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CRIADO cm 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 políticos da 
Primeira Rept'1hlica (1889-1930), abran-
gendo no entanto perlodo mais amplo, 
a partir de 1850, ano da suspensão do 
tráfico de africanos, marco inicial das 
g1·3ndes transformações que se operam 
na fase de transição da Monarquia para 
a República. 

Uma das preocupações bá9icas do CH 
é a de oferecer aos professores e alunos 
da~ univer~idades instrumentos de traba-
lho imlispema\'ds ao bom rendimento do 
ensino e da pesquisa em alto ulvel, tais 
como bibliografias críticas, guias, ma· 
nuais, dicionários bibliográficos e demais 
obras de rekrência, geralmente deS<.ui-
dadas ou mesmo inexistentes em nossa 
historiografia. 

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

O CH trabalha em quatro projetos: 
1) Uma bibliografia crítica da Primei-

ra República, com ênfase nos aspectos 
sociais e econômicos, contando para isso 
com o apoio da FINEP. Reúne seis pes-
quisadores, entre mestres e doutores, e 
vinte estagiários. O prazo previsto para 
a conclusão da tarefa: fins de 1979, mí-
cio de 1980. 

2) O governo presidencial do Brasil 
(H!89-l930), patrocinado pela SAC (Se-
cretaria de Assuntos Culturais), com 
dois monitores (mestre&) e seis estagiá-
rios, dará uma visão linear da estrutura 
polltico-administrativa 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 
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NOTA PRELIMINAR 

Criado em 1977, o Centro de Estudos Históricos da Fundação Casa 
de Rui Barbosa tem por finalidade promover e estimular a pesquisa his-
tórica sobre temas sociais, econômicos e políticos da Primeira República 
(1889-1930), abrangendo no entanto período mais amplo, a partir de 
1R50, ano da suspensão do tráfico de africanos, marco ·inicial das gran-
des transformações que se operam na fase de transição da Monarquia 
para a República. 

Uma das preocupações bá~·icas do CH é a de oferecer aos professores 
e aluno.r das universidades instrumentos de trabalho indispensáveis ao 
bom rendimento do ensino e da pesquisa em alto nível, tais como biblio-
grafias críticas, guias, manuais, dicionários bibliográficos e demais obras 
de referência, geralmente descuidadas ou mesmo inexistentes em nossa 
historiografia. 

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 estagiá?"ios, 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, representa um trabalho preliminar sobre 
a participação do Clero na vida política brasileira, abrangendo o período 
da Independência, o.o final do Segundo Reinado, no âmbito da Câmara 
dos Deputados. A parte relativa ao Senado, igualmente importante, será 
obfeto 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 !tora pelas últimas Mesas das duas Casas 
do Congresso Nacional, num movimento que teve decisivo e vigoroso im-
pulso na ação do senador Pelrr)nio Portella nas duas vezes em que pre-
sidiu o Senado Federal. 

A publicação de O Clcrn no Parlamento Brasileiro se deve, no en-
tanto, aos esforças conjugados de alguns homens de boa vontade, que 
aqui devem ser lembrados. Em primeiro lugar, ocorre o nome do Pro-
fessor Américo .Jacobina Lacombe, como autor da iniciativa, que encon-
trou no Padre Fernando Bastos de Ávila, S . .J., o seu executor seguro, ao 
reunir uma equipe de jovens estudantes e pesquisadores, que o auxiliaram 
na realização da difícil tarefa. 

Daí 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 Constituinte e Legislativa de 1823. O novo presidente, deputado 
Flávio Marcílio, não vacilou em prosseguir o empreendimento encetado 
pP.!o 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 Câ-
mara dos Deputados, não admitindo soluÇão de continuidade à publica-
ção de uma obra de tal envergadura. 

O terceiro volume de O Clero no Parlamento Brasileiro compreende 
as legislaturas de 1830 a 1842. A partir desse ano, diminui sensivelmente 
a presença de padres deputados. 

A gravura da capa é reprodução ligeiramente ampliada do retrato 
do Pe. Diogo Antônio Feijó, em traço de !fercules Florence, cedido para 
a presente edição pela Livraria .José Olyrnpio Editora. 

De encontro ao frontispício, a fotografia da antiga Igreja de Nossa 
Senhora do Patrocínio, atual Museu de Itu, em São Paulo, cortesia do 
CONDEPHAAT. 

Foi aí que o Pe. Feijó concluiu a sua formação filosófica, em tertúlias 
famosas com os padres do Patrocínio, toqos animados pelo mesmo sen-
timento liberal. 

Organizado pela equipe do !BRADES - Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento - do Centro João XXII!, sob a orientação do 



Padre Fernando Bastos de .1fvila, S . .f., a editoração ficou a cargo do 
Centro de Estudos Históricos, aa Fundaçtío Casa de Rui Barbosa. 

Os volumes 4.0 e 5.0 da coleção estão programados para novembro 
do corrent1e ano, conforme convênio celebrado entre a Câmara dos Depu-
tados e a Fundação Casa de Rui Barbosa para a publicação desta série 
de Documentos Brasileiros. 

O volume final da série conterá um índice de todos os assuntos ver· 
sados pelos padres parlamentares, bem como um dicionário biobibliográ-
fico, com o fim de facilitar a consulta de todos quantos se interessam pela 
participação do Clero na vida polltica, que longe de ser assunto esgotado 
O!t perempto torna-se da maior atualidade. 

Brasília - Rio de Janeiro, junho de 1979. 

MÁRIO TELES DE ÜUVEIRA 

Centro de Documentação e Informação 
Diretor 

FRJ\Ncrsco DE Assis BARBOSA 

Centro de Estudos Históricos 
DiretOT 





SEGUNDA LEGISLATURA 

(1830-1833) 

A Segunda Legislatura do Império atravessou um período de tur-
bulência política. 

O liberalismo, pelo qual o próprio D. Pedro I se deixara quase 
seduzir, empolgava o Poder Legislativo, que afirmava, cada vez com 
maior ousadia, sua autonomia em face da Coroa. 

O Imperador, que nunca se libertara dos resíduos absolutistas de sua 
primeira formação, cioso de sua •autoridade, precipitou a crise, impondo, 
em abril de 1831, um Gabinete conservador liderado pelo marquês de 
Paranaguá. 

A insatisfação cresceu. Começaram as agitações de rua e a tropa não1 
escondia sua solidariedade com o povo. D. Pedro pretende não ceder, 
mas, em novembro, o clima político se tornara intolerável. Preocupado 
também com a situação em Portugal, o Imperador resolve por fim abdi-
car em favor do filho menor. 

É estranho que toda essa efervescência política pouco se reflita nas 
intervenções do clero parlamentar, que parece mais preocupado com pro-
blemas de rotina e da Qrganização adminis.trativa da jovem nação. Entre 
outros problemas que aborda, figuram os referentes à reforma do Exér-
cito e da magistratura, às questões da instrução pública, à situação das 
prisões e dos presos políticos, ao problema dos foros especiais, às dificul-
dades por que passavam as províncias, à exportação do pau-brasil, à cir-
culação monetária, à dívida externa e à crise financeira que abalava o 
próprio Banco do Brasil e à célebre questão da PrO!Vedoria dos Defuntos 
e Ausente& que afetava seriamente os interesses da elite portuguesa ra-
dicada no Brasil, que exercia forte pressão sobre o Imperador. 

A representação clerical na Câmara contava com 22 deputados, assim 
distribuídos: 

Pelo Piauí: Marcos de Araújq Costa. José Monteiro de Sá Paliácio. 
Pelo Ceará: José Martiniano de Alencar. Manuel Pacheco Pimentel. 

Francisco de Paula Barros. 
Pelo Rio Grande do Norte: Francisco Brito Guerra. 
Pela Paraíba: Antônio da Trindade Antunes Meira. 
Por Pernambuco: Inácio de Almeida Fortuna. Venâncio Henriques de 

Resende. Manuel Inácio de Carvalho. 
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Por Alagoas: Inácio Joaquim da Costa. Fancisco José Correia de Albu-
querque. 

Por Sergipe: Monsenhor Antônio Fernandes da Silveira. 
Pela Bahia: José Ribeiro Soares da Rocha. 
Pelo Rio de Janeiro: Antônio João de Lessa. 
Por São Paulo: Diogo Antônio Feijó. Valério de Alvarenga Ferreira. 

Francisco de Paula Simões. 
Pelo Rio Grande do Sul: Antônio Pereira Ribeiro. 
Por Minas Gerais: José Custódio Dias. José Bento Leite Ferreira de 

Melo. Antônio Maria de Moura . 

.Entre todos, destacavam-se ainda pela sua maior tarimba parlamen-
tar, José Custódio Dias, Venâncio Henriques de Resende e José Marti-
niano de Alencar. Foi marcante também a atuação de Diogo Antônio 
Feijó, que, na época, entretanto, já se afastara do exercício do minis-
tério sacerdotal . 

A abdicação de D. Pedro I não desanuviara completamente os ho-
rizontes políticos. Esboçavam-se em diversas províncias veleidades de 
restauração, enquantoi crescia o descontentamento contra o tutor do jo-
vem monarca, José Bonifácio de Andrada e Silva, acusado de envolvi-
mentos políticos. Foi Feijó quem da Câmara e do Ministério da Justiça 
liderou a luta contra o Patriarca, que acabou renunciando. à tutoria em 
1833, abrindo caminho para que, em 1835, o mesmo Feijó assumisse a 
Regência do Império. 

É durante esta Segunda Legislatura que começam a se fazer sentir 
as dificuldades para a Igreja do modelo de relações que mantinha com 
o Estado. O modelo é definido em termos de harmonia entre o poder 
espiritual e o poder temporal. Na realidade ele evoluía cada vez mais 
no sentido da sujeição do primeiro ao segundo. 

Por proposição de um sacerdorte, o Pe. Francisco José Correia de 
Albuquerque, é apresentado à Câmara um projeto para que a Assem-
bléia Geral Legislativa decretasse a convocação de um Concílio Nacional, 
cuja agenda já é de antemão definida no próprio projeto. 

Assuntos que interessavam vivamente à Igreja e à disciplina ecle-
síá&tica são levados à Câmara e nela debatidos. Tais foram, por exemplo, 
os relativos aos impedimentos matrimoniais, ao ensino religioso nas es-
colas públicas, ao celibato do clero, aos bens das ordens religiosas, à 
vinda e ao status dos religiosos estrangeirps. 

O que nos surpreende hoje é não apenas o fato de que tais assun-
to.s fossem atribuídos à competência da Assembléia Legislativa, mas es-
pecialmente o fato de que as soluções apresentadas por sacerdotes na 
Câmara iam por vezes frontalmente conu·a os interesses da Igreja. É 
que cre~da nos bastidores a figura de um clérigo amargurado, Diogo 
Antônio Feijó, cuja estatura política haveria de sobrepujar de muito a 
de seus colegas parlamentares. 
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30/l JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Eu tenho em vista que se peçam ao Governo as felici-
tações que as Câmaras dirigiram a Sua Majestade requisitan-
do a demissão do Ministério e o que Sua Majestade respon-
dera a essas felicitações, se pois haviam motivos para essas 
felicitações, se se entrava nos princípios do absolutismo, pon-
do 0 Governo e a nação em prova de sofrer ou uma revolução 
-0u uma escravidão, é necessário que apareçam esses esclare-
cimentos, o que me dará um documento autêntico; um erro 
desta ordem não pode ser denunciado sem aparecerem provas 
bem fixas; não estamos fazendo futuros desastrosos à Câmara, 
o futuro é do Governo, como autoridade legítima: portanto 
este é um dos motivos e os mais que hei de apresentar a seu 
tempo competente, pode ser que apareçam ainda mais provas, 
porque sem elas eu nunca acusarei do horrendo crime de 
despotismo a qualquer dos mem; colegas. 

27 de abril de 1830, t. I, p. 20. 

N. &C. 

O Pe. Dias acabara de afirmar que se opunha à eleição de depu-
tados sobre os quais pairavam dúvidas de tendências absolutas. 

O Presidente da Câmara, Costa Carvalho, não admite a discussão 
levantada pelo Pe. Dias, de vez que ficara aprovado que, havendo dú-
vidas, adiava-se a discussão. Crescia dia a dia a desconfiança em relação 
aos sentimentos liberais de D. Pedro 1. A Câmara de Taubaté e outras 
haviam pedido a proclamação do absolutismo. O Pe. José Custódio quer 
esses documentos para dar o seu voto acerca dos ministros que não pu-
niam tais manifestações. 

30/2 FRANCISCO DE PAULA BARROS 

"Entendo que a dúvida sobre ter ou não, a renda ne-
cessana para ser deputado o Sr. Henriques de Resende, se 
pode desvanecer; porque sendo eu sacerdote, facilmente pro-
varia, que o ter 400$ de renda não é impossível; e se não 
abusasse da atenção da augusta Câmara, mostraria que por 
muitos ramos., de que o sacerdote lança mão, pode ganhar 
esta soma, porque o sacerdote prega, é capelão, cfiz missa, e 
pode além disso ser administrador dos párocos vizinhos, e ter 
outras. funções de festas, de que recebe emolumentos. No 
tempo em que eu exerci estas funções do sacerdócio sempre 
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ganhei para mais de 600$, e pa:r conseqüência não pode ha-
ver dúvida, que qualquer sacerdote ganhe 400$". 

27 de abril de 1830, t. I, p. 22. 

N.&C. 

Punha-se em dúvida a validade da eleição do deputado Venâncio 
Henriques de Resende, por não ter provado possuir renda de 400$ rs. 
por ano, como exigia a lei. Martim Francisco defende o diploma: "É 
um eclesiástico, morador de uma cidade a mais opulenta. Se ele subsistia 
lá, logo tem 400$ de renda." O Pe. Custódio Dias também acha des-
necessário vir o deputado mostrar suas rendas, para cada um saber suas 
faJtas: "Ele tem a renda de 400$, pois com menos disto não p<>deria 
passar decentemente; ponha-se a questão a votos." [ ... ] 

"As questões que ora se ventilam devem ser tratadas nas sessões 
ordinárias. Adiem-se esses assuntos para que a Câmara se possa ocupar 
de trabalhos mais proveitosos. Como já se acham reunidos deputados 
em número suficiente para a abertura da sessão imperial, informe-se ao 
Governo a respeito." Posto cm votação o parecer da Comissão de Po-
deres, foi o Pe. Henriques de Resende declarado deputado. 

30/3 JOSÉ MARTINIANO ,DE ALENCAR 

A lei que deve regular a Câmara é o Regimento Inter-
no da Casa, segundo a Consfr~uição. O Regimento manda que, 
quando há alguma escusa de um deputado, se oficie ao. Go-
verno para ser chamado o suplente: 

"Uma vez verificadas as ·escusas, do Sr. Cunha Matos e 
a minha, deve-se oficiar ao \Governo para chamar os suplen-
tes que estão na Corte. Não há nenhum inconveniente, antes 
nos aproveitaremos das luzes dos nossos ilustres colegas." 

28 de abril de 1830, t. l, p. 32. 

N.&C. 

Alencar funcionou como deputado até 1832, quando passou para 
o Senado. Cunha Matos, deputado por Goiás, exerceu o mandato com-
pleto. Eles renunciaram ambos pela representação de Minas Gerais, pro-
víncia pela qual tinham sido igualmenfe eleitos. Deviam ser, pois, con-
vocados os suplentes mineiros. O parecer mandando convocá-los foi 
aprovado; entraram assim na Câmara: Evaristo Ferreira de Veiga, em 
lugar de Cunha Matos, e João Antônio de Lemos, mais tarde barão do 
Rio Verde, em lugar do Pe. Martinianp de Alencar. 
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30/4 

30/5 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Apoiou o adiamento para dar tempo a que viesse a respnsta do ofí-
cio a fazer-se ao Governo em virtude do seu requerimento, para que re-
meta as felicitações. das Câmaras de algumas províncias pela demissão 
do Ministério transato. 

Além disso a Câmara ainda não está instalada, e como isso. seria 
necessário para a decisão da matéria, é inútil prolongar-s·e a discussão. 

29 ele abril ele 1830, t. I, p. 35. 

N.&C. 

Discussão sobre o parecer da Comissão sobre o diploma elo Sr. Lúcio 
Soares Teixeira de Gouveia que, como ministro, fora acusado de s.ub-
serviência e complacência com as Câmaras reacionárias. O Ministério 
fora mudado a 4 de dezembro de 1829, e Teixeira de Gouveia fora subs-
tituído pelo visconde de Alcântara, .João Inácio da Cunha. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

O Ministério passado procedera de modo "anticonstitucio-
nal e propenso a favorecer o Governo despótico, por atacar 
em todos os princípios a Constituição jurada". 

Eis por que requer que o Governo mande os ofícios ele felicitações 
feitas a Sua Majestade, remetidos por algumas Câmaras. Soubera que 
Sua Majestade dignara-se congratular-se por estes votos das Câmaras. 

29 de abril de 1830, t. I, p. 10. 

N.&C. 

O Pe. Custódio Dias é convidado. pelo Sr. Presidente a mandar à 
Mesa por escrito a indicação que na véspera enunciara - e é a seguinte: 

"Indico que se oficie ao Governo para que remeta a esta Câmara 
a cópia dos ofícios remetidos pelas Câmaras e Conselhos. de províncias, 
em que felicitaram a Sua Majestade pela demissão do pretérito Minis-
tério." 

Sua intervenção pretende justificar a indicação. Alcançando os mi-
nistros Lúcio Soares Teixeira de Gouveia e José Clemente Pereira, na 
s.ua opinião culpados por não terem repelido as manifestações das Cft-
maras em causa. 
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30/6 

30/7 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Quando exigira do Governo as cópias dos ofícios e felidtações não 
pretendera o.fendê-lo, e esperava que ele satisfizesse ao pedido nas sessões 
preparatórias. 

Agora, o tempo urge, e seria interessante que o Sr. Cle-
mente Pereira assistisse a alguma sessão preparatória para se 
defender de possíveis argüições que se lhe façam. 

Requer de novo se oficie ao ministro respectivo, para que envie as 
cópias exigidas. 

30 de abril de 1830, t. I, p. 43. 

N. &:C. 

O ofício do ministro do Império enviando os documentos solicitados 
chegou a 1.0 de maio de 1830. Foi encaminhado à Comissão. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó 

A força do Governo pôs em coação aquele colégio, o que 
muito prova contra o deputado eleito: 

"Como se poderá negar i.pn fato tão público acontecido 
no meio de uma assembléia numerosa, e de homens quase 
todos empregados? Como se nfio haviam encher de terror ven-
do uma força armada para os compelir a obedecer a uma 
Mesa feita por listas de algibeira? Além disso a repugnância 
desse juiz em aceitar a denúncia desse homem, dá a verda-
deira causa em como essa assembléia paroquial foi constran-
gida, e esta apuração de votos nã0; foi legal." 

Em face da coação havida, acha que se devem exigir novas decla-
rações ao Governo, para evitar o mesmo nas eleições futuras. 

Não havendo mais o teatro <la guerra naquela provínc4'l, 
é justo que se façam novas eleições. 

30 de abril de 1830, t. I, p. 47. 

N.&C. 

Discutem a validade da eleição da Província do Rio Grande de 
S. Pedro do Sul, por ocasião ela verificação do diploma do deputado 
eleito Salvador José Maciel, acusado de haver exercido coação sobre os 
eleitores, como antigo pr·esid'ente da província. 
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30/8 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

A questão da validade ou não das eleições no Rio Grande do Sul 
deve ser bem refletida . 

"Quatro vezes o Brasil tem procedido às eleiçõe,, de depu-
tados, e sempre nelas apareceram aquelas imperfeiçõi.:s que são 
indispensáveis entre um povo novo na vereda do ástema re· 
presentativo. No entanto, esta é a primeira vez em que se 
trata de anular em globo as eleições de uma província in-
teira." À ilustre Comissão de Poderes parecem válidas as elei-
ções, a alguns Srs. deputados, não. Quanto a uma das causas 
apontadas de não validade, isto é, a ocupação do inimigo no 
território da Província do Rio Grande, é preciso lembrar que, 
apesar daquela província ter tido parte ele seu território, ocupa-
do, a capital e vilas principais ~·empre estiveram livres ... 

"Logo, aquela ocupação <lo inimigo em parte do territó-
rio do Rio Grande, bem longe de obstar à libenlade d'as 
eleições e dar algum peso à primeira causa alegada, pelo. con-
trário só serve para tornar sem efeito igualmente a segunda 
causa: isto é, mos.tra a impossibilidade da concorrência do 
colégio que falta; pois estando o seu local feito presa do 
inimigo não podia ali ter lugar alguma eleição, mas é evi-
dente que os habitantes do local de cujo colégio se no;ta a 
falta, ou eles fugiram para o inimigo e a ele aderiram; e então 
não têm direito de serem aqui representantes, ou eles fugiram 
para o nosso lado, e então de certo concorreriam às eleições 
nos outros. co~égios da província." 

Quanto ao emprego de força armada, não compete à 
Câmara dos Deputad'os entrar no conhecimento elos negócios 
sucedidos nas assembléias primárias. 

A anulação elas eleições só pode se dar no caso de su-
borno, segundo a lei que regula de modo prático as eleições. 
É a mesma lei que diz ser a Mesa responsável pela decisão 
das dúvidas na ,entrega das letras. E que as dúvidas sobre 
os diplomas dos eleitores serão decididas nos colégios eleitorais. 

"Logo, vê-se que não nos compete averiguar o caso de 
que se trata." 

Lembra o. caso do Ceará, cujas eleições ·em 1826 ocorreram na épo-
ca da fome, da peste, do recrutamento. 

"Era quando centenas de meus desgraçados patrícios 
amanheciam mortos de fome e de peste pelas calçadas, e ruas 
da cidade e vilas mais populosas, que se tratara de fazer elei-
ções em presença de uma Comissão Militar e de uma força 
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armada mandada de província estranha." Nunca se pensou, 
entretanto, em anular aquelas eleições. 

É necessária uma medida legislativa que previna esses 
erros para o futuro. Não havendo coisa semelhante ainda, 
deve a Câmara se acomodar com as imperfeições como tem 
feito. 

Em lugar de se preocupar com as minúcias das eleições 
de uma província, elevem os representantes da nação se voJ-
tarem para seus mais graves problemas: a instrução pública 
ainda tão atrasada, o melhoramento das finanças, um código 
arranjado segundo as luzes do século e conforme às nossas 
instituições, privilégios a favo,r do desprezado agricultor, <lo 
rutista, do negociante, etc. - "Eis o que o Brasil deseja de 
nós; eis em que devemos empregar nossos momentos." 

Vota por que se reputem válidas as eleições do Rio Grande do Sul. 

1 de maio de 1830, t. I, p. 49. 

N.&C. 

A discussão das eleições é interrompida para ser lido um parecer 
da Comissão de Poderes. A Câmara declarou válidas as eleições no Rio 
Grande do Sul, na sessão de 2 de maio. 

30/9 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Opõe-se ao adiamento porque não é justo que deixem de ouvir as 
razões do Sr. José Clemente Pereira. 

"O nosso empenho é descobrir a mão oculta que tramou 
contra a Constituição e a libierdade." 

2 ele maio de 1830, t. I, p. 59. 

N.&C. 

Bernardo Pereira de Vasconcelos propusera o adiamento da discussão 
da l.ª parte do parecer da Comissão de foderes, sobre a eleição da Pro-
víncia do Rio Grande do Sul, na parte relativa ao Sr. Joaquim de Oli-
veira Alvares, até que a Comissão desse o parecer sobre o diploma do 
Sr. Clemente Pereira. Ambos membro& do Ministério anterior, eram 
suspeitos de atitudes antibrasileiras. O fe. Custódio Dias insinua que 
houve complot reacionário. Ele quer, provavielmente, alcançar 0 cha-
mado "gabinete secreto", dos validos do' Imperador. 
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30/10 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Sabe que existem pes.soas que traficam em sesmaria, pedem os títulos 
e nunca cultivam as terras. 

Opõe-se a que o Governo conceda sesmarias a quaisquer indivíduos: 

"Me oponho a que o Governo conceda estas sesmarias a 
quaisquer indivíduos, que depois de terem conseguido os tí-
tulos não cultivarem a terra pelo espaço de dois anos; pois 
não se devem dar sesmarias a homens fraudulentos, que que-
rem unicamente traficar com elas. 

7 de maio de 1830, t. I, p. 81. 
N.&C. 

Em discuss·ão a Resolução n. 86. A Resolução do governo cio. Prín-
cipe D. Pedro, de 17 de julho de 1822, pôs termo ao regime das ses-
marias no Brasil. Trata-se de projeto que autoriza o Governo a expedir 
cartas de confirmação das sesmarias concedidas legitimamente, antes de 
publicada a provis.ão do Desembargo do Paço, de 22 de outubro de 
1823, que estabelecera o final do sis~ema sesmaria!. 

O Pe. Custódio Dias envia a emenda: 
"Que o Governo não possa proceder às diligências, salvo mostrando 

os sesmeiro~ a sua posse e cultura." 
Houve uma completa alteração no conceito ele sesmarias no Brasil. 

De entrega de terras nã.o aproveitadas a pessoas capazes - conceito pri-
mitivo -, pas&ou-se à concessão pura e simples de títulos de propriedade 
das terras virgens. É o que leva Venâncio Henriques de Resende, na 
mesma sessão, a declarar: 

"O atual sistema de divisão de terras, entregues a quem não as sabe 
cultivar, em detrimento dos necessitados, colocou o povo do Brasil em 
um sistema efetivamente feudal" (1). 

30/11 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Sustenta sua emenda: 

"Sr. Presidente, a experiência tem mostrado que pessoas 
poderosas pedindo sesmarias nunca as cultivam, ainda d'e 
mais a mais lançaram fora dos terrenos pessoas que tinham 
cultura; que tinham grande valor." 

(1) Ver a respeito: COSTA PORTO: Estudo sobre o sistema sesmaria[. Recife. 
Imprensa Universitária, 1965. Ver também: RUY CIRNE LIMA: Pequena história 
territorial do Brasil. Sesmarias e Terras Devolutas. Porto Alegre. Livraria Sulina. 
2.ª edição, 1953. 
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Sustenta que é de muita necessidade que se suspendam as confir--
mações a todo.s aqueles que não tiverem cultura nos seus terrenos até 
o prazo de dois anos. 

Acha um dispêndio sucessivo, as cartas serem dadas pelo ministro 
do Império. 

"Finalmente estamos livres do Desembargo do Paço, e 
possa ele nunca mais aparecer; é contudo certo, que alguma 
coisa tem falhado, bem como proceder-se nas apelações quan-
do eram fora do tempo [... ]" 

Vota pela emenda. 

7 de maio de 1830, t. 1, p. 82. 

N. &C. 

Ver N. & C. precedente. 
O Desembargo do Paço foi suprimido com a cnaçao do Supremo 

Tribunal de Justiça. Era .antes Conselho Administrativo. Todas as emen-
das a favor da prorrogação das sesmarias foram rejeitadas. Ficou de pé 
somente a nomeação de uma Comissão para estudar o problema da 
concessãQ de terras. A lei de terras, porém, só vai aparecer em 1850. 

30/12 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Tem visto com horror a divsão que se tem feito das terras desde a 
descoberta do Brasil. 

"Os reis de Portugal nãp souberam como povoar este ter-
ritório, e distribuíam as trinta e mais léguas de terras a um 
só homem, este sistema em ponto menor tem sido seguido 
até hoje, e se dão terras a homens incapazes de as cultivar, 
privando.se delas os mais neçessitados, que podiam cultivá-las, 
por esta maneira o povo do Brasil está vivendo em um sis-
tema feudal efetivamente, não tem terreno em que ponha o 
pé." 

Em vista diss0t propõe uma emenda: 

"Se autorize o Governo para confirmar as sesmarias con-
cedidas, antes da provisão do Desembargo do Paço de 23, 
contanto que não excedam a uma légua de terreno em qua-
dro." 

7 de maio de 1830, t. 1, p. 84. 
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N.&C.  

Retira sua emenda logo depois. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS30/13 

Pretende apresentar à Câmara um requerimento. 

A Comissão nomeada na seE·são passada, após exame àos 
dois códigos de processo que haviam sido apresentados na 
Câmara, julgou-os imperfeitos. 

Acha de grande importância tratar-se deste objeto, 

"pois que temos muita necessidade do júri, sem o qual sem-
pre estarão em perigo as liberdades dos. brasileiros." 

8 de maio de 1830, t. I, p. 86. 

N.&C. 

Eis o seu requerimento: "Requeiro que o Sr. Presidente seja auto-
rizado para nomear uma Comissão de três membros para rever os có-
digos de processo, e emendá-los como julgar conveniente, apresentando 
quanto antes o resultado de seus trabalhos para ser discutido pela mes-
ma forma adotada para a discussão do Código Criminal. " O Código do 
Procesm Criminal vai ser aprovado um ano depois. O Código apre. 
sentado pelo ministro da Justiça, João Inácio da Cunha, visconde de 
Alcântara, merecera a desaprovação geral. Foi aprovada a nomeação 
da Comissão. 

30/14 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A jovem rainha de Portugal voltando ao Basil, não é 
mais infeliz d0i que sendo rainha de um povo escravo [... ] 

"Será possível que nós, descendendo de tão ilustres heróis 
como foram os portugueses, não tenhamos uma viva dor dos 
males desta nação?" O governo feminino não pode remediar 
esses males, porque ele é sempre também governado por 
homens. 

Quanto à parte da Fala elo Trono em que i>e diz que 
ele não abandona ou desampara sua causa, é bom lembrar 
que "o bem do maior número prevalece aos direitos da rainh:a 
de Portugal. " 
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Apresenta a emenda: 

"E lamentando as desgraças de Portugal a Assembléia se 
compraz de receber em seu seio benigno uma jovem, que 
sempre a considerava mais feliz no amor d'os brasileiros, que 
regressando a Portugal talvez para sucumbir às intrigas da 
Santa Aliança, da junta apostólica e da aristocracia." 

8 de maia de 1830, t. I, p. 88. 

N.&C. 

Explicou Martim Francisco em 10 de maio: "Voto de graças é a 
resposta sucinta à Fafa do Trono. É preciso tratar em particular de cada 
um desses objetos." 

Em discussão o I.0 parágrafo. 
O texto, da resposta à Fala do Trono para o qual é proposta a emen-

da é o seguinte: 

[ ... ] Lamentando por um lado a continuação das desgraças que de-
solam Portugal, que motivaram o regres·sa da sereníssima senhora D.ª 
Maria da Glória, sua jovem rainha, e a restituíram aos abraços paternais, 
e às saudades de todos os brasileiros, vem por outro lado exultar de 
prazer co1n a certeza de q uc a Lcrnura de um pai, e de um tutor soube 
ceder à sua palavra dada de não comHrorneter a tranqüilidade e inte-
resses do Brasil, ingerindo-o nos ncgóclos de Portugal, ingerência que 
seria sempre funesta à marcha progressiva do Império, e, qualquer que 
fosse o seu resultado, sempre contrária ao direito das nações [ ... )" 

30/15 JOSÉ CUSTóDJO DIAS 

"Reconhecemos quanto dispêndio se tem feito com en-
carregados de negócios tais como este que dizem que está em 
Paris e há de escapar por infelicidade nossa; o, que cumpre 
é que se reduza o número desses empregados postos em países 
onde o Brasil não lú de ter relações algumas, como por exem-
plo, a Rússia, etc. Que necessidade temos nós de mandarmos 
negociantes falidos como encarregados de negócios onde não 
temos relações algumas, e gastando desta forma dinheiros 
que nós não temos? [... ] "Nós não o temos, e quem não 
tem não troca esses. papelões, o melhor é não os mandarmos, 
porque até vão fazer um papel triste; negociantes falidos, 
homens sem crédito, inimigos da Constituição e outras coisas 
assim ... ]". [ 

8 de maio de 1830, t. I, p. 89. 
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N. &:C. 

O texto do voto de graças que dá aso ús cliatribes do Pe. Dias é o 
seguinte: "A Câmara dos Deputados lisonjear-se-há sempre com a inalte-
rabilidade das relações de amizade entre V. M. I. e os demais monar-
cas e Estados de um e outro hemisfério; clcs.cjara porém c1ue o Governo 
fosse ainda mais solícito em estreitar estes lacos com os novos estados 
da América, de que é parte integrante o ImpérÍo do Bra&il." É aprovado 
como estava. O Pe. José Custódio quer reduzir o Corpo Diplomático. 
Ataca especialmente o Encarregado de Negócios nos EUA, José cfe Araújo 
Ribeiro, depois visconde do Rio Branco, aliàs intelectual notável: "Quan-
do é que se me pode meter na cabeça que este fosse constitucional? 
Nunca." 

30/16 ANTôNIO MARIA DE MOURA 

Não apóia a 2.ª parte do parágrafo da resposta à Fala do Trono. 
Segundo a Constituição, uma das atribuições do Poder Executivo é fazer 
tratados de paz, aliança, comércio, etc. Por iss.o desaprova. 

Além disso, o restante do período sugere que ainda não 
temos tido a coragem para saber dos nossos interesses, já que 
os tratados nos têm sido prejudiciais. 

8 ele maio de 1830, t. I, p. 89. 
N. &:C. 

Trata-se do parágrafo: "Igualmente a Câmara elos Deputados fol-
gará muito que, nos tratados anunciados por V. M. I., a par dos inte-
resses do comércio e navegação, respire desassombrada a honra e glória 
do nome brasileiro; mas com.inta V. M. I. que a Câmara lhe faça a reS-
peit9sa observação de que <0.s tratados. de comércio são desnecessários ao 
Estado, que se acha no gozo pleno e legal ele comércio franco e livre, 
quase sempre prejudiciais ao país. mais fraco ou mais novo na caITeira 
das negociações." 

O Pe. Maria de Moura manda a emenda: "Proponho que se suprima 
no voto de graças no artigo em discussão o resto do mesmo artigo das 
palavras - mas consinta - até o fim -" 

É contraditado por Paula e Sousa: "Os tratados são a vergonha de 
todo o Brasil [ ... ] O Governo tem sido estúpido, tem cedido por fra-
queza." "O Governo violou a Constituição na maior parte dos tratados, 
[... ] tiraram-se tributos e se diminuíram, artigo este o roais importante 
porque a iniciativa é da Câmara [... ]" Igualmente, Bernardo de Vascon-
cel06 pronunciou-se contra a proposta do Pe. Moura. 

O parágrafo foi apoiado tal e qual. 
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30/17 JOSÉ CUSTúDIO DIAS 

Denuncia os abusos da liberdade d'e imprensa e fala da necessidade 
de uma legislação que evite es.tes excessos: 

"Devemos mostrar que esse incômodo da liberdade de 
imprensa vem de uma facção que se julgou autorizada, ou 
talvez apoiada pelo Governo, a atacar não só os membros da 
Câmara, mas a mesma fonna da Constituição jurada. Por 
abuso desta liberdade de imprensa, disse-se que era necessá-
rio acabar uma facção republicana e que para isso era ne· 
cessário recorrer ao absolutismo". 

10 de maio de 1830, t. 1, p. 97. 
N.&C. 

Discutia-se o § 6.0 da resposta à Fala do Trono, onde se lia: "Empe· 
nhada na manutenção da boa ordem e felicidade do Império, na extir-
pação dos abuso& da liberdade de imprensa e das ofensas feitas à mes-
ma liberdade; desejosa de pôr termo aos inumeráveis abusos que se têm 
introduzido na administração" etc. 

Existiu no Império uma extensa legislação sobre a imprensa, garan-
tindo-lhe liberdade, prevendo abusos e a penalidade respectiva. Reven· 
do-a, tem-se a impress.ão de que reinava, absoluto, o direito de expressão. 
1VJ0stra a história, no entanto, inúmeros casos de repressão e perseguição 
d'e jornalistas, revelando que a liberdade ele imprensa nem sempre teve, 
por parte de D. Pedro I, a necessária acolhida. Por outro lado, os jor-
nalis.tas também não faziam concessões, como. mostra Antônio F. Cos-
teio. "O primeiro Império e o período regencial foram, por excelência, 
a fase do pasquim [... ] que se identificava por seu espírito de combate, 
exteriorizado em linguagem agressiva e ineverente" (~. 

A intervenção se refere ao projeto-tj.e-lei que será aprovado em 20 de 
setembro de 1830 "sobre o abuso da liberdade de imprensa'', mais com-
pleta e mais perfeita do 1.0 Reinado. 

Dela se serviram amplamente o& jornalistas. Submetia-os a júris es-
peciais: um júri de acusação e um júri de julgação (sic) . 

Os juízes simplesmente presidiam e executavam as sentenças. 

30/18 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"[... ] Ainda maior abµso de liberdade de imprensa é 
quando o Ministério paga QU protege a quem escreve contra 
a liberdade nacional. 

(2) Ver: O Controle da informação no _fJrasil. Petrópolis. Editora Vozes, 1970. 

26 

http:impress.�o


"Já outro dia wlla rcpresc11l<1<Jío do Cear;'1, fazendo ver 
que lú aparecera uma facção, à testa da qual estava Joaquim 
Pinto Madeira. dizendo que S. ;\f. o Imperador queria ser 
absoluto, mas <1ueria que o povo º' fizesse e neste sentido 
tem escrito O Cruzeiro e O Amigo do Povo [ ... J (luem é 
ret!'ator do Brasileiro l111parci11!? Um substituto de João Maria 
da Costa, que se afirma protegido, como ele foi, pelo IVIinis-
tério. Portanto, S·e o Ministério ou o Governo de S. Majes-
tade continuar a pagar ou proteger a tais escritores, como o 
Brasileiro Imparcial, O Amigo <no Povo, O Cruzeiro, etc. [ ... ) 
não temos feito nada, ainda que tenhamos as melhores leis. 
O Brasileiro há de dar-lhe o mesmo pago que deu João Maria 
da 
tra

Costa escrevendo 
mas que por d s.e 

em 
urd

New York 
iam." 

e descobrindo todas as 

N.&C. 
10 de maio de 1830, t. I, p. 101. 

