse~
vava as tramas e boatos. dos absolutistas em São Piaulo, Minas e Per-
nambuco e das distinções dadas a alguns, não podia deixar de suspeitar 
do Governo. Recentes eram os exemplos de natureza semelhante. Era 
verdade que o Brasil po&suía um monarca de têmpera diversa, em quem 
estava a mais firme garantia ela estabilidade da Constituição. Mas havia 
muitos aduladores e servis que não duvidavam procurar a sua fortuna 
à custa da nação. 

17 de agosto de 1829, t. V, p. 36. 

N.&C. 

O ministro solicitava, para os gastos dos três semestres. seguintes, a 
verba de quase 5. 000 contos de réis.. A oposição, liderada por Bernardo 
Pereira de Vasconcelo&, procurava demonstrar com cifras, que bastavam 
1.500 contos de réis. Afinal foi aprovada a verba de 2.000 contos. 

O antimilitarismo de Feijó poderá tê-lo arrastado a uma visão es-
treita do problema. Mas não deixa de ser um espetáculo de dignidade 
parlamentar o desasoombro com que ele enfrenta o ministro, não sem 
escorregar para aquela adulação que ele mesmo atribuía a seus adver-
sários. 

Refere-se às manifestações das Câmaras Municipais paulistas insti-
gadas por Chichorro e os movimentos dos Colunas do trono, de que já 
se tratou. Em 1828 a Câmara recusou-se a convocar Chichorro como su-
plente, considerando-o inimigo do regime. 



29/106 D. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

"Não posso admitir o projeto que tira aos eclesiásticos 
o poder tomar conta dos testamentos, nos meses de sua alter-
nativa, porque desta lei não resulta nenhuma utilidade." 

Louva-se na autoridade do jurisconsulto Pascoal José de Melo e con-
tinua: 

[... ] "Não me proponho a sustentar que seja da com-
petência dos eclesiásticos aprovar os testamentos, fazer os in-
ventários, obrigar ao pagamento dos legados, porque são atos 
civis e próprios dos magistrados temporais, porém examinar 
e julgar se as disposições testamentárias têm sido cumpridas 
pelos executores é atribuição das autoridades eclesiásticas." 

Mostra como tal era a prática desde os primeiros séculos da Igreja: 

[... ] "Tem sido considerado como espiritual o cumpri-
mento das últimas vontades dos testadores.. Os cristãos depo-
sitavam seus testamentos no arquivo dos templos, encarrega-
vam os ministros da religião de os executar e por isso aos 
juízes eclesiásticos sempre pertenceu conhecer das execuções 
testamentárias." 

Julga absurdo fazer-se uma lei 'a respeito, antes que o Código Civil 
trate do assunto, tanto mais quanto a lei autorizava aos eclesiásticos 
exercerem o ofício de juízes de paz. 

A única explicação para o fato era a ambição de 

"aumentar o ·poder das autoridades civis, privando os m101s-
tros da Igreja de direitps dos quais por muitos séculos go-
zavam." 

Cita Montesquieu em apoio de sua explicação: 

[... ] "Os diversos corpos do Estado procuram sempre 
aumentar sua autoridade e tomar uns sobre os outros certas 
vantagens." 

Propõe que seja mantida a lei de 3 de novembro de 1622. 

18 de agosto de 1829, t. V, p. 40. 
N.&C. 

A lei de 3 de novembro de 1622, visando acautelar as discórdias en-
tre o juízo eclesiástico e o civil, em µiatéria de testamentos, dispunha que 
as contas fossem dadas em cada um dos foros alternadamente, em cada 
mês, a começar com o eclesiástico a 1.0 de janeiro. 
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A questão dos legados pios seria objeto ainda de amplos debates 
na Câmara. Coerente com sua visão de uma Igreja ciosa de seus privi-
légios, D. Marcos defende a posição que aliás seria consagrada pelo Có-
digo de Direito Canônico ele 1917, o qual atribuía ao Ordinário do lugar 
a competência para julgar dos legados pios. A questão envolvia inte-
resses enormes de pingues heranças e a Igreja era acusada de explorar as 
condições mórbidas de testadores agonizantes, para constituir-e em her-
deira privilegiada. 

Pascoal José de Melo era o jurisconsulto português Pascoal de Melo 
Freire, que se ocupou da codificação da jurisprudência portuguesa. 

29/107 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Opõe-se à resolução que propunha a extinção da Congregação do 
Oratório da cidade do Recife. 

Constava não ser exato que a Congregação se reduzira a um só con-
gregado. Eram ainda três além de alguns noviços e, segundo o Direito 
Público Eclesiástico: tres faciunt collegium. 