Continua a discussão do tópico sobre a liberdade de imprensa na 
resposta à Fala do Trono. A propósito da qual examina-se o surto de 
jornais reacionários da época. 

Havia no Cear;í um núcleo de políticos reacionários, favoráveis ao 
absolutismo. Mais tarde, vai ali criar raízes a sociedade secreta "Colu-
nas do Trono" e romper uma revo.Ita restauradora, chefiada por Pinto 
Madeira. O Pe. Venâncio alerta aqui, com anos de antecedência, a exis-
tência de um movimento doutrinário de extrema direita. 

João Maria da Costa foi um aventureiro português, dos mais arro-
jados pasquineiro.s do Rio. Publicava a Gazeta do Brasil, injuriando os 
deputados. Mereceu apoio financeiro de Francisco Gomes da Silva (3). 

O Pe. Venâncio explica logo a seguir sua intervenção, pela qual não 
pretendia coartar a liberdade de imprensa, mas denunciar a proteção que 
o Ministério garantia a escritos de tendências absolutistas. Note-se que 
a lei sobre liberdade de imprensa já fora aprovada pela Câmara e acha-
va-se no Senado. 

30/19 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Sr. Presidente, muita honra fez à Câmara dos Depu-
tados esta requisição feita pelo Governo na Fala do Trono, 
porque supôs filantropia nesta Câmara.'' 

10 de maio de 1830, t. I, p. 105. 

(3) Ver: OTAVIO TARQü1NIO DE SOUSA: A vida de D. Pedro 1. 3.ª edição. 
Rio de Janeiro, 1957, Vol. II, p. 271. 
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N.&C. 

Discussão da 7.ª parte do voto de graças·: "A Câmar.a tlos Deputados, 
confiada na filantropia nacional a favor dos emigrados portugueses. (li-
berais perseguidos pelo miguelismo) e ua benevolência e atividade do 
Governo em excitá-la sem a menor coação, reserva para o exame e apro-
vação da lei do orçamento a descoberta dos meio'S de coajuvá-lo privati-
vamente em benefício dos beneméritos." Segue-se uma referência à c0-
lonização para compensar a falta de braços. 

Refere-se à parte da Fala do Trono que diz: "Ao vosso cuidado e 
filantropia recomendo os emigrados portugueses, que, tendo, precedido 
e mesmo acompanhado a sua legítima rainha, se acham nes.ta Corte ca-
recidos de socorros." 

Alguns deputados discordam da resposta da Comissão (Rebouças, 
Carneiro da Cunha [... ]) por acharem que o Governo deveria reco... 
mendar, em primeiro lugar, socorro aos patrícios necessitados: sejam as 
vítimas das epidemias, ou os indígenas, etc. 

Finalmente foi aprovada com emendas da Comissão e do Sr. Castro 
Alvares no dia 11 de maio de 1830. 

30/20 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Justifica seu requerimento: 

''Requeiro que a Câmara peça ao Ministério da Guerra 
a cópia autêntica do aviso pelo qual mandou assentar praça, 
com todos os vencimentos, a três meninos recém-nascidos., do 
tenente-coronel encarregado da Polícia de Pernambuco, Fran-
cisco José Martins." 

12 de maio de 1830, t. I, p. 11~\: 
N. &:C. 

Era costume dos reis portugueses conceder aos filhos dos. militares, 
pertencentes a famílias tradicionais na carreira, o assentamento de pra-
ça aos filho~ menores. O Duque de Caxias, por exemplo, recebeu a es-
trela de cadete aos 5 anos de idade, em 1808. Estas tradições, evidente-
mente conflitantes com os princípios de igualdade estabelecidos na Cons-
tituição, duraram até o fim do regime, ainda que atenuadas. 

30/21 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Conhece a necessidade do ensinamento da religião cristã. Mas há ne-
cessidade de maior número de párocos, porque como há de ensinar em 
uma freguesia muito populosa um pároco que ordinariamente não co-
nhece os seus fregueses? 
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Acha que se deve ter maior cuidado nas pregações, uma vez que p 
ouviu dizer que há padres que têm pregado contra a Constituição: 

"Ora, quando se prega até contra a Con&tituição, o que 
se pode esper.ar da escola de tais padres? Eu tenho notícia 
que em uma província do Norte, as mulheres rasgaram a 
provisão de um vigário, que estava mandando ler, porque dis-
seram que este padre era da sociedade dos oolunas e que, por 
conseqüência, ia pregar contra a Constituição do Império 
[... ] "Eu já ouvi um eclesiástico dizer que a nossa Consti-
tuição era herética". [... ] "Reconheço quanto é necessária a 
religião católica, mas mostrarei que não convém no Brasil, 
ensinada desta maneira". 

13 de maio de 1830, t. I, p. 120. 

N.&C. 

Discussão do parágrafo do voto de graças que dizia: "Quanto aos 
princípios da religião e preceitos da moral cristã, primeira barreira 
contra os transbordamentos do crime e base da educação da mocidade, 
principal incumbência dos párocos para isso estipendiados, já a lei pro-
videnciou que fossem ensinados nas escolas primárias; e por isso espera 
a Câmara que o Governo a faça executar." 

30/22 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

O ministro passado sustentou que tinha feito quanto po-
dia para haverem escolas, e até de pessoas. femininas, e mos-
trou que se tinha aplicado neste negócio. "Eu não louvarei 
estes atos s.em que desconfie dele." 

Quanto a dizer que a instrução pública devia principiar 
pela Bíblia, acho pouco viável [ ... ] "Os prelados mais dignos 
de o serem têm feito Compêndios, não alterando a doutrina 
cristã porque ela é inalterável, mas resumindo-a." 

Na respasta à Fala do Trono deve-se dizer que a Câ-
mara pode fazer a lei para castigarem os párocos que não 
cumprem com suas obrigações. e que se ocupem em atacar as 
pessoas constitucionais. 

13 de maio de 1830, t. I, p. 121. 

N.&C. 

Ainda a propósito da discussão do voto de graças. 
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DIOGO 1\NTôi\IO FEIJó30/23 

"[ ... ] Não me parece muito confonne à Constituição 
que tem considerado os princípios da tolerência, o ensinar 
nas. escolas os dogmas d'a religião Católica Apostólica Roma-
na. Essas escolas privam os pais que julgam que seus filhos 
ainda não es.tão no estado de escolher uma religião; e não 
estou bem lembrado se css.a lei manda ensinar os princípios 
da religião católica ou ~e manda ensinar os princípios da 
moral cristã; por isso que são princípios de Direito Natural 
que convêm a todos os estados. e a todas as religiões; eis aqui 
por que eu digo que não se deve obrigar por força a que 
se aprenda uma religião que n::io querem. Ora, estes prin-
cípios de moral cristã que estão determinados pela lei é que 
se ensinam, e de certo o Governo podia fazer pôr isso em 
prática, porquanto o Governo, quando, os. mestres não satis-
façam a lei, tem autoridade para os suspender [ ... ] 

"[... ] Falemos dos párocos e sem sair da Corte quais os 
atos religios.os que aqui aparecem? Eles são mui patentes; 
vemos o bispo que tem a obrigação de correr o seu bispado 
e pregar os princípios ela religião, não sair da Corte senão 
raras vezes; vemos os párocos e pelados brilhar só com ser-
mões eloqüentes, quando a obrigação do.s párocos não é só 
administrar o Sacramento, mas instruírem o povo na religião, 
mas nós não vemos senão sermões que servem só de excitar a 
admiração do orador, e não para instruir ninguém, e entre-
tanto a nação não está gastando somas de dinheiro em pagar 
esses homens, senão para cumprirem com seu ofício; não se 
pagam emolumentos, não se têm os povos. como tributados de 
boa vontade par.a que eles, párocos, cumprissem com os seus 
deveres." [ ... ] 

Desde D. :Maria I se mandara ensinar nas escolas 0 ca-
tecismo de Montpellier. "Será que o ministro queria que nos 
metamos na autoridade da Igreja, estabelecendo qual há de 
ser o catecismo melhor e mais conforme?" 

12 ele maio de 1830, t. I, p. l~l. 
N.&C. 

Feijó respondia ao m1mstro Calµ10n que afirmara não ter o Go-
verno meios para fazer executar a lei obrigando ao ensino religioso nas 
escolas. É Feijó, um sacerdote católicp, que levanta na Câmara objeções 
ao ensino religioso nas escolas públicas. O problema passaria por mui-
tas vicissitudes, na história da legislação brasileira. 

O ensino religioso deveria ser dado nas Igrejas, pelos párocos. O 
deputado paulista defende assim, com um século de antecedência, o qu( 
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chamaria mais tarde a esta escola neutra. O fato é mais rnrprecndentc 
quanto ele era deputado por um povo que ele sabia ser na sua totali-
Jade da Igreja católica, religião oficial do Estado.. 

Sem entrar nos debates que este tema suscitaria entre nós, notamos 
apenas que a conclusão de Feijó não decorre necessariamente de sua pre-
missa de tolerftncia. Esta conduziria antes à conclusão de que se ensi-
nassem v~trias religiões, conforme o desejo dos pais, ou de que não 
fossem obrigados a assistir às aulas de uma religião os filhos de pais que 
não a professas.sem. 

O catecismo de MontjJâlier, ou melhor, Inslrttctions gd11érales de 
catéchisrne, oú l' on explique en abrégé fHll' l'Ecritur.e sainte et par la 
tradition, l'histoire et les dogmes de la religion, la moralc chrdtinnc, lcs 
sacrements, lcs jnii:res, les ccrdinonies et [es usagcs de l' Eglise, imprimées 
par ordre de messire Charles ]oachim Colbet, évêque de :Montpellier, 
figurava no índex desde 1721 de autoria de François-Aimé Pouget. 

Isto não impressionaria os bispos brasileiros. Desde 1813 o bispo 
do Rio de Janeiro, aliás correto e piedoso, respondendo ao Núncio Apos-
tólico Caleppi, pusera em dúvida a autoridade d'as Congregações roma-
nas na fiscalização dos livros de texto dos seminários portugueses (4) . 

Note-se que a rainha D. Maria foi, de todos os soberanos portugue-
ses, o que menos amargurou a Santa Sé. Cândido Mendes atribui-lhe o 
não ter havido uma franca declaração de cisma. 

30/24 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Disse-se que o catecismo de Montpellier não era adapta-
do às nossas circunstâncias. "A religião católica romana é de 
todos os tempos e para todos os homens." 

Além disso, os párocos estão submetidos a muitas leis a 
que estão sujeitos, canônicas ou não. "O Governo é que não 
cumpre com os seus deveres, o pároco pode ser sentenciado 
não só meramente por penas eclesiásticas, mas até por penas 
civis." 

Quanto às escolas aos domingos, são os párocos obrigados 
a pô-las em prática, mas não é o que vemos. 

12 de maio de 1830, t. l, p. 122. 
N. &C. 

Fora ainda o mnustro Calmou que, em resposta a Feijó, fizera a 
afirmação sobre o catecismo de Montpellier. 

(4) HILDEBRANDO ACCIOLY: Os primeiros núncios no Brasil. São Paulo. 
Editora Ipê. 19,19, p. 86. 
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É eHranho que ninguém conteste tão grave acusação feita aos pá-
rocos. Devia ser, pois, fato notório. O deptua<lo Castro Alvares, do Rio 
de Janeiro, chega a dizer "Quando eu lia teologia moral, aprendi que 
os párocos que deixassem certo número de domingos sem explicarem a 
dnutrina cristã tinham pena de suspensão segundo o concílio, segundo 
o direito eclesiástico. Portanto, neste caso, se os pároco.s não têm feito 
o seu dever não havia mais que ao Governo mandar ao bispo que pu-
sesse em execução a lei eclesiàstica." Bernardo Pereira de Vasconcelos 
distingue as es.colas domingais (sic) , de obrigação dos párocos, do ensino 
da moral cristã nas escolas públicas. A isto é que se refere o voto de 
graças. 

Foi aprovado o parágrafo redigido pela Comissão, tal e qual. (Ver 
N. & C. à intervenção do Pe. Custódio Dias de 12 ele maio) . 

30/25 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

A evidência demonstra que não é preciso suprimir o ar-
tigo. A Fala do Trono é peça ministerial, e como tal vem só 
sustentar sua emenda. 

Quando a Câmara recomenda ao Ministério, em sua res-
posta à Fala do Trono, a observância das. leis e da Constitui-
ção, é ao chefe do Poder Executivo, e é de alguma maneira ao 
Ministério, que está sob, sua subordinação, que ela se dirige. 

"Portanto, quando tivermos de fazer avisos ao Governo, 
serão recomendações, serão lembranças; súplicas serão quan-
do esta Câmara tiver de se dirigir ao poder Moderador." 

Por isso manda a emenda de supressão da palavra "súplica". 

13 de maio de 1830, t. l, p. 130. 

N. &:C. 

Discussão do penúltimo parágrafo do voto de graças, aprovado sem 
emendas: "Suplica a V. M. I. que :procure legalmente comprimir as fac-
ções exageradas. que têm arrastado p Brasil até a borda do abismo, já da 
anarquia, já do despotismo que o têm sacudido sobre um mar tempes-
tuoso de ,_folorosas ansiedades e medidas transitórias." O ambiente só 
se compreende ao ler os discursos do deputado Lino Coutinho denun-
ciando a grande trama reacionária prgani2lando-se no Bra~il em torno das 
sociedades das Colunas do Trono, chamadas. partido colunático. É pre-
ci~o que o Govemo de S .M. faça acabar de uma vez com este partido 
anárquico". "Tão réu é aquele qqe quer revoltar para fazer uma anar-
quia ou uma república como aquele que quer suplantar a Constituição 
e criar o absolutismo." 



30/26 ANTôNIO JOÃO DE LESSA 

Apresenta um pedido de informações: 

"Requeiro que se peçam ao Governo os esclarecimentos 
que estejam ao seu alcance sobre a colônia suíça de Nova 
Friburgo, sua dotação, rendimentos, despesas, estado atual da 
sua administração, títulos territoriais e tudo o mais que pelos 
Ministérios do Império, Estrangeiro, ou Guerra, possa eluci-
dar a Câmara sobre este artigo". 

15 de maio de 1830, t. I, p. 147. 

N.&C. 

O Pe. Lessa era natural de Cantagalo, Província do Rio ele Janeiro, 
cidade para onde afluíam muitos imigrantes suíços instalados em 1823 
na fazenda elo Morro Queimado, hoje Nova Friburgo. Os inícios dessa 
colonização, sob os auspícios ele D. João VI, tinham sido difíceis e mui-
tas famílias desceram para a& terras mais baixas de Cantagalo, ond'e 
vieram a prosperar com a cultura do café (s'). 

30/27 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Propõe a redução dos efetivos do Exército, o qual consome grande 
parte das rendas públicas. 

18 de maio de 1830, t. 1, p. 167. 

N.&C. 

De fato, o Exército foi reduzido, sendo que em 1831 não atingia 
10.000 homens. O Governo valia-se da convocação da Guarda Nacional, 
quando neces&ário. Discutia-se um projeto de Antônio Ferreira França 
nesse sentido. 

30/28 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta um projeto-de-lei pelo qual fiquem abolidos os capnacs-
mores, comandantes de distrito.& e corpos de ordenanças, criando-se uma 
guarda cívica, debaixo da autoridade dos juízes de paz. 

(5) \'cr a respeito: Martin Nicoulir1: La genese de Nova Friburgo. E111igratio11 
et colonizatio11 misse au Brésil. Fribourg. Editions Univcrsilaircs, 1973. • 
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N.&C. 

Em discussão o parecer da Comissão de Poderes favorável à diplo-
mação do deputado eleito pela Província do Rio Grande do Sul, Salva-
dor José Maciel. Feijó, o Pe. Alencar, Holanda Cavalcante e Batista 
Pereira foram dos poucos que tomaram a defesa ostensiva de Salvador 
José Maciel. Era este português de origem, naturalizado brasileiro. 
Fora presidente da Província do Rio Grande do Sul de 1826 a 1829. 
Reconhecido o seu diploma de deputado esteve na Câmara de 1830 a 
1833. Veio a ser mais tarde ministro da Marinha e ministro da Guerra. 
Morreu em Campos, RJ, em 1853. O parecer da Comissão foi aprovado 
por 40 votos contra 38 (Anais, I, 207). 

30/30 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Este homem está preso; "e ainda havemos adiar este ne-
gócio unicamente por formalidades? Então melhor é que as 
partes. não façam queixas a esta Câmara". 

22 ele maio de 1830, t. l, p. 1Y7. 

N.&C. 

Parecer sobre Egídio ela Costa Alvarenga, proprietário .na Província 
do Piauí preso sem culpa formada desde 1825 por ordem do barão 
de Parnaíba, presidente da província, como perturbador da ordem pú-
blica. 

A Comissão, composta por Antônio Feijó, José Martiniano de Alen-
car e Ernesto Ferreira França apresentara parecer: O parecer da Comissão 
foi aprovado (Anais, l, 198). O barão de Parnaíba era Manuel de Sousa 
Martins, natural do Piauí, onde lutara pela Independência. Governou 
a província de 1823 a 1843, com breve interrupção precisamente nos anos 
de 1829 a 1831. Pesavam sobre ele acusações de violência na i·epressão 
dos "balaios" do Piauí. A ele parece aludir Lino Coutinho quando ex-
clamava: "Oh! Sobre esse homem têm aparecido aqui grandes coisas! 
(Anais, I, 197). 

30/31 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

A Comissão "teve só em vista esclarecer a Câmara e emi-
tir sua opinião sobre a questão de fato, isto é, se o Sr. Maciel 
tinha ou não conspirado centra a Independência do Brasil." 

A Comissão nada encontrou contra o Sr. Maciel: "Ne-
nhum documento, nenhum testemunho, nenhuma prosa, na-
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da, nada, e se há alguma palavra que indique menos que na-
da, poderei usar dela." O que se aponta contra ele são mera~ 
sus·peitas. Chegou-se ao ponto de se produzir a engenhosa 
idéia de que a Bahia não era território brasileiro e sim Cas-
telo português, e sendo .assim o Sr. Maciel não estava no 
Brasil por ocasião da Independência! 

Quanto ao soldo que o Sr. Maóel recebeu na Bahia, não. vê como 
poderia ter agido de outra forma: 

"Seria necessário decerto que dis.sesse formalmente, eu 
não quero ser mais português, quero seguir a Independência; 
e qual seria o resultado? Mandarem-no fuzilar seguramente." 

Não vê como se possa condenar um homem com base simplesmente 
em suspeitas. 

"Deceremos nós, Sr. Presidente, poT boatos, por eloqüen-
tes palavras e bonitos discurws fazer cair por terra de um 
só golpe de pena a fortuna <le um militar velho, que tendo 
tantos anos de residência no Brasil, ficaria hoje sem soldo, 
sem repartição, e até sem pátria? Seria, ao. meu ver, o cúmulo 
da injustiça, e grande pesar para esta augusta Câmara." 

22 de maio de 1830, t. 1, p. 206. 

30/32 ANTÔNIO MARIA DE MOURA 

Apresenta, juntamente com os padres Antônio João de Lessa e José 
Bento Leite Ferreira de Melo parecer da Comissão Eclesiástica, acerca 
de um ofício do ministro da Justiça, de 7 de maio de 1830, remetendo 
cópia do decreto de 30 de maio de 1829, pelo qual se elevou à categoria 
de capela curada a capela simples de N. S. Mãe dos Homens, no arraial 
do Turvo, Minas Gerais, tendo para isso precedido informação do bispo, 
que aplicava por côngrua ao capelão o& direitos de estola, fazendo a 
divisão do território do curato. A Comissão, embora convencida da uti-
lidade e talvez necessidade do curato, reconhece que a criação dele e de 
uma nova freguesia não difere senão no nome. Persuade-se que o de-
creto é anticonstitucional, pois que, segundo o art. 15, § 16 da Consti-
tuição do Império, só à As.sembléia Geral compete criar novos empregos, 
e a criação de um curato é certamente um novo emprego. Acresce que 
a prática de marcar para côngrua dos capelães os rendimentos da admi-
nistração é abusiva, pois abre porta a extorsões dos tais direitos de es-
tola, sobre os quais tantas vezes os povo!> se têm queixado. A Comissão 
prepara um parecer a esse respeito. 
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Conclui pela suspensão <lo decreto, pela remessa dos papéis do Con-
selho Geral de Minas Gerais, para que este se pronuncie e submeta o 
caso à Assembléia Geral ficando entretanto ao cuidado pas.toral do bispo 
diocesano as providências para que os povos de Turvo não padeçam 
falta de socorros espirituais. 

24 de maio de 1830, t. l, p. 210. 

ANTôNIO MARIA DE MOURA30/33 

Apresenta, juntamente com os padres José Bento Leite Ferreira de 
Melo e Antônio João de Lessa parecer da Comissão Eclesiástica acerca 
de uma petição do vigário do· Pilar, Rio Grande do Norte, pedindo auxí-
lio para restaurar a Igreja arruinada. Pede à Comissão de Fazenda que, 
à vista do orçamento, aprecie o reparo necessário. 

Pelo que toca a alfaias, julga dispensáveis resplendores de ouro, quan-
do os tem de prata, assim como outros ornamentos 

"porque todas estas cousas não são necessárias para conser-
vação do culto externo, mas tão somente servem para que ele 
se faça com mais aparato e talvez com um luxo bem contrá-
rio ao espírito de simplicidade que deve reinar na religião 
que professamos." 

24 de maio de 1830, t. 1, p. 210. 

30/34 ANTôNJO MARIA DE MOURA 

Apresenta juntamente com Aureliano Coutinho e José: Correia Pa-
checo e Silva, membros de uma Comissão especial, parecer favorável à 
mudança da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto para o Hospício 
da Terra Santa. 

"A Comissão achando que aquele hospício, como os de-
mais religiosos, não faz atualmente avultar o catálogo dos 
bens nacionais (sic) não deixaria de parecer um ato atenta-
tório do sagrado direito de propriedade qualquer medida le-
gislativa que porventura tendesse a fazer outro uso e emprego 
daquele hospício contra a vontade do religioso que o possui, 
não sendo em conforrmidade com a lei de 9-IX-1826." Mas 
só um religioso habita o hsopício, construído à custa de es-
mola de seus cidadãos, que o destinaram para um fim que 
já hoje se não preenche. 

Tratando-se do interes.se geral, opina pela mudança. 

26 de maio de 1830, t. l, p. 231. 
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N. &:C. 

A lei de 9-IX-1826 marcava os casos áe desapropriação por utilidade 
pública. As ordens religiosas estavam proibidas de ter casas em Minas 
Gerais. Os franciscanos conseguiam somente manter pequenos hospícios 
nas cidades para recolher esmolas para a Terra Santa, habitados por re-
duzidíssimo número de religiosos, sempre de passagem. A Comissão jul-
ga legal a apropriação simples de um bem considerado "nacional". 

30/35 DIOGO ANTôNIO FEI.Jó 

Já em 1826 propusera um projeto-de-lei para regimento dos presi-
dentes de província, que já foi à Comissão. 

Renovou o mesmo projeto, alterando algumas coisas, porém sua 
matéria é a mesma e é uma lei regulamentar. 

"Sr. Presidente, há 5 anos que estamos organizados sem 
termos feito uma lei regulamentar, talvez das mais necessá-
rias: os presidentes são verdadeiramente absolutos; e essa lei 
que existe convém abolir-se." 

Sugere que seja seu projeto impresso para entrar em discussão. 

26 de maio de 1830, t. 1, p. 236. 
N. &:C. 

Feijó acabara de enviar à Mesa cópia de seu projeto, em 16 artigos, 
regulando as atribuições dos presidentes áe província. 

Feijó volta a defender seu projeto atacado por Luiz Cavalcanti e 
por Antônio Rebouças, segundo o qual a lei que o projeto de Feijó 
pretende substituir, era boa se fosse bem executada. Feijó pede urgên-
cia para a dicussão do S·eu projeto. Aprovada a urgência, o projeto 
passou à 2.ª leitura e decidiu-se fosse nomeada uma Comissão Especial 
para examiná-lo. 

30/36 DIOGO l\NTôNIO FEIJó 

Aquilo que não quer para si, também não quer para os outros. A 
Comissão não defende a sua causa, mas a da Câmara, e vê que 

"se não se provar qu~ a lei das eleições não nos obriga a es-
pecularmos se ele terµ os quesitos que ela exige, decerto que 
o Sr. Clemente Pereira não poderá deixar de entrar nesta 
Casa." 
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Como saber se este homem tem zelo pela causa tlo Brasil? 
Não se pode julgar também com base cm simples suspeitas. 
"É necessário portanto conhecermos que esta lei não potle neste 
artigo ser considerada como um preceito; e se é preceito, é 
unicamente para os eleitores. Eles são respons;iveis por te-
rem votado naquelas pessoas que não têm as comliçôes exigi-
das pela lei, e nós unicamente conhecemos se essa eleição 
está em regra. " 

Nunca apareceu um Sr. Deputado que apresentasse fa-
tos, e não apenas conjeturas. "Logo, pode-se mui bem dizer 
que são rumores vagos, e o Governo não seria obrigado a 
arrancar fora da presidência a semelhantes homens só por-
que se diz são maus homens." 

Não vê por que só esse ministro deve carregar com a culpa de não 
haver lei de orçamento; todos deviam ser criminosos. E quanto a chamá-
lo traidor da pátria, quem o faz deve necessariamente ter que justificar 
a acusação. 

"Ora, se nós quisermos entrar em suspeitas, qual seria 
mais :mspeitoso do que o atual Ministério? Eu não suspeito 
dele: mas se os fatos praticados pelo atual Ministério o fossem 
pelo Sr. Clemente Pereira, julgo que ele até seria apedre-
jado". 

Julga que ele era inimigo elo absolutismo, e o que ele desejaria era 
uma mudança na Constituição. 

"A vista concluo que o Sr. José Clemente Pereira como 
ministro não se pode negar que foi péssimo, basta lembrar 
a maneira com que ele prostituiu as honoríficas recompensas 
dignas só dos beneméritos, mas apesar de reconhecer no ex-
ministro muitos delitos, todavia não vejo suficientes meios 
para não ter assento nesta Câmara, pois assevero que não 
existem nele crimes que o possam constituir inimigo da pá-
tria, ainda que ache nele imensos crimes de responsabilidade, 
porém como não está na conformidade da Constituição, não 
se pode negar assento, e Deus nos livre que passe semelhante 
precedente, porque então nenhum de nós estava seguro." 

29 de maio de 1830, t. I, p. 269. 

N.&C. 

Em discussão o parecer da Comissão de Poderes sobre a eleição para 
deputados de Jo~ Clemente Pereira e Joaquim de Oliveira Alvares. 



Feijó se opõe aos deputados Muniz Baneto, Xavier de Carvalho e An-
tônio Rebouças que impugnavam com veemência o reconhecimento da 
eleição. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS30/37 

Sua razão o obrigara a fazer este sacrifício de atacar uma pessoa, 
mas a lei não é meramente conselho, porém preceito. Embora não tenha 
documentos escritos (aliás solicitara do Governo que remetesse todos 
aqueles que tivesse, para que não se presumisse ser sua opo,,ição baseada 
só em suspeitas), tem a lei que só diz - não pode ser eleito o que tiver 
a menor sombra de suspeita contra. 

O diploma deste deputado não pode ser verificado por-
que quando os eleitores o nomearam não tinham presentes 
os atos posteriores feitos nes.ta Câmara. Basta exemplificar 
com o ato dele mandar exercer a presidência na Bahia o vis-
conde cfe Camamu. 

Bastaria também a recusa do Sr. Clemente Pereira em 
apresentar as atas do Conselho de Estado pedidas pela Câ-
mara para ele não poder vir tomar assento. 

"Este homem é inimigo elo Brasil, este homem protegeu 
e empregou a pessoas não só sem talentos e virtudes, mas 
até proscritas pela opinião pública e talvez criminos·as, e quem 
ajuda ao malvado é ainda mais perverso". 

Opõe-se à concessão do diploma a Clemente Pereira. 

29 de maio de 1830, t. 1, p. 270. 

N. &C. 

Vsconde de Camamu (José Egídio Gordilho Veloso <lc Barbuda), 
militar e político brasileiro, n<,Lsceu no Rio Grande do Sul em 1787. 
Em 1810 foi transferido para a Bahia, no posto de tenente da Legião 
de Caçadores. Em 1817 ajudou a reprimir a Revolução Pernambucana, 
tendo atuado em Alagoas. Colocou-se ao lado de D. Pedro I na Procla-
mação da Independênca, seguinçfo para a Bahia no desempenho de im-
portantes comissões. Foi grande do Império, ocupando o cargo de go-
vernador das armas da Província da Bahia até 1825. Foi nomeado pre-
sidente da Província do Rio Grande de São Pedro, posto que exerceu 
até 1827. Morreu assassinado na Bahia, em 1830, quando exercia o cargo 
de presidente da província. 
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30/38 JOSf: lVlARTINJANO DE ALENCAR 

Pergunta primeiro se a Cúmara pode repudiar um deputado eleito, 
não estando encravado em algumas das exceções marcadas na Consti-
tuição. Parece-lhe que não, porque 

"uma vez estabelecido o código fundamental de uma nação, 
nenhum poder, nenhuma autoridade pode estabelecer lei que 
esteja em oposição à doutrina desse mesmo código". 

Na Constituição não h;í um só artigo no qual possam se 
apoiar os deputados favoráveis à interdição elo deputado 
eleito. 

A lei das instruções, único apoio daqueles Srs. Depu-
tados, diz que uma lei regulamentar marcarà o modo prático 
das eleições e o número de deputados que o Brasil deve dar. 
Portanto, competia ao ministro dizer apenas o como se de-
viam eleger, e não aconselhar os eleitores a votarem apenas 
em pessoas instruídas, como ocorreu. Trata-se de um abuso, 
porque significa coarctar a liberdade do voto, única cm que 
se firma todo o sistema representativo. 

Mas indaga: 

"deveremos nós excluir a um eleito para a representação na' 
cional por simples suspeita de ter incorrido em qualque'l 
desses crimes? Cuido que não." 

Todas as suspeitas do mundo não podem fazer padecer 
a honra, a vida e a fazenda do cidadão "só o processo orga-
nizado conforme à lei é que o deve prejudicar." 

Quanto a saber se mesmo os fatos produzidos contra os dois eleitos 
podem induzir suspeitas de quererem derrubar o sistema constitucional. 
concorda com o parecer da Comissão de que foi péssimo o Ministério 
dos Srs. Clemente Pereira e Oliveira Alvares [ ... ] 

Nem a Comiss·ão defendeu os dois senhores, e Deus me 
livre que eu me pusesse na defesa deles. Eu defendo a jus-
tiça e o decoro desta Câmara. Malditos devem ser aqueles 
que neles votaram ou quem os deseja para deputados·; po-
rém, Sr. Presidente, maldições não devem merecer aqueles 
que desejando fazer justiça imparcial querem dar a Deus o 
que é de Deus e até ao próprio diabo o que é do diabo. 

1 de junho de 1830, t. I, p. 278. 



N.&C. 

José Clemente Pereira, português de origem, mag-istrado, foi Juiz de 
Fora de Niterói, e, em seguida, do Rio. Nc~·sa qualidade presidiu o Se-
nado da Câmara da cidade e foi orador no episódio do "Fico". Daí 
por diante opôs-se aos Andradas e foi pcrsep;nido. 

E, em 1827, foi ministro do Império, enquanto era ministro ela 
Guerra Joaquim de Oliveira Alvares. Ambos sofreram fortíssima opo-
sição. Chegou-&e à denúncia dos ministros. Oliveira Alvares foi acusado 
de criar uma Comissão Militar em Pernambuco em 1829, em plena vi-
gência da Constituição. Salvou-se por poucos votos. Era português de 
nascimento. 

Acerca de José Clemente Pereira será bom acrescentar que foi dedi-
cadíssimo provedor da irmandade da Misericórdia. Sua viúva recebeu 
por isso o título de condessa da Piedade. 

O Pe. Alencar foi ultraliberal. Tomou parte nas revoluções nor-
destinas de 1817 e 1824. Mais tarde abandonou o sacerdócio. O filho, 
o romancista e escritor José de Alencar, foi conservador, a favor de D. 
Pedro I e contra a emancipação dos escravos. 

Depois de discutir as possibilidades constitucionais de excluir da 
Câmara deputados eleitos, acha que os dois não podem ser expulsos. 
Segue, com isso, a liderança <lo liberal Evaristo da Veiga que, na ocasião, 
pronunciou um dos mais importantes discursos de sua vida parlamentar, 
distinguindo o juízo pessoal acerca de um homem do seu direito à eleição. 

30/39 DIOGO A.NTôNIO FEIJó 

Acha que o que se exige elo deputado, saber, virtude, patriotismo 
e não ter a menor ou mais leve sombra de suspeita, não pode ser lei, 
e se fosse seria injustíssima, porque se opunha à Constituição do Impé-
rio. A Constituição definiu os direitos que tem o cidadão, e todo o 
indivíduo que possui as condições exigidas por ela, está hábil a ser depu-
tado. Qualquer lei que exigir mais condições do que aquelas que marca 
a Constituição, é uma lei injusta. 

"Eu creio que não há país nenhum no mundo, por 
mais bárbaro que seja, que condene um homem só por le-
ves sombras de suspeitas, esta lei seria inexeqüível, porque 
não pode haver um homem com virtude, saber, patriotismo 
e que não tenha leves sombras de suspeita, porque se um 
tem saber, falta-lhe a virtude, se tem virtude, falta-lhe o pa-
triotismo; se tem tudo isso, pode ter sombras de suspeitas". 

2 de junho de 1830, t. I, p. 299. 
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N.&C. 

O debate gira ainda em torno do caso de Clemente Pereira e de 
Oliveira Alvares. A argumentação de Feijó baseia-se num raciocínio 
constitucional: a Constituição exigia dos deputados "virtude, saber e pa-
triotismo"; não exigia que fossem homens sem sombras de quaisquer 
suspeitas. O deputado paulista não se preocupa em investigar se os dois 
deputados eleitos tinham virtude, saber e patriotismo; firma-se apenas 
no ponto que a poposta de cassação apoiava-se em meras suspeitas. 

Na sessão do dia seguinte, 3 de junho, o Pe. Venâncio Henriques, 
no entanto, ataca indiretamente a Feijó, votando contra o parecer da 
Comissão, "que quer garantir assento na Câmara a deputados que ten-
dem para o absolutismo." 

:l0/'10 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Quanto ao argumento favorável ao parecer da Comissão, de que a 
questão é de direito, se a Câmara pode decidir este negócio, espanta-lhe 
o escrúpulo com que alguns deputados arrazoam que a Câmara em suas 
atribuições há de cometer alguns abusos, 

"como se esta Câmara fosse composta de homens selvagens do 
deserto que não têm outros ditames mais do que as primeiras 
inclinações de seu coração e caprichos [ ... ]" Como se não 
competisse a S. M. o Imperador o direito Constitucional de 
dissolver a Câmara! [... ] 

Além disso, diz-se que os colégios eleitorais não tinham 
conhecimento dos fatos posteriores: "é por esta mesma razão 
que esta Câmara deve tomar conhecimento". 

Também parece-lhe gratuito dizer que as condições de elegibilidade 
não existem na Constituição, porque as Constituições devem mesmo con-
ter apenas alguns princípios dogmáticos, sendo 0 , voto desenvolvido em 
leis regulamentares. 

Vota pois. contra o parecer da Comissão. 

2 de junho de 1830, t. 1, p. 301. 

N.&C. 

Refere-se ao caso dos Srs. Clemente Pereira e Oliveira Alvares, já 
citados anteriormente. 
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30/41 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Estou convencido que o ato ele excluir ao Sr. Clemente 
Pereira é um ato arbitrário e verdadeiramente despótico. Vo-
to contra ele, e sempre o chamarei despótico, até que a maio-
ria da Câmara decida o contrário desta minha opinião." 

Há dois fortes argumentos a seu favor: o direito sobe-
rano dos eleitores, assegurado pela Constituição, de votarem 
em que lhes aprouver, e a falta de lei que autorize a Câ-
mara a excluir aqueles que pela votação adquiriram o di-
reito de entrarem neste recinto. 

Nada foi dito que contrariasse esses argumentos, e os 
fatos contra o Sr. Clemente Pereira alegados, não têm força, 
são frívolos. 

2 de junho de 1830, t. I, p. 303. 
N. &:C. 

Foi afinal aprovado o parecer da Comissão wbre os Srs. Clemente 
Pereira (41 votos contra 35) e Oliveira Alvares (42 contra 34). 

30/42 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Esse papel mostr~ bem as manobras dos absolutistas que 
buscaram este remédio para dar um golpe de morte na Cons-
tituição, mas se um golpe cadavérico dessa perversidade des-
truiu a Assembléia Constituinte, não acontecerá o mesmo 
com a Constituição porque é boa." 

Estão os deputados com os inimigos nas barbas. Gosta-
ria que a Comissão de Polícia descobrisse quem introduziu 
esses papéis elo Pe. Ai;naro. 

4 de junho de 1830, t. I, p. 319. 
N. &:C. 

Trata-se de um folheto intítplado Apêndice ao Padre Amaro, que, 
segundo as explicações do Sr. I.0 -secretário, apareceram sobre a Mesa 
sem nenhum ofício anexado, senqo portanto de origem ignorada. O Pa-
dre Amaro era o nome ele um jornal político que se imprimia em Lon-
dres. Era editado por um célebre Joaquim Ferreira Freitas, frade após-
tata que consumiu de maneira pouco edificante grossas quantias que 
lhe pagaram altas personalidades necessitadas de sua pena hábil e peri-
gosa. O Padre Amaro era calorosamente "pedrista'', defendendo o Impe-
rador do Brasil contra as Cortes Portuguesas, que acusava de provoca-
doras da desunião da monarquia. O nome deste panfleto já indicava, 
assim, uma política autoritarista, defenclendo o mesmo príncipe das Cor-
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tes Brasileira~. Segundo Lino Coutinho, este Padre Amaro, nome pelo 
qual era conhecido o editor, "é um português que <liz que tem reconhe-
cido o Sr. Pedro IV como seu senhor natural. Esta fraseologia é a <lo 
tirano usurpador D. Miguel". Espera o reconhecimento de D. Pedro IV 
em Portugal, em 1831. Lino Coutinho acusa a legação em Londres de 
subvencionar este panfletúrio. Pede informações a respeito. 

É aprovado um requerimento do deputado Pereira de Brito para 
que a Comi~:·são de Polícia investigue a respeito do foH1eto, no qual se 
trata de demagógica e anárquica a Câmara da legislatura passada e a 
presente. Feita a sindicância, apura-se que o folheto fora enviado por 
Caetano José de Souza, negociante do Maranhão, que na sessão do dia 5 
de junho, o Pe. Dias exprobra como "agente dos colunas" (Anais, I, 
1l26). O folheto previa que cm 1830, ~.eria feita a união do Brasil com 
Portugal, através da Casa de Bragança. A Câmara acaba resolvendo não 
processar os responsáveis, mas simplesmente não se ocupar de assunto 
desprezível e tão abaixo da dignidade da Casa (Anais, I, 327) . 

30f'l3 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Fora vítima da prepotência do vigário de Sergipe. Por ter promo-
vido a acli1mação de D. Pedro em Sergipe, fora preso, remetido :'t Bahia 
e posto a ferros. 

"Condói-me a sorte dos infelize~ que ainda gemem hoje 
por causa das intrigas desse homem: o seu arrojo chega a 
ponto que, se não houvesse providências talvez se assentasse 
hoje nes.ta Câmara, se não houvesse brasileiros que pegassem 
em cacetes, talvez que ele se assentasse nesta Câmara." 

4 de junho de 1830, t. I, p. 32:!. 
N.&C. 

Discussão do requerimento do deputado Melo e Matos: 
"Requeiro que se pergunte ao Governo se se tem executado a senten-

ça que a Relação da Bahia proferiu contra o Pe. Antônio José Gonçalves 
de Figueiredo com extermínio para fora do Império, e se não se tem 
executado a razão por que, recomendando-se logo ao mesmo Governo 
que a faça quanto antes executar". 

É aprovado, salva a redação. 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR30/44 

Chama a atenção do Governo, no sentido de evitar as atrocidades 
cometidas no interior, contm pessoas, para expiar seus delitos. Refere-se, 
em particular, à Vila de Itapicuru-Mirim. 

45 



Conclui pela necessidade de se obter da municipalidade informações 
sobre os incômodos das prisões., pois os detentos reclamam de fome, 
nudez e maus tratos. 

5 de junho de 1830, t. 1, p. 328. 

N.&C. 

A propósito de um parecer da Comissão de Constituição sobre as 
queixas de pessoas da Vila de Itapicuru-Mirim contra o comandante da 
vila, no sentido de que se remetam estas queixas ao Governo. 

30/45 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Seria bom que se pedissem informações à junta médica 
nomeada pela Câmara Municipal da Corte para examinar as 
prisões. 

"Com efeito cm tais prisões não só se ataca a Constitui-
ção, mas ataca-se mesmo a humanidade." 

5 de junho de 1830, t. 1, p. 331. 

N.&C. 

A propósito do parecer da Comissão de Constituição sobre as quei-
xas apresentadas pelos presos. a bordo da nau resiganga Príncipe Real, 
que diz entre outras coisas que não sabe como o Governo consente ainda 
que homens livres sejam açoitados e de maneira tão bárbara como é a 
chibatada. 

"A sorte de centenas. de desgraçados condenados a tão duro traba-
lho, qual o do dique, e em um clima e lugar abrazaclor, merece parti-
cular consideração dos representantes da nação, para deixar ele procurar 
saber-se o estado destes miseráveis.. A Comissão portanto é de parecer: 

"Que se peça ao Governo informação sobre o estado destes presos 
relativamente ao vestuário, sustento, limpeza e horas empregadas c.liaria-
mcntc no serviço e a natureza do castigo com eles observados e quem o 
regula. 

"Bem assim que se recomende que eHa informação seja dada por 
pessoa de confiança do Governo, qqe pessoalmente examine sobre todos 
estes objetos, não sendo porém nenhum elos empregados. ou que por 
qualquer forma tenham interesses em ocultar a verdade." 

Além da exigência do parecer, o Pe. Custódio Dias parece estar 
pedindo o que chamaria hoje exame pericial, e.lo corpo de delito. O pa-
recer ela Comissão e o requerimento do Pe. Dias são logo apoiado~. tam-
bém pelo Pe. Alencar (Anais, I, 332) e por Feijó. O parecer e a indi-
cação do Pe. Dias foram aprovadas (Anais, I, 333). 
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ANTôNIO MARIA DE MOURA30/46 

"Eu declaro que se estivesse na minha cadeira, não obe-
decia a esta portaria, porque nisto obedecia à lei, foi por 
isso que eu clamei tanto contra o compêndio e falei contra 
ele." 

8 de junho de 1830, t. I, p. 357. 

N.&C. 

Questão suscitada por Lino Coutinho a propósito de um compêndio 
de Direito Naturai "feito por um lente dessa escola de direito, compêndio 
este que é vergonha das vergonhas pelas suas imbecilidades, e mc~mo 
compêndio prejudicial pelas más doutrinas que nele se encerram [... ]" 
em vista do que, requer que seja remetido a uma Comissão. Trata-se do 
compêndio do professor da Faculdade de Direito de São Paulo, José 
Maria de Avelar Brotero vindo da universidade de Coimbra. Clemente 
Pereira nega ter mandado ensinar por esse compêndio. Referindo-se a 
ele diz Spencer Vampré: "Pelo confuso e espraiado das idéias, pela au-
sência de méLOJo, pda falta de divisões sistemáticas, pela falta de crí-
tica apurada, pelo desleixo do estilo, pela consideração unilateral dos 
assuntos, o livro não corresponde à fama de cultura que deixou o seu 
autor" (f). 

Em 30 de julho, a Comissão de Instrução Pública, em parecer apro-
vado sem discussão, declarou que tal compêndio não fosse admitido no 
curso jurídico, devendo-se ensinar o Direito Natural por outro que me-
lhor desempenhasse a matéria. 

30/47 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Sendo atribuição do poder Executivo a distribuição de 
ordens militares, e seus atos referendados pelo ministro, vê-se 
que não pode haver chancelaria em contradição com a Cons-
tituição, pois quem referendaria, nesse caso, seria o chanceler. 

9 de junho de 1830, t. l, p. 361. 

N.&C. 

Discutia-se a extinção da chancelaria da Ordem do Cruzeiro. Refe-
re-se às condecorações chamadas Ordens Militares., que eram as de Cristo, 
Avis e Santiago. Destas, só a segunda se destinava exclusivamente a 

(6) Ver: Memórias para a história da Academia de São Paulo. São Paulo. Ed. 
Saraiva. 19!:!4. Tomo I, p. 91. 



nilitares. De fato, porém, não tinham mais nenhum caráter religioso, 
apesar de suas insígnias continuarem a ter nome <le hábitos.. Aquilo 
contra que Alencar reclama é o enquadramento das concessões <las con-
deco~ações no expediente dos ministros. 

30/48 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Envia o requerimento: 

"Constando haverem desembarcado nesta Corte o Nún-
cio Apostólico e mais alguns eclesiásticos, requeiro que se pe-
çam ao Governo: 

I.0 - As credenciais ou bulas do dito Núncio, caso ele 
venha com desígnio de exercer jurisdição eclesiás.tica neste 
Império. 

2.0 - O número dos eclesiásticos, com declaração de se-
rem seculares ou regulares; <le que religião, de que nação, se 
foram convidados pelo Governo, e para que fim, e à custa 
de quem e onde s.ão conservados". 

Esclarecendo seu requerimento, Feijó diz que 

"Pela Constituição o Governo é obrigado a mandar aqui 
es.sas bulas do Sumo' Pontífice que trouxe esse Núncio para 
exercer o seu empreg-o no Império. Quero prevenir por este 
meio o que já tem acontecido; o Governo ter dado beneplá-
cito a bulas que são injuriosas ao Brasil; em Roma está-se le-
gislando para toda a parte, e o Governo do Brasil tem con-
cedido coisas que só à Assembléia lhe competia conceder"[... ] 

Previne para que não se aprovem coisas contrárias ao interesse da 
nação. 

11 de junho de 1830, t. 1, p. 374. 
N.&C. 

O Imperador só devia enviar à Assembléia "bulas que contiverem 
disposição geral", como constava da Constituição, art. 102, n.° XIV. Era 
pois demas.iada a exigência de Feijó. Tratava-se do Núncio Pietro Osti-
ni, Arcebispo de Tarsa, credenciado a 11 de junho de 1830. Como havia 
em Portugal um tribunal da Nunciatura com jurisdição em assuntos 
religiosos, os regalistas com·ideravam a própria nunciatura como um aten-
tado à independência do país (7). A autoridade do núncio d'.e intervir 

(7) O assunto está largamente explanado por FORTUNATO DE ALMEIDA: 
História da Igreja em Portugal. Tomo IV, Parte 1. Coimbra. 1917, p. 471. 
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para o restabelecimento da ordem numa comunidade foi contestada exa-
tamente no Rio de Janeiro, em 1812, quando se tratava de visitar o 
Mosteiro de São Bento. 

No Almanaque de Lisboa para 1807 encontra-se a lista dos juízes 
da Nunciatura, com o~. respectivos escrivães e meirinhos(ª) . 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS30/49 

Não sabe como se há de remediar a situação se não cessarem de 
cunhar cobre em todas as províncias. 

Deve-se declarar que não, há obrigação de receber esta 
moeda falsa. 

Que vá a uma Comissão para fazer um decreto que abu-
la o cunho do cobre. 

12 de junho de 1830, t. I, p. 387. 

N.&C. 

Projeto de resolução de Gervásio Pires Ferreira com um único artigo: 
"Fica extinto desde já o atual cunho de cobre em todo o Império, 

revogadas todas as leis, decretos e mais resoluções em contrário." 
Desde a colônia havia casas de cunhar moeda em várias cidades. 

30/50 FRANCISCO JOSÉ CORREIA DE ALBUQUERQUE 

Apresenta o seguinte projeto: 

Art. l.º - As Câmaras Municipais farão o numeramento 
de todos os fogos de que constar cada uma das freguesias do 
seu município, escolhendo para esse efeito pes·soas de con-
fiança. 

Art. 2.º - Depois de feito o numeramento elo anteceden-
te, repartirá em distritos de 500 a 1000 fogos, segundo o local, 
para serem criados em curatos. 

Art. 3.0 - Para sustentação dos curas, coadjutores e sacris· 
tães EC fará perante o juiz de paz e pessoas principais do dis-
trito do novo curato uma convenção do quanto cada um fogo 
pode contribuir anualmente, à maneira de como se fazem as 
porções para os capelães; e do que se assentar se fará um ter-
mo, em que todos assinarão e, à vista da quantia, assentarão 
quanto se deve dar anualmente ao cura coadjutor e sacristão. 

(B) Republicada na Rellísta do l.Il.G.B. no apêndice ao n.º 290, 1971. 



Art. 4.º - Estabelecido assim o curato, darão parte ao 
prelado dioce&ano para eleger o cura independente dos vi-
gàrios, cuja freguesia se desmembrou. 

Art. 5.0 - A cobrança ela contribuição do art. 3.0 será 
feita pelos fiscais por ordem da mesma Câmara respectiva, 
e entregue o seu produto à dita Cfunara, e será recolhido ao 
cofre, onde deve ter um livro particular -para a revista e des-
pesa. 

Art. 6.0 - As Câmaras Municipais terão a seu cargo pagar 
aos curas, coadjutor e sacristão de cada um curato a quantia 
que constar ter-se es·tabelecido na conformidade do art. 3.º, 
que deve ser a de 300 a 500$000, conforme o local, ao cura 
ou vigário; 150 a 200$000 ao coadjutor; de 60 a 120$000 ao 
sacristão. 

Art. 7.0 - Os curas, vigários, coa<ljutores e sacris.tães não 
poderão receber nada mais pela administração dos sacramen-
tos, sepulturas e enterramentos simples, e nem a que se cha-
ma conhccença, seja pelo título, ou convenção que for, salvos 
os enterramentos solenes, festas, novenas e as côngruas da-
quelas frq~ues·ias já com elas estabelecidas. 

Art. 8.0 - As sobras que ficarem da. contribuição, depois 
de pagar as despesas elo art. 1.0 , serão a benefício da fábrica 
da matriz e pagamento de 33 para o fiscal. 

Art. 9.0 - As fn
1

~guesias coladas ficam sujeitas a nomear 
seus fogos na conformidade dos arts. 1.0 e 2.0 e ao que fica 
estabelecido nos arts. 6.0 e 7 .0 desta resolução. 

Art. 10 - Não sç compreende nesta resolução as capitais 
do Império, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão e 
Pará, que se tratará nelas método mais análogo ao seu local. 

Ficam derrogadas todas a~. leis, costumes e determinações 
contrárias. Câmara dos Deputados. a) Francisco José Correia 
de Albuquerque. 

12 de junho de 1830, t. I, p. 389-390. 

30/51 FRANCISCO JOSÉ CORREIA DE ALBUQUERQUE 

Propõe à aprovação da Assembléia a convocação de um Concílio 
Nacional e sua respectiva agenda, nos seguinte& termos: 

"A Assembléia Geral Legislativa decreta: 
Art. I.0 - O arcebispo metropolitano do· Brasil, na for-

ma do santo Concílio Tridentino, sessão 24, capítulo 2.0 , con-
vocará a reunião ele um Concílio Nacional de todo,. os bispos 

50 



e mais pessoas que pelo Direito Canônico são obrigados a 
assistir a estas assembléias. religiosas, impondo aos bispos ne-
gligentes as penas estabelecidas. no decreto do Concílio Geral 
Lateranense do ano de 1215. 

Art. 2.º - Nesse Concílio Nacional se tratará dos meios 
para melhor instrução, para perfeita crença dos dogmas de-
cididos pela Igreja Universal, apartando abusos e supcrs.ti-
ções que têm manchado o brilhantismo da Religião Católica, 
Apostólica Romana. 

Art. 3.º - Tratará dos meios de fazer efetivos os decretos 
do Concílio de Trento, sessão 25, capítulo 16, e de outros 
cânones para a reforma do clero secular e regular. 

Art. 4.0 - Se fará nes.se Concílio a reforma tendentt: às 
ordens regulares de um e outro sexo, sobre os votos para que 
só possam fazer efetivos na idade cfe 40 anos, a fim de po-
derem os que abraçam esses. institutos ter a liberdade de es-
colher o que melhor convier para sua salvação. 

Art. 5.0 - Na reforma sobre a simonia, na conformidade 
da sessão 24, capítulo 18, do Concílio de Trento, decretará 
que todo e qualquer eclesiástico, ainda tonsurado, que por s.i 
ou entreposta pessoa procurar ser cura de almas, seja para 
sempre inabilitado para esse emprego, e ainda es.tamfo na 
posse do benefício o perderá para sempre, quando legalmente 
provar-se a simonia ou infração deste artigo. 

Art. 6.0 - Ficará livre aos prelados diocesanos com o pro-
vi&or, vigário geral e promotor, escolher os clérigos ou sa-
cerdotes que julgarem idôneos para se apresentarem ao exa-
me sinodal para a promoção das Igrejas vagas. 

Art. 7.0 - Nesse Concílio, se fará a diferença dos crimes 
meramente eclesi{is.ticos e civis; estes para serem regulados 
pelas leis constitucionais e aqueles na conformidade dos câ-
nones e bulas pontifícias.. 

Art. 8.0 - Nas regras que estabelecer sobre excomunhões, 
irregularidades e suspensões eclesiásticas, reformar{t os abusos 
praticados até o presente a fim de que pessoa alguma de 
qualquer estado ou condição que seja sofra as ditas penas, 
senão depois de ser julgado legalmente por uma sentença, 
ainda mesmo por aquelas que dizem "ipso facto". 

Art. 9.0 - Depois de acabado o Concílio Nacional, cada 
bispo, no seguinte ano, fará a sua constituição diocesana, con-
formando-se ao Concílio Nacional e leis do Império. 

Ficam aboolidas as leis e costumes em contrário. 
Paço da Câmara dos Deputados, 12 de junho de 1830. 

12 de junho de 1830, t. l, p. 390. 
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N. &C. 

Os concílios nacionais e regionais, tão recomendados pelo Concílio 
de Trento, tiveram sempre extrema oposição do poder Temporal. Em 
vão lutou o arcebispo da Bahia, D. Sebastião Monteiro da Vide, ;iliús 
antigo jesuíta, por conseguir realizar o l.° Concílio Brasileiro em 1707. 
Não compareceram o bispo do Rio de Janeiro nem o de Pernambuco, 
mas somente o de Angola. Em vez do Concílio projetado houve então 
um Sínodo, no qual foram aprovadas as Constituições do Arcebispo <la 
fü1hia, depois generalizadas a todo o Brasil. E nunca mais se tratou do 
assunto. 

A propósito desta tentativa de 1830, diz Cândido Mendes de Almei-
da; "Um padre [... ] deputado pela Província das Alagoas, maravilhado 
pelo espetáculo que apresentava o catolicismo nos Estados Unidos, e 
pela solenidade que houve no quarto Concílio Provincial de Baltimore, 
no Estado de Marylaml, julgou ocasião as.ada, visto que a União Ameri-
cana era nosso espelho em tudo, para a celebração de Concílios Nacio-
nais entre nós por decretos elo corpo Legislativo e em que a arbítrio se 
regulava o que se devera praticar em semelhantes reuniões; não pou-
pando o reformador tonsurado na justificação do seu projeto a ocasião 
para enviar uma verrina à pobre Companhia de Jesus, adubo indispen-
sável nestas questões. É um documento curioso, próprio da época, e que 
os apreciadores de antigualhas podem consultar na coleção de projetos 
da 2.ª legislatura. 

"Mas os seus colegas, melhor inspirados, não deram valor à propos-
ta, conhecendo perfeitamente que o restabelecimento da disciplina ela 
Igreja e a execução do Concílio de Trento não lhes seria de proveito. 
E o próprio autor do projeto se suspeitass·e qual o espírito que dirigia 
os católicos dos Estados U nidrn;, cujo primeiro bispo e metropolitano, 
João Carrol, fora membro da antiga Companhia de Jesus, se esquivaria 
por certo de dar o menor passo em semelhante negócio" (9). 

Só após a República, em 1890, houve em São Paulo a primeira 
reunião do episcopado, de que resultou a primeira e famosa Pastoral 
Coletiva, redigida por D. Antônio de Macedo Costa. 

Em 1894 o Papa Leão XIII recomendou a reunião periódica do 
episcopado. Em 1899 reuniu-se em Roma o Concílio Plenário Latino-
Americano. No atual século coµieçaram as reuniões regulares regionais. 
Os bispos do Norte se reuniram na Bahia (1901), no Recife (1908'), em 
Fortaleza (1911), outra vez na Bahia (1915) e no Recife (1919). Os 
do Sul, reuniram-se no ano de 1901, em São Paulo, em 1904, na Apare-
cida, no ano de 1907, em Mariana, em 1910, na cidade de São Paulo, 
e em 1915, na de Friburgo. Aí se aprovaram as Constituições das pro-

(9) CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA: Direito Civil Eclesiástico Brnsileiro. 
Rio de Janeiro, 1866, Tomo I. !.ª parte, p. CCCLXXX. 
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vincias eclesiásticas meridionais, recomendadas igualmente pelos prela-
dos do Norte. O Primeiro Concílio Plenário Brasileiro, sonhado em 
1830, veio a reunir-se em 1940, II O anos depois da proposta do padre 
Co1Teia de Albuquerque. 

ANTôNIO JOÃO DE LESSA 30/52 

Em 14 de maio já fizera o mesmo requerimento, apenas. se lhe apre-
sentou uma soma de 602 contos., quantia extraordinária que não deu o 
lucro correspondente. 

A matéria parece-lhe digna da atenção da Câmara para que saiba as 
despesas que se fazem com es.ta colônia, 

"porque a Câmara Municipal de Nova füibutgo não tem 
cuidado muito como lhe cumpria." 

15 de junho ele 1830, t. l, p. 404. 
N.&C. 

O requerimento era do seguinte teo1·: 
"Requeiro que se peça ao Governo uma exposição exata do estado 

atual da colônia míça em Nova Friburgo, sua diretoria, empregados, 
exercícios e ordenaclos; seus rendimentos e aplicação autorizada: suas 
propriedades rústicas. ou urbana, com os títulos da sua aquisição; o 
importe do cabedal nacional com ele privativamente despendido desde 
o seu princípio até hoje, e as ordens que os autorizem, lista nominal de 
quem as recebeu, etc. Estas declarações devem pedir-se ao ministro do 
Império com especial recomendação de exigir das outras repartições o 
que nelas se encontrar" (1º) . 

O requerimento foi aprovado. 

30/53 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

"Há muitas províncias cujas capitais. não têm estes es-
tudos preparatórios: dizem ser-lhes muito incômodo mandar 
seus filhos para outras províncias, e querem ter estes éstudos 
na sua província . " 

Vota pelo artigo e mandará uma emenda. 

15 de junho de 1830, t. I, p. 413. 

(10) MARTIN NICOULIN: La genese de Nova Friburgo. Fribourg, Suisse, 1973. 



N.&C. 

Sobre o art. 5.0 da proposta do Governo sobre as cadeiras de primei-
ras letras. 

"Art. 5.0 - O decreto de 15 de novembro de 1827 fica extensivo aos 
professores de gramática latina, retórica, filosofia racional e moral." 

Esta idéia de confiar à administração provincial a criação de cadei-
ras de ensino primário, dcsccn tralizando o ensino, vai levar à funesta 
decisão do Ato Adicional que transferiu para o âmbito das províncias 
em definitivo a responsabilidade da educação de primeiro grau (Ato Adi-
cional, art. 10, n. II) . Es.ta medida é considerada pelos historiadores da 
nossa educação como um passo para trás cm nossa his-tória cultural. 

30/54 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Havendo sido estabelecida a lei de res-ponsabiliàade de 
todos os funcionários públicos, e estando entre eles os ecle-
siásticos, é preciso saber onde será feita a fo1mação da culpa 
destes últimos. Como há tolerância religiosa, e portanto, não 
há perseguição, eles não podem sofrer penas temporais por 
delitos espirituais. Mas, quando cometem os eclesiásticos mal 
à sociedade, como, por exemplo, abusando do confessionário 
ou do sacramento do matrimônio, devem mfrer penas tempo-
rais. 

16 de j unlio de 1830, t. I, p. 442. 

N. &C. 

Discute-se a lei de responsabilidade dos funcionários públicos. Feijó 
é rigorosamente coerente em seu regalismo. Fala em separação somente 
em face do art. 5.0, que proclamou a religião católica "oficial" e do 
n.0 V da declaração de direitos, art. 179 da Constituição, que diz: "Nin-
guém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite 
a do Estado e não ofenda a moral pública" . 

Feijó apóia o dis-curso de Lino Coutinho que o antecedeu e que 
disse: "Alv-0raçou-me ouvir dizer que temos jurisdição civil sobre os 
padres por direito do padroado. Nisto eu não concordo. Pois o padroado 
deu-nos autoridade civil sobre os padres? Não são eles cidadãos brasi-
leiros e, como tais, sujeitos, como nós, às mesmas leis? A falar a verdade 
eu mesmo ignoro o que seja direito. Pois o Papa não pode conferir a 
um monarca mais direitos do que aqueles conferidos pelo povo que o 
elevou ao trono. Portanto, não posso achar como tal direito possa militar 
no Brasil, onde existe a liberda(j.e. É quase ocioso repetir que o Papa 
não tem intervenção alguma nas funções civis do monarca, sim nas es.-
pirituais" [ ... ] "Desgraçadamente é assaz notório o escandaloso abuso 
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tp11: ~e tem fcilo do púlpito e cfo confession;irio p;1ra dcs;:crcditar o re-
gime constitucional, e a este respeito não somos º" únicos que stArcmos. 
Padres sem pudor e ~em moral não hão agora cm Portugal levantado e 
sustentado o trono do usurpador, servindo-se para esse fim do seu sa-
grado ministério?" "Não temo:; visto, não digo padres b· asileiros que 
em geral prezam o sistema, mas sim estrangeiros pagos com o nosso di-
nheiro, como os barbadinhos e outros, declamar contra a nossa Consti-
tuição? Por conseguinte, sabendo-se que algum frade ou padre abusa 
do tribunal da penitência para soalhar doutrinas subversivas do sistema 
e da moral, ser{t julgado pelos tribunais cfo país e não fique só sujeito 
à censura eclesiástica." "Vm vigário a quem a nação paga uma côngrua 
[... ] é indolente e relaxado [ ... ] em vez de cumprir suas obrigações 
cuida em passear ou estar ocioso [ ... ] Ficará ele com a simples censura 
eclesiástica? Não, Sr. Presfrlcnte, há de ser julgado nos tribunais civis, 
como outro qualquer empregado que recebe <linheiro da nação." 

30/55 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Ainda não apareceu uma lei de responsabilidade para os 
empregados públicos, desde o começo do regime até hoje, 
apesar elas recomendações do trono desde 1826. 

Em vista disso, os cidadãos continuam a sofrer até o pon-
to de desespero. "O poder .Judicial especialmente tem admi-
tido exceção, calcando aos pés os direitos dos cicfadãos bra-
sileiros, indo destarte contra o liberal e expre~·so sentido e 
disposição da lei." 

Vota contra o adiamento, a questão precisa ser resolvida e não em 
Comissão, mas nesta sessão. 

16 ele junho de 1830, t. I, p. 124. 
N &C. 

Discussão da necessidade de uma lei de respansabili<lade üos empre-
gados público~. O Sr. Martim Francisco propusera o adiamento, para 
que primeiro o assunto fosse tratado em Comissão. 

30/56 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Não há necessidade de fazer este negócio dependente <la 
aprovação de ambas as Câmaras.. Bastará uma recomendação 
ao ministro competente, para que recomende isto mesmo aos 
presidentes das províncias. Desta forma se fará executar a lei 
do5 alardos. 

17 de junho de 1830, t. I, p. 127. 





DIOGO ANTONIO FEIJó30/58 

Nesse ofício se diz que o Núncio não tem bula eclesiástica, o que l 
inacreditável. 

"Não sei que a Corte de Roma mande um Núncio sem 
ter algum fim de negócios eclesiásticos ou políticos; e todos 
nós sabemos o espírito maquiavélico com que ela tem mar-
chado; e o ministério transacto, apesar de tudo quanto con-
tra ele se tem dito, nunca deixou de mandar estas bulas" 
[... J "O mesmo Governo pediu uma bula à Corte de Rom;i 
para a Capela Imperial se conservar na capela dos religiosos 
do Carmo, como se competisse ao Papa o direito de proprie-
dade no Brasil; e para consentir que o bispo do Rio de Ja-
neiro pudesse estabelecer uma Sé na capela do Carmo e ca-
tedral do Rio de Janeiro; pediu outra bula para os cônegos 
da catedral de São Paulo usarem de murça e uma cinta da 
mesma cor, para ter um vestuário diferente de qualquer outro 
cidadão, quando não há lei no Império que obrigue ao ecle-
siástico a andar vestido desta ou daquela maneira, exceto 
quando se faz o serviço eclesiástico: por todas estas razões 
resolvi fazer este requerimento, e o oficio em sua resposta não 
diz que o núncio vinha exercer autoridade, nem fazer funções 
eclesiásticas, diz que não traz bula que precisa vir à Câmara 
dos Deputados." 

Seu requerimento visara obter esclarecimentos que o Governo não 
deu, e então de nada vale a Constituição [ ... ) Que essa resposta seja 
analisada por uma Comissão. 

21 de junho de 1830, t. l, p. 451. 

N.&C. 

Ofício do ministro ela Justiça, respondendo a outro da Câmara, re-
lativo às bulas elo Núncio Apostólico, e ao número e natureza dos ecle-
siásticos recém-chegados à Corte: quanto às bulas, dizia que nenhuma 
foi dirigida ao Governo que deva ser enviada à Câmara. 

Foi remetido o ofício à Comissã? de Constituição. 
A chegada do Núncio provocou enorme excitação nas hostes gali-

canas. Lino Coutinho chegou a dizer: "veremos se o Núncio pratica 
algum ato de jurisdição; se o fizer denunciá-lo-emos nesta Casa, para que 
não venha exercer autoridade sobre os nossos eclesiásticos, porque ele 
há de julgar conforme as doutrinas de sua Corte." 

Trata-se da chegada do Núncio Pietro Ostini (Ver intervenção de 
Feijó a 11 de junho). 



30/59 JOSÉ MARTIN I1\NO DE ALENCAR 

Se fosse deputado de uma Assembléia Constituinte, talvez seu modo 
de pensar fosse semelhante ao da ilustre Comissão, quanto a dar grandes 
atribuições aos Conselhos Gerais de província. l\fas sendo deputado de 
uma nação cuja Constituição j{t está organizada e jurada, só lhe resta 
seguir à risca esta Constituição. No Brasil o poder Legislativo é dele-
gado exclusivamente à Assembléia Geral com a sanção do Imperador, 
sendo que aos Conselhos Gerais de províncias compete simplesmente 
fazer projetos peculiares às respectivas províncias. 

"Os publicistas que tratam dos governos representativos, 
estão cfe acordo em dizer que o ato de sancionar leis é o me-
nos importante, sendo a formação, discussão e organização <las 
mesmas, sim, o mais importante e cm.toso. Portanto, seria um 
absurdo que ao poder Legislativo coubesse apenas o sancio-
nar as leis ficando a tarefa fundamental a cargo dos Conse-
lhos Gerais transformando-se cm poder Legislativo". "Absur-
do, porque a Constituição não reconhece outro poder Legisla-
tivo senão a Ass mb éia Gera!, e s::rnlo es:a fo: mada de duas 
Câmaras, Câmara de Senadores e Câmara de Deputados, ja-
mais os Conselhos Gerais podem ser considerados comoi fa-
zendo parte do poder Legislativo." 

O aprovar do poder, l\fodcraclor está definido no art. 86, 
e que diz: - mandar executar; ao passo que o aprovar da 
Assembléia Geral, definido no art. 52, ocorre depois de todo 
o processo seguido na formatura de qualquer lei. 

Todos estão sujeitos (deputados, senadores, Comissões das 
Câmaras, e o próprio poder Executivo) a verem s·eus projetos 
profundamente alterados pelas emendas, "e não há motivo 
algum para que os Conselhos Gerais deixem de passar pela 
mesma fieira. " 

Vota contra o parecer da Comissão. 

25 de junho ele 1830, t. l, p. 488-489. 

N.&C. 

Em discussão o parecer da Comi~·são de Constituição sobre o método 
de discutir as propostas dos Conselhos Gerais das províncias. O Pe. Alen-
car volta a explicar-se sobre o as·sunto: 

"Bem se vê que a Assembléia Geral tem um poder incomparavel-
mente maior que os Conselhos; mas nas leis provinciais (a não· se emen-
dar os projetos), como os Conselhos são os que realmente fazem as leis 
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e a Assembléia só faz aprovar, de certo vem a ser maior o poder dos 
Conselhos neste caso." 

Quando dissera que o poder Moderador era o menos importante 
''Quis dizer 5implesmente, que no caso da formação das leis o poder de 
sancionar é menos importante do que o poder de fazer e preparar as 
leis" (Anais, I, 490). A discussão foi adiada. 

30/60 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Todos sabem que no Brasil os frades são de~mecessários; 
contudo não queria desde já dar um golpe nessas ordens re-
ligiosas que temos, porque são estabelecidas. legalmente: mas 
estes que vêm para o nosso território mendigar, não os posso 
sofrer, queria que pagassem um conto de réis por cada um 
na alfândega. " 

26 de junho de 1830, t. I, p. 496. 

N.&C. 

Em dis.cussão um projeto do próprio Pe. Henriques de Resenàc, 
datado de 19-6-1830, sobre a entrada de religiosos estrangeiros no Brasil. 

O projeto era assim concebido: I.0 - Fica proibido o estabeleci-
mento de novas casas religiosas, de qualquer título ou denominação que 
sejam. 2.0 - Por espaço de 10 anos·, contados da publicação deste, não 
se admitirão nenhuns noviços para as religiões ora existentes de um e 
outro sexo. 3.0 - Fica estabelecido o direito de 2003 sobre a quantia 
de um conto de réis em que desde já fica avaliado todo o religioso es-
trangeiro que for importado em qualquer parte do território do Império, 
p;igáveis nas alfândegas sem se admitir fiança". A luta contra os reli-
giosos começava apenas e só terminaria na República. A verdade é que 
tanto o Governo quanto o clero secular não queriam mais frades. 

30/61 .JOSJ<~ CUSTóDIO DIAS 

Não se opõe ao requerimento, mas quer ver a matéria bem venti-
lada por ser de grande importância: 

"Prouvera a Deus que lá se vendesse a tal fragata de que 
fala o ilustre deputado, e que se vendesse com tudo quanto há 
dentro dela, livrara-nos de mais incômodos e despesas." 

26 de junho de 1830, t. I, p. 499. 
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N. & e. 

A propósito de um requerimento de Vieira Souto para se pedir com 
urgência ao minis.tro da Fazenda as cópias das contas das despesas feitas 
no fabrico ele duas fragatas que se mandaram construir nos Estados 
Unidos da América. O requerimento foi aprovado. 

30/62 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

"Eu voto contra o parecer. Que vem fazer a lei? Ela 
não há de ter efeito retroativo, por conseguinte julgo desne-
cessária essa medida lembrada pela Comissão." 

26 de junho de 1830, t. I, p. 502. 
N.&C. 

Parecer da Comissão de Marinha e Guerra, sobre representação do 
chefe de divisão James Norton, cuja discussão ficara adiada da sessão de 
4 de junho. O parecer fora lido a 2 de junho (p. 299): "A Comissão 
reconhece a justiça da pretensão do chefe-ele-esquadra James Norton e 
também a necessidade de se derrogarem aquelas leis, fazendo-se quanto 
antes nova legislação [ ... J para estabelecer outra ordem na divisão das 
despesas. "[ ... ] Mas não tem lugar a pretensão de que trata por ser 
contra as leis." 

James Norton nasceu na Inglate1~<l cm 1789 e foi admitido a servi-
ço da Armada Brasileira em 1823. Tomou parte na campanha da Inde-
pendência. Debelou a revolução da Confederação do Equador, na ci-
dade do Recife e participou do bloqueio de Buenos Aires. Comandou 
a divisão que mandou para o Brasil a 2.ª Imperatriz, D. Amélia, e veio 
a ser inspetor do Arsenal de Marinha. Mon-eu no mar em 1835, no de· 
sempenho de uma missão na Nova Zelândia. 

30/63 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

"Qual será o brasileiro amigo da sua pátria que não sim-
patizasse com o Labatut?" É impos.sível que qualquer brasi-
leiro não considere os grandes serviços feitos por esse general 
ao Brasil. 

"Todos nós sabemos qual é o crime desse homem, foi, 
digo, intriga que lhe armanam, por ele ser amigo da Inde-
pendência. " 

Mas embora simpatize com o general Labatut, acha que em tempo 
de paz não há razão para haver es.tni.ngeiros em nossas fileiras elo Exér-
cito porque 

60 



"temos muitos generais brasileiros que são capazes de mandar 
as tropas brasileiras." 

26 de junho de 1830, t. I, p. :.í07. 
N.&C. 

A propósito do seguinte requerimento do Sr. Lino: 
"Art. único. O brigadeiro Labatut é brigadeiro do Exército, ainda 

que estrangeiro se:a, visto que já era oficial do Exército antes da Cons-
tituição." 

30/64 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Está certo que o artigo citado não dá ao estrangeiro direito igual 
ao que gozam os cidadãos bra~ileiros. 

"O código fundamental é estabelecido, primeiro, para 
marcar os direitos políticos do cidadão; segundo, os direitos 
cfa mesma nação, e depois, os direitos do~ cidadãos de todo 
o mundo, e por mais que se diga que o general Labatut tem 
feito grandes serviços ao Brasil, contudo, ele não pode ser 
considerado como cidadão brasileiro, ele não e&tá compreen-
dido nesse artigo, e o general Labatut não pode gozar de 
outro direito senão aquele que pode gozar todo e qualquer 
cidadão de todas as nações." 