Além disso, o relatório do presidente da Província de Pernarnlmco, 
que dera origem à resolução não propunha a extinção, mas remetia o 
assunto ao árbítrio do Governo Imperial. 

E perora: 

[ ... J "Naquela congregação houveram (sic) sacerdotes 
literatos e virtuosos. Eles serviram de grande proveito aos 
habitantes daquela capital, comunicando suas luzes no en-
sino da mocidade. Como se pretende pois privar os habi-
tantes da Província de Pernambuco dos so·corros de um Ins-
tituto consagrado à educação, Muitos mancebos das famílias 
pobres ali acham um abrigo em seus primeiros anos. Na-
quele asilo recebe uma educação literária, moral e cristã de 
que muito carece o Império do Brasil. Ali se instruem mi-
nistros que depois servem à Igreja Brasiliense." 

Vota pois contra a resolução e contra a emenda e propõe que se 
se recomende ao Governo o restabelecimento da Congregação e a vigi-
lância para que as suas rendas tenham a devida aplicação. 

29 de agosto de 1829, t. V, p. 82. 
N.&C. 

A resolução autorizava o Governo a an-ecadar e a pôr em adminis-
tração a casa e os bens da Congregação, consignando aos padres uma 
côngrua, até que a Assembléia tomasse uma decisão definitiva. A reso-
lução se baseava nos pareceres das Comissões de Constituição e Eclesiás-
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tica que historiavam o caso. Em 1825, viera à Corte o Pe. João Dias, 
um elos oratorianos restantes e relatara a situação da Congregação. Pelas 
depredações e conduta irregular do Prepósito, a casa se tornara um lugar 
de deboche e de prostituição. Pedia a restituição do patrimônio aos 
padres como ele restantes, de vez que não era mais possível reformar uma 
Congregação já extinta por falta de congregados. Aconteceu porém que 
ele mesmo foi eleito Prepósito e nada mais fez do que caminhar pela 
vereda de seu antecessor. Terminado o prazo de sua prepositura, apre-
senta-se o Pe. Manuel .José, disputando o cargo. Daí nasceu a mais re-
nhida di&puta sobre qual deles deveria ficar na posse e gozo de uma 
renda calculada em 50 mil cruzados. Origina-se um motim entre os pa-
dres, com emprego de armas. Intervém o bispo, o qual não sendo obe-
decido, recorre ao Governo da província, pedindo força armada para 
sossegar os padre& amotinados. 

A resolução vinha assinada, entre outros deputados, pelos padres 
Antônio Feijó, Januário da Cunha Barbosa e ·rvronsenhor Vidigal, e fora 
redigida nos termos de uma indicação apresentada pelo deputado Pires 
Ferreira. Posteriormente, o mesmo deputado apresentou uma emenda, 
sugerindo que todo o negócio fosse confiado ao Governo Imperial. É 
esta reslução e esta emenda que D. Marcos rejeita, embora a emenda 
tivesse candidamente sido aceita por D. Romualclo, que se explicará 
numa intervenção imediata. 

Do discurso de D. Marcos se rercebe que ele reconhecia a existên-
cia de abusos e estava a par elo parecer, tanto que se referia a ele para 
afirmar que deviam existir mai~; de dois oratorianos restantes. O que 
ele temia era o precedente, pelo qual a existência de abusos autorizava 
ao Governo a assumir a administração· dos bens de religiosos. 

A Congregação do Oratório, de São Filipe Néri, que existia em 
Pernambuco e na Bahia, foi de faço extinta por lei de 9 de dezembro 
de 1830. Mais tarde mandou-se sustar o leilão dos bens da Congregação, 
que foram distribuídos pelas Igrejas pobres. 

Os oratorianos, de oricmação liberal, foram protegidos por Pombal 
e substituíram os jesuítas em vários colégios, como o de Pernambuco. 
Foram os mestres da geração do catolicismo liberal de Alexandre Her-
culano, que se dizia "católico antitridentino". A preciosa biblioteca do 
colégio, que vinha dos jesuítas, disper&au-se. 

José Bonifácio, no seu plano para a "Civilização dos índios", ainda 
fala "na criação de um colégio de mis&ionários, cuja organização religiosa 
seja pouco mais ou menos como a dos frades da Congregação de São 
Filipe Néri, os quais, além da probidade e zelo pelo cristianismo, devam 
instruir-se na língua geral" (117). 