"Por essas razões é que a Comissão reconheceu as injus-
tiças que o Governo lhe fez e a ingratidão deve ser anulada 
pela Assembléia Geral, sem contudo querer dizer a Câmara 
dos Deputados que o general Labatut é oficial elo Exército 
brasileiro." 

26 de junho de 1830, t. I, p. 509. 
N.&C. 

Foi aprovado o seguinte parecer da Comissão, salva a redação: 
"[... ] Recomende-se ao Governo a reparação da injustiça feita ao 

ex-brigadeiro Pedro Labatut, e a necess{tria permissão de continuar a 
viver no Império debaixo da proteção das leis [ ... ] 

30/65 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Requer informações ao Governo sobre quem é e onde existe o geral 
ou vigário dos religiosos de Santa Tereza que residem no Brasil, onde 
se faz o capítulo desta ordem, se nela ainda professam e seguem o prin· 
cípio de não admitirem brasileiros. 

28 de junho de 1830, t. I, p. 512. 
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N.&C. 

Trata-se àos Carmelitas de Santa Tereza da Bahia que realmente 
não se conformaram com a separação do Brasil de Portugal . 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS30/66 

Condena a substituição de marinheiros por soldados, para se fazer 
economia. Vota a fav<>r de uma força naval condizente com as necessi-
dades do país: 

"O desgraçado que além de ser recrutado para soldado 
sofre o trabalho àe marinheiro que não lhe compete, é ne-
cessário que diga que é uma injustiça; quanto mais que se 
lhe não paga tanto como ao marinheiro, ficando sujeito a 
levar a todo o instante com o calabrote; portanto eu julgo que 
o Sr. ministro deve pôr de parte essa economia que é contra 
a justiça. 

Quanto à força da Marinha votarei por aquela que exi-
girem as nossas necessidades." 

29 de junho de 1830, t. I, p. 519. 
N.&C. 

Feita a paz com a Argentina, houve um forte movimento de redução 
das forças a:r:madas. Pensava-se que \1ão mais teríamos guerra. O Exér-
cito foi reduzido e houve quem pensasse em reduzir a marinhagem apro-
veitando soldados excedentes. 

O Pe. Custódio Dias parece ter sentido a importância da Marinha 
de Guerra, que naquele tempo desempenhava um papel de contínua li-
gação entre as capitais, quase todas costeiras. 

30/67 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Emite parecer contrário à aprovação do compêndio de Direito Na-
tural composto pelo lente da Faculdade de São Paulo, José Maria Avelar 
Brotero porque 

"não tem ligação e hanµonia nas matérias, nem uniformi-
dade no estilo, sendo um;t verdadeira compilação ele diferen-
tes autores que não seguiam os mesmos princípios, nem se 
exprimiram no mesmo estilo, que os raciocínios não têm força 
de convicção, nem os termos clareza e precisão, que compreen-
de matérias heterogêneas ao Direito Natural e notas repetidas 
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e mui extensas." Recomenda a adoção de outro cornpt:ndio 
que melhor desempenhe a matéria. 

30 de junho de 1830, t. II, p. 6. 
N.&C. 

Tratava-se de um parecer da Comiss·ão de Instrução Pública, assi-
nado também pelos deputados Antônio José do Amaral e Antônio Fer-
reira França. 

Mais importante que o próprio juízo sobre o livro é o fato de ser 
a própria Câmara dos Deputados quem decide acerca da adoção de um 
compêndio. Aprovado o parecer a l.º de julho de 1830. Em sessão de 
10 de julho o ministro do Império comunicou ter determinado à Facul-
dade de São Paulo que adotasse outro compêndio. 

30/68 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

As atribuições desta autoridade estão hoje transmitidas 
aos juízes de paz, e a Câmara deve dar alguma providência 
acerca da legalidade ou não legalidade das atribuições que 
se tiram à mesma. "Quisera que não huvessem (sic) muitos 
retalhos de legislação." 

1 de julho de 1830, t. II, p. 7. 
N.&C. 

Em discuss·ãO o art. l.° da resolução que extingue o JlllZO <le almo-
taceria. No correr das primeiras legislaturas o Parlamento foi simplifi-
cando a complicada organização judiciária provinda da colônia, especial-
mente extinguindo os juízes privativos e especiais. Daí a tendência para 
extinguir igualmente os juízos eclesiásticos. Em 1832 o Código do Pro-
cesso Criminal era precedido do estabelecimento de uma nova e&trutura 
judiciária. 

A resolução foi aprovada a I.0 de julho e transformada em decreto 
a 20 de agosto de 1830 (11). O almotacel era o fiscal de pesos e medidas 
que fixava o preço dos gêneros alimentícios. 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR30/69 

À Comissão pareceu que Pedro Labatut deveria ser demitido, tendo 
terminado a guerra, mas deveria ter vantagens do posto de brigadeiro. 

(li) Cf. Coleção de Leis, p. 17. 
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"A Comissão reconhece que se deve ter com ele totla a 
contemplação; que àevia ser indenizado de todos os pre-
juízos." 

Mas a Comissão não pretendeu acusar o ministro que o demitira, 
em momento algum. 

A Câmara aprovou o p~recer, e portanto deve ser ele indenizado. 

2 de julho de 1830, t. II, p. 16. 

N. &:C. 

Foi aprovado o parecer mandando reintegrar Labatut. 

30/70 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

A base em que se fundou a Comissão para elaborar tal 
resolução foi o ofício do presidente em Conselho sobre o re-
querimento dos mestres de meninos, segundo o qual era con-
veniente dar os 500$000. 

A lei da criação das escolas ordenou que todas as <las 
capitais fossem de ensino mútuo (Método Lancasteriano), 
deixando a localidade 1e o número delas aos presidentes cm 
Conselho provincial. Portanto, o Conselho decidiu que devia 
abrir grande número em cada freguesia. 

2 de julho de 1830, t. II, p. 17. 

N.~G. 

Em. di."'Ol.S'São a resolução n.0 75 sobre organização do ensino pn-
l!llllãrio. 

Ensino mútuo. sistema de ensino, de que John Lancas.ter (1771-
1$~) foi um dos iniciadores, pelo qual os alunos se instruem uns aos 
oull.TIDs sob a direção do mestre. 

VENÃNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Gostaria que se cqnvidasse o Sr. ministro para explicar 
à Câmara se ainda estij.o no serviço da Marinha oficiais, ma-
rinheiros e soldados, que "ignominiosamente" entregaram o 
brigue Cacique. 

2 de julho de 1830, t. II, p. 19. 



N.&C. 

O ministro da Marinha, presente, dá explicações imediatas. A maior 
parte dos marinheiros já não existe e os oficiais foram submetidos a 
Conselho de Guerra. O Cacique (antigo Reino Unido), após tomar parte 
nos combates contra os portugueses na Cisplalina em 1823 e no bloqueio 
de Recife em 1824, foi apresado por corsários argentinos em 1827, em 
circunstâncias pouco explicáveis (12) . 

30/72 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta um projeto de resolução sobre se não prorverem os em-
pregos eclesiásticos vagos, ou que vagarem, que não forem de jurisdição 
e de cura, aplicando-se o rendimento deles ao Tesouro. 

5 de julho de 1830, t. II, p. 31. 

N.&C. 

Quanto ao não provimento dos empregos eclesiásticos, alguns jul-
gados inúteis, admite-se. Espanta é a proposta de incorporar a renda 
destinada à Igreja, ao Tesouro. 

A idéia da extinção das casas religiosas é uma constante nos Anais. 
Em 3 de julho d'e 1830 é o deputado pelo Rio de Janeiro, J.J. Vieira 
Souto, militar, que torna a apresentar um projeto, datado de 28 de ju-
nho dispondo: "Fica proibido o estabelecimento de novas casas religiosas 
de qualquer título ou denominação que sejam. Por espaço de 10 anos 
[... ] não se admitirá nenhum noviço para as comunidades religiosas ora 
existentes, de um e outro sexo." 

Não consta deste volume o parecer respectivo. 
Note-se que a Comissão de Orçamento em 1830 propõe a supressão 

do auxílio para os missionários nas verbas do orçamento do ministro da 
Fazenda. A isso responde o ministro da Fazenda (marquês de Barba-
cena) a 20 de julho de 1830 (II, 170): "Quanto aos missiornírios (geral-
mente capuchinhos) vieram por um contrato (26-VIII-1826) e, segundo 
me parece, a esmola de 400r diários era o menos que se lhes podia dar. 
Concordo que temos sacerdotes que sabem melhor a língua e podem por 
isso pregar melhor; mas temos tantos quantos precisamos? Creio que não. 
A cada passo faltam sacerdotes até para as freguesias, e não admira, por 
que tão insignificantes são as côngruas, e tão pequena a consideração 

(12) Ver a respeito: "Repositório ele nome> dos navios da esquadra brasileira, 
1822-1940". Subsídios para a história marítima do Brasil. Rio de Janeiro. Ministério 
ela Marinha. Vol. VI, 1942, p. ?.53. 



pelo sacerdócio, que ninguém se dedique àquela profü·são, e talvez em 
pouco tempo s·e importem da Europa sacerdotes como objetos de luxo." 

Em 21 de julho Paula Sousa ataca os barbadinhos. Na sua opinião 
o contrato de 1826 é nulo: "Esses barhad'inhos. voltem para o seu país. 
O Governo que os mande e para isso tem os meios da polícia" (Anais, 
II, 180). Nenhum sacerdote se levanta para defender os frades. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS30/73 

Requer uma relação dos oficiais estrangeiros que, desde a época em 
que se proclamou a Independência nesta Corte, têm sido admitidos à 
Armada, compreendendo os engajados e outros quaisquer, com a decla-
ração dos que serviram na guerra da mesma Inc.lependência. 

9 de julho de 1830, t. II, p. 79. 
N.&C. 

A organização inicial da Marinha braúleira foi quase toda de oficiais 
estrangeiros (ingleses, americanos e franceses), tendo à frente o primeiro 
almirante do Brasil Lord Cochrane, conde Dundonald, uma das glórias 
cfa Marinha inglesa. 

' 
30/74 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

O latim é hoje des.neçessário, "é necessário por economia 
que se diminuam estas cadeiras de latim". 

Quanto ao. lente jubilado em Pernambuco, é preciso es-
clarecer que quando foi criado lá o seminário "este homem 
era lente e jubilou-se, e como e~·ta cadeira devia aprovar-se 
em outro, ele ofereceu-se para ensinar tendo urna gratificação 
de 200$000. " 

Acha muito bom o estabelecimeqto da cadeira cfe economia política, 
mas é impossível para este ano. 

Sobre a parcela de 3. 000$ dada para o Conselho de Minas, observa 
que não aparece uma só despesa deste~ 3. 000$ rs. 

9 de julho de 1830, t. II, p. 87. 
N.&C. 

Prossegue a discussão sobre o orçamento da repartição do Impéri0i 
nos artigos -- ins.trução pública - estabelecimentos públicos. É estranho 
1ue parta de um eclesiástico o juízo depreciativo sobre o ensino do latim. 
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30/75 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Há muitas testemunhas que juram que Joaquim Pmto 
Madeira matou mai~ de 20 indivíduo~·, e sem nunca entrar 
nos choques de guerra civil, "ele vinha sempre ,atrás, e muito 
depois dos ataques, matando então e roubando a quem en-
contrava nas estradas." 

Alguns de seus crimes foram tão públicos que o próprio 
Madeira se jactara deles, como o de um velho habitante do 
lugar chamado Juiz, pelo simples fato de ser vizinho ao sítio 
do Filgueiras, "e este pobre velho fez tais rogos e tais humi-
lhações em favor de sua vida que os mesmos cabras de Joa-
quim Pinto se comoveram e choraram". Da mesma maneira 
matou dois homens, um da vila de Crato, o outro da vila de 
Lauras, "mandando primeiramente amarrá-los de mãos para 
trás em cadeiras de encosto, e depois fuzilar." Também na 
povoação de Exu, na Província de Pernambuco, mandou ma-
tar a um homem entrevado, apesar das súplicas de sua mãe. 

No entanto, Joaquim Pinto Madeira permanece impune, 
e transitando inclusive na capital do Ceará. No sítio Coité 
onde reside, se diz inclusive comandante militar. 

"Ora, este homem conhecido naqueles lugares por um 
perverso e malvado, quando S·e pensara que no Rio de Ja-
neiro fosse punido1 de tantos e tão cruéis atentados ali prati-
cados, aparece na mesma cena em que praticou seus crimes co-
berto de graças, feito coronel e comandante militar, mandan-
do aos homem, principais, em cujas cozinhas outrora matara 
a sua fome. Isto de certo a um povo que não sabe o como 
as coi~as se passam muitas vezes na Corte, fez eles.confiar mui-
to da moralidade do Governo de Sua Majestade." 

Opôs-se ao;; princípios liberais das Cortes de Lisboa, à 
Independência, e conspirou contra a Constituição e a favor 
do absolutismo. Pertence à sociedade secreta Colunas do 
Trono. 

Que estes fatos também sejam reunidos pela Comissão, 
para que dê seu parecer. 

10 de julho de 1830, t. II, p. 90. 

N.&C. 

Debate suscitado pelo requerimento de Castro e Silva para que se 
pergunte ao Governo se o coronel Madeira apesar de criminoso, ainda 
continua no comando das milícias de duas vilas do Crato e Jardim, no 
Ceará. Aprovado, salva a redação. 
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Pinto Madeira, após a abdicação, chefiou uma revolta restauradora 
no Ceará. Foi preso, condenado pelo júri, como autor <le crime comum, 
e fuzilado. Este episódio é narrado minuciosamente, do ponto de vista 
de Pinto Madeira, por Gustavo Barroso (13) . 

30/76 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Fala a respeito da distância do Ceará em relação, às grandes praças 
e do que isto significa para a instrução pública daquela província. Pou-
cos são os que de lá podem sair para estudar. Além disso, o despotismo 
de um governador absoluto, jamais deixou criar-se ali cadeiras de primei-
ras letras. Fora da capital, não há cadeiras de ensino primário. Por · 
isto, pede que se auxilie a província, aumentando a quantia destinada 
à instrução pública. Só agora, com a lei do ensino público, criaram-se 
algumas. Envia emenda. 

12 de julho de 1830, t. II, p. 100. 
N.&C. 

Discussão do orçamento do Ministério do Império. 
O governador do Ceará, de 1829 a 1831, foi Manuel Joaquim Pereira 

da Silva. O Pe. Alencar foi presidente da mesma província de 1834 a 
1837 e em 1840-41. Fez um ótimo governo, especialmente no setor cul-
tural. 

30/77 ANTôNIO MARIA DE MOURA 

Apresenta, juntamente com os demais membros da Comissão Eck-
siástica, Pe. Antônio João ele Lessa e Cônego José Bento Leite Ferreira 
de Melo, um parecer, a propósito ele 11m requerimento dos herdeiros de 
Caetano Rodrigues Monteiro, considerando extinto o Tribunal da Le-
gacia que existira anteriormente, funcionando junto à Nunciatura. 

"Jurada a Constituição do Império firmoLH·e no art. 158 
do tit. 6.0 a regra geral de que as causas devem ser decididas 
nas relações em segunda f! última instância, e assim não 
existindo no tempo em que se organizou o novo pacto social 
no Brasil, aquele Tribunal de Legacia, é visto que ele hoje 
não pode ser instalado sem que haja infração, manifesta da 
mesma Constituição, o que parece que a Corte de Roma co-
nheceu claramente, pois que mandando para este Império o 

(13) Ver: GUSTAVO BARROSO: História secreta da Brnsil. II. Rio de Janeiro.  
Civilização Brasileira, 1933, p. 137.  
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seu Núncio Apostólico, o não autorizou para imtalar e pre-
sidir aquele extinto tribunal, por que se existisse uma seme-
lhante autorização o Governo não a poderia ignorar como 
confessa que ignora, por não ~r a criação de um tribunal 
que julgava as cam·as em terceira instância um negócio indi-
ferente, quando a Constituição o tinha expressamente proi-
bido. 

"A Comissão deixa de fazer algumas reflexões sobre a 
irregularidade de um tribunal eclesi<ístico presidido por uma 
autoridade estrangeira em que se tomava conhecimento de 
causas meramente civis, lembrando-se que a sua instituição 
foi filha da ignorância elos. luminosos princípios de Direito 
Público, e da confusão das. raias dos dois poderes temporal e 
espiritual, que achando-se hoje felizmente marcadas fazem 
com que este tribunal se não pos~·a reinstalar, e assim limi-
tando-se ao caso em questão, é de parecer que o recurso de 
apelação intentado pelo Pe. Domingos Teixeira da Fonseca 
é de nenhum efeito, por ter deixado de existir o tribunal que 
devia tomar conhecimento daquela apelação [... ]" 

10 de julho de 1830, t. II, p. 105-106. 

N.&C. 

O Tribunal da Legacia decidia em última instância as causas es.-
pirituais relativas à nulidac.fe de matrimônio e de profissão religiosa. 
Fora instalado no Brasil, ad instar do de Lisboa, pelo Núncio Caleppi. 
O Almanaque da Corte de 1811 menciona o Supremo Tribunal da Le-
gacia. Era presiclicfo pelo auditor. Mais tarde o arcebispo da Bahia vai 
insistir pela sua restauração, dado o incômodo de recorrer à Cúria Ro-
mana para a sofoção de casos, às vezes urgentes. No mês seguinte, 27 
de agosto cfe 1830, o Governo sancionou o decreto aprovado pelo Par-
lamento: "As causas eclesiásticas, dora em diante, serão julgadas em se-
gunda e última instância na Relação competente. As apelações inter-
postas para o Tribunal da Legacia, atualmente pendentes, ficam de ne-
nhum efeito." Estas decisões provocaram uma nota de protesto do Nún-
cio Apostólico, Mons. Pietro, arcebispo de Tarso, e recebido friamente 
pela Corte (14) . 

É realmente espantoso que três eclesiásticos considerem estrange110 
um tribunal religioso com jurisdição espiritual. Não admira que, logo 
depois, a Santa Sé recuse a confirmação canônica do Pe. Moura para 
bispo do Rio de Janeiro, proposto por Feijó (15). 

(14) Ver a respeito: CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA: op. cit. Tomo I, 
:;.a parte, p. 1147 e 1220. 

(15) HILDEBH.ANDO ACCIOLY: op. cit. p. 77. 
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30/78 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Tem-se tirado aos bispos dinheiros de visitas a que têm 
direito. Entretanto dá-se a um ministro protestante 400$ cqn-
tra a Constituição. 

Vota contra a ajuda financeira a mm1stros protestantes, quando é 
retirada a prelados eclesiásticos, pois a Com;tituição diz que a religião 
católica é a única mantida. Mas observa: 

"Na Assembléia Constituinte, quando se falou na tole-
rância religiosa, por ter eu apoiado urna emenda que fazia 
extem·iva a tolerância .até aos judeus, se alegou que ia contra 
a religião e, por um papel particular, fui censurado. Então 
disse que, se os protestantes concorrem para o culto cristão, 
pedia a igualdade que o culto cristão concorresse para o pro-
testante. Sou contra colônias permanentes, com que a nação 
faz grandes despesas". 

14 de julho de 18:l0, t. II, p. 119. 
N.&C. 

Discussão do orçamento do Ministério da Justiça. 
Os protestantes vieram com os cohmos alemães do Sul e com missio-

nários americanos (16) . 
Se houve previsão infundada em matéria de política de colonização, 

foi certamente esta do Pe. Venâncio. Poucas colônias custaram tão pou-
co à nação e lhe valeram tantos benefícios. 

Venâncio H. de Re~.ende propusera que "se abula [sicl o ordenado 
de 400$ do ministro <lo culto em Nova Friburgo" (Anais, II, 117). 

O ministro da Justiça, visconde qe Alcântara, responde que o Go-
verno não tem em conta se o vigário é protestante ou não. Apenas cum-
pre o contrato (Anais, II, 120). 

Mas na votação das subvenções foram suprimidas todas as relativas 
aos conventos de carmelitas e beneditinos de várias províncias. 

30/79 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Concorda com a extinção do monopólio do pau-brasil, mas sugere a 
redução do direito de exportação de 403 para 103 ou 153, como meio 
de evitar-se o contrabando. Exprobra a exploração sem o replantio, que 
está extinguindo aquela riqueza: 

(16) Ver a respeito: J. CA RI.OS RODRIGUES: "Religiões acatólicas" Memória 
no Livro do Centenário de 1900. 
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"O pau-brasil não tem progredido porque era livre a ca-
da um entrar nas terras alheias onde havia esta planta, e 
como se interc~·savam pouco arrancavam até a raiz, ao mesmo 
tempo que os proprietários para ,;.e verem livres de semelhan-
tes invasões nas suas terras, que de ordinúrio sempre ficaranl. 
prejudicados pela de>:.truição, que ao mesmo passo os mesmos 
cortadores lhes faziam nas suas piantações, pouco rnidado ou 
nenhum tinham cm que renascesse scmlhante planta, antes 
procuravam destruí-la." 

15 de julho de 1830, t. II, p. 129. 
N.&C. 

Em terceira discussão um projeto sobre exportação de pau-brasil, de 
7 de junho de 1830. 

30/80 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Sustento o artigo tal qual, para que pague o pau-brasil 
403" [... ] "Quanto a dizer-se que o propriet;írio era senhor 
do centro da terra, e era também senhor da superfície não 
posso concordar, porque então l:í se iam as mina!-; dos diaman-
tes e ouro, etc., mas as sesmarias foram concedidas com a 
cláusula de que o pau-brasil era do Governo. 

Nações que passam por muito instruídas têm formado 
uma marcha contrária aos princpios que se têm emitido aqui. 
Na Ilha de Ceilão cortaram-se muitas caneleiras, para que 
não decaísse o preço deste gênero; por conseqüência logo que 
o pau-brasil não pague 10% não haverá vadio que deixe de 
ir cortar pau-brasil, o seu preço ficaní muito limitado, e en-
tão S·erá um modo de acabar ele uma vez com este gênero que 
não é muito comum cm qualquer país." 

LIJ de julho· de 1830, t. II, p. 130. 
N.&C. 

Fora do deputado Castro e Silva a afirmação de que o proprietár10 
era senhor do solo e subsolo. Neste ponto, o Pe. Dias antecipa as atuais 
Legislações e Códigos de Minas. Estava em 3.ª discussão °' projeto que 
previa: "Art. I.0 A madeira e tinturaria denominada pau-brasil fica livre 
do comércio exclusivo do Governo. 

Art. 2.0 O pau-brasil que se exportar em bruto dos portos do Brasil 
pagará 403 ele direitos de saída calculados pelo valOT corrente do mer-
cado." 

A verdade foi que a quase extinção da preciosa essência foi muito 
mais rápida do que pensavam os legisladores. 
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30/81 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Não pode ouvir dizer que a lei de 1.0 de outubro seja inconstitu-
cional; 

"ela é filha deste artigo 167 da Constituição; um Sr. depu-
tado citou este artigo, mas esqueceu o art. 169 que originou 
esta lei de 1.0 ele outubro relativamente às províncias; no Rio 
de Janeiro por essa mesma lei ficou isso à Assembléia Geral; 
agora reconhece-se o inconveniente que há neste artigo." 

16 de julho de 1830, t. II, p. 135. 

N.&C. 

A propósito de um projeto de resolução sobre as Câmaras Munici-
pais da Província do Rio de Janeiro, apresentado pela Comissão encar-
regada dos negócios relativos às Câmaras Municipais. 

É curioso que se discutiu a anomalia da não existência de um pre-
&idente na Província do Rio ele Janeiro governada pelo Governo central. 
Ernesto F. França perguntou: "Onde se vê a exceção dessa prorvíncia?" 
Só no Ato Adicional, se estabeleceu a sede ela província, onde estivesse ·a 
Corte, em outra cidade, no caso Niterói. 

30/82 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Sugere a extinção da Tipografia Nacional, pois ela não cumpre com 
seu objetivo e é onerosa à nação. Sugere ainda que se abra concorrência 
para outras imprensas realizarem as impressões do Governo. 

16 de julho de 1830. t. II, p. 136. 

N.&C. 

Tratava-se da votação do orçamento do Ministério da Fazenda. Aca-
bou-se por aprovar a lei de 7 de dezerµbro que extinguiu a junta da di-
reção e criou o cargo de diretor, com o ordenado anual de 800$000 réis 
e uma gratificação de 53 do rendiµiento líquido da oficina, gerida 
por um administrador e um guarda-livros. Os empregados seriam em co-
missão e o diretor "responsável pelos erros de tipografia que aparecerem 
na5 leis que imprimissem, fazendo-se a reimpressão à sua custa" (17) • 

A Imprensa Régia foi criada por p. João VI em 1808, e mudou de 
nome várias vezes, até o atual, Imprensa Nacional. Não foi extinta. 

(17) Ver: Coil:çüo de Leis. 1830, p. 65. 
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Interessante é que se interpretou a liberdade de imprensa como obriga-
ção do Governo de imprimir as obras da oposição quando não havia ou-
tra possibilidade. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó30/83 

Apresenta um requerimento: 

"Constando que o Núncio Apostólico acaba de fazer nesta 
Corte um, proces·so judicial por que levara ele, ou seus oH-
ciais, duzentos e lautos mil-réis, que se diz ser sobre certos 
quesitos informatórios a respeito do bispo eleito de Pernam-
buco, requeiro que se saiba do Governo:1 1 - Se com efeito 
o núncio procedera nesse negócio com forma judicial e se obte-
ve para isso beneplácito; 2 - Se levou os referidos emolumen-
tos e fundado em que lei." 15 de julho de 1830. a) D. A. 
Feijó. 

17 de julho de 1830, t. II, p. 143. 
N.&C. 

D. João da Purificação Marques Perdigão, religioso de Sto. Agosti-
nho, grande bispo de Olinda e Recife, que teve atuação decisiva na pa-
cificação da Cabanada, fora apresentado por D. Pedro I a 18 de outu-
bro de 1829. Só foi confirmado pelo Papa Gregório XVI a 28 de feve-
reiro de 1831. Foi sagrado no Rio de .Janeiro em 26 de maio de 1833. 
Feijó, então ministro da Justiça, recusou-se a conceder o ex.equatur às 
bulas. Só o futuro marquês elo Paran:í, Honório Hermeto Carneiro Leão 
cumpriu essa formalidade. O bispo, por ü;.so, só em 29 de outubro de 
1833 pôde tornar posse de sua diocese (18) • 

Feijó procurava obstar a ação elo Núncio e da Cúria Romana na 
Igreja do Brasil. O que o delegado da Santa Sé provavelmente exigiu 
foi o processo de habilitação que deve acompanhar a Carta Régia ou 
Imperial, chamada "de poHulação" (19) . 

30/84 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende a concessão das ilhas dos Abrolhos à companhia de pesca, 
pois não dará somente resultados econômicos, como permitirá o apareci-
mento de um viveiro de marinheiros para prover a marinha . 

17 de julho de 1830, t. II, p. 148. 

(18) Ver a respeito: MANUEL DE ALVARENGA: O episcopado brasileiro. São 
Paulo, 1915, p. 132. 

(19) Cf. CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA: op. cit. Tomo 1 - 3.ª parte, 
p. 946. 
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N.&C. 

Defende o parecer da Comi~·são de Constituição autorizando ao Go-
verno a concessão a Domingos José Antônio Rebelo e sócios da facul-
dade de estabelecer nas ilhas de Santa Bárbara e Coroa Vermelha dois 
Abrolhos uma fübrica de pescaria com isenção de direitos. de entrada 
e saída das embarcações empregadas neste tráfico e do dízimo do pes-
cado poT 20 anos. A concessão fora feita por decreto do Executivo de 
17 de setembro de 1829, ficando dependente de aprovação do Parlamento 
a graça de isenção. A Comissão de Constituição da qual faziam parte os 
P.e• Alencar e Feijó, reconhecendo que houve excesso do ministro, apro-
va a decisão em face das vantagens para o comércio. Foi aprovada para 
ir imprimir a resol,ução. 

30/85 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Acha inútil o requerimento: 

"O único remédio que podemos dar presentemente pare-
ce-me que se limita a que se recomende ao Governo que man-
de pôr em atividade a polícia." 

A nação paga enorme quantia para ter uma Intendência 
Geral da Polícia, e esta n&o cumpre com suas. obrigações, 
haja vista o grande número :de assaltos: "os cidadãos são aco-
metidos a cada momento dentro de suas casas.." 

24 de julho de 1830, t. II, p. 206. 
N.&C. 

O deputado Cunha Matos apresentara requerimento pedindo infor. 
mações ao Governo sobre as pessoas presas como ladrões. O Pe. Ferrei-
ra de Melo acha inútil a medida. 

Decidiu-se que a questão fosse enviada à Comissão de Justiça Cri-
minal para dar seu parecer, recomendando-se a organização quanto antes 
d'e uma Guarda Cívica, já proposta. 

A Comissão apresentou um projeto com as· medidas urgentes para o 
caso (Anais, II, 218) . 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS30/86 

O projeto só fala sobre os ladrões de fazenda e de vila, porém há 
coisa mais essencial que ambos, a liberdade. Em razão disso, sugere 
seja acrescentado artigo aditivo sobre os que atacam a Constituição. 

Os ladrões conhecidos não representam problema. 
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"Es.tou intimamente persuadido (}Ue os rnaiores roubos 
terão as penas comutadas, ou serão delas isentos, porqlle <t uem 
furtar muito tem com que comprar ~cus julgadores". 

"Não temm. nús visto desembargadores que foram ~uspcn
sos por ladrões, e mesmo presos, estarem empregados sem se 
jmüficarem? Não me consta que ainda livre estejam dos < 
mes pelos quais foram suspensos; e entretanto serão· os mes-
mos que hão de julgar? Não serão piores ladrões os que, sem 
perigo de serem mortos nos assaltos, descam:mlamente roubam 
ao cidadão, a fazenda, a vida e honra?" 

"Não é a maior das desgraças estar sempre na d't:sconfian-
ça o Governo? Vê a na(;ão nos maiores empregos, homens que 
por seus atos têm de;:.afiado a execração pública, atacando a 
Constituição e promovendo o absolutismo: e quando tais 
conspiradores ficam impunes podem ser as autoridades res-
peitadas? 

Portanto é o meu voto que já e já se recomende ao Go-
verno a maior atividade na execução elas leis para que salve 
o mesmo Governo, e se remova qualquer imputação que se 
faça a S. M. Imperial, ou que há conivência nos roubos e 
malversações que se fazem." 

27 de julho de 1830, l. II, p. 232. 
N. &C. 

Em discussão a resolução propo~·ta pela Comissão de Justiça Cri-
minal. Miguel Calmon exige explicações do orador que envolvera no 
caso o nome do Imperador. 

O Pe. Dias explica-se logo a seguir: responsabilizava os reacionários 
absolutistas e os ministros desleixados das y_uacfrilhas de salteadores. 

É curioso notar que, diante da onda ele assaltos que aflige o Rio de 
Janeiro, cada deputado aponte como causa os seus alvos prediletos: o 
Pe. Custódio Dias, as autoridades corruptas, Pe. Resende desconfia dos 
estrangeiros e especialmente dos portugueses; propõe emenda autorizan-
do o Governo a expulsá-los do Império, caso perturbem a ordem (Anais, 
II, 201), e não S.M. Imperial que "como chefe da nação é sempre 
inviolável". Na sessão de 28 de julho foi aprovado o projeto que com-
preende somente as formas do processo. O projeto suspendia para certos 
casos as cartas de seguro que correspondiam ao habeas-corpus. 

30/87 ANTONIO MARIA DE MOURA 

Apresenta, como relator da Comissão Eclesiástica, parecer sobre um 
requerimento do vigário colallo de St.ª Luzia do Rio Real (Sergipe), 
Pe. Miguel Teixeira de Araújo Santos. 
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"Queixa-se este cidadão de que tendo de côngrua na dita 
sua Igreja a quantia única de 50$000rs., esta mesma quantia 
lhe é extorquida por uma lei bárbara, filha ainda do despo-
tismo, para com ela se manterem cônegos e monsenhores e o 
mais luxo de uma capela que se dizia real e hoje tem ainda o 
espólio das vítimas dessa abominada prepotência. Repetidos 
clamores de quase todos o párocos sobre a mesma espoliação 
ditam à Comis·são Especial a advertência de fazer ver a esta 
Câmara, não só a justiça, mas até uma como necessidade públi-
ca de olhar por um tal abuso e tfe declarar inconsistente, e até 
mesmo inconstiludonal uma tal observância. Muitos párocos 
têm mesmo deixado de receber a sua côngrua que lhes era 
permitida e têm reclamado e reclamam contra tão estranha 
espolíação . 

"A sabedoria da Assembléia não precisa que se lhe lem-
bre que, proclamada a nossa Constituição a guarda da Santa 
Religião de Jesus Cristo cm comunhão com a Igreja de Roma, 
não nos obrigou a seguir a aboletar abusos e inventos huma-
nos que nada mais têm com esta divina religião, ~enão1 a pue-
ril insônia de uma vcrnizad'a cortiça para embelezar e fazer 
respeitável a mimosa obra da Divindade! Os bispos e os pá-
rocos são necess·ários à religião; a sua instituição é divina. Os 
seus ofícios são úteis aos povos; estes devem mantê-los. 

"A perversidade do absoluto governo manchou a religião 
e a fez cúmplice da~ suas iniqüidades; e para a autorizar a sua 
depravação subtraiu aos párocos os honestos meios de subsis-
tência; mostrou-lhe a presa em que se cevava e ria-se quando 
esta lhes estrebuchava nas unhas. Daqui vieram todas essas 
usurpações que tanto têm desacreditado o clero católico. O 
Brasil ainda geme e ao poder Legislativo está reservado dar-
lhe vida. 

"Bem quisera a Comissão sanar chagas velhas e contentar 
os párocos, fazendo-lhes restituir essas usurpadas quantias. 
Não está isto, porém, na alçada do legislador; nem os que 
hoje contribuem para a urgências do Estado devem repor o 
que mãos imundas arrebataram. 

"A Comissão reserva-se para, em melhores dias, oferecer 
um projeto-de-lei geral de uma reforma consentânea ao povo 
do Brasil e aos seus párocos; as reformas devem ser prudentes 
e muito medidas. Ela crê f!cmlir aos maiores males oferecen-
do o seguinte projeto, tão breve no seu material, quanto vas-
to nos bons resultados que espera: 

A Assembléia Geral Legislativa resolve: Art. l.° Ficam 
abolidas as pensões impostas às Igrejas paroquiais a benefício 
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da Capela Imperial. Art. 2.0 Todas as paróquias que têm 
menos de 200$rs. de côngruas serão igualadas nesta quantia". 

28 de julho de 1830, t. II, p. 213. 

N.&C. 

Este importante parecer é assinado também pelo Pe. Antônio João 
de Lessa e pelo cônego José Bento Leite Ferreira de Melo. 

As "leis bárbaras, filhas do despotismo" são os atos criadores da 
Capela Real (depois Imperial) emanadaS) do rei D. João VI, sem audiên-
cia da Santa Sé que só posteriormente, através do Núncio Caleppi, com 
poderes de Legado, por um indulto de 9 de março de 1809, aprovou os 
atos do poder real (2º) . Para manter a dita capela foram cobradas por-
centagem de todos os párocos. Os Estatutos da Capela Real foram apr0-
vados pelo Alvará de 27 de setembro de 1810. 

30/88 FRANCISCO DE PAULA BARROS 

"Gostaria que os batalhões de estrangeiros fossem excluí-
dos inteiramente, porque enfraquecem a tropa brasileira. "Des. 
façamo-nos deste& homens que são inimigos do Brasil, eles 
têm dado bastantes provas disso". 

28 de julho de 1830, t. II, p. 251. 

N.&C. 

Discussão elo projeto sobre a fixação da força de ten-a. Refere-se aos 
batalhões ele mercenários alemães e irlandeses. De fato rebelaram-se pou-
co depois, criaram pânico na cidade, foram dissolvidos, mas acarretaram 
uma cris-e no gabinete que representou a mais esperançosa experiência 
parlamentar do primeiro reinado. Cunha Matos, o mais alto expoente 
intelectual do Exército na Cftmara conconla com o Pe. Paula Barros: 
"Eles são muitos paucos, podem-nos ~r perigosos e, se são poucos, não 
servem de nada". 

A lei de fixação de forças de 1830 extinguiu esses corpos: Art. 10 
- Não haverá no Exército elo Brasil corpo algum composto de homens 
estrangeiros. Seguem-se as cláusulas relativas aos voluntários e aos vete-
ranos da guerra de Independência. 

(20) CL CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA - op. cit. Tomo 1 - 3.ª pane, 
p. 896. 
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30/89 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota a favor do aumento da força policial, compreendida como tro-
pa de linha, não porque existam inimigos do. atual sistema ou ameaça 
dos países vizinhos, mas por ser o Brasil um país de muita escravatura, 
o que constantemente ameaça a tranqüilidade pública. 

30 de julho de 1830, t. II, p. 268. 

N.&C. 

É con~trangedor hoje para nós ouvir uma tal comunicação proferida 
por um padre no Parlamento. Nem sequer parece oconer-lhe a idéia da 
injustiça de um sistema baseado na posse de "muita escravatura". Toda 
essa muita escravatura não lhe parecia ser compm;ta de seres humanos ou 
então estes não eram considerados fazer parte da nação,, de vez que cons-
tata que não existiam inimigos do atual sistema. 

Se ao padre faltava a visão ética da ques.tão, ao deputado faltava 
totalmente a visão política, o que lhe impedia de ver a contradição de 
um sistema que só podia tolerar o aumento de sua força de trabalho, 
mediante aumento paralelo ele sua força de repressão. 

Note-se que no mês seguinte o mesmo deputado vai pronunciar-re 
pela extinção ampla da escravidão: "os cafrcs são tanto homens como 
qualquer outro" [ ... ] "Havendo escravos, desacredita-se oi sistema li-
beral" (p. 307) . Ao que parece o ornd'or visava à situação premente de 
desordem, cons.tatada pelo número crescente ele atentados. 

30/90 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

Vota contra o projeto-de-lei de n.0 IW. Considera que não se devem 
aumentar os inconvenientes que pesam sobre os mineradores, enquanto 
companhias inglesas gozam ele tanta contemplação. O Pe. Dias expli-
cita logo a seguir sua posição: 

"[... ] Se as companhias elos seus lucros é que pagam os 
direitos, como se quer diminuir? Por isso mesmo que é neces-
sário reunir grandes forças. para fazer a mineração, e contudo 
ela tem acabado o ouro da superfície da terra e com máqui-
nas vão à profundidade qa terra tirar este ouro com mais 
custo, e contudo não se lhe hão de pagar os direitos; e qui-
sera que os nossos. ministros não tivessem tanta contemplação 
com as. companhias inglesas, e não será bastante que execute, 
mos os tratados? Pois havemos sofrer mais isto?" 

5 de agosto de 1830, t. II, p. 305. 
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N. &:C. 

Discussão da lei sobre o imposto de mineração. 
Várias minas de ouro es.tavam arrendadas a companhias ingleses. Só 

uma prosperou: a St. John d'El Rey Gold Mining Co. 
O ouro estava escasso e exigia-se grande capital para abrir minas 

de galeria e para maquinarias. Os ingleses ofereciam capitais. e acabaram 
perdendo mais do que ganharam (21) . 

30/91 VENÂNCIO I-IENRIQlJ.ES DE RESENDE 

Quanto aos escravos empregados no arsenal cfe Marinha, diz: 

" [ ... ] Eu sou de voto que se libertem estes. homens; e 
todos os mais escravos das fazendas do Piauí devem ser livres 
e trate a nação de haver a si os capilais. de mão morta e Jivre-
se da despesa que se faz com esses escravos [ ... ]" 

5 de agosto de 1830, L. Jl, p. 307. 
N. &:C. 

Um projeto de resolução propunha a venda dos escravos dos arsenais. 
Tratava-se no primeiro caso, de escravos que u·abalhavam no arse-

nal de Marinha, e no segundo, de escravos de fazendas. .Em ambos os 
casos, a motivação para übertá-Jos é a de libertar a nação da d.evpe~a 

que qe fazia com eles. No final das contas, será também a mesma mo-
tivação que tornará possível o gesto genero~o <la Princesa lsabel. 

As fazendas do l'1auí eram as proprictl'adcs agrícolas perLenccntes ao 
Governo, seqüestradaSi e afinal tomadas aos jesuítas no regime pombali-
no. Derivavam <lo• legado do sertanista Dommgos Afonso ::,enão. Com;.-
tituíram sempre um peso no patrimônio nac10nal. !\ unca maís Uores-
ceram como no tempo de seus antigos proprietários. 

"Bens de mão morta era a expressão u.~ada para desígnar os bens 
retiradol:' do giro e circulação comercial e que caíam sob a administração 
da Igreja ou das corporações religio•sas, po•ni.ue ficavam como que "cutrc 
as mãos de um cadáver" (22) . 

Eram, em princípio, inalienáveis. Segundo os partidários do rega-
lismo estes bens estavam sob o domínio eminente do Estado. Este é um 
dos princípios condenados pelo Syllabus (prop. XVII) (23) . 

(21) Ver a respeito: l'ANDIA CALóGERAS: Minas no Brasil. Rio de Janeiro 
1904, 3 volumes. 

(22) Ver a respeilo: LACERDA DE ALMEIDA: A Igreja e o Estado. Suas relações 
no Direito Bra.1i/eíro. Rio de Janeiro, l!i24, p. 283. 

(23) Sobre o malbaralo dos bens da Compauhia de Jesus r.'O ínlcrior do Maranhão 
e Piauí, ver: CíéSAR AUGUSTO MARQUES: Diciouário Histórico.Geográfico da 
Província do Maranhão. Maranhão, 1870. Verbele: Jesuítas, p. 349. 
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JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR30/92 

Não sabe como as Câmaras hão de distribuir 200$ por toda a pro-
víncia: 

"Com este dinheiro não se pode estabelecer a vacina em 
todas as províncias, por isso a minha idéia era, que naquelas 
províncias onde ~e não pudesse distribuir mais dinheiro que 
estes 200$, sejam aplicados para a capital da província." Em 
relação ao Ceará, para que não haja injustiça os 200$ deve-
riam ser só para a capital. Quanto a deixar que os presi-
dentes das províncias distribuam o dinheiro quanto as Câ-
maras mais precisarem, istQI "convém em grande parte con-
tra a disposição sobre a vacina" - porque uma pequena quan-
tia de dinheiro distribuído para as outras Cftmaras das pro-
víncias não faz nada. 

6 de agosto de 1830, t. II, p. 320. 
N.&C. 

Logo a seguir o Pe. Alencar se queixa de não ver consignada no 
orçamento do Império nem a verba de 200$ para a vacinação, que diS... 
tribuidos pelas vinte Câmaras da prOtVícia daria apenas 10$ para cada 
uma: "desgraçado Ceará onde o flagelo das bexigas tem feito tanto 
estrago!" 

30/93 JOSÉ CUSTÇ>DIO DIAS 

Não gostaria que na emenda relativa à reforma das igre-
jas do Brasil, se dissesse "as capitais e principais vilas"', por-
que, "por ventura serão as capitais mais religiosas que os 
arraiais e as povoações que contêm muitos milhares de al-
mas?" Enquanto há lugqres com verdadeiros pardieiros ser-
vindo de Igreja, não se podem destinar recursos para as pro-
fissões da Capela Imperial. 

Vota contra a emenda. 
7 de agosto de 1830, t. II, p. 333. 

N.&:C. 

Discussão do orçamento do Mi:qistério da Justiça. 
Trata-se de uma emenda de Miguel Calmou propondo a quantia de 

40:000$ para "reparo das igrejas-matrizes das capitais e vilas notáveis" -
(ainda a 3.ª discussão do projeto-de-l~i que fixa as despesas da repartição 
da Justiça) . 

O orçamento da Justiça foi aprovado. 
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30/94 JOSÉ CUSTóDIO Dl1\S 

"[ ... ] Qual será o melhor, se sofrermos um grande mal 
pela falta des~-cs empregados, os diplomatas, ou sofrermos o 
aumento de dívida que diariamente cresce. Parece que não 
há uma necessidade tão urgente de termos. diplomatas, nos 
Estados estrangeiros [ ... ] Essas relações com os Estados es-
trangeiros nada nos dão; procuremos antes desempenharm<>-
nos de nossa dívida" . 

Poderemos ficar 5 anos "sem esse abutre que 
entranhas". 

nos rói as 

9 de ago&to de 1830, t. II, p. 338. 

N.&C. 

Discussão do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
Houve diversos projetos extinguindo o corpo diplomático' permanente, 
substituído por s.imples cônsules tirados do corpo comercial. A impres. 
são que tinham os que não viajavam era de que se tratava de uma su-
perfetação. Os que viajavam não tinham boa impressão da atividade de 
nossos representantes. O orçamento foi aprovado. 

30/95 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Levanta-se para defender o direito do barão do Rio da Prata_ 

"[ ... ] A Constituição não quis lembrar que muitas re-
munerações fossem injustas e garantiu o direito que o& indi-
víduos tivessem a elas; ora, o decreto que lha concedeu foi 
no tempo em que o rei tinha o poder Legislativo e se isto 
é ·assim, como podemos nós derrogar uma gratificação• conce-
dida legalmente?" 

O decreto do príncipe regente que mandara sustar tais 
gratificações não anulou a graça, mas mandou-a suspender. 

Depois veio o decreto que mandou continuar as graças 
suspensas, "e S·e não mandou continuar ao barão do Rio da 
Prata, foi porque primeiramente ela não se recebia por outra 
repartição, e segundo, ele não representou ao Governo." 

Por isso não acha justa a supressã()I, quando afeta sobretudo a um 
homem com mais de 50 anos de serviÇo, e com quase 80 anos de idade. 

16 de agosto de 1830, t. II, p. 402. 
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N.&C. 

Terceira discuss.ão da fixação das despesas elo Ministério da Marinha. 
A pensão foi suprimida. 
Rodrigo Pinto Guedes, barão do Rio da Prata, na~ceu em Portugal 

em 1762. Depois de exercer importantes cargos nas forças armadas por-
tuguesas transferiu-se para o Brasil com a Família Real em 1808. Ao 
proclamar-se a Independência, adotou a nacionalidade brasileira, e como 
almirante chefiou as forças navais brasileiras durante a Campanha Cis-
platina, de onde veio o título de barão do Rio da Prata. Depois de 
divergências com o marquês ele Queluz respondeu a Conselho de Guerra. 
Absolvido, voltou a ser integrado no Supremo Conselho Militar, do qual, 
entretanto, se reformou em 1832, indo residir em Paris, onde morreu em 
1845. 

30/96 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

O vigàrio geral do bispado do Rio de Janeiro, em virtude do art. 28 
da Constituição, remete à Cfnnara o processo de querela contra o depu-
tado J. Custódio Dias. 

18 de agosto de 1830, t. II, p. 409. 

N.&C. 

O ru:t. 28 da Constituição dizia: "Se algum senador ou deputado for 
pronunciado, o juiz, suspendendo todo ulterior procedimento, darà con-
ta à sua respectiva Câmara, a qual decidirá se o processo eleva continuar 
e o membro ser, ou não, suspenso do exercício <las suas funções." 

Não se menciona aqui o fundamento da pronúncia na justiça ecle-
siástica. 

O vigário geral era o Dr. José Caetano Ferreira, também provisor 
e juiz de casamentos. Não consta àQs Anais a causa do processo. 

30/97 ANTôNIO JQÃO DE LESSA 

Apresenta parecer acerca dos Qratorianos de Pernambuco: 

A Comissão Eclesiástica tem examinado com especial es-
crúpulo os requerimentos e mais papéis de Manuel José, pres-
bítero congregado da Casa de São Filipe Néri no Recife de 
Pernambuco, enviados a esta Augusta Câmara por ofício do 
ministro da Justiça, de l5 de junho deste ano. 
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É uma escandalosa contestação entre úois sacerdotes, de-
batendo-se pelo Império, e mando de uma casa que foi de 
piedade e edificação, pelas suas honras e rendas. No fron-
tispício destes papéis depara logo a Comissão com o informe 
do cabido daquela diocese, cujas expressões não deve alterar. 
Este cabido diz, bem desejava que as <lewrdens patentes dos 
documentos não tivessem acontecido, pois que elas não dei-
xam de perturbar a boa ordem, e de escandalizar o público; 
e sendo seu dever falar com verdade e franqueza, na Augusta 
presença de V. M. I. não duvida afirmar que o akgaclo no re-
querimento é verdadeiro; que a Congregação do Oratório de 
São Filipe Néri já não é casa de oração, sim de corrupção; 
que não edifica, sim escandaliza e que no estado presente cm 
que se acha não pode ser reformada, muito menos corrigida. 

Este requerimento é um monturo de obscenidade e tor· 
peza& atribuídas ao atual prepósito pelo suplicante seu rival, 
de quem no seu informe diz ingenuamente o chanceler: -
podendo contudo asseverar que outro tanto, e ainda pior, se· 
tem publicado aqui pela imprensa contra a conduta moral 
elo suplicante. 

Ora, sabendo o Govexno que nenhum dos poderes políti-
cos pode fazer reviver processos findos como já se acha este 
presente à Comissão, que a remessa feita por ele a e~ta AS-
sembléia, é para inteligenciá-la elo mísero estado moral da-
quela casa e pedir à sabcdQlria dos legisladores remédios que 
ao alcance dele não estão. 

Parece, portanto, à Comissão que suposto coberto das fórmulas osten-
sivas de direito, tão intruso foi, mccfulannente considerado o primeiro 
prepósito Manuel José, como o atual João Dias. Abrindo mão todavia 
deste voto consciencial, resta considerar a conveniência moral e política 
de&te estabelecimento. Os congregados são ali nocivos à sociedade brasi-
leira e à religião. O poder Legislativo deve dar destino ao edifício ma-
terial e aos seus fundos. Deve recomendar-se ao Governo que, quanto 
antes, faça inventariar tudo o que pertence üquela casa, exigindo o seu 
livro do tombo, ou quaisquer assentos doude conste das suas proprie-
dades, tanto móveis como de raiz existentes ou alienados, enquanto pro-
vidência legislativa não decide; e esta presume a Comissão que deve ser 
praposta do Conselho Geral daquela província, a qual a Comissão ofe-
rece como projeto de decreto. Paço da Câmara dos Deputados, aos 23 
de julho de 1830. 

O paTecer é assinado igualmente pelo Cônego José Bento Ferreira 
de Melo e pelo Pe. Antônio Maria de Moura. Lido só cm 28 de agosto. 

28 de agosto de 1830, t. II, p. '111. 
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N.&C. 

Este parecer refere-se a um dos mais tristes episódios da história rdi-
giosa luso-brasileira. 

A Congregação do Oratúrio, fundada em Roma por São Filipe Néri 
em 1564, estabeleceu-se cm Portugal no século XVIII e obteve imediata-
m~nte uma extraordinária expansão. Caracterizava-se por uma grande 
flexibilidade na organização dos conventos, que gozavam de larga auto-
nomia. Não tinham hábito próprio, usando a roupeta, como os jesuítas. 
Os seus regulamentos primitivos foram há alguns anos reimpressos pelo 
grande conhecedor da história do pensamento religioso em Portugal,
J. S. da Silva Dias (24) • 

O principal estabelecimento da congregação foi a casa de N.ª S.ª 
das Necessidades, instalada sob a proteção do rei D. João V, depois trans-
formada em Paço Régio e mais tarde sede do Ministério das Relações 
Exteriores. Há uma excelente notícia da influência desta congregação de 
autoria do prof. Antônio Coimbra Martins (25) . 

O colégio das Neces$idades dispunha de riquíssima biblioteca e de 
tipografia própria. Os dois maiores nomes da instituição foram, sem dú-
vida, os dos padres Bartolomeu do Quental, seu fundador e Manuel Ber-
nardes, um dos maiores clássicos da língua. 

Os oratorianos tornavam-s·e, em breve, êmulos dos jesuítas na edu-
cação da mocidade. A "ação pedagógica (do Orat<'>rio) tendia delibera-
damente a superar e contrabalançar a influência dominante da Compa-
nhia de Jesus'', dizem os professores Mftrio Brandão e Manuel Lopes de 
Almeida (26). E continuam: "A régia generosidade traduzia a forte es-
perança de uma transformação a realizar no sistema usado pela Compa-
nhia de Jesus. E contudo - viu-se pouco depois - não tinham eles a 
virtualidade nem a fadigosa constância dos discípulos de Santo Inácio". 

Uma boa parte dos intelectuais católicos, já trabalhada pela campa-
nha antijesuítica, acompanhou esta nova coorte que, sem renunciar ao 
aristotelismo, procurava conciliá-lo com as novas correntes. Tiveram a 
natural simpatia dos que, sem abandonar a Igreja, queriam acompanhar 
as novas correntes. Segundo Borges Grainha (27), foram eles os introdu-
tores do cartesianismo em Portugal. 

Voltados para as ciências experimentais, especialmente a física, para 
o ensino da qual dispunham de ricos laboratórios, dando menos ênfase 
ao latim, influíram decisivamente na formação da nova geração liberal 
portuguesa. Herculano, por exemplo, expoente do catolicismo não-

(24) Ver: A Congregqção do Oratório de Lisboa. Coimbra. Imprensa da Univer-
sidade. 1966. 

(25) Cf. Dicionário de História de Portugal, dirigido por JOEL SERRÃO, 
vol. Ili, Lisboa, 1968. 

(26) Ver: A Universidade de Coimbra. Coimbra, 1937. Parte 3.ª, p. 65. 
(27) Cf. História da maçonaria em Port1lgal. Lisboa, 1912, p. 182. 
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ultramontano, que ele denominava de "antitriclentino", escreveu: "Tenho 
minhas dúvidas oobre a existência elas revelações ab ato, mas não as 
tenho s.obre os poderes de uma coisa que me ensinaram os padres da 
Congregação do Oratório, e que se chama a lógica (28) • Deles também 
cli~seram os irmãos Castilho (Antônio e José) que "nenhuma corporação 
regular teve nunca, proporcionalmente, maior nem sequer igual número 
ele sujeitos extremados pela justeza do seu viver, profundiclacle e varie-
dade de sua doutrina" (29). 

A rivalidade entre oratorianos e jesuítas tomou um aspecto curioso 
na competição entre duas gramáticas. Os partidários da Companhia da-
vam preferência à do Pe. Manuel Alvares, enquanto os elo Oratório 
consideravam primacial a do Pe. Antônio Pereira de Figueiredo conhe-
cida como a "artinha" do Pe . Pereira. 

Ao deflagrar sua campanha antijesuítica, Pombal pensou apoiar-se 
nos oratorianos. Logo cm seguida, porém, por censurarem obras franca-
mente regalista, viram-se esses religiosos diante das mesmas ameaças que 
pesavam sobre os padres ela Companhia. Alguns oratorianos aderiram 
francamente ao pombalismo, tornando-se até úteis instrumentos do po-
deroso ministro, como o citado padre Antônio Pereira de Figueiredo, 
cujo nome figura no índex. Apó& a queda de Pombal, quando se deu 
a chamada "viradeira'', continuando proscritos os jesuítas, os oratoria-
nos assumiram a preeminência na qualidade do ensino. Em 1778, o 
Pe. Teodoro de Almeida, que curtira horrores sob o consulado pomba-
lino, foi um do& fundadores da Academia das Ciências. Novo adversário 
surgiu, porém, na corrente anticlericalista liberal. 

Em 1833 o Governo de D. Pedro IV expulsou os congregados de São 
Filipe Néri do colégio das Necessidades, de que se apossou, num prazo 
ele duas horas (3°) . 

Os oratorianos de Pernambuco ali chegaram ainda no séc. XVII 
(1062) . Tiveram seus estatutos aprovados pela Santa Sé ao mesmo tempo 
que os de Lisboa, por breve papal de 1672. A princípio, tiveram uma 
simples ermida, em Olinda, que se transformou em hospício, ao fundar-se 
o Convento da Madre de Deus, no Recife (1683) com claustro anexo. De-
dicaram-se os oratorianos a intensa pregação e ao ensino, além de manter 
quatro missões entre os ínclios. Todas quatro evoluíram, tornando-s·e 
povoações. No século XVIII abriram cursos públicos de boa freqüência. 
Durante a guerra dos Mascates. empenharam-se com dedicação exemplar 
na pacificação (31) . Possuíam a maior biblioteca da capitania (32) . Em 

(28) Ver: VITORINO NEMÉSIO: A Mocidade de Herculano. Lisboa, 1934. 
Tomo 1, p. 101. 

(29) Cf. FORTPNATO DE ALMEIDA. op. cit. Tomo IV, l, p. 240. 
(30) Cf. l'ORTUNATO DE ALMEIDA: op. cit. ibid. p. 211. 
(31) Ver: MANUEL SILVEIRA CARDOSO: "Os Padres do Oratório". Revista 

Portuguesa de História. Tomo XJ, vol. 2.0, p. 229. 
(32) Ver a respeito: ANTôNJO ALBERTO DE ANDRADE: "Contribuição dos 

Oratoria11os l'orlu~ucscs para a formação do Brasil". Quinto Colóquio Internacional 
de Estudos fatso-Bmsileiros. Coimbra, 1963, vol. II, p. 65. 
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1803 um aviso régio de 16 de novembro concedera aos oratorianos, com 
parecer da Mesa da Consciência e Ordens, licença para abrir um curso 
público de filowfia, com a subvenção anual de 160$000 da Previdência 
Real. Os doutoramentos realizavam-se com grande solenidade e intenso 
interesse do público, acompanhando as argüições e defesas das teses. 

Fundaram igualmente um hospício na Bahia (1755). O pedido de 
fundação foi impugnado na Câmara Municipal por um vereador que 
considerou "esta multidão de gente conventual, não só inútil, mas one-
rosa à cidade". Tiveram, porém, o apoio do bis·po e do governador. A 
própria Câmara manifestou-se afinal favoravelmente, por serem os con-
gregados com.iderados "mais inteligentes e instruídos de todas as Ordens." 
Vultosas doações permitiram a instalação. Ao serem cxpulso•s os jesuí-
tas, o governador marquês de Valença, chegou a propor que lhes fosse 
entregue o colégio da Companhia (ª3). 

A agitação revolucionária do início do séc. XIX foi fatal à institui-
ção. A conspiração de 1801 e a revolução de 1817, arrastando cerca de 
cinqüenta sacerdotes foram um verdadeiro terremoto na viela dos con-
ventos e seminários. Do famoso Seminário de Olinda, fundado pelo 
bispo Azeredo Coutinho, que atingira tão alto nível, havia saído a maio-
ria das chamadas "batinas liberais". No Convento da Madre de Deus 
ficaram somente seis sacerdotes. Em 1825 só restavam quatro (34). 

Em 1829 a decadência atingiu tal ponto que as Comissões de Com-
tuição e Eclesiástica da Câmara, a 18 de agosto, emitiam um grave pare-
cer sobre a situação dos oratorianos. Quatro anos antes o padre João 
Dias apresentara uma queixa apontan<fo "a devassidão cm gue se achava a 
congregação, cuja casa deixara ele ser casa ele oração e se havia convertido 
na do maior deboche e prostituição". Inobservância dos estatutos, de-
predações, "imoralidade e escândalo :público", exigiam uma intervenção 
das autoridades. O deputado Pires Ferreira propunha "pôr em adminis-
tração os bens da ordem", a extinção d'a mesma, com a restituição do 
dote aos que o tivessem levado. 

Ocorre, porém, que, nomeado prepósito, o denunciante entrnu pelo 
mesmo caminho que condenara. Nem sequer residia no convento. Ter-
minado o período de governo, o Pe. Manuel José impugou a nova elei-
ção. A luta passou à violência exigindo a intervenção do bispo. Deso-
bedecido, pediu este força armada ao Governo para restabelecer a ordem. 

As Comissões da Câmara propunham então que se declaras.se for-
malmente que a Congregação estava extinta e os seus bens deviam ser 

(33) Ver a respeito: INACIO ACCIOq DE CERQUEIRA E SILVA: Mem6rias 
hist6ricas e políticas da Província da Bahia. Anotadas por BRAS DO AMARAL. Vol. 5. 
Salvador. 1937, p. 225 e 495. 

(34) Ver a respeito: F.A. PEREIRA DA COSTA: Anais Pernambucanos. 
Vol. VII. Recife. Arquivo Público Estadua~, 1958. 
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postos em administração até que a As·sembléia determinasse o que lhe 
parecesse a respeito. O parecer era assinado por dois juristas, Almeida 
Tores e Cesário de Miranda Ribeiro e três s.acerdotes: Feijó, o cônego 
Januário Barbosa e Monsenhor F. Correia Vicfigal, antigo encarregado 
ele Negócios no Vaticano. 

Em 1830 a situação era a que ocorre no parecer acima. O Conselho 
Geral de Pernambuco apresentou à Câmara uma longa resolução rejei-
tada a 2 de outubro. Mas a resolução tomada pela As.sembléia consubs-
tanciou-se afinal na lei de 9 ele dezembro de 1830, de autoria do Pe. Ve-
nâncio Henriques de Resende, que declarou extinta a Congregação da 
Missão de Pernambuco e aplicou seus bens numa casa pia para a edu-
cação de órfãos. A resolução do Conselho provincial, s.ubstancialmente 
a mesma, ao menos mencionava a necessidade de impetrar uma bula 
de comutação dos encargos, escrúpulo q11e desapareceu n0i decreto Im-
perial. 

A Igreja da Madre de Deus foi entregue ao ordin{irio. A biblioteca 
doada à Ltculdade ele Direito. Os padres receberam uma d'i{tria até serem 
aproveitados em um benefício. Os noviços, transferidos, ~em coa~:ão, para 
o seminário episcopal. Os bens do hospício da Bahia foram transferido& 
para a Casa Pia elos órfãos ele S. Joaquim, antigo noviciado dos jesuítas 
cm JCl1uitaia. 

O decreto de 11 de novembro de 18;11 pôs em execução o orfanato. 
Outro, de setembro do mesmo ano, distribuiu pelas Igrejas pobres as 
alafaia~· e imóveis que não fossem de ouro e prata. Apesar de já terem 
perdido o convento, ocupado pela Alfândeg:t, a congregação ainda possuía 
bens avulsos. No fim elo século XVIII dispunha de 80 prédios e 21 s.ítios 
àe terras. Enquanto aguarelavam destino os padres foram para o con-
vento de Santa Teresa, cm Olinda, vazio com a expulsão dos carmelitas 
descalços. 

Estudando este triste episúclio Augusto de Lima Júniur com;.idera os 
Oratorianos vítimas das perseguições e intrigas que instilaram entre eles 
a desunião (35) . 

Ci'mcliclo Mendes de Almeida comenta com certa crueldade o triste 
clesenlacc: "Singulares peripécias da sorte! Esta CongTega<J10 que mais 
se distinguiu em Portugal e na França por dar membros mui notáveis 
propagandistas das doutrinas jarn:ênico-galicanas foi a primeira que no 
Brasil (havia pouco separado de Portugal) sofreu o galpe da extinção 
dada pelo poder que tais oratorianos tanto exaltaram, deprimindo a 
Santa Sé [ ... ] A Santa Sé não foi ouvida para sua extinção; os bens que 
administravam foram confiscado& para o Estado, como bens nacionais (36) • 

(35) Ver a rc,,pcito: "A Congrcga<;ão do Oratório e suas igrejas cm Pernambuco". 
Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tomo IX, I!J.15, 
p. 331. 

(36) CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA: O/J. cit. Tome J, 3.ª Parte, p. 106. 
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JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR30/98 

Protesta contra os maus tratos cometidos contra os índios da aldeia 
de Monte-mor Velho, que foram de lá arrancados sob acusação de roubo: 

"É um absurdo que se tratem assim aos índios que cola-
boraram na luta pela Independência, esperando que ela ga-
rantisse seus direitos e não que os expulsasse de suas proprie-
dades.." 

Alencar fora testemunho da violência e narra pateticamente a trans-
ferência compulsória. Eles habitavam tenas solenemente confirmadas 
pelo rei. 

28 de agosto de 1830, t. II, p. 445. 

N.&C. 

Monte-mor Velho, ou Botarité, ou Baturité, que é o nome hoje 
usado, era uma aldeia de índios Cariris ajuntados. pelos missionários, a 
princípio jesuítas. Houve grande mistura com brancos atraídos pelo 
clima e fertilidade. Os índios puros. foram desaparecendo. Em 1831, 
isto é, um ano depois do protesto, foi erigida em vila e sede da comarca. 

Seguiu-se exaltada manifestação contra a violência praticada contra 
os "senhores. da terra", "donos do1 país". Os índios foram levados para 
a vila de Mecejana, sem utilidade (Ani'iis, II, 446). A discussão se arrasta, 
com escândalo do Pe. Alencar (Anais, II, 447), e intervenção. do Pe. 
Paula Barros: "Malfadado Ceará"! Tantas cousas se têm aqui pedido 
para es.ta infeliz província e sempre têm sido denegadas; agora pede-se 
que se entreguem as. terras dos míseros índios, responde-se com fór-
mulas, estilo, e exigem-se informações que já s·e têm! era só o que faltava 
ao pobre Ceará!" (Anais, II, 118). O requerimento foi aprovado com 
emenda de Rebouças mandando que os índios fossem restituídos ao al-
deamento e fossem indenizados d'os prejuízos (Anais, II, 448). 

30/99 JOSÉ CUSTópIO DIAS 

Não concorda em que esta vila por ser mais rica, deva ser melhor 
contemplada com verbas para o ensino. 

"Os pobres devem ser preferidos, porque os ricos podem 
pagar mestres, e os pobres, em muito número, o não podem 
fazer." 

31 qe agosto de I830, t. II, p. 458. 
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N.&C. 

Trata-se da vila <le Resende. A opinião de que devem seus cidadãos 
terem mais direitos, porque concorrem muito para as despesas nacionais 
com sua grande produção de café, é do Sr. Castro Alvares.. 

30/100 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Vota pelo primeiro período, mas apresentará uma emenda. 
Na continuação dos trabalhos da Câmara, a prorrogação era mais 

própria do que a convocação extrao·rdinária: 

"Porque os objetos de que vamos tratar não S·ão certa-
mente extraordinários, antes muito ordinários: não era ne-
cessária, portanto, uma convocação extraordinária e roes.mo 
pela acumulação dos nossos trabalhos, a prorrogação da sessão 
ordinária era s.em dúvida alguma muito· mais útil. Eu não 
posso ver nesta convocação extraordinária senão um meio 
empregado pelos ministros para vexar a nação, e ao mesmo 
tempo dar a entender que a Câmara, por negligência, deixou 
de trabalhar em todos os objetos os mais necess{1rios e que 
o Ministério quis conduzi-la ao bom caminho, indicando-lhe 
as matérias em que devia trabalhar para o bem geral da na-
ção, procurando assim acreditar-se it custa da nossa reputaçãu." 

13 de setembro de 1830, t. II, p. 500. 

N.&C. 

Trata-se da discussão da resposta à Fala elo Trono apresentada pela 
Comissão. O período em debate era o sétimo da resposta (Anais, 1, 
p. 79). Texto aliás bastante veemente com o qual entretanto não se 
contenta o Pe. Custódio Dias e apres.enta sua emenda nos seguintes 
termos: 

"Não é, senhor, sem um singular prazer, que a Câmara dos Depu-
tados rende a V. M. Imperial e Constitucional ação de graças por es.te 
ató, tão constitucional, como necessário garantidor da estabilidade da 
monarquia constitucional, justa censura à criminosa conduta de um 
Ministério prevaricador, que não aconselhou a prorrogação da penúltima 
sessão, deixando aberta a voragem para absorver prodigamente, quanto 
ainda restava ao exausto tesouro. Exulta a Câmara dos Deputados ao 
aspecto de tal patriotismo, que rivaliza tão imperiosamente com o na-
cional, por esta Câmara sempre sustentado. Louvor e glória sejam dados 
a V. M. Imperial e Constitucional." 

A emenda do Pe. Cu&tódio foi rejeitada. 
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30/101 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra a pena de morte. 

14 d'e setembro de 1830, t. II, p. 507. 

N.&C. 

Discussão do Código Criminal. Infelizmente a intervenção do Pe. 
Resende não foi ouvida pelos taquígrafos. 

A Câmara aprovou em 15 de setembro uma emenda de Rego Barros 
extinguindo a pena de morte nos crimes políticos. 

Votaram também contra a pena de morte os padres Fernandes da 
Silveira e Soares da Rocha. Votaram a favor entre outros deputados, os 
padres: José B. L. Ferreira de Melo, Jmé Custódio Dias, Antônio Maria 
de Moura. 

30/102 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"O Brasil todo parece que pede a extinçã:o desse tribunal 
dos ausentes, que foi feito 110 tempo em quf'. nós desgraçada-
mente éramos colônia de Portugal". 

Pede ·a 3.ª di~cussão imediata. Logo a seguir, sustenta a urgência da 
aprovação do projeto de extinção da Provedoria dos Defuutos e Ausen-
tes, vindo do Senado, alegando que, se ela continuar, será o mesmo que 
dizer: "fiquem as fortunas dos brasileiros entregues ao poder deste juízo." 

"Na minha (província) posso as·severar que quando um 
provedor de ausentes manda proceder a uma arrecadação, eles 
não acham nada mais que arrecadar. Desde o ano de 26 que 
se tem querido exLinguiT esse juízo, mas. eu agora muito con-
fio no patriotismo desta Cfü11ara que não perderá a ocasião· de 
acabar com isso." 

18 de setembro de 1830, t. II, 530-531. 
N.&C. 

Trata-se da extinção da Provedoria dos. Defuntos e Ausentes (37) • 

Seria ela extinta pela lei de 3 de novembro de 1831. A arrecadação dos 
bens ficou pertencendo aos juízes de órfãos. Os inventários em que 

(37) Ver a respeito o esclarecedor artigo qe José Honório Rodrigues: A assembléia 
e a matéria econômico-financeira - Carta Mensal. Rio de Janeiro, Confederação Na-
cional do Comércio, 1974. 
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houvesse órfãos seriam processados nos cartórios de órfãos e não mais 
nos da Provedoria (ªª) . 

30/103 JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

Gostaria que se oficiasse ao ministro do Império para que 
participasse à Câmara a razão para conceder essas loterias a 
particulares. 

Existe sobre essa matéria um projeto-de-lei seu para o qual solicita  
seja proposta a urgência.  

"Valham-nos ao menos as circunstâncias. presentes em que 
a França abriu os olhos para o bem do mund'o inteiro, e 
quando nós agnra não salvarmos a Constituição, então quan-
do há de ser?" 

25 de setembro de 1830, t. II, p. 553. 
N.&C. 

Refere-se ao decreto executivo de 27 de setembro de 1830, conce-
dendo a José Bernardes Monteiro, diretor do Teatro S. Pedro da Alcân-
tara, três loterias para sustentação do mesmo teatro. O recurso às lote-
rias em favor de obras caritativas e culturais será largamente usado até 
o fim do Império. 

Em agosto de 1830 caíra Carlos X, rei absolutista. Subia ao tron~· 
Luís Felipe de Orleans, rei liberal. Os ministros de Carlos X foram pro-
cessados. 

30/104 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Apre,;cnta uma ememla à lei de organização dos tribunais da Re-
lação: 

"Nas províncias os Conselhos Gerais, e na Corte a Câ-
mara Municipal, remeterão em todas as sessões à Câmara dos 
Deputados listas nominais dos magistrados e mais empregados 
cujos fatos tiverem es.candalizado aos cidadãos e, com aprova-
ção da Assembléia, ficarão suspensos de seus empregos até 
que se justifiquem, e então receberão os competentes orde-
nados." 

4 de outubro de 1830, t. II, p. 590. 

(38) CL Coleção <k Leis. 1830, p. 48. 



N.&C. 

Trata-se da lei de organização da Justiça de 2.ª Instância (Rela 
ções) . Emenda ingênua que entregaria a magis.tratura à política. A re-
forma só será aprovada três anos depois. O Pe. Dias apresentará logo 
outra emenda, aliás rejeitada, propondo a perda do cargo para os mi-
nistros das Relações que aceitassem condecorações do Governo. 

30/105 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Requer o adiamento da proposta do Conselho Presidencial de Minas 
Gerais, que torna nula e abus·iva a pastoral do bispo de Mariana de 28 
de O'lltubro de 1828 que suspendeu em parte a disposição geral do 
decreto de novembro de 1827, e do Concílio de Trento, sess. 21, cap. I.0 , 

dP. reformatione. 
16 de novembro de 1830, t. II, p. 646. 

N.&C. 

O Conselho Presidencial era uma pequena Comissão que assesora-
va os presidentes de província. Constava de três e cinco membros (ª9) • 

O adiamento foi rejeitado e a proposta do Conselho de Minas apro-
vada. 

Todo este episódio, em torno da pastoral de 28 de outubro. de 1828, 
foi tratado em largo estudo no livro do cônego Raimundo Trindade (4º) . 
O processo legislativo foi detido no Senado graças à ação do Mons. 
Marcos Antônio Monteiro de Barros, vigário geral de Mariana e senador 
por Minas Gerais. É curioso notar que o Pe. Venâncio Henriques de 
Resende, ainda liberal extremado, toma aqui uma atitude favorável ao 
bispo. 

30/106 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Eu estava persuadicl.o que a lei queria que o procurador 
da Coroa fosse precisamj:!nte membro do Supremo Tribunal 
de Justiça: porém como não é assim mandarei uma emenda." 

17 de novembro de 1830, t. II, p. 658. 

(39) Ver VEIGA CABRAL: Direito Administrativo Brasileiro. Rio, 1859, p. 488 
(Cor.'Selhos da Presidência). 

(40) A Arquidiocese de Mariana. Vol. I, São Paulo. 1928, p. 299 e ss. 
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N.&C. 

Sessão conjunta da Cftmara e Scna<l'o. 
Dizia a Constituição elo Império, art. 61: "Se a Cftmara dos Depu-

tado5 não aprovar as emendas e adições elo Senado ou vice-versa e, todavia 
a Cfunara 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 
seguir{t o que for deliberado." O Senado recalcitrava cm aceitar a inter-
pretação de ser feita a votação po'r cabeça, o que daria uma prevalência 
indiscutível à Câmara dos Deputados que contava o dobro elos membros. 
Tendo o Senado aprovado mais. de sessenta emendas à lei do orçamento, 
Vasconcelos propôs a fusão. Holanda Cav<tlcante opinava em contrário 
pela aprovação das emendas do Senado "porque tanta severidade não 
cabe aos patriotas de uma nação adolescente". 

A Comis.são de Fazenda estava composta somente destes dois mem-
bros divergcn tcs. 