(117) Ver: OTAVJO TARQüfNIO UE SOUSA. O pensamento vivo de José Bo-
1iifâcio. São Paulo, 1944, p. 78. 
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29/108 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Faz questão de afirmar que, como membro da Comissão Eclesiástica, 
se opusera ao parecer que propunha a extinção da Congregação do Ora-
tório de Recife. Para tanto baseara-se em duas razões: 

[... ] "A primeira porque não se deve deitar abaixo um 
edifício só porque nele se descobre alguma ruína. [ ...J Se a 
casa da Congregação em Pernambuco, outrora tão respeitável 
[ ... ] tem infelizmente degenerado da saudável obs.ervância 
de seus estatutos, apresentando o vergonhoso espetáculo da 
insubordinação e da discórdia, não seria melhor, em vez de 
destruí-la, p~omover a sua reforma [ ... ]?" 

Mostra a s.ua coerência com seu constante modo de pensar, pelo 
qual sempre defendeu na Câmara a tese de que a desapropriação dos 
bens de religiosos só era justa quando, com audiência das partes, fossem 
julgados incursos em comisso de conformidade com as lei. E acrescenta: 

[... ] "Como poderia agora convir que, sem pleno conhe-
cimento de causa se pusessem em administração os bens dos 
congregados de Pernambuco, cujo direito é ainda mais invio-
lável como verdadeiros cidadãos, a quem não se pode con-
testar nenhuma das garantias da Constituição, pois que não 
estão ligados por votos alguns, nem se pode alegar que per-
tencem ao outro mundo, como se disse a respeito dos regu-
lares." 

A segunda razão se baseava no fato de c1ue já havia ces~.aclc-

"a desordem ou anarquia em que se achava a mencionada 
Congregação, cm virtude das medidas tomadas pelas autorida-
des da província. " 

Explica enfim em que sentido aprovara a emenda de Pires Ferreira: 
não porque desconheces.se o direito do Legislativo de prover nos casos 
semelhantes compreendidos no seu direito circa sacra; mas porque cabia 
ao Governo fazer as averiguações prévias necessárias à sentença judicial. 
Reconhece com efeito que 

cabe a um Governo justo e vigilante chamar os díscolos e 
desobedientes ao seu dever e, como tutor nato das corpora-
ções religiosas, não tolerar a dissipação, "sacrificando o bem 
público aos caprichos de administradores pródigos e viciosos." 

29 de agosto de 1829, t. V, p. 83. 

http:desconheces.se


N.&C. 

Para se entender a alusão de D. Romualdo aos Oratorianos, é pre-
ciso ter presente que São Filipe Néri deu à Congregação uma Consti-
tuição original. Ela se compunha de comunidades de sacerdotes, regidas 
por um preposto, chamado "Pai'', eleito trienalmente. Os membros 
assumiam o compromisso de observar livremente a pobreza, a castidade 
e a obediência, mas não faziam esses três votos, como todas as demais 
Ordens e Congregações religiosas. 

29/109 D. MARCOS ANTôNIO DE SOUSA 

Externa sua opinião contrária à de D. Romualdo, quanto à incom-
patibilidade das funções de pároco e de juiz de paz. Julga que os pá-
rocos não só podem, mas por vezes elevem exercer a função de juízes de 
paz, 

"principalmente em alguns lugares desertos do Brasil, nos 
quais se não acham pessoas ilustradas, que possam desempe-
nhar tais funções, atento o estado das luzes e conhecimento 
neste Império." 

Concorda em que os sacerdot~s não se devem distrair em negócios 
temporais, mas defende a sua emepda, porque: 

[... ] "Na mesma não tratei de corpos de delito, nem o 
ilustre deputado me poperá apontar alguma lei canônica que 
proibisse aos eclesiásticos proceder a tais. atos judiciais, nos 
quais não há morte nem mutilação de membro, que os câ-
nones proíbem aos ministros da Igreja." 

Ilustra sua tese com exemplos da Igreja primitiva e com a prática 
vigente em Portugal, quando dele fazia parte o Brasil. 

31 de agosto de 1829, t. V, p. 85. 
N.&C. 

Contrariamente ao projeto de D. Romualdo, que proibia aos pá-
rocos o exercício da função de juízes de paz, a emenda de D. Marcos os 
autorizava a se escusarem de exercer o cargo. D. Marcos aparece aqui 
como político mais arguto elo que D. Romualdo. Com efeito, de seu 
discurso se depreende que, defendendo a compatibilidade das funções, 
ele visava a combater a pretensão de certos deputados que t>stendiam a 
tese da incompatibilidade do exercício do sacerdócio com quaisquer car-
gos públicos, inclusive os legislativos. 
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29/110 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Apresenta um projeto de resolução declarando os escrivães das Câ-
maras Episcopais de livre nomeação dos bispos e amovíveis a seu arbítrio. 