Evaristo da Veiga cm 8 de novembro requereu e obteve a reunião 
conjunta, em face de ter a Câmara rejeitado algumas elas emendas do 
Senado. Os deputados que foram ao Senado comunicar a decisão foram 
adamado-s pelo povo que chegou a puxar a carruagem em que eles se 
trnnsportavam, narrou Bernardo Pereira de Vasconcelos à Câmara. 

As emendas do Senado foram na maioria rejeitadas. 
Ao discutir-se a 4.ª emenda, mandando eliminar a supressão do orde-

nado do desembargador do Paço aposentado e procurador da Coroa, vá-
rios deputados votaram por ela. Acabou aprovada. 

30/107 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Não pode a As.sembléia suspender um emprego que é vitalício. 

"Continue a ser bispo e capelão-mor, que ninguém lhe 
pode embaraçar esse exercício; porém não vença ordenado no 
tempo das sessões porque a lei o proíbe. E que se importa o 
respeitável prelado com esse miserável interesse! O emprego 
eclesiástico é muito superior a semelhantes bagatelas: eu sei 
que ele faz muito bom uso de todos os seus rendimentos: po-
rém nós representantes da nação não podemos, apesar disso, 
consentir em uma despesa que é reprovada pela Constituição.'' 

17 de novembro de 1830, t. II, p. 659. 
N.&C. 

A 5.ª emenda do Senado mandava acrescentar: "incluída côngrua do 
bispo capelão-mor e o vencimento de 1:600$ do inspetor da capela". Dis-
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cutia-se a acumulação de vencimento de senador com a côngrua do bispo, 
capelão-mor, D. José Caetano da Silva Coutinho. "Se não cessou o 
exercício do bispado, não cessa o ordenado, dizia um senador." 

30/108 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Muito me regozijo pelo zelo que encontro nos ilustres se-
nadores a respeito da religião católica; nem menos era de 
esperar de um corpo tão respeitável: eu honro-me de professar 
os mesmos sentimentos e protesto que nunca terei outros." 

Mas ouvira uma proposição que tende a confundir os poderes espi- 
ritual e temporal. Disso não gostou. A Cons.ütuição respeitou a inde- 
pendência das instituições religiosas e políticas. Os homens não devem  
submeter o poder espiritual ao temporal, porque "onde Deus manda,  
cala-se o homem" .  

Não vê o que tem a Assembléia com a paga do Exm.0 prelado. 

"Ele recebeu de graça o poder, de graça o há de exercer." 
Seus títulos e sua missão ~·ão divinos, não os pode alugar a 
preço dos bens temporais. "Sei bem que é necessário estabe-
lecer ordenados fixos aos diretores espirituais, porque cessan-
do o interesse daqueles, cessou de ordinário o fervo·r destes; 
mas nem por isso a Constituição pode prescrever regras além 
dos limites, onde chega o seu poder tempo1ral. " 

Não se deve temer, com a rejeição da emenda d'o Senado, 
ofender os princípios de justiça, ou lesar os legítimos inte-
resses do Exm.0 bispo capelão-mor. Ainda lhe restaria a opção 
entre a côngrua de bispo e o subs·ídio de senador. 

17 de novembro de 1830, t. II, p. 661. 
N.&C. 

Ver N. &C. precedentes.  
Ficou redigido assim o artigo:  
"Deduz-se a quantia de 666$666rs correspondente a quatro meses de  

côngrua do bispo capelão-mor por ser membro do corpo Legislativo.'_' 
(Art. II, § 6.0 da lei da despesa). 

30/109 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

Muitas vezes já se qisse que devia reformar empregos., e 
que estes deviam ser teqiporários: "e como se procura agon 
fazer vitalícios es.ses deputados da bula? Teremos de ver e 
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Brasil gemer sem descanso debaixo elo peso dos tributos para 
sustentar mandões acobertados com o manto da religião?" 

Deve-se ainda prescindir dos fins bem sabidos em que se 
fundia o dinheiro das bulas: festas, carruagens, etc. Cessando 
essas coisas, não há mais razão para terem ordenado os depu-
tados da bula. "Desses deputados dizem que dois s·ão cônegos, 
es.tes pois já têm meios seguros de subsistência, e se tiverem 
certas condescendências obterão dos mandões quanto quise-
rem." 

A emenda não deve passar. 

18 de novembro de 1830, t. II, p. 666. 
N.&.C. 

Trata-se da 6.ª emenda do Senado ao orçamento do Império que 
propunha a verba de 1:400$000 para os quatro deputados da extinta 
bula da Cruzada que estavam desempregadm·, mas cujos títulos eram 
vitalícios. A emenda foi aprovada (Anais, II, 667). 

30/110 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Requer informações ao Govern0 . sobre a lei, decreto ou ordem que 
autorizou a despesa feita com a máquina de navegação. 

22 de novembro de 1830, t. II, p. 707. 
N.&C. 

O marquês de Barbacena inaugurou, por essa época, os primeiros 
navios a vapor da Bahia. 

SESSÃO DE 1831 

31/1 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Ofereceu e sustentou indicação para que fosse estabelecida uma 
Comissão que apresentasse, dentro de 4 dias, as bases do plano para a 
criação das Guardas Nacionais: 

[... ] "Nosso estado atual exige que se empreguem sem 
demora todos os meios para a conservação da segurança pú-
blica." 

4 de maio de 1831, t. I, p. 9. 
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31/2 

N.&C. 

Foram nomeados para a Comissão ad hoc os deputados Vieira Souto, 
Cunha Matos e Ferreira da Veiga. 

As Guardas. Nacionais foram criadas a 18 de agosto, desse ano para 
substituir as antigas milícias e ordenanças. Tinham como missão defen-
der a Constituição, a liberdade, a independência e a integridade do Im-
pério; manter a obediência ;is leis., conservar e estabelecer a ordem e a 
tranqüilidade pública e auxiliar o exército de linha na defesa de fron-
teiras e costas. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Concorda em reservar a primeira parte do requerimento para quan-
do se tratasse da Regência, a qual, para muitos, não deveria durar 
13 anos, mas mudar-se de 4 em 4 anos.. Isto porém não se podia fazer 
sem reforma da Constituição. Chama pois a atenção para os perigos de 
tal reforma. Gostaria que a Constituição fosse inviolável. 

5 de maio de 1831, t. I, p. 11. 

N.&C. 

Refere-se ao requerimento de Vieira Souto interpelando o Governo 
sobre o motivo pelo qual não fora ainda nomeado o presidente da Pro-
víncia do Rio de Janeiro e recoll1!endado que não só o fizesse quanto 
antes, mas que expedisse também as ordens necessárias a fim de proce-
der-se à nomeação do Com.elho Geral, da Província do Rio de Janeiro. 

Not.e-se que a Proivíncia elo Rio de Janeiro não tinha presidente pró-
prio. Era governada diretamente pelo ministro do Império e pelas auto-
ridades quer judiciárias, quer municipais. A criação de uma presidência 
provincial, em Niterói, e de uma Assembléia só se deu cm conseqüência 
de Ato Adicional, em 1834. 

Note-se o temor de tocar na Carta Constitucional pelo medo dos 
extremistas. A rigor, a reforma, Ato Adicional, se fez em virtude do pe-
rigo da restauração de D. Pedro 1. 

Vários parlamentares disseram depois que se D. Pedro tivesse mor-
rido antes de 12 de agosto de 1834, o Ato talvez não fosse votado. 

Para que a Regência fosse mudada de 4 em 4 anos, exigia-se reforma 
da Constituição, porque esta, no seu art. 123, fala em "Regência per-
manente", que deveria durar até Q herdeiro do trono completar 18 anos 
(art. 121). Como este tinha então 5 anos, daí a referência à duração 
de 13 anos. 

O Conselho Geral, do qual tratava a Cons.tituição nos seus arts. 71 
a 89, corresponde às nossas Assembléias Estaduais. 
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31/3 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE :MELO 

Aprova a primeira parte <lo requerimento de Lino Coutinho :sobre 
o "Hábito de Caim". Com relação aos títulos, opinou que ba&taria con-
vidar a Comissão de Constituição a apresentar o seu parecer sob.e um 
requerimento do ano anterior relativo à exigência dos direitos de tais 
títulos. Opusera-se, aliás, a este requerimento, fundamentando-se no fato 
de que eram nulos, não convindo assim sancionar indiretamente a sua 
legalidade. 

Não concorda em que se examine por ora a questão àa nulidade dos 
outros distintivos, sobretudo da Ordem da Rosa: 

[... ] "Por ser bom que os inimigos figadais do Brasil, 
aqueles que mereciam a execreção pública, andassem com este 
sobrescrito, para serem bem conhecidos." 

6 de maio de 1831, t. 1, p. 11. 

N.&C. 

Lino Coutinho propusera que se recomendasse ao Governo que ex· 
pedisse ordem para que nenhum soldado brasileiro usasse mais o di&-
tintivo de Mata-Irmãos ou o Hábito de Caim. Requer ainda que o 
Corpo Legislativo· decrete ao Exército uma legenda àe honra, por nunca 
ter derramado o sangue de seus compatriotas. 

O Governo di&tribuía medalhas militares - a da Campanha da Inde-
pendência, para os veteranos da Campanha da Bahia, e a medalha de 
distinção do Exército Cooperador da boa ordem na Província de Per-
nambuco, para premiar os que haviam tomado parte na repressão à Re-
volução de 1824 (Confederação do Equador). Fora criada pelo decreto 
executivo de 20 de outubro de 1824. Esta medalha era chamada pelos 
nordestinos "Hábito de Caim", por comemorar uma luta entre irmãos, 
já que se tratava de uma guerra civil. 

O termo hábi.:o era empregado para as condecorações militares por·· 
tuguesas, originariamente ordens religioso-militares ("I) . 

31/4 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A idéia de irmãos não marcharem contra irmãos poderia ser funesta: 

[... ] "Assim não haveria quem defendesse a Constitui-
ção, se alguém pretendesse atacá-la." 

(n) Ver a respeito: F. MARQUES DOS SANTOS: Medalhas militares brasileiras. 
Rio de Janeiro, 1937, p. 33. 
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Não aprova a idéia da extinção da medalha de Pernambuco. 
Deixasse de usá-la quem quisesse. 

7 de maio de 1831, t. 1, p. 14. 
N.&C. 

Curioso é que um pernambucano, como o Pe. Resende, implicado 
na revolução referida, defenda a medalha. 

O Pe. Resende justifica assim insurreição armada em defesa da Cons-
tituição. 

31/5 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Envia à Mesa uma declaração de voto contra o requerimento do 
Sr. Lino Coutinho, em que este exigia que o Governo remetesse à Câ-
mara todos os papéis achados no gabinete de D. Pedro de Alcântara. 

9 de maio de 1831, t. I, p. 17. 
N.&C. 

Na 2.ª legislatura, começada em 1830, venceu a oposição liberal, 
que impôs ao Imperador um Ministério liberal. A 5 de abril de 1831, 
D. Pedro, irritado, demitiu o Ministério e confiou ao conservador mar-
quês de Paranaguá a composição d~ outro Gabinete. A reação popular 
foi violenta e D. Pedro, aliás liberal por índole e costumes, mais preo-
cupado com a situação em Portugal, abdicou em favor de seu filho, a 
7 de abril de 1831, viajando para Portugal no dia 13 do mesmo mês.. 

31/6 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Opõe-se ao escrutínio secreto, por facilitar a muitO'S votantes a fal-
tarem com seu dever, resguardados pelo segredo: 

[... ] "Segredo que não devia admitir-se em razão de ser 
capa de traições e muito menos nos Estados representativos 
em que a publicidade de todos os atos é uma das grandes 
garantias da liberdade." 

17 de maio de 1831, t. 1, p. 50. 
N.&C. 

Continua em discussão o projeto-de-lei sobre a Regência. 
Soares da Rocha vê uma garantia da liberdade do· s.istema represen-

tativo no voto a descoberto dos legisladores. Não se refere ao voto po-
pular. 
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31/7 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Aprova o parecer pO'l" considerar necessária a recomendação que faz 
ao Governo: 

[... ] "Do contrário, enquanto se procedesse às formali-
dades necessárias para seqüestrar os bens dos ministros, o 
procurador do ex-imperador iria dispondo dos bens dele em 
detrimento da nação." [...] "Apesar de que todo~ sabiam 
que os ex-ministros eram desgraçados a todos os res.peitos, e 
que não tinham bens para indenizar a nação dos prejuízos 
que lhe causaram; po·rém como da parte deles só havia co-
111ivência com o ex-imperador, convinha segurar quanto antes 
os bens deste." 

18 de maio de 1831, t. 1, p. 53. 

N.&C. 

Discussão do parecer da Comissão acerca da necessidade do seqüestro 
dos bens. do ex-imperador, D. Pedro I. 

31/8 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

"Nenhuma nação que tem Constituição esc;:rita proíbe 
que saiam os membros do Corpo Legislativo para a Regência 
ou para o Governo." 

Cita o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos e continua: 

"Mesmo sem recOner a exemplos. de nações estranhas, 
temos a nossa Constituição, cujo art. 46 declara serem os 
Príncipes da Casa Imperial membros de direito do Senado, 
o que não os impede de serem designados. para regente, con-
forme o art. 122." 

Rejeita assim a emenda por considerá-la contrária à Constituição. 
O Brasil não está em tal estado de civilização que se possa pôr de 

parte todos os membros do Corpo Legislativo: 

[... ] "Ligando· nos com semelhante exceção, será muito 
difícil ou impossível achar pessoas para tão eminentes cargos; 
porque o desenvolvimento moral do Brasil começou há poucos 
anos e não contamos tanta notabilidades que possamos pri-
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31/9 

var-nos de votar naqueles que por suas qualidades mereceram 
já o voto da nação. " 

18 de maio de 1831, t. I, p. 57. 

N.&C. 

Continua a discussão <lo mesmo projeto-de-lei. Alencar intervém no 
debate relativo às condições de elegibilidade para o cargo de regente e 
visa diretamente a emenda de Ribeiro de Andrada propondo a exclusão 
dos membro& do Corpo Legislativo. 

O art. 122 em que se apóia designava como regente o parente mais 
chegado ao Imperador, por ordem de sucessão, maior de 25 anos. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, com sua proposta, parecia 
pretender encaminhar a escolha do regente de maneira de fazê-la recair 
sobre seu irmão José Bonif;ício de Andracla e Silva, o Patriarca, a quem 
D. Pedro 1 deixara como tutor elo futuro D. Pedro II. O Pe. Alencar 
defendia a tese do Pe. Soares da Rocha favorável à elegibilidade para 
a Regência de qualquer membro do Corpo Legislativo. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Em seu art. 124, manda a Constituição que haja uma 
Regência provisória, composta dos ministros elo Império e da 
Justiça e de dois conscll;teiros de Estado', enquanto não se 
nomeia a Regência permanente. Para compor tal Regência, 
sendo necessário alguém da Câmara dos Deputados, não é 
contra a Constituição dispensá-lo. 

Precisa de maior latitude para fazer sua escolha. Como deputado de 
São Paulo, não conhecia em sua província ninguém em quem pudesse 
votar, e continua observando: 

[...] "Eram mais fáceis as cabalas para pessoas de fora 
do que para as de dentrQ da casa, por isso que todos se co-
nheciam, se observavam e estavam sempre em contato." 

18 de maio de 1831, t. 1, p. 58. 

N. &:C. 

Feijó manobrava com habilidade, insinuando inconveniências de pos-
síveis cabalas, visando reduzir as pQssibilidades de competição de José 
Bonifácio. 
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31 /10 DIOGO ANTONIO FEIJó 

O disposto no ai·tigo é um ataque direto à Constituição: 

[... ] "Tendo-se mostrado sempre tamanho escrúpulo a 
respeito de outros artigos da Constituição, por que não se 
guarda hoje o mesmo escrúpulo? Não falarei já da impro-
priedade de vir tal espécie nesta lei, que tem por fim marcar 
limites à autoridade da Regência e não o conceder atribui-
ções aos presidentes de província; mas só direi que, passando 
este artigo, está dado o primeiro passo para a independência 
das províncias, porque logo que possam fazer suas leis e san-
cioná-las, que precisam mais para serem independentes? Voto 
contra o artigo por anticonstitucional." 

21 de maio de 1831, t. l, p. 74. 
N. &C. 

Continua o debate sobre o art. 9.0 que dizia: 
"A Regência nomeada exercerá com o referendo do m1mstro corm-

petente todas as atribuições que pela Constituição do Império competem 
ao Poder Moderador e ao chefe do Poder Executivo, com as exceções e 
limitações seguintes." Um dos mecanismos propostos para limitar a auto-
ridade da Regência parece ter sido o de aumentar as atribuições dos 
presidentes de províncias. Feijó que tinha consciência de suas possibi-
lid'ades de ir a regente, via nisso o caminho aberto para a independência 
das províncias. Talvez estivesse defendendo sua futura autoridade. Hoje, 
com mais objetividade, vemos no artigo não mais do que uma das pri-
meiras manifestações do espírito federalista . 

31 /11 .JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Critica as lacunas deixadas na Constituição no que se refere às atri-
buições da Regência e até a forma da sua nomeação, lacunas que não se 
encontram em outras Constituições modernas e dá como razão: 

[... ] "Marcar os limites de um poder que vai substituir 
outro poder tão preponderante como o monarca merecia bem 
fazer parte de uma Constituição. " 

21 de maio de 1831, t. I, p. 77. 
N.&C. 

Só em 1831 foi aprovada a lei "sobre a forma da eleição da Regên-
cia permanente e suas atribuições." Os poderes dos regentes foram bas-
tante reduzidos, sem exercer as funções do Poder Moderador, que cabiam 
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pela Constituição de 1824 ao Imperador. É a lei de 14 de junho de 1831. 
Daí o fortalecimento do poder da Cftmara dos Deputados nesse período, 
já que não podia ser dissolvida em caso de conflito com o Gabinete, para 
realizar-se o que na terminologia parlamentar se chamava "sondagem da 
opinião pública" (42). 

Os liberais moderados, como Vergueiro\ membro da Regência provi-
sória, salvaram o princípio monárquico e, com ele, a unidade nacional. 
O "menino imperador" passou a ser a grande esperança da volta à nor-
malidade. Uma revolução como a Sabinada, na Bahia, proclamava a 
separação da província "até a maioridade de S. M. o Imperador". 

31/12 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Acha que as autoridades cuja arbitrariedade mais pesa sobre o Brasil 
são seguramente as da magistratura, porque não está organizada na for-
ma da Constituição e os magistrados decidem de fato• e de direito, não 
havendo ainda jurados. 

24 de maio de 1831, t. 1, p. 78. 

N.~C. 

Pelo Código do Processo Criminal, de 1832, são ampliados os po-
deres do júri, que passa a se constituir em dois conselhos: o primeiro, 
encarregado de declarar se havia procedência na acusação e, º' segundo, 
que promulgava sentença. A acusação e o julgamento, em casos especiais, 
passaram a ser feitos perante o júri em processo público oral. Foram 
regulados também os recursos ordinários e o habeas-corpus, que aparece 
pela primeira vez em nossa legislaçãQ. 

É bem verdade que as Ordenanças admitiam o recurso chamado 
"Carta de Seguro'', concedida pela autoridade judiciária contra a imi-
nência de opressão pela autoridade civil. Mas não oferecia as mesmas 
facilidades que o habeas-c01Yptts, introduzido por influência do Direito 
anglo-saxônico. 

31/13 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pede informações sobre a compra de capotes da Inglaterra, através 
do comerciante Guilherme Young, bem como de 10.000 armas e petrechos. 

24 de maio de 1831, t. l, p. 79. 

('12) Cf. Coleção de Leis, 1831, p. 32. 
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N.&C. 

O Pe. Resende já apresentara requerimento a respeito, na ~essfto 

de H de maio (Anais, 1, 37) . 
Trata-se de fornecimento de material de guerra para a campanha 

da Cisplatina, adquirido pelo ministro José Clemente Pereira. Guilher-
me Young era dos mais importantes comerciantes ingleses no Rio, fre-
qüentemente acus.ado de transações com pessoas do Governo. A Câmara 
estava possuída da fúria de investigar as irregularidades do Governo 
caído. Clemente Pereira vai ser o alvo de contínuas acusações. 

31/14 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apóia a emenda aditiva que manda suspender as nomeações para 
benefícios eclesiásticos sem cura d'almas. Já existe um projeto na Co-
missão Eclesiástica extinguindo, as catedrais, "o que entende ser muito 
vantajoso para a nação. Não achou inconveniente algum que ficassem 
suspensos os canonicatos por isso que importava pouco que tivesse 10, 
8 ou 5 membros uma corporação ocios·a e prejudicial, cuja reforma era 
das que devia tratar-se já." 

E notou que no Pará, onde a receita não chega para as clespes~s 
da província, uma grande parte da renda era absorvida por aquela cor-
poração, "ficando por satisfazer as necessidades de povo que eram bem 
diversas." 

24 de maio de 1831, t. l, p. 80. 

N.&C. 

Na lei regulando as atribuições da Regência figura realmente, no 
art. 18: 

"O provimento dos benefícios eclesiásticos que não têm cura cl'almas 
fica suspenso, assim como o pagamento das côngruas elos que vagarem." 

É curioso observar que o renitente advers.ário dos cabidos não se 
tenha constrangido em aceitar uma conezia honorária na Sé de São Paulo, 
cidade onde se ordenara. Na sessão de 30 de maio, o Pe. Feijó proporá 
que em vez de suspender o provimento para os canonicatos, se suspen-
desse o provimento de todos os benefícios eclesiásticos. A sua redação 
foi aprovada (Anais, 1, 111). 

31/15 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

O Governo não tem força necessária, porque sua força é 
pequena e está diminuindo. [... ] Com isto. os anarquistas 
andam aproveitando para semear discórdias. 
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Defende a idéia de Xavier de Carvalho propondo a criação de uma 
Comissão destinada a indicar os meios oportunos para debater as ondas. 
de anarquismo e garantir a segurança pública. Não se trata porém de 
criar uma Comissão de salvação pública, como a que existia na França. 

25 de maio de 1831, t. l, p. 94-96. 

N.&C. 

O Pe. Dias acabara de apoiar com veemência a mesma ídéia (Anais, 
1, 95). 

Todo o período que vai da abdicação à maioridade, 9 anos, é entre-
cortado de revoluções, revoltas e motins. De greves não se fala porque 
o nosso operariado era mínimo e disperso. Para combater esse estado 
"anárquico" reorganizaram-se as forças de reservas (segunda e terceira 
linha, isto é, milícias e ordenanças) criando-se a Guarda Nacional, força 
composta de paisanos convocados, treinados, e submetidos ao Ministério 
da Justiça, para marcar o seu caráter civil e não militar. As forças 
do Exército e da Marinha nesse período eram realmente pequenas e fo-
ram mesmo reduzidas, sobrando oficiais. Houve um momento em que os 
oficiais sem função organizaram um batalhão, "o batalhão sagrado", em 
que exerciam as funções de praças, apesar das divisas. Salvaram várias 
vezes a ordem. Dominava, ao que parece, o temor de que uma força 
militar poderosa desse origem a um lí<lçr de tipo bonapartista. Estávamos 
cercados no continente de governos de tipo ditatorial codos chefiados 
por generais.. O próprio regente Lim<i- e Silva, que no fim era o único 
que permaneceu, pai de Caxias, era general. Mas o controle da política 
não saiu da mão dos líderes políticos, desunidos, mas convictos da ne-
cessidade da ordem legal. A maioria antecipada de D. Pedro II tem 
raízes nessa angústia (43) • 

31/16 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Acha necessário conservar as con(iecorações, para que os ourives e 
gravadores pudessem vender as respectivas medalhas. 

O que andasse assim condecorado era logo conhecido como inimigo 
da causa do Brasil. Assim, cada marquês, conde, etc.. deveria trazer um 
rótulo bem visível, que denotasse os seus títulos. 

26 de maio de 1831, t. I, p. 99. 

(43) É interessante observar que a 4.ª e(lição do Dicionário de MORAIS, que e 
de 1831 precisamente, define "anarquista" COlllO "fautor de desordens". 
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N.&C. 

Ainda no contexto da discussão o art. 19. 
É evidente a acerba ironia da intervenção do Pe. Custódio Dias, 

que não co~:·tumava esconder suas prevenções contra a aristocracia. Na 
verdade, o Pe. Dias estava irritado com a perda de tempo cm discussões 
inúteis. 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR31/17 

Defende sua emenda retirando à Regência a faculdade de dissolver 
a Câmara. 

A experiência demonstrara que a atribuição de dissolver a Câmara 
dos Deputados não fora util à nação nem a seu chefe; ao contrário, fora 
um direito fatal a ambos: 

[... ] "Este direito tivera origem nos princ1p10s publicas 
que grassavam depois da queda do Império Romano, quando 
se tratava de dar atribuições ao monarca e nada ao povo." 

Isso não caberia no Brasil que se declarara pelo sistema 
representativo. Numa monarquia representativa, como a do 
Brasil, a representação nacional deveria ter mais prerrogativas 
do que o monarca: 

[ ... ] "Porque a Câmara dos Representantes. mais facil-
mente estará de acordo com os s.entimcnos da nação, do que 
o chefe da nação rodeado de guardas cm seu pahkio." 

Nada há que recear de possíveis precipitações da Câmara 
dos Deputados, pois tais medidas encontrariam estorvo no 
Senado e também as que este praticasse estavam sujeitas ao 
veto do Chefe de Estado. 

Os negócios e instituições da Europa nada têm cm co-
mum com os da América, onde os governos são estabelecidos 
sobre os sãos princípios da filosofia. 

26 de maio de 1831, t. 1, p. 101. 
N.&C. 

Alencar defende o artigo aditivo que apresentara à lei sobre a Re-
gência, subtraindo a esta o direito de dissolver a Câmara. 

A intervenção revela em Alencar um notável senso político de iden-
tificação com o povo, ao lado de modestos conhecimentos da História e 
de Direito Público Comparado. 

O que há de paradoxal na intervenção de Alencar é que o ponto 
de vista que ele defende, da indissolubilidade das Câmaras, é o oposto 
daquele dos doutrinadores da época. A Câmara indissolúvel era con-
siderada um entrave à manifestação das alterações da vontade popular. 
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De tocios os publicista do tempo, nenhum gozava do prestígio de Ben-
jamin Constant. A ele se referem tanto constituintes como ministros, 
inclusive o próprio Imperador cm seus escritos. Pois hem, nos Príncipes 
de politiqur: ajJ/JlicalJle.1· à tous {r:s gouverncmcnls rcpréscntatifs et parlí-
culii:rement à la crmslilution actuclle de la France, Pari&, 1815, o pres-
tigioso autor dedica um capítulo especial à dissolução das Assembléias, 
(p. 58) no qual sustenta o seguinte: "Toute organisation politique qui 
ne consacrerait pas cette faculte [dis-solução da Câmara] dans les mains 
du chcf de l'Etat deviendrait nécéssairemente une demagogie cffrénée et 
turbulente, à moins que lc clespotisme suppléant par eles coups d'autorité 
aux prérogatives légales ne rccluisait les assemblées au rôle d'instruments 
passifs, muets et aveugles. Une assemblée qui ne peut être reprimée ni 
contenue, est de toutcs les puissances, la plus avengle dans se mouvements, 
la plus incalculable dans ses résultats, pours Ics membres même qui la 
composent. Elle se précipite dans ses ercés qu'au premicr coup cl'oeil 
semblerait s'exclure." E conclui: "La dissolution cfes assemblées n'est 
point comme on l'a dit, un outrage aux droit& du pcuple. C'est, au con-
traire, quand les écléctions sont libres, un appel fait à ses droits en 
faveur de ses intérêts" (p. 66) . 

Para todos os parlamentaristas, a dis.solução da Assembléia, seguida 
naturalmente de nova eleição, é um elemento fundamental da famos<.\ 
"sondagem da opinião pública", para marcar os minutos e não as horas 
da vontade da nação, como disse Nabuco. 

Note-se que D. Pedro I, desde a 'imtalação das Câmaras em 1826, 
não utilizou a faculdade de dissolução que lhe atribuía a Carta, mesmo 
quando a oposição lhe criou os maiores obstáculos. Por outro lado, se 
a Regência não tivesse saído tão enfraquecida de&sa lei em debate, não 
teria tido a má inspiração de articular com Feijó o felizmente malogrado 
golpe de Estado de 1832, erigindo a Câmara em Convenção para aprovar' 
uma Constituição secretamente elaborada. Igualmente a faculdade de 
dissolução teria facilitado a aprovação do Ato Adicional. De fato, exi-
gindo a Carta de 1824 a aprovação qas reformas em duas legislaturas, 
foi ela votada em 1832 e foi precis·o esperar durante todo o ano de 1833 
que se esgotasse a 2.ª legislatura, para ser confirmada pela 3.ª, em 1834. 
A dissolução da Câmara cm 1832 teria permitido a votação final em pou-
cos meses. 

Alencar agiu evidentemente sob a impressão do terrível golpe de 11 
de novembro de 1823, a dissolução da Constituinte de que ele fora 
parte. 

Veja-se, em defesa do autêntico princípio da dissolução, o discurso 
de Evaristo da Veiga, um dos mais beJll informado.g acerca dos costumes 
parlamentares, fazendo a di&tinção entre a dissolução - sondagem - e 
o golpe ele 11 de novembro de 1823. A Assembléia poderá levar à revo-
lução. É exatamente a tes·e de Benjamin Constant. Contudo, as restri-
ções da Regência foram aprovadas. 
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JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR31/18 

Volta a defender o seu artigo aditivo e ilustra sua defesa com o 
exemplo da Inglaterra. 

Lembra também o caso do ex-imperador, que mara indevidamente 
deste direito e enumera as graves conseqüências que se seguiram destes 
abusos: o empréstimo, a declaração da guerra, a complicação do Gabi-
nete do Brasil com os negócios de Portugal e com a diplomacia européia 
e a criação de "uma aristocracia de papelão". 

[... ] "Eis aqui quais foram as conseqüências do direito 
de dissolução, deste direito que tanto agrada aos monarcas; 
as províncias do Norte viram bem quais foram os resultados 
necessários deste direito; lá se praticavam horrores que nunca 
se tinham imaginado, minha família ficou com 50 órfãos! 
Tal foi a conseqüência deste bom direito de dissolução; isto 
fazem todos os monarcas. " 

Inútil pensar que os monarcas poderiam usar deste di-
reito a favor dos povos: 

[... ] "Em todas as partes do mundo, os monarcas dissol-
vem as Câmaras, sempre com fundamento de que se opõem 
a seus direitos inalienáveis." 

27 de maio de 1831, t. I, p. 107. 
N.&C. 

Tratava-se do artigo aditivo, que apresentara ao projeto sobre a Re-
gência, tirando a esta a faculdade de dissolução da Câmara. O artigo, 
foi aprovado. 

31/19 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Acha que é muito própria a idéia de convidar o ministro da Fa-
zenda para fazer uma proposta sobre o problema das moedas de cobre 
que inundavam a praça e que estavam sujeitas a inúmeras falsificações. 
Ele dispõe dos meios que devem ser empregados. "Falou largamente 
sobre os sofrimentos do povo a tal respeito." 

28 de maio de 1831, t. I, p. 109. 
N.&C. 

A respeito do problema da moeda de cobre o Sr. Carneiro da Cunha 
esclarece bem a situação: "[ ... ] Havendo sido proibida em Montcvidéu 
a circulação da moeda de cobre, refluíra grande parte dela para o Rio 
de Janeiro, e isto junto à proibição de saída e à pequena es.tagnação 
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de comcroo, consequcncia inevit;ível da nossa glorios.a revolução, havia 
feito crescer o úgio do cobre, que em poucos dias se pusera agui ao par: 
que abolida porém a proibição, o úgio subirá logo de repente, havcndo-
se feito grandes compras de cobre para exportar, principalmente pelos 
ingleses, que têm grande interes·se em conservarem alto o referido ágio, 
para produzirem cobre cunhado no mercado, no que não achariam inte-
resse estando a moeda de cobre ao par, e por isso ele aumentara pro-
gressivamente, a não se darem algumas providências, as quais eram tanto 
mais necessárias, quanto o povo desta e de outras províncias se achava 
m1_Iito descontente e cansado de sofrer com as altas e baixas da moeda 
de cobre: representou portanto que devia tomar-se uma medida vigoro-
sa, ainda que fosse com algum sacrifício para retirar a moeda de cobre 
da circulação e reduzi-la ao seu justo valor, a fim de evitar tanto a 
introdução dela feita pelos ingleses, como as falsificações que se fazem  
em Pernambuco e em outras províncias" (Ana:is, l, 109) .  

31/20 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Propôs que se convidasse a Comissão de Constituição a pronunc1ar-
se a respeito da tutoria do Imperador_ 

30 de maio de 1831, t. l, p. llO. 
N. &.: C. 

O Pe. Custódio Dias toca num :dos pontos sensíveis no momento. 
D. Pedro l havia nomeado tutor de seus filhos no Brasil o velho José 
Bonifácio de Andrada, já então com ele reconciliado. Ora, a Constituição 
(art. 130) dizia que "durante a menoridade do sucessor da Coroa será 
seu tutor quem seu pai lhe tiver no•rµeado em, testamento." Não tinha 
sido essa a forma de nomeação, já que D. Pedro I não falecera, mas 
somente se ausentara. A Assembléia vai, assim, impugnar a nomeação, 
em grande parte porque José Bonifácio se tornara um campeão da mo-
narquia e venerador do primeiro Imperador. 

O caso se resolverá com uma composição: a Assembléia elegeu tutor 
José Bonifácio. Este, porém, continuou a fundamentar seus poderes na 
designação paterna. Anos depois vai recusar validade ao ato da Assem-
bléia que o destituiu do cargo. 

31/21 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Reclama da falta de iluminaçãQ à noite da cidade, apesar de ter 
sido entregue à Câmara Municipal a quantia orçada para as despesas 
da iluminação. Pediu que se recomendasse à Câmara Municipal que 
cuidasse melhor dos interesses do povo. Apresenta requerimento para 

108 



se oficiar ao Governo no sentido de exigir da Câmara que resolvesse o 
problema ou restituísse o dinheiro. 

30 de maio de 1831, t. I, p. llO. 
N.&C. 

A iluminação da Corte era paga por uma verba da polícia e con-
tinuava a ser feita com lampiões a óleo de peixe, que aliás, era de baleia. 
O serviço era feito por meio de contrato. 

A lei de 1.0 de outubro de 1828, que deu nova forma às Câmaras 
Municipais das cidades e fixou suas atribuições incumbiu-as também da 
iluminação das respectivas ruas. A lei orçamentária de 15 de dezembro 
de 1830 mandou entregar à municipalidade do Rio de Janeiro os fundos 
necessários para atender às despesas com es.se serviço no exercício seguinte. 

A primeira tentativa de iluminação a gás no Rio data de 23 de 
outubro de 1828, quando D. Pedro I concedeu a Antônio da Costa a 
faculdade de organizar uma companhia de acionistas brasileiros e ingle-
ses para aquele fim. O Governo pagaria 60 contos por ano durante 22 
anos de monopólio. Em outubro de 1830 caducou a concessão. 

Uma segunda tentativa data de 1833, com uma nova concessão pri-
vilegiada a dois ingleses por vinte anos. Foi nessa ocasião que um <lc-
s.embarga<lor, ao informar a respeito do requerimento, exarou o célebre 
parecer de que os ingleses eram impostores, visto que não podia haver 
luz sem torcida. 

Em 1847 Carlos Perret Gentil propôs-se, mediante as garantias, do 
costume, a promover a iluminação a gás hidrogênico líquido. 

A proposta foi rejeitada. Pimenta Bueno, futuro marquês de São 
Vicente, grande jurista, ministro da Justiça, deu des.pacho desfavoràvel: 
"Sejam preparados os atuais candeeiros com as condições que sempre 
entram nos contratos que a nossa iluminação não terá inveja às melhores 
da EurojJa". 

As propostas de Sodré, Dreyfus, A. Milliet, Lenoir e Irineu Evan-
gelista de Sousa, barão de Mauá, datam de 1850. Venceu o barã°' de 
Mauá. A companhia de iluminação a gás foi uma das maiores e mais 
prós.peras iniciativas do granrle homem de empresa do Império. A inau-
guração das primeiras ruas iluminadas deu-se em 1854 (44). 

O Pe. Feijó conquanto convencido da necessidade do requerimento 
do Pe. Venâncio, o julga irrisório, porque "os camaristas" só agiam por 
medo, e tendo estes cessado, nada mais executavam. Os camarista5 cor-
respondiam aos atuais verr·eadores. O Pe. Venâncio volta a insis.tir na 
defesa de seu requerimento apoiado pelo Pe. Dias, mas o requerimento 
foi rejeitado (Anais, I, lll). 

(44) \'cr a respeito: C. DUNLOP: Aj1011tamrnlos para a história da ilttminaçiio 
da cidade do nio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1919. 



31/22 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE  

A falta prorvém de não quererem as pessoas que presen-
ciaram os fatos ir jurar à casa do juiz respectivo, sendo por-
tanto necessário tivessem os juízes força para serem respei-
tados e fazerem cumprir a lei. 

31 de maio de 1831, t. 1, p. 113. 

N.&C. 

Refere-se ao requerimento de Xavier de Cairvalho, que recomendava, 
ao Governo mandasse ultimar o processo aos réus pronunciados a respei-
to dos fatos acontecidos na capital no mês de mairço e verificar a culpa 
do juiz nas diligências de pronúncia contra os fugidos. 

Os acontecimentos de março foram um dos episódios que marcaram 
o período de turbulência entre a abdicação e a maioridade e foram pro-
vocados pelas manifestações de agrado e desagrado ao Imperador de volta 
de Minas. A noite tle 13 para 14 é conhecida como "noite das garrafa-
das". O requerimento foi aprovado. 

31/23 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Defende a te&e de que empregados públicos não devem ser depu-
tados. Deputados com cargos públicos ficariam na dependência do Go-
verno. 

3 de junho de 1831, t. l, p. 124. 

N.&C. 

As incompatibilidades eleitoirais vão-se estabelecendo gndualmente. 
Só a lei eleitoral de 1881 realmente começa a discriminar as carreiras. 
Até lá, os magistrados exercerão funções eletivas, com grandes incon-
venientes. Mas o número dos ch~mados letrados ainda é pequeno, para 
que o Brasil possa dar-se ao luxo tle ter um corpo político distinto da 
magistratura. Os desembargadores constituem a grande classe donde 
saem os homens de governo. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS31/24 

Já que se havia censurado o ministro por haver apresentado tal pro-
posta, era justo que a Câmara ouvisse as rnzões em que ele se fundava. 

Requer que o parecer seja impresso com urgência. 

6 de junho de 1831, t. I, p. 128. 
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N.&C. 

O ministro da Fazenda, José Inácio Borges, apresentara a proposta 
de suspender por 5 anos o pagamento dos juros e da amortização da dí-
vida externa em Londres. A Comissão Especial nomeada para examinar 
o assunto dera parecer em contrário. José Inácio Borges era pernam-
bucano, de formação militar, fora governador do Rio Grande do Norte 
e preso pelos 'revoltO'SOS de 1817. Veio a ser depois ministro do Império, 
em 1836, morrendo pouco depois, em 1838. 

Feijó opinava no sentido de ser o ministro convidado a tomar parte 
na discussão da proposta, não do parecer. Essa opinião é contraditada 
por Rebouças porque a discussão era a mesma. Afinal decidiu-se convidar 
o ministro. 

31/25 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Faz ver a necessidade de castigar os prevaricadores tanto desta es-
pécie 

"como aqueles desembargadores que escandalo•sa e impune-
mente têm vendido a justiça." 

A cidade do Rio de Janeiro era o covil onde se reuniam todos O'S 
ladrões e malversaàores das províncias e aqueles que tinham instruções. 
searetas para tiranizar o povo, 

"todos os quais passeiam aqui a seu regalo." 

23 de junho de 1831, t. l, p. 174. 
N.&C. 

Albino Gomes Guerra de Aguiar, brigadeiro, comissário geral do 
Exército, julgava-se lesado pela Fazenda Pública, devido à s.uspensão do 
pagamento de prestações a que defendia ter direito. A Comissão apre-
sentara parecer no sentido de que o assunto fosse remetido ao Govarno 
e se ultima!':·se quanto antes o processo. 

É na discussão deste parecer que o Pe. Custódio Dias irrompe com 
sua impetuo.sa intervenção. 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR31/26 

Para entrar em discussão a matéria do projeto, é neces-
&ário decidir p~imeiro s.e é constitucional e, como tal, só re-
formável nos termos do art. 174 e seguintes, que regulam o 
processo de reforma da Constituição. 

23 de junho de 1831, t. l, p. 176. 
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N.&C. 

Trata-se de projeto vcclanclo ao Imperador possuir bens. Está-se 
em plena onda ele reação antimonárquica. A Cons-tituição dizia em seu 
art. 115: "Os palácios e terrenos nacionais possuídos atualmente pelo 
Sr. D. Pedro I ficarão sempre pertencendo aos seus sucess.ores; e a nação 
cuidará nas aquisições e construções que julgar convenientes para a de-
cência e recreio do Imperador e sua família." Contra o projeto, consi-
derando-o iníquo, falou o deputado José Bonifácio, que fez a sua "ren-
trée" na política defendendo a monarquia. 

Os palácios e prédios de uso do Imperador passariam à Nação, com 
mero usufruto pelo Imperador. O Pe. Resende falou logo depois ata-
cando o projeto como inconstitucional e porque inibia toda Família 
Imperial de possuir bens. O projeto foi rejeitado (Anais, I, 177). 

31/27 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Nunca aprovará a espionagem do Governo despótico, o qual pagava 
homens para entrarem no seio das famílias a espionarem debaixo do 
pretexto da amizade, nem a cegueira de não querer ver os inimigos, quan-
do não se podia negar a sua exisfência. 

"t dever de todo \Cidadão patriota denunciar ao Governo 
os inimigos da causa pública. 

Os amigos <lo despotismo passam sempre bem; quando 
seu partido está em cima, triunfam e quando está por baixo, 
há com eles contemplações que não merecem". 

27 de junho de 1831, t. I, p. 189. 

N.&C. 

Em discussão o mesmo projeto n.0 37, sobre a reforma de todos os 
oficiais do Exército e da Marinhq e a aposentadoria de todos os empre-
gados públicos, civis e ecles.iásticos, cuja conservação nos cargos fosse pre-
judicial à causa pública. 

O Pe. Venâncio, para resolver o problema do controle da corrupção 
administrativa, parece apontar para um meio-termo entre a cumplici-
dade do silêncio e a espionagem, que seria a denúncia espontânea: todo 
cidadão tem o dever de denunciar os inimigos <la causa pública. Em 
todo caso, o projeto foi rejeitado. 
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VENÂKCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta requerimento de v{trios oficiais perseguidos por suas opi-
niões políticas desde 1824, pedindo sua reintegração. Refere-se à nece~ 
sidade de ai iviar os sofrimentos cl'e muitos patriotas injustamente maltra-
tados pelo Governo antigo e de remediar os. prejuízos que lhes foram 
causados, ao privá-los de seus lugares e postos, que foram oferecidos aos 
partidários da tirania. 

Solicita com urgência parecer a respeito da Comissão competente. 

1 de julho de 1831, t. I, p. 205. 

N.&C. 

Logo depois, o Pe. Dias insiste na mesma urgência, para se poder 
discutir logo o as:mnto, o que o habilitara a fazer algum bem aos autores 
do requerimento: reservando-se porém o di1reito de mostrar que "a nação 
não tinha obrigação de servir-se com aqueles empregados de cuja probi-
dade e conduta tivesse desconfiança". O autor do requerimento era o 
próprio Pe. Resende, envolvido diretamente nos eventos ele 1821. Parece 
que, aproveitamlo-se da reviravolta política, o Pe. Dias estaria disposto 
a defender os revoltosos de 1824. 

O requerimento é enviado à Comissão. 

31/29 DIOGO ANTONIO FEIJó 

"Pergunto se o clube dos assassinos e anarquistas já se 
atreveu a mandar petição ou felicitações à Câmara, pelos 
acontecimentos que tiveram lugar nes.ta cidade e que nos pu-
seram a todos em terror e consternação, porque nesse casu 
diferente deve ser a nossa aceitação" (muitos ajJoiados). 

4 de julho de 1831, t. I, p. 208. 

N.&C. 

Várias Câmaras Municipais, Juízes de Paz e Sociedades Defensoras da 
Liberdade mandaram ofícios de apoio à Câmara dos Deputados e de re-
púdio ao,; anarquistas. Entre as primeiras se destacaram as cidades de 
Cantagalo, Itu, Tamanduá, Porto Feliz, São Carlos, Sorocaba e Santos. 
As representações foram recebidas com especial agrado, entre muitos 
apoiados da Câmara. 

A reação de Feijó é irônica e ambígua. No dia seguinte, ele a;;su-
miria a Pasta da .Justiça e começaria uma enérgica repressão contra os 
desordeiros. 
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JOSÉ CUSTóDIO DIAS31/30 

Diante elo grande déficit, não era evidente a necessidade de grande 
foTça armada e afirmou: 

"O ter exército era um mal necessário e por isso convi-
nha que fosse o menor possível; seria melhor achar agora em 
cofre os. milhões que custaram os fortes das fronteiras, aos 
quais eram preferíveis as brenhas e bosques, porque era im-
possível defender as nossas extensas. fronteiras e costa, e nem 
mesmo os fortes da fronteira de Mato Grosso eram suficientes 
para a defes·a daquela província; era igualmente impossível 
guarnecer de tropa as vastas planícies do sul do Império e 
portanto o melhor meio de segurança. era promover o aumento 
da população, o que não se conseguia com tropa". 

Julgava pois suficiente o número de 6.000 homens. Por outro lado, 
era de parecer que se cortass·e o soldo do capelão-mor do Exército, por 
nunca ter exercido ali seu ministério sacerdotal. 

6 de julho de 1831, t. I, p. 213. 
N.&C. 

Continua a discussão da lei spbre a fixação das f0<rças armadas. O 
ministro da Guerra afirmou que o Exército deveria ficar reduzido a 
7. 000 homens. O capelão-mor do Exército era o Pe. Renato Boiret, 
contra o qual j{t se haviam manifestado vários deputados. 

31/31 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

É preciso que a Câmara autorize o Governo a remover 
os empregados reconhecidamente inimigos da causa do Brasil, 
e a substituí-los por outros digno·s da nossa confiança. O Im-
pério está cheio de empregados antinacionais, anticonstitu-
cionais, antibrasileiros, venais, desprezíveis, condenáveis. 

Seu pedido se baseia em fatos ocorridos nas províncias: 

"Na Paraíba, o povo e tropa armada e municiada, re-
unindo-se no dia 24 de maio, exigiram e levaram a efeito a 
deposição do comandante das armas, de vários comandantes 
de coTpos e da fortaleza e de alguns oficiais militares. Em 
Santa Catarina, a trop~ de primeira linha armada e reunida 
na noite de 22 de abril, exigiu e levou a efeito a deposição 
do presidente da proví1;1cia e do comandante das armas. Em 
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Sergipe, o povo e a tropa reunidos no dia 28 de abril, e se· 
guintes, por meio de representação, exigiram e conseguiram a 
demissão do comandante interino das armas e de todos os 
empregados civis, eclesiásticos e militares nascidos em Portugal. 
Nas Alagoas, uma igual exigência ela vila de Penedo não teve 
efeito por deliberar o Conselho da presidência dever esperai· 
o cumprimento desta medida do Governo Central". 

Teme a re&tauração. Os inimigos da Constituição levantam a cabeça. 
Havia vigários dirigindo jornais restauradores. 

É preciso autorizar o Governo a depurar o funcionalismo, 
"se querem seriamente a prosperidade e liberdade da pátria, 
como reconheço (muitos apoiados)". 

12 de julho de 1831, t. l, p. 227. 
N. &:C. 

No início da Regência, houve uma explos.ão nacionalista, especial-
mente contra os portugueses e restauradores no sentido de reconduzir ao 
trono D. Pedro I. O parecer da Comissão de Justiça Criminal concluía 
competir ao Governo tomar as medidas neces-sárias, devendo a Câmara 
assim reenviar-lhe os papéis, declarando-se ao ministro que a Câmara fi-
cava inteirada. 

31/32 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Não costumava tratar de indivíduos em seus. discursos, mas estava 
habituado a apresentar com a maior liberdade a sua opinião, porque não 
tinha ambições de empregos públicos. 

A abdicação, longe de ter sido voluntária, fora devida à 
atitude respeitável dos briosos fluminenses. O Imperador só 
abdicara depois de sabe1· estarem as valorosas. tropas brasi-
leiras unidas com o povo, que gritava "o tirano abaixo". 

Quanto à palavra Restauração, entende que tem o mesmo signifi-
cado que em Portugal após a derrubada da Comtituição: 

[... ] "Estou persuadido de que D. Pedro de Bourbon 
nunca mais. há de empunhar o cetro no Brasil, porque se ele 
o não poude conservar quando estava em contato com os es-
cravos, que não eram poucos, muitos menos hoje poderá con-
seguir qualquer coisa contra o Brasil". 

12 de julho de 1833, t . .1, p. 233. 
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N. &C. 

Continua o debate sobre o parecer da Comissão de Justiça Criminal. 
Os motins que agitavam o país eram atribuídos a um movimento· pela 
restauração de Pedro l. É o que explica a intervenção de Ferreira de 
Melo, vivamente aplaudida pelo plenário. Aprovou-se que a matéria 
fosse remetida a uma Comis~ão Especial, nomeada pelo presidente da 
Câmara. O Pe. Soares da Rocha foi um dos nomeados para essa Co-
missão (Anais, 1, 234). 

31/33 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"Não será permitido usar do direito de petição, como 
qualquer? O que se via fazer com a não-aceitação do ofício? 
Vai-se fazer hostilidade ao Governo. É o Governo, por ven-
tura, que fez a revolução? Que fez tantas comoções nas pro-
víncias? Senhores, se nós nos unirmos, teremos força, sustentar. 
se-á a dignidade do Governo e desta Câmara. Mas fazer hos-
tilidade ao Governo, é de gênio de perversidade". 

Não vê razões para não se admitir a petição, a qual mostra querer 
o Governo marchar legalmente. 

13 de julho de 1831, t. 1, p. 239. 

N. &C. 

Discussão de um ofício do mm1stro da Justiça, participando a de-
missão e deposição de empregados públicos em muitas províncias, por 
levantamentos nela havidos e pedinqo providências. O pedido de provi-
dências vindo do ministro da justiça suscitou a reação de alguns depu-
tados, que davam ao pedido o sentido de uma autorização para o Governo 
agir discricionariamente. 

Pode parecer estranha a atitude acolhedora do Pe. Custódio Dias, 
sempre tão agressivo contra o Goverq.o. Mas é que o ministro era Feijó, 
a quem sempre apoiara na Câmara. 

O ofício foi acolhido e remetido à Comissão Especial. 

31/34 ANTôNIO JOÃO DE LESSA 

Propõe que o Governo responda ao ministro que a Câmara, inteirada 
e sensibilizada, permaneceria à espera que o Governo propusesse medida 
mais adequada. 

l5 de julho de 1831, t. I, p. 242. 
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N.&C. 

A comunicação do ministro era a seguinte: 
"Ilmo. e Exmo. Sr. A insubordinação de uma parte do corpo de 

polícia deu ocasião a reunir-se a tropa toda da capital do campo da 
honra, onde até hoje se conserva e consta que dirigem ao Governo cxi· 
gências extraordinárias. A cidade está submergida no terror. Consta-me 
não oficialmente que os perversos em vários. pontos têm já cometido 
assassínios, roubo·s, etc. Os guardas municipais recolheram-se amedron-
tados porque se achavam mal armados e sem disciplinas. 

Não podem servir para restabelecer a ordem. Hoje recomendou o 
Governo ao comandante militar a polícia da capital por meio de patru-
lhas, comandadas por oficiais de conceito até segunda ordem. A Regência 
manda comunicar isto mesmo à Câmara dos Srs. Deputados, a quem 
V. Ex.ª fará ciente. Deus guarde V. Ex.ª Palácio do Rio de Janeiro, 15 
de junho de 183 l. Diogo Antônio Feijó. Sr. Secretário da Câmara dos 
Deputados." 

Logo depois chegou uma comunicação não menos aterradora do mi-
nistro da Guerra. A tropa exigira a extinção do emprego da chibata, que 
já fora extinto pnr lei. Outra representação da tropa fora anunciada, mas 
ainda não recebida. A Câmara propôs uma reunião conjunta com o Se-
nado e a Regência no Paço da Cidade, que foi aprovada. 

O uso da chibata ou das pranchadas para punir faltas disciplinares 
constava das Ordenanças Militares do conde de Lippe, reformador do 
exército português no século XVIII. Permaneceu de fato. em uso, apesar 
da proibição até muito tarde. Aliás, no tempo, o castigo corporal era 
generalizado, na escravatura, na família, nas e~colas. Nestas permaneceu 
na Inglaterra até o século XX. 

31/35 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Tendo os próprios deputados se declarado em sessão per-
manente, esta poderú ser levantada "por não existir motivo 
que a torna precisa. " 

A tropa tem membros podres, mas nem por isso se pode 
incriminar a corporação toda: 

[ ... ] "A tropa nunca se reuniu para fazer saque ou come-
ter outros atentados.. Os sold'atlos que fizeram alguns roubos 
e mortes são réus e, como tais, devem ser punidos, porque 
eu nunca defenderei fascinorosos. Mas a corporação, tem mos.-
tratlo ser brasileira e humana e tem-se manifestado a mais 
civilizada possível, ainda no meio das maiores perturbações." 

19 de julho de 1831, t. I, p. 247. 
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N. &C. 

A propósito de um requerimento solicitando informações ao Gu~ 
vemo sobre o estado da tranqüilidade pública. No caso de não haver 
motivos para apreensões, propunha-se suspender a sessão permanente. 

A sessão permanente durara cinco dias. A situação foi dominada por 
voluntários, militares e civis, sob o comando do Sr. Seba&tião do Rego 
Barros, deputado. 

31/36 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

"As coisas mais justas se fazem injustas, quando os meios 
são iníquos. Pode a Câmara responder a alguém que requer 
com armas na mão?" 

É necessário que se cumpram as promessas feitas ao po'Vo 
reunido à tropa no dia 7 de abril, mas pelos meios legais: 

[ ... ] "Se o povo e a tropa tivessem expulsado, no dia 7 
de abril, dos empregos aqueles que os empolgaram no tempo 
do tirano, estava feito. Mas que bom fora que o povo hon-
rado e humano e a tropa briosa, fiel e honrada, se contivessem 
até agora, para a Câmara poder expulsar os inimigos da 
nação." 

Vota pelo adiamento. 
19 de julho de 1831, t. I, p. 248. 

N.&:C. 

Um ofício do ministro da Justiça chegara à Câmara acompanhando 
uma representação feita em nome da tropa e do povo da capital, para 
a deportação de 89 cidadãos. As Comissões de Constituição e de Jus-
tiça achavam que a representação não podia ser objeto de deliberação 
por inconstitucional e absurda. É contra este parecer que argumenta o 
Pe. Custódio Dias. 

31/37 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Tenho estudado o regimento da Casa e não achei ainda 
que fosse proibido dar apoiados na Câmara dos Deputados 
do Brasil. Talvez seja assim em França, mas eu não quero 
cingir-me aos costumes franceses e sigo a prática do Brasil. 
Pode-se dizer que hoje é que os brasileiros acabam de sair do 
jugo do governo despótico e por isso não lhes são aplicáveis 
todos os exemplos da França e da Inglaterra, que gozam há 
muito do regime constitucional." 
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Apóia o parecer das Comissões, porque, como representante da na. 
ção não pode anuir a uma representação feita cem armas na mão. 

Em resposta a um deputado segundo o qual se o Governo não tem 
força, deve largar as rédeas da administração, diz recear que algum ambi-
cioso se apodere elo Brasil e o leve à ruína: 

[ ... ] "Em tempo de revoluções, há sempre pretendentes 
ambiciosos que, com a capa do bem geral, e com o nome de 
liberdade na boca, só tratam de flagelar os povos e de pos-
tergar os seus direi tos." 

19 de julho de 1831, t. I, p. 258. 
N.&C. 

Continua o debate sobre o mesmo parecer. O Pe. Resende defende 
tese contrária, julgando que não se deve rejeitar a representação de cho-
fre, mas tomá-la em consideração para dar-lhe as soluções convenientes. 
A eleição da Regência e a declaração ele que a designação do tutor do 
Imperador competia à Assembléia se fez em ambiente de grande agi-
tação popular, que trazia a capital em sobressalto. Os guardas municipais 
e a parte fiel do Exército impediram ajuntamentos. Só a energia do 
ministro ela Justiça, Feijó, salvou a ordem. 

31/38 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Teria grande satisfação se pudesse defender um homem acusado de 
tal crime, mas é seu dever sustentar os direitos da nação: 

[ ... ] "Se no tempo em que governava o arbítrio e o des-
potismo, eu tive coragem para defender os direitos da nação; 
se eu não queria a mesma vida quando ela dependesse de 
uma graça do ex-imperador, como poderei agora deixar de 
sustentar os direitos da nação, para tomar o lugar de depu-
tado da oposição?" 

Concorda em que se decrete a acusação. 

26 de julho de 1831, t. I, p. 268. 
N. &C. 

Em discussão o parecer da Comissão Especial encarregada da acufü-
ção ao ex-ministro da Guerra, José Clemente Pereira, que ocupara a 
Pasta durante os últimos 4 meses de 1829. Era acusado de ter mandado 
recrutar sem lei, ter admitido as Comissões Militares de julgamento e 
ter adquirido armamento sem autorização legal. O debate se prolonga e 
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31/39 

o Pe. Dias voltará sobre o assunto, na sessão seguinte, insistindo na 
acusação de Clemente Pereira por ter feito recrutamento sem autorização 
ão Legislativo. 

ANTôNIO MARIA DE MOURA 

A Comissão, comparando a defesa com os artigos da Constituição, 
convencera-se de que o art. 10, § 11 da mesma havia sido infringido, 
bastando esta infração para o indiciado sofrer a pena. 

O ministro ofendera ainda o § 2.º do art. 36 da Constituição, que 
áiz ser privativa da Câmara dos Deputados a iniciativa do recrutamento. 
Além disso, Clemente Pereira era denunciado por ter comprado arma-
mentos sem necessidade. 

Não tem maior empenho na acusação, mas é seu dever pugnar pela 
observância da lei. 

26 de julho de 1831, t. l, p. 269 

N.&C. 

Continua o debate sobre o mesmo parecer da Comissão, da qual aliás 
o Pe. Moura fazia parte. A primeira acusação refere-se ao art. 15, § 11 
que trata da fixação anual das forças de terra e mar, e não ao art. 10. 
Na discussão o equívoco é esclarecidp. 

31/40 VENÂNCIO HENRI(~UES DE RESENDE 

Determinando o Corpo Legislativo que o Exército conste de uma 
certa força neste ou naquele ano, em tal determinação se envolvia a ne-
cessidade de conservar esta força efetiva, de maneira que seja preenchida 
qualquer falta, pelas leis anteriores que regulassem o recrutamento. 

Não concord'a assim com os que defendem o parecer da Comissão 
baseados no art. 146 da Constituição. Neste, com efeito, se vê que, en-
quanto não fosse decretada a força 4e mar e terra, existiria a força que 
mostravam os mapas daquele tempo, a qual não deveria ser, em sua 
opinião, a de 1824. 

O fato de Clemente Pereira ter qado baixa àqueles que completaram 
o seu tempo podia envolver erro qe entendimento, mas não infração 
da lei. :~!'.'! 

Admite entretanto que não há ici que o autoriz.asse a encomendar 
armas na importância de 350: 000$000, sem estar provada sua necessidade. 

26 de julho d'e 1831, t. I, p. 270. 
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N.&C. 

Continua o mesmo debate, que nos revela, aliás de maneira impres-
sionante, a primazia que, no regime constitucional do Império, cabia de 
fato ao Poder Legislativo, e neste, à Câmara. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS31/41 

Não pode suportar as idéias manifestadas pelo Sr. Holanda sobre a 
abdicação: 

[ ... ] "A vontade unânime da nação tem mostrado a jus-
tiça e necessidade desta abdicação." 

Sobre o que dissera o mesmo deputado que a abdicação podia acon-
tecer também à Regência, lembra que enquanto a mesma procedesse con-
forme ao voto nacional, não haveria lugar para tal receio. Isso só ocOT-
reria se a Regência chegasse à desgraça do ex-imperador: 

[ ... ] "O qual se não o tivesse feito, haveria quem o 
fizesse abdicar pela indisposição geral provinda não só dos 
prêmios e decidida proteção que se davam a prevaricadores, 
magistrados corrompidos, etc., mas também do descomedido 
luxo, filáucias e grandezas efêmeras que o Governo quis esta-
belecer no Brasil. " 

27 de julho de 1831, t. l, p. 274. 

N.&C. 

A invectiva é suscitada ainda no decorrer dos debates. sobre a acusa-
ção contra Clemente Pereira. 

31/42 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta proposta de reforma da Constituição, cap. 5.0 , tít. 4.º, 
instituindo o império federal, investindo-se os Conselhos Gerais de atri-
buições legislativas e inteiras nas respectivas províncias e até mesmo 
para impor-se, s.endo reformados todos os artigos da Constituição que ti-
verem relação com o dito capítulo, assim como o art. 10 e o·s que dele 
dependerem, o art. 40 e o cap. 1.0 do título 7.0 , trazendo para isso os. 
competentes poderes os deputados da próxima legislatura. 

4 de agosto de 1831, t. II, p. 21. 
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N.&C. 

Este é o mino <la reforma instituída pelo Ato Adicional em 1834. 
As idéias descentralizadoras, atribuindo às Assembléias locais poderes le· 
gislativos, ali se encontram, mas sem o emprego do termo federnção, 
considerado subvers.ivo. Evitar-se-ão os atos chocantes, de medidas pura-
mente locais votadas pelos Conselhos de província, chancelados pelo Par. 
lamento e aprovados por decreto imperial. A título de exemplo basta 
citar o decreto de 2 de ago~:.to de 1831, que, aprovado pelo Conselho de 
província, transitou pela Câmara e Senado e foi sancionado pela Regên-
cia, com todas as solenes fórmulas habituais, "autorizando a Câmara 
Municipal do Maranhão a mandar construir um telheiro para venda do 
peixe." 

31/43 ANTôNIO MARIA DE MOURA 

Alegara-se não ser justo lançar sobre o ex-ministro a culpa de atos 
próprios do Poder Moderador. Responde a isso: 

[ ... ] "As falas ela abertura e encerramento da Assembléia 
Geral também competiam ao Poder Moderador e, entretanto, 
a As!iembléia Geral as tinha reconhecido como papéis minis-
teriais." 

O ex-ministro agira contra a lei de 8 de outubro de 1828, que, em 
seu art. 3.0 , determina sejam, em tempo de paz, as despesas reduzidas a 
l /3 do arbitramento feito para tempo de guerra. 

O Sr. Clemente Pereira não tomou nenhuma medida a 
re&peito da notícia d'e perigosa insurreição, fundada em do-
cumentos escritos e isso era lançar mão habilmente de acon-
tecimentos dos últimos tempos para livrar-se cio fato criminoso. 

4 de agosto de 1831, t. II, p. 25. 

N.&C. 

Em discus&ão pela segunda vez o parecer da Comissão sobre o ex-
ministro José Clemente Pereira. Moura era membro da Comissão e juS. 
tifica o libelo contra o ex-ministro. A grande acusação é a encomenda 
de armas através da Casa Young, selll autorização legis-lativa. O decreto 
de acusação para julgamento foi aprovado em 8 de agosto. Segundo 
o art. 18 da lei de respamabilidade dos ministros (15. X .1827), a Câ-
mara nomearia uma Comissão de 5 µlembro& para fazer a acusação no 
Senado, erigido ern tribunal. 
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31/44 FRANCISCO JOSÉ CORREIA DE ALBUQUERQUE 

Apresenta projeto-de-lei: 

"Art. 1.0 Os prelados diocesanos delegarão em sacerdo-
tes idôneos a plenitude do breve pontifício das dispensas <los 
impedimentos matrimoniais. 

"Art. 2.0 Esses legados existirão, em todas ª" comarcas 
do bispado que distarem 30 léguas da sede episcopal". 

15 de agosto de 1831, t. II, p. 42. 

31/45 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

[... ] "Não se deve falar contra autoridades que queriam 
refrear a desordem, ainda quando fosse no meio das paixões, 
pois era do seu dever usar de meios repressivos para a con-
servação da tranqüilidade pública. Caia a es·pada da justiça 
sobre quem for e carregue cada um com o merecimento de 
seus ato&, seja nas paixões ou fora delas." 

19 de agosto de 1831, t. II, p. 49. 
N.&C. 

Em dis·cussão o parecer das Comissões de Constituição e de Justiça 
Criminal, sobre os acontecimentos na Bahia. 

Em 4 de abril irrompera um motim que se repetiu a 13 e a 28 do 
mesmo mês. Foi deposto o comandante das armas. Demitiu-se o presi-
dente. Assumiu a pres-idência João Gonçalves Cezimbra. 

O Pe. Venâncio se revela um defensor intransigente da ordem. Pa-
rece assim endossar a idéia de que a tranqüilidade pública merece que 
se aceite o risco dos excess·sos e de que a espada da justiça caia sobre 
quem for. N º' fundo, ele está defendendo a política repressiva de Feijó. 

31/46 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Em seu modo de entender, a Constituição não admite cartas de se-
guro e repugna as leis que as. dão. 

Nunca foram garantia para os pobres, pois quando não 
tinham com que pagar os novos direitos, ficavam sem elas, 
enquanto no § 9.0 do art. 179 da Constituição se davam mais 
garantias ao rico e ao pobre. 

30 úe agosto de 1831, t. II, p. 85. 



N.&C. 

Um dos pontos mais graves da acusação feita a Feijó, que também 
foi denunciado por Xavier de Carvalho, Sousa Paraíso e Castro Alvares, 
foi exatamente ter determinado a suspensão das. cartas ele seguro, usur-
pando o Poder Legislativo. Eram estas. uma instituição existente nas 
Ordenações do Reino. "Qualquer do povo", como ali se dizia, tinha di-
reito de requerer à autoridade judiciária um ato garantindo sua liber-
dade ameaçada por outrem ou por uma autoridade, sem p1·ejuízo do 
processamento da denúncia cabível. Seguudo Pontes de Miranda, as car-
tas de seguro prepararam o ambiente para o advento do habeas-corpus, 
no Código ele Processo de 1832 (45). Não imitamos, pois, o Direito 
inglês; apenas aperfeiçoamos um instituto já existente na tradição por-
tuguesa. Feijó encontrou empecilhos à sua ação repressiva nesta tra-
dição liberal e suprimiu-a. O que diz o Pe. Venâncio, defensor de Feijó, 
é em grande parte verdade. A nossa magistratura estava longe de ser 
um modelo de insenção política e de incorruptibilidade. Além disso a 
justiça era cara e o instituto não aproveitava aos pobres (46). Feijó ven-
ceu facilmente na Câmara por 57 votos a 15; a denúncia foi julgada não 
procedente, a 31 de agosto. 

31/47 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A emenda do Sr. Montezuma, para que se indenizassem os estragos 
feitos pelas tropas lus.itana e brasileira na Bahia, devia ser extensiva a 
todo o Brasil: 

[ ... ] "Em toda a parte estiveram tropas lusitanas e todas 
as províncias. haviam sofrido." 

Pede ao ministro da Fazenda informação sobre a existência de 
240.000 libras esterlinas em apólices do primeiro empréstimo contraído· 
em Londres pelo Governo do Bras-il. Consta que tais valores não exis-
tem, nem o depósito da importância <los dividendos e juros do emprés-
timo português, "por se achar a Caixa de Londres de fundo para cima." 

17 de setembro de 1831, t. II, p. 174. 
N.&C. 

O ministro da Fazenda era então Bernardo Pereira de Vasconcelos. 
O Fe. Venâncio levanta a questão do empréstimo de Londres que for-
necerá matéria pam intensos debates e violentos ataques ao Governo. 

(45) Ver: História e Jirâtim do habeas-corjms. Rio de Janeiro, 1916, p. 108. 
(46) Ver: CARLOS DE ARAOJO LIMA: Cartas de Segurança. Rio de Janeiro, 1969. 
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31/48 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Gastaram-se grm:·sas somas pela Caixa de Londres, para a 
Flora Fluminense, embaixada do marquês de Santo Amaro e 
viagens de Francisco Gomes, "sendo a maior pane desta, 
despeE·as destinadas a escravizar a América Meridional." 

17 de setembro de 1831, t. II, p. 17 l. 

N. &C. 

A Flura Fluminense era notável obra de botânica de autoria de Frei 
José Mariano da Conceição Veloso, franciscano, primo de Tiradentes, e 
mandada publicar por D. Pedro I por sugestão cTe Frei Antônio de Arrá-
bi<la, bispo de Anemúria, diretor da Biblioteca Nacional. Des.pesa mais 
que louvável. A missão secreta do marquês de Santo Amaro, antigo se-
cretário elo rei e bom diplomata, é bastante complexa e não podia ser 
conhecida na época. Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, era o efi-
ciente secretário de D. Pcúro, afas.tado da Corte por exigência do mar-
quês de Barbacena ao assumir o poder em 1829. Foi enviado à Europa 
como ministro em Nápoles, cargo em que denunciou as irregularidades 
da "Caixa de Londres", gerida por Barbacena, depois inocentado, cm 
suas missões, acarretando a queda do Gabinete. Agora é ele que se vê 
sob os escombros da caixa que ajudou a desmantelar. No entanto nar-
bacena é consi<lerado um estadista que teria salvo o Primeiro Reinado, 
por sua vÜ·ão superior dos problemas e com apoio de José Bonifácio. 
Francisco Gomes, fiel a D. Pedro e competente funcionário, não passou 
de um burocrata e simples valido. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Requer informações acerca da conduta, na véspera, da esquadra in-
glesa e as providências do Governo. 

1 ele outubro cle 1831, t. II, p. 215. 

N. &C. 

A esquadra inglesa, que clispunha de uma base naval no Rio de .J <L-
neiro, exercia uma severa fiscalização sobre o tráfico de escravos, que 
nos comprometêramos a extinguir desde a Independência. Freqüente-
mente excedia-se em sua ação. 

Em 25 de outubro Montezuma apresentou um projeto de resolução 
propondo que o Governo exigisse satisfação da Inglaterra "pela indc-
penclt'ncia e dignidade da na.ção brasileira" sobre o negócio das represálias. 
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31/50 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Propõe a aprovação do laço nacional, criado por decreto do Governo. 

21 de outubro de 1831, t. II, p. 240. 
N.&C. 

Refere-se ao decreto da Regência de 5 de outubro de 1831 que de- 
signou o padrão do tope nacional brasileiro, fixando definitivamente:  
"O tope nacional será de ora em diante <le uma superfície circular verde  
com uma estrela de cinco pontas amarela no centro."  

SESSÃO DE 1832 

32/l DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Começa seu discurso revelando o embaraço em que se sente: 

"Criado na roça, onde só se fala a linguagem do coração, 
desconhecendo as etiquetas da Corte, onde é mais usual a 
expre&São da razão, eu não asseguro ser tão comedido que 
deixe de ofender, bem a meu pezar, mas quero antes ser sin-
cero do que prometer atacar só princípios e opiniões, e não 
pessoas como alguns têm feito, e depois. com manifesta con-
tradição esquecem-se dos princípios para ultrajar indivíduos. 

Sr. Presidente, nada me é tão sensível do que ultraje em 
face. A minha província é célebre por este distintivo de honra 
e pundonor, e a minha educação concorre para me serem 
mui pesadas as injustas recriminações, as sinistras intenções 
que se dão aos meus atos." 

Afirma que não chegou ao lVlinistério por ma vontade: 

"Nunca quis ser rr~inistro e nem o quero agora. Instân-
cias de meus amigos, de pe:;soas que comigo têm relação e 
talvez os votos. da capital do Império são o que ainda me 
retêm. Sou ministro não para satisfazer a vontade de 10 ou 
20 homens, mas a da maioria." 

Mostra o infundado das suspeitas relativas. a suas intenções e a 
injustiça das críticas que lhe são feitas: 

"Senhores, quem é Feijó para a~·sustar a capital se ele é 
tão odiado? O que o sustenta no lugar que ocupa? Que exér-
cito mercenário tem ele à sua disposição? Não sabem que 300 
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homens é toda força paga? Por que a um grito do GüY(Tllo 
aparecem armados 4, 5, 6.000 homens? Se os ato;:. do Governo. 
e principalmente do ministro ela Justiça, são os que Ltm e;ci-
tado o eles.contentamento e a desesperação, por que os descon-
tentes. e desesperados em 3 e 17 de abril apenas chegar;1m a 
300? E os que saíram a campo para combatê-los o fizeram 
por amor de l•'eijó? O que é Feijó? E que pode ele fazer para 
tanto merecer? É pelo contrário o ente mais desgraçado do 
Brasil. Basta lembrar que qualquer escravo potlc ser per-
doado de seus crimes.; só Feijó não poc.le ser. O que pode 
hoje fazer o :Ministério para merecer tanta consideração? O 
Ministério de outro tempo ainda poderia arriscar-se, na es-
perança do perdão de alguma fita, ou mesmo da mudança 
de nome, o que nunca Feijó apeteceu e nunca procurou. O 
que dá pois importância a l•'cijó? O que o obriga a carregar 
o peso tão grande e até a ser assassinado, como bem sabe um 
Sr. Deputado que confessou nesta Casa saber que pretendia 
assassinar-se a atual administraÇto? É a necessidade de satis-
fazer os votos do maior número que está convencido que o 
ministro da Justi~·a não se liga a partidos. e que tem decla-
rado guerra aos perturbadores da ordem pública. Se as·sim 
não é, ~enhores, se o Governo é execrado em todo o Brasil, 
como se diz, por que razão uma só província ainda não deu 
a menor demonstração de querer separar-se da capital apesar 
de conhecer que ela não tem forças para a subjugar? Não 
será porque o Império está convenci<lo que o Governo é na-
cional e que só prncura promover a sua felicidade?" 