1 de setembro de 1829, t. V, p. 89. 
N.&C. 

Gaba-se D. Romu:aldo em suas Memórias de ter prestado não pe-
queno serviço ae> episcopado brasileiro. "Sempre havia sido da livre no-
meação dos bispos o cargo de secretário ou escrivão da Câmara Eclesiás-
tica, nem jamais se tinha contestado este direito aos. meus antecessores. 
Nesta convicção, apenas nomeado arcebispo, não duvidei anuir i1s roga-
tivas de um deputado meu amigo [Lino Coutinho] que me pediu com 
instância esse ofício para o vigário de São Pedro, Lourenço da Silva Ma-
galhães Cardoso. Ligado pela palavra que dei, não pude servir outros 
empenhos, nem, por conseguinte, conservar o que então ocupava esse 
lugar; e, nessa confonnidade, logo que recebi a bula da minha confir-
mação, expedi o competente título ao mencionado vigário de São Pedro. 
[... ] Contudo o referido ex-secretário, depois de empregar as mais hu-
mildes súplicas e vantajosas promessas, entendeu que devia recorrer aos 
meios judiciais e, não obtendo provimento na Relação Metropolitana, 
interpôs recursos à Mes·a da Coroa que o proveu, mandando-o mnservar 
no lugar com fundamento de que, sendo um ofício público, não podia 
ser ele demiti de> e privado sem culpa formada. Vendo, pois, que desse 
modo se anulava uma antiqufa.sima prerrogativa da Mitra, que o pró-
prio absolutismo sempre respeitou, recorri ao Poder Legislativo com um 
requerimento em conseqüência do qual o deputado Soares da Rocha 
apresentou um projeto declarando que os escrivães das Câmaras Episco-
pais do Império são da livre nomeação dos bispos e amovíveis a seu arbí-
trio. Este projeto de resolução foi aprovado por grand'e maioria" (p. 65)-

0 projeto foi aprovado a 2 de setembro, na Câmara. Aprovado de-
pois também pelo Senado, transformou-se em decreto a 5 de julho de 1830. 
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se tenha iniciado com o Poder Executivo. 
A parte relativa aos quatro primeiros 
quatriênios foi concluída no primdro 
trimestre de 1979. 

3) O terceiro projeto é o levantamento 
documental do complexo industrial da 
América Fabril, sob a direção de um his-
toriador e quatro pesquisadores auxilia-
res, como ensaio para o estudo de um 
caso específico dentro do processo de ,in-
dustrialização na área do Rio de Janeiro. 

4) O quarto projeto intitula·sl' Cul-
tura e identidade nacional, com Ll i·s pes-
quisadores, e destina-se ao Jevan1:1mc11w 
através da imprensa periódica brasikira 
de aspectos do per.•samcnto s<><:i:d. da 
atuação de figuras prcemincllles da ciu-
mada intelligentsia nacional, no período 
de 1870 a 1930, compreendendo, assim, 
o período marcado pelo início da indus-
trialização e de novas experiências de n~
novação política durante a Primeira Re-
pública até a Revolução de 1930. 

O CH vai dese1wolvcr um programa  
de publicações, quer em convênio com  
o Conselhe Federal de Cultura e outras 
entidades, quer por sua própria inida-
tiva. A primeira dessas obras é o volume 
Propaganda republicana (1888-1889), co-
letânea de discursos, mensagens e artigos 
de Silva Jardim, pela primeira vez reu-
nidos, com introdução e notas de Barbosa 
Lima Sobrinho. 

Uma outra publicação do CH <· o 
Clero no pa1"l11111ento brasileiro. Trata-se 
de uma pesquisa de alto nível promovida 
pelo Centro João XXIII, do Instituw Bra-
sileiro de Desenvolvimento (IBRAllES), 
sob a direção do Professor Américo .Ja-
cobina Lawmbe e organizada pelo 1'<1dre 
Fernando Bastos de Ávila, S.J. O pri-
meiro volume, correspondente à Assem-
bléia Geral Constituinte e Legislativa c1 .. 
1823, foi publicado em 1978. Editam-se 
agora os volumes segundo e terceiro, es-
tando programados para publicaçfü> ('Ili 

novembro do conente ano os volumes 
qu:irto e quimo. O volume final da série 
conterá os índices onomástico e analítico. 
além da biobibliografia dos padres par-
lamentares. 
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