Refuta as acus·ações contra sua a<lministração: 

"Por que magia o atual ministro da Justiça promoveu o~ 
horrores da capital em maio e junho do ano passado? Es-
tai ão csq uecidos estes senhores do que então se passou? Entrei 
para o Ministério cm 6 de julho; em 11- rebentou a sedição 
<lo campo da honra e serei cu a causa e.las comoções cm todo 
o Império desde o Pará até Ma.to Grosso, onde talvez ignora-
va-se então até o nome do Feijó? Três revoluções cm Per-
nambuco, roubos, massacre, incêndios ali praticados; outras 
tantas na Bahia; todas, senhores, têm sido operadas por in-
fluência do ministro da Justiça? Isto não tem resposta. O 
Governo do Rio de Janeiro não consta de aristocratas pois 
não foram nem o querem ser. Os membros de que se com-
põe pela maior parte, ao menos pelo que me toca, apenas 
tenho meios de uma parca subsistência; não era possível con-
servar-se a det:-pcito da maioria se fosse vcrdad<.:iro o descon-
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tentamento e o desespero público por atos despc'Jticos que 
gratuitamente se lhe atribuem. Periódicos. infames, que onde 
quer que foram lidos atestaram até onde chegou no Brasil o 
abuso e a licença de escrever; mas periódicos gabados, cuja 
causa eu teria vergonha de advogar, cobrirão de bal<lões e de 
ultrajes a Regência e a administração; mas ela se susteve ape-
s.ar disso." 

Repele especialmente a acusação de ter atacado a liberdade de im-
prensa quando mandou proceder à eleição de novo júri na capital: 

"Senhores, quem leu a Matraca, O Filho da Terra, o 
Exaltado e outros, não pode deixar de lamentar os abusos 
e a licença de tais escritores. Mas. quem dirá que o Governo, 
querendo que a capital do Império tivesse um júri em tudo 
igual ao dos mais municípios ela província, atacasse a liber-
dade da imprensa? Diga,se embora que o minis.tro cometeu 
um crime, praticou um ato ilegal, mas nunca que atacou a 
liberdade de escrever." 

Refere-se diretamente aos que o acusam ele ser a causa da desgraça 
pública e exigem sua renúncia: 

"[ ... ] Eu bem daro falei no meu relatório, que não 
posso sustentar a máquina social do Brasil com os elementos 
de força e de ordem it minha disposição; isto roes.mo tenho 
dito à Regência e a rpeus amigos muitas vezes, e há muito 
tempo; na mão ela Câmara está livrar-se já eles.te ministro; 
não é necessário que é,L Câmara negue, basta que demore os 
meios que peço, estou fora do Ministério. Saiba-se porém que 
me hei de retirar, não porque 4, 6 ou 20 deputados advogam 
a causa dos que perturbam o Brasil, mas é somente porque 
não quero que a p:ítria pereça cm minhas mãos.. Resta qm 
esses senhores que tanto declamam contra a atual adminis-
tração encarreguem-se dela e que salvem o Império. Alguns 
deles têm já dado a entender que outrora foram convidados; 
mas tal foi então o seu patriotismo, que mais quiseram que 
os destinos do Bra&il \iependessem de mãos tão más do que 
encarregarem-se da sua administração. Estou persuadido 
que hoje não aceitarão o convite, o pejo lho há de embara-
çar. Façam ao menos o obséquio de indicar à Regência can-
didatos que tenham a s.eu favor o voto público, que nem ela 
se obstina em conservar o atual Ministério, nem ele tem o 
menor empenho em conservar-se, antes ardentemente deseja 
ter pretexto para retirar-se." 
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Passando depois ao ataque, pergunta: 

"A estes senhores que tanto cens.uram o Governo, e isto 
só por amor da causa pública, por que não apontam os meios? 
Por que não indicam a vereda que ele deve seguir? Se tanto 
é o seu patriotismo, por que nos seus impressos, bem longe 
de aconselharem, não direi aos perversos mas a esses bons ho-
mens, não direi ªº" ambiciosos, mas a esses homens desinte-
ressados, que se contivessem em seu fervor, que se reservassem 
para a próxima instalação da As·sembléia, para então serem 
punidos esses malvados ministros; que não recorressem a se-
dições e a outros crime,,, pelo contrário uniram seus pensa-
mentos, suas expressões às dos descontentes, nunca censura-
ram seus desatinos, e fizeram guerra aberta a esse Governo 
que os conspiradores e sediciosos tanto se empenham em der-
ribar. Aconselharam sim a paz e a mod'eração com os crimi-
nosos perturbadores da ordem. Poi,; quê! deveria o Governo 
sair ao encontro a esses grupos armados e dizer-lhes: -
Irmãos, nada de derramar sangue. Quereis nova Regência? 
Dizei quais os membros dela. Quereis novo :Ministério? No-
meia-o" [ ... ] "Dizia-se em outro tempo que eu era ela opo-
sição, mas nunca insultei a ministro algum, nunca ataquei 
seus atos a torto e direito; sempre me persuadi que à oposi-
ção competia censurar as má& ações, não envenená-las, e por 
isso muitas vezes perdi essa popularid'acle que tanto ambicio-
nam, porque com eles votei quando os julguei com razão." 
[... ] "Senhores, quando o cidadão faz alguma coisa a bem 
do seu país, tem direito de perguntar aos ~enhores da oposi-
ção - o que tendes vós feito para salvar o Império do estado 
desgraçado em que se acha desde o ano passado? Censurar 
tudo o que os outros fazem, declamai!' contra todo!'>." 

Depois de esclarecer o sentido de algumas passagens de seu relatório 
que tinham sido mal interpretadas, conclui reafirmando sua decisão: 

"Torno a declarar que sou filho de uma província, onde 
se faz timbre de fazer o que se promete. Disse que estava fir-
memente resolvido a abandonar o lugar quando se me neguem, 
ou se me demorem as medidas que peço. Hei de cumpri-lo. 
Estimarei que se indiquem à Regência homens hábeis e de 
pública confiança, porque ela nada mais deseja do que satis-
fazer ao voto nacional." 

16 de maio de 1832, t. I, p. 16-18. 
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32/2 

N.&C. 

Trata-se de um discurw proferido por Feijó rebatendo os ataques de 
que fora objeto, a propósito do relatório que, como ministro da Justiça, 
apresentara à Câma.ra sobre as medidas que tomara em repressão às 
desordens de inspiração res.tauradora e solicitando outras medidas para 
continuar a· sua linha de ação. Começava sua luta contra os Andradas 
que lideravam a oposição. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Sr. Presidente, bem desagradável é o espetáculo que 
está dando a Câmara dos Deputados à nação brasileira (apoia-
dos). Até o presente servem às injúrias, ultrajes e insultos, 
e nada mais! [ ... ] Eu de propósito não responderei às injú-
rias de um Sr. deputado, que de&de os fins da sessão passada 
tem-se feito célebre pelo seu ar de es-cárnio e de ridículo que 
lança sobre todos a quem combata (apoiados) [ ... ] Sr. Pre-
sidente, outro Sr. deputado avançou que o meu relatório era 
a hipocrisia e a ferocidade personalizada! É mui difícil supor-
tar semelhante insulto! Pois imputa-se hipocrisia a um ho-
mem que faz gosto de dizer a verdade, quando ao& mais tanto 
custa? [ ... ] Será como se disse, porque falei em Providência 
Divina? Não sou ateu, não sou ímpio, e me é dado recorrer 
à Providência Divina, reverenciá-la e respeitá-la (m.uitos 
apoiados). Senhores, o ato mais franco e úncero do meu 
i-elatório é para o Sr. d'cputallo a prova da minha hipocrisia! 
Pois quando eu declaro que não espero da Assembléia Geral 
remédio aos males públicos, quando em tudo o relatório não 
atribuiu a ela nem prudência nem sabedoria, senão quando 
refiro a lei de 26 ele outubro, e tão claramente afirma que 
o futuro que se me antolha é ainda mais melancólico &e a 
Divina Providência não dirigir os importantíssimos trabalhos 
da presente sessão, é quando sou taxado de hipócrita? Se-
nhores, eu previa a mai·cha da Câmara. Os excessos da opo-
sição não me eram desconhecidos, e cada dia conheço que 
me não enganei sem ter recurso à Divina Providência. Só 
ela poderá socorrer o Brasil contra os esforços dos facciosos, 
e oxalá que eu me engane!" 

Repele a acusação de ferocidade, relatando o enforcamento feito cm 
São Paulo pelos que o acusam de ferocidade: 

"Isto senhores, é qµe eu chamo ferocidade! Senhores, eu 
nunca odiei, e ainda hoje tenho horror de proferir este pen-
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samento. O sangue do inimigo é muito saboroso para beber-
se de um só trago. Isto é que é ferocidade. Note-se que aque-
les desgraçados foram julgados no Conselho Supremo, não 
dignos de morte; mas já estavam mortos! Sr. Pres.itlentc, eu 
desejava não atolar-me no charco imundo de rccíprorns in-
sultos; mas [... J "Vede agora, senhores, se tive razão em di-
zer que a paz e segurança internas eram incompatíveis com 
a presença de semelhantes homens. Sabei mais que rumores 
se espalharam muitos dia,-; antes de 3 de abril, de próxima 
comoção e que Andradas acharam-se ;1 testa dela. Rebentou 
a revolução e corre impresso o manifesto <los rebeldes, no 
qual um Andrada é adamado regente. E será possível que 
fosse escolhido para dirigir um Governo rcvolucionário sem 
ser sabedor dele, sem ter parte na revoluçfw, sem ter os mes-
mos sentimentos, sem haver acordo entre eles? Pelo menos 
é isto contra a natureza <las coisas" [... J "terei razão [... ] 
para afirmar "que ambição insaciável os devora, que se jul-
gam com direito aos altos empregos do Estado, e que a paz 
e a segurança internas são incompatíveis com semelhantes 
homens [... ] "Disse-se que quando fo~am combatiuos os re-
beldes mataram-se homens que com as mãos postas suplica-
vam a vida? Acaso dirigi cu a ação? Mandei eu que tais mor-
te5 se fizessem? Alguém já representou semelhanLe injustiça? 
Por que razão hei de eu pois carregar com ações alheias." 

E conclui: 

"Hei de sair <l'o Ministério, não quando a minoria quiser, 
mas quando julgar conveniente, e isto porque quero; por-
quanto se no mundo houvesse coisa que me pudesse fazer 
recuar e faltar à minha palavra, era. esse desejo que mostra a 
oposição de que cu me retire, me;;mo por acinte a essa pe-
quenina minoria. Mas não. Eu pedi medidas fortes e pron-
tas; ou se neguem ou se demorem, eu deixarei de ser ministro, 
e talvez para sempre." 

22 de maio de 1832, t. 1, p. 30-31. 
N.&C. 

O caso do enforcamento, que Feijó narra como testemunha presen-
cial, refere-se à morte, com requintes de maldade, do Chaguinhas, réu 
de um motim militar sob o Governo de José Bonifácio em São Paulo, 
quando ainda havia recursos legais. O discurso de Feijó marca um m0-
mento crucial da Regência. Feijó acusa frontalmente os Andradas e <li;;~ 

cute, face a face, com Martim Francisco. Este é o mais importante dis-
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32/3 

curso de Feijó e o mais sério libelo contra a atitude dos Andradas, anti-
gos inimigos de D. Pedro, e agora fomentadores da restauração. Os 
discursos de Ribeiro de Andracla, atacando Feijó, defendendo o tutor, 
José Bonifácio, constam do Aditamento do t. 1, dos Anais (Anais, I, 
160 e ss.). 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

[... ] "Sendo sempre proprietária a comunidade e não 
existindo ela em direito pela carência do número suficiente 
de religiosos que requer o Concílio, era justo que passasse 
esta propriedade para a nação, por se dever considerar esta 
casa como bens devolutos a que a nação pode dar destino, 
visto existir nela apenas um frade." 

Sustenta ser perniciosa a existência de mendicantes. 

23 de maio de 1832, t. 1, p. 35. 

N.&C. 

Estava em discussão um projeto para o estabelecimento de uma case... 
de correção, em um convento de frades franciscanos, na Província da 
Paraíba. O Pe. Venâncio aprova o projeto, argumentando que a pr(). 
prietária do imóvel era a comunidade religiosa. Esta porém deixara 
de existir, porque não tinha mais o número de religiosos exigidos pelo 
Concílio de Trento para constituir uma comunidade religiosa. O imó-
vel tornava-se assim um bem devoluto, a que a Nação podia dar destino 
visto existir nele apenas um frade. 

Interessante é que quem defende a propriedade dos religiosos. é o 
magistrado baiano Cassiano Espiridião de Melo Matos, que considera 
o decreto "uma usurpação da Câmara daquilo que não lhe pertence, não 
podendo prevalecer o argumento de que um só religioso existe naquele 
convento, pois os frades franciscanos têm um capitular no Brasil, no 
qual dispõem das propriedades do convento." A comunidade não está 
extinta e é de muita utilidade. Fez benefícios extraordinários no tempo 
da ocupação elo Gen. Madeil'.1a, recolhendo pobres e alimentando pes-soas, 
dando esmolas e amparando infelizes" (apoiados) . Lembrou a diver-
sidade de tratamento que tiverem os oratorianos de Pernambuco. Costa 
Ferreira sustenta que Benedito XIV permitiu a extinção dos conventos 
nocivos. Segundo seu opo~·i tor dever-se-ia devolver os bens aos orat(). 
rianos e até aos jesuítas. 

O projeto foi aprovado, quanto à criação da Casa de Correção e 
rejeitado quanto ao aproveit,amento do convento. 
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32/4 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Discute-se um projeto-de-lei sobre as fórmulas e condições essenciais 
para ter validade o contrato de matrimônio. 

O projeto não consta dos Anais. EHranha o Pe. Soares da Rocha 
que no Preâmbulo, depois de se ponderar bem sobre a importância do 
contrato, se diga 

"que os eclesiásticos, a cujo cargo tem estado sua fiscalização, 
continuem a ser arbitrários dispensadores de condições e fór-
mulas essenciais ao mesmo contrato;" 

Is.to é o ataque mais gratuito que se pode fazer aos prelados do 
Brasil. Deseja o orador que lhe apontem qual era o prelado que tem 
dispensado condições e fórmulas essenciais. A Comissão Eclesiástica, por 
sua vez, agrava as acusações, dizendo no parecer: 

"A Comissão [ ... ] observando a relaxação que por toda 
parte se encontra nas dispensas dos impedimentos matrimo. 
niais, a tal excesso que o maior número deles não existe se 
não para obrigar os brasileiros a despesas inúteis e algumas 
vezes excessivas que lhes são extorquidas por diferentes pre-
textos, sem que jamais semelhantes impedimentos obstem aos 
seus contratos [ ... ]" 

Não é menos injusta a continuação; 

"Tendo em vista que a liberdade do culto, reconhecida 
pela Constituição, introduz grande variedade na celebração do 
matrimônio, que as antigas leis não providenciaram, e que-
rendo remover tantos abusos., dar firmeza e legalidade a se-
melhantes contratos [ ... ]" Afirma-se assim que as antigas leis 
não providenciaram sobre casamentos de indivíduos de dife-
rentes comunhões, quando se sabe que na Bahia tais casa-
mentos se processavam pela lei antiga. 

O projeto é, pois, inútil por es-se lado. Pondera que a Comissão 
entra na matéria dos impedimentos de co.ntrato de matrimônio e na 
forma de proceder ao divórcio, objeto do maior melindre e circunspec-
ção possível. Apela para a harmonização dos poderes espiritual e tem-
poral. 

25 de maio de 1832, t. 1, p. 41. 

N.&C. 

O Pe. Feijó (ministro da Justiça), que propusera tal medida, replica 
imediatamente. 
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32/5 DIOGO ANTüNIO FEIJ() 

Responde imediatamente ao Pe. Soares da Rocha. A Comissão Ecle-
siástica dissera a verdade. "Não lhe constava que os Papas tenham dei-
xado de conceder dispensa alguma a bispos, quando podem, estando 
assim deixado ao arbítrio dos eclesiásticos o dispenmrem nas condições 
do contrato, dando por não valiosos os impedimentos ao matrimônio, 
porque querem." 

É indispensável que se regule isto, declarando se devem 
existir semelhantes impedimentos para que neste caso con-
tinuem a existir, e não fique ao arbítrio dos prelados dispen-
sá-lo&; ou extinguindo-os no caso de julgarem que não devem 
haver, pois hoje tais impedimentos servem wmente para ne-
gócios dos eclesi;'1sticos. 

Era testemunha de muitos casos de homens que são casados em outros 
países casarem aqui outra vez porque se dispensam fórmulas essenciais, 
não se sabendo isto senão depois, por informações particulares, não ten-
do a Comissão avançado falsidade. 

Não existe lei sobre casamento de indivíduos de diferen-
tes cultos, de dois protestantes, por exemplo. Se na Bahia se 
faziam tais ca~1amentos, seria de católico com protestante e 
era, portanto, necessário providenciar, atenta à tolerância de 
cultos estabelecida pela Constituição e que antes não havia. 
Não resultará desordem ou desarmonia nas famílias de se 
tomar esta medida. Desordem exis.te hoje, consentindo-se ca-
samentos de indivíduos impedidos, separando-os depois, fi-
cando iao arbítrio dos eclesiásticos torná-los a unir. 

Observa que a Câmara não legisla somente para os católicos, mas 
para os brasileiros. A Câmara não era concílio para tratar do sacramento 
do matrimônio. Tratava somente qo contrato e para mostrar que o ca-
6amento é um contrato e "que não é necessário sacramento para haver 
contrato de matrimônio bastava olhar para todos os países. do mundo." 

25 de maio de 1832, t. I, p. 41. 

N.&C. 

Curioso discurso de Feijó em favor de maior disciplina em matéria 
de casamento, com sérias acusações às cúrias episcopais. 
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32/6 ANTôNIO :MARIA DE ?\!OURA 

É indispensável um projeto-de-lei que regule fórmulas e condições 
do casamento, nas atuais circunstâncias do país. Tal projeto não virá 
perturbar a paz e harmonia cfas famílias. Esta paz já está perturbada 
hoje, precisamente porque não existe nenhuma lei civil a respeito. Se-
gundo sua experiência, nenhum rico deixa de casar, porque apenas se 
acena com dinheiro, ces.sam todos os impedimentos (apoiados) . Os po-
bres, por mais que trabalhem, não o conseguem. Os prelados haviam abo· 
lido os processos matrimoniais. 

A oposiçã.o desconfia com certeza de que no projeto "vem encapo-
tado o casamento dos padres", tema predileto ele Feijó. Ma~ examine-se 
o projeto e veja-se que a Câmara "não tem autoridade legislativa sobre 
coisas eclesiásticas, que pertencem a outra alçada"? Não se vai fazer 
mais do que tirar os impedimentos civis elos contrntos matrimoniais e 
extirpar-lhes os abusos. 

A instrução do& eclesiásticos entre nós não 6 muito van-
tajosa porque faltam escolas. Confere-se uma paróquia "a 
um homem de bem, mas que muitas vezes sabe pouco, igno-
rando o que deve fazer quando se apresentasse um protestante 
para casar com mulher católica, os casará, e depois diria que 
o casamento era nulo e os ia separar, como acontecera há 
bem pouco tempo em Macaé." 

Não há leis eclesiásticas a respeito das situações que se apresentam 
no Brasil. Apenas conhece umas instruções elo prelado elo Rio de Ja-
neiro, nas quais se exigia que o protestante renunciasse à sua religião, 
não se sabendo como proceder se ele se negasse a iss-0. 

2!J de maio de 1832, t. I, p. 42. 

N.&C. 

Estas intervenções do Pe. Antônio Maria de Moura, ao lado de Feijó 
nas discussões parlamentare&, vão ser a causa de ser o nome dele vetado 
peJa Santa Sé quando proposto pelo regente para bispo do Rio de Ja-
neiro. A questão tomou um aspecto grave quando Feijó ameaçou rom-
per com a Santa Sé, se ela não ·aprovasse a indicação do Pe. Moura para 
bispo em 48 horas. Estivemo& quase rompidos. A queda de Feijó facili-
tará o acordo com a indicação do conde de !rajá (D. Manuel do Monte 
Rodrigues de Araújo) , bispo simpático e virtuoso, mas com dois livros 
no índex. 

Como se vê o Pe. Moura apesar elos protestos em contrário queria 
regular o a&sunto por lei civil. 
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o2/7 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

O projeto é muito útil, "pela necessidade que tem o 
Império do Brasil ele uma lei que regule o contrato matri-
moiüal." 

O projeto se propõe extirpar muito& abusos. Cita casos escanda-
losos. 

Não havendo ainda legislação sobre as dispensas matri-
moniais, não podem servir de regra as opiniões de teólogos 
estrangeiros e mesmo que fossem brasileiros, suas opiniões 
não devem firmar assunto tão essencial para as famílias, como 
o desses contratos. 0& abusos existentes oprimem os pobres. 

A resolução da Câmara sobre os casamentos votada anteriormente 
não fora executada, pela ambição de alguns eclesiásticos e não pela lei. 
Por causa cio abuso veio ainda a produzir maior mal. Ressalta que as 
constiiuições do bispado da Bahia não haviam sido confirmadas. 

Estava a par do problema, porque era juiz de dispensas matrimoniais. 
O seu prelado quisera preencher os deveres de verdadeiro prelado, mas 
recomendando que houvesse a neces·sária atenção com os pobres, e que 
se regulasse pelas pr;íticas estabelecidas [ ... J Viera a verificar que toda 
a legislação é o arbítrio dos juízes que dispensam quando querem e fa-
zem processos tão longos que às v~zes importam em centos ele mil-réis. 

Daí concluiu que era úe abspluta necessidade que houvesse uma 
legislação explicita para arrancar da& garras dos ambiciosos o tesouro 
com que se locupletam. 

25 de maio de 1832, t. 1, p. 43. 
N.&C. 

Foi aprovado que o projeto passasse à 2.ª discussão, aliás por pro-
posta que acabara de fazer o Pe. francisco de Brito Guerra, que consi-
derava o projeto útil, dado que se gastava muito dinheiro com as 
dispensas. 

32/8 VENÂNCIO HENRlQUES DE RESENDE 

Pronuncia-se contra o novo projeto, sobre a Igreja, porque este 
acumularia os rendimentos de todas as paróquias numa caixa comum, 
para reparti-las depois pelos párocos. Acontece que o trabalho não é 
igualmente repartido entre os párocos. O projeto era impraticável em 
Pernambuco. 

25 de maio de 1832, t. 1, p. 43. 
N.&C. 

Emrava em l.ª discussão um projeto-de-lei para se estabelecer em 
cada província uma caixa eclesiástica, administrada pelo Tesouro Públi-
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32/9 

co, para receber as. taxas e contribuições e legados pios destinados ao 
culto. O projeto previa também a cria~:ão de outra caixa filial em cada 
paróquia, para o mesmo fim, administrada pelo fabriqueiro nomeado pelo 
Tesouro. Os rendimentos seriam exclusivamente aplicados ao culto. No 
mesmo projeto regulam-se ns propostas que devem fazer os Conselhos 
Gerais, ouvidas as Câmaras Municipais e os párocos sobre: 1) Taxas e 
contribuições eclesiásticas; 2) Côngruas de párocos e coadjutores e 3) 
Atos religiosos que devem ser feitos cm cada paróquia e catedral. (No 
Rio de Janeiro, pelo Governo, ouvidas as Cfimaras e os p{trocos). 

Decide-se que o projeto passe à 2.ª discussão. Como se vê, o Estado 
se erigia em regulador da vida e da economia ela Igreja. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Defende o projeto, fruto evidente de sua inspiração. O seu objetivo 
era estabelecer uma regra geral sobre a quota que cada católico tem de 
concorrer para o culto, a fim de que em uma parte não seja mais e em 
outra menos, e para que os clérigos tenham meios de subsistência à pro-
porção do seu maior ou menor trabalho. 

O projeto era neces·sário para se extinguirem as contínuas indispo-
sições entre os párocos e seus fregueses. Se não pudesse ser aplicável a 
Pernambuco far-se-ia exceção a respeito desta província na 2.ª discussão. 

25 de maio de 1832, t. I, p. '14. 
N.&C. 

Passou à 2.ª discussão. 

32/10 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

Sobre a naturalização dos colonos com um ano de residência per-
guntou se os estrangeiros de que se tratava haviam pedido a naturalização 
on se o projeto era proposto somente por vontade de alguns senhore i 
deputados. 

25 de maio de 1832, t. 1, p. 14. 
N.&C. 

O projeto declarava que os estrangeiros estabelecidos. na qualidade 
de colonos na Província de São Pedro (Rio Grande do Sul) , entrassem 
no gozo dos direitos de cidadãos brasileiros por naturalização; autorizava 
o Governo a conceder as cartas de naturalização a qualquer estrangeiro 
9ue tivesse um ano de residência no país, no caso de exercer algum ramo 
da indústria e de haver tido conduta regular. Há gerais aplausos ao 
progresso da colônia ele São Leopoldo, onde 7 a 8 mil alemães pro,,pe-
ram. Salvador Maciel vê possibilidades de poder o país exportar alguns 
produto~ industriais. O projeto passou ;L 2.ª discus.são. 



32/11 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Ao discutir-se o projeto n.0 79 que proíbe a admissão de congrega-
dos estrangeiros no Império, propõe uma emenda aditiva: 

[ ... ] "Nem isoladamente, senão por tempo limitado, mar-
cado na licença do respectivo prelado, consentimento do dio-
cesano onde eles se achem." 

26 de maio de 1832, t. I, p. 47. 

N.&C. 

A questão fora levantada na legislatura anterior qu1ando se distin-
guiram D. Romualdo e D. Marcos no combate ao projeto, apoiados por 
Feijó. 

A emenda do Pe. Res.ende ainda agmvava as dificuldades de admis-
são de religiosos estrangeiros. 

32/12 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

º'Era o voto de LO<los os amigos da verdadeira liberdade 
e da humanidade o decidh· tudo pela paz, mas que a expe-
riência mostmva que acon~ecia o contrário; nestas circunstân-
cias havendo uma tendência quase natural para a guerra, e 
estando ameaçando uma guerra geral em toda a Europa, se-
gundo as últimas folhas que de lá vieram, e estando o nosso 
Império vulnerável por muitas partes, principalmente pelas 
extremas do Norte, como o Pará que não tem relações algu-
mas comerciais com o resto do Império, e para onde muita 
gente receia que vão procurar, pondo homens acoçados de 
algum infortúnio, e persuadido o nobre orador ele que a ver-
dadeira defesa do Brasil é a força naval, atenta à vastidão de 
suas costas, cumpria conservar uma força que pudesse repelir 
qualquer agressão externa." 

29 de maio de 1832, t. 1, p. 52. 
N.&C. 

Em discussão o projeto fixando as forças navais. 
A Europa estava de fato sacudida por crises sodais e políticas que 

já ameaçavam o precário equilíbrio conseguido no Tratado de Viena de 
1815. É aprovada a emenda do Pe. :\lesende aumentando a força naval 
de 1 . 500 para 2. 000 praças de todas as classes. 
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32/13 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

No caso de não ter sucesso a expedição da Ilha Terceira, 
não tendo seus componentes onde estar na Europa, poderiam 
lembrar-se de vir para um ponto do Brasil e, nesse caso, 
para prevenir algum desembarque, é necessário opor-lhe a 
força marítima do Brasil . 

Estando o Pará quase ao desamparo, é necessário dar 
meios ao Governo de ter ali força que proteja aquela pro-
víncia. 

A nossa força no Rio da Prata conseguiu seus fins; todo 
mal que sofrernos resultou do nosso comprometimento com 
as nações neutras, "existindo agora a diferença de nós não 
querermos hostilizar, mas defender-nos, bastando a força de 
que podemos dispor para repelir o inimigo que pode sobrevir, 
o qual, apesar de pequeno, cumpre não desprezar, porque não 
há inimigo fraco. " 

Se hoje somos obrigados a lançar mão de estrangeiros, 
devemos, no entanto, colocar entre dois daqueles um brasi-
leiro, para termos marinheiros nossos para o futuro. 

29 de maio de 1832, t. I, p. 54. 
N.&C. 

Refere-se à expedição antimiguelista, organizada pelo ex-imperador 
D. Pedro I e que, tendo por base a Ilha Terceira, desembarcou cm Por-
tugal e derrubou o absolutismo, restiaurando o império da Carta. 

32/14 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Encaminha à Câmara dos Deputados uma proposta do Conselho 
Provincial de Minas Gerais, propondo que os cônegos prebendados e 
mais dignidades de Mariana sejam disperniados das funções diárias na 
Sé e possam aceitar as funções de p{trocos. 

2 de junho de 1832, t. I, p. 67. 
N. 8cC. 

Acentua-se a decadência dos cabidos. Seus componentes passam a 
gozar simplesmente de vantagens materiais, - as valiosas prebendas - e 
de honrarias. A proposta foi a imprimir. Entrará em discussão na sessão 
de 23 de junho. É combatido pelo Pe. Resende e pelo Pe. Soares da 
Rocha, que a considera "incurial", por constituir uma invasão do di-
reito eclesiástico pelo poder civil. Para salvar a proposta, o Pe. Ferreira 
de Melo pede adiamento, até que se decidisse S·obre o projeto ele extinção 
àos canonicatos mas a proposta foi rejeitada (Anais, I, 133). 
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32/15 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE :MELO 

É favorável ao adiamento, porque não quer 

"que fique suspeita de que o Conselho Geral de Minas Gerais 
obrou neste negócio com leveza e sem reflexão, ou que talvez 
quis tirar uma propriedade pertencente ao Imperador, por-
que o Comelho Geral, por seu juramento, não podia dar 
voto por uma proposta que de alguma maneira pudesse tirar 
bens pertencentes à Coroa." 

O ex-imperador nunca esteve de posse desta propriedade, 
como se afirmou. · 

"O Conselho Geral de Minas Gerais deseja caminhar con-
forme à lei e a par daqueles que cumprem e desempenham o 
seu dever. Tenho notado que apenas se profere aqui o nome 
de Minas, há logo decidida oposição." 

2 ele junho de 1832, t. I, p. 69. 

N. &:C. 

Em discussão a proposta do Conselho Geral da Província de Minas. 
Gerais, para se estabelecer uma fa~enda de criação, na fazenda de Ca-
choeira do Campo (47) . 

Esta fazenda de Cachoeira do Campo em pocter da Coroa clesde o 
tempo de D. João VI (Carta Régi;a de 19 de agosto de 1819), fora en-
tregue à administração do governo provincial por ordem do rei, confir-
mada pelo Imperador D. Pedro I em 1822. Nela funcionava uma cou-
delaria. José Bonifácio, nes,,e ano Mordomo-mor da Casa Imperial, e 
como tal administrador dos bens qa Família Imperial, estava a par do 
assunto. Por isso ele dez anos depois, como deputado, protesta contra 
o esbulho e declara que "sendo esta fazenda de propriedade particular, 
o Conselho não podia dispor dela, pois dela estivera de posse o ex-
imperador. Por conseqüência pertencia ao sr. D. Pedro ll o usufruto." 
A seu respeito corriam recursos judiciário,,, 

Carneiro Leão sustenta que D. Pedro I não estava de posse dela em 
1824, e, portanto, não lhe caberia a propriedade nos termos da Cons-
tituição. Faz um histórico da administ'ração da fazenda sustentando que 
o Imperador não tinha a propriedade da mesma. Rebouças e Calmon 
sustentam que tudo faz crer que a fazenda estivesse na posse do pri-
meiro imperador que ampliara a propriedade e doara ao filho. Portanto 
seria preciso verificar o fato. 

(47) Yer Reprceentac;ão do Governo ele Minas cm 1822, Revista do A1·quivo Público 
Mineiro. \'oi. IX, p. 617. 
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O Pe. Dias apoia logo o adiamento, para que a Câmar.t que é "o 
mais idôneo procurador do Imperador", pudesse obter maiores esclareci-
mentos, apesar de saber que "muitos dos bens. do ex-imperador foram 
adquiridos pela prepotência." O adiamento foi aprovado. 

32/16 JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA 

A propósito da extinção dos religiosos franciscanos da reforma da 
Conceição (de Portugal) no Maranhão, apóia sinceramente as palavras 
de Miguel Calmon que o precedera. 

2 de junho de 1832, t. I, p. 70. 
N.&C. 

A província francis.cana do Maranhão da reforma da Conceição es-
tava, como todas as ordens religiosas, em decadência. A propósito diz um 
historiador daquela unidade elo Brasil: "Esqueceram-se as atenções para 
com a Santa Sé, discutiram-se na Câmara dos Deputados projetos a este 
respeito bem inconvenientes e infelizmente os eclesiásticos, com raras. ex-
ceções, estavam à frente elos inimigos das ordens religiosas. Em todos 
e5tes atos descobria-se o desejo ardente de tirarem elos religiosos os bens 
que adquiriram, a fim de tornarem-se nacionais" (4ª). 

O Conselho Provincial elo Maranhão propusera a extinção da ordem 
dos religiosos da reforma da Conceição, de Portugal. 

Como Montezuma kvantara dúvidas, em face de atitude diversa 
adotada para com os oratorianos de Pernambuco, Evaristo da Veiga ex-
plica ter sido recusada a proposta do Com.elho de Pernambuco para 
extinção dos oratorianos somente porque o projeto fazia referência à 
aprovação prévia da Santa Sé, o que fora julgado incompatível com a 
legislação brasileira. Tal circunstância não ocorre no presente caso. Cal-
mon toma, então, a defesa dos frades maranhenses. O caso dos orato-
rianos era diverso: eram só 2 on 3, número não suficiente para formar um<t 
congregação, tinham valiosos bens, viviam em desordem e contrariamente 
aos próprios estatutos·, escandalosamente em demandas uns contra os 
outros, alienando bens e dis,.ipando-os. Tudo· isso levou o Legislativo 
a mandar administrar os bens da ordem, por entender que eles deviam 
reverter à nação, apesar de resultarem das esmolas dos fiéis. Agora, po-
rém, trata-se de 6 ou 8 frades mendicantes. Não vê vantagem em apo-
derar-se de um edifício para instalar uma ou duas aulas e pagar uma 
diária aos religiosos. "Não eram 6 ou 8 frades mendicantes que iriam 
fazer mal ao Bras.il" (apoiados) . "Esta resistência a tudo que são frades 

(48) CÉSAR MARQUES: Dicioiuírio histórico-geognífico da Província do Ma-
ranhão. Maranhão, 1870, p. 155. 
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lhe parece danosa nas circunstâncias atuais quer pelo lado civil, quer 
político, quer religioso", "nunca entendera que era meio de corrigir re-
ligiosos o tomar-lhes os bens. e dar-lhes dinheiro para viver na ociosidade." 

32/17 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Segundo o preâmbulo da proposta do Conselho do Maranhão, os 
frades não tinham número suficiente para formar uma comunidade. Lo-
go estavam extintos por lei. 

Fez ver 

"quanto mal podiam fazer os frades mendicantes, principal-
mente não sendo brasileiros. de coração, como estes que têm 
provincial na Europa a quem, por seus institutos, que res-
peitam mais que as leis civis, têm de obedecer." 

2 de junho de 1832, t. I, p. 70. 
N.&C. 

Aqui o Pe. Resende fere um ponto grave. O Governo solicitara atra-
vés. de nosso ministro juto à Santa Sé, monsenhor Vidigal, a separação 
das províncias religiosas, sem que cada uma delas fizesse uma súplica 
para tal fim. Não houve, porém, medida geral. Só o,; beneditinos se 
apressaram em obter a autonomia paria a congregação brasileira, demo-
rando-se as outras em providenciar nesse sentido. Continuaram várias 
sob o domínio de superiores portugueses até que, com a extinção das 
ordens em Portugal em 1834, ficaram acéfalas (49) . 

Costa Ferreira admira-se que franciscanos sejam proprietários de 
terras, coisa contrária ao espírito da ordem. São bens da nação. Informa 
que, como conselheiro do Maranhão, assistia a estes fatos: 1) petlind0-se 
aos franciscanos uma sala do convento para instalar uma aula, respon-
ieram que eram muitm·, e não cabiam no convento; 2) pedindo-se um 
missionário para as aldeias indígenas re,;ponderam que eram poucos; 
3) que haviam comprado um escraYo que acorrentaram, e assim o obri-
gaYam a tocar o órgão na Semana Santa, com escândalo público. Desafiou 
que o contestassem; 4) que tinham feito contrabando de escravatura, 
o que soubera por confissão de um marinheiro; 5) que se haviam oposto 
à Independência, tendo vindo urn guardião de Portugal. Intimados pelo 
Governo a eleger um próprio haviam elegido o mesmo português; 6) que 
continuavam a ensinar doutrinas contrárias :ao sistema brasileiro. 

Aproveitando do exemplo em discussão, conclui referindo-se à ne-
cessidade da federação, que traria remédio a esse e outros problemas 

(49) Ver a respeito CÉSAR MAR(~UES, Zoe. cit. 
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das províncias. Mostra enfim a identidade desta situação com a dos 
oratorianos de Pernambuco. Se os franciscanos quisessem se organizar 
deixassem o Maranhão. 

Foi aprovada a proposta do Conselho do Maranhão. 

32/18 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

É de parecer que o Governo pode recorrer ao recrutamento, quando 
não obtém gente necessária para a defesa da Pátria. Não atribui à falta 
de soldo a repugnância que têm os marujos de servir nos vasos de guerra, 
mas à proibição de negociarem, quando poderiam lucrar com suas via-
gens à índia. 

7 de junho de 1832; t. 1, p. 86. 
N.&C. 

Nossos navios de guerra se movimentavam muito mais do que hoje. 
Era através deles que o Governo mantinha contato com as províncias. 
Neles viajavam normalmente as autoridades militares, administrativas 
e judiciárias. Havia muito contato com a índia e China portuguesa, 
donde se importava muita porcelana, sedas e xarão. Os jornais anun-
ciavam muitos produtos do Oriente. Naturalmente os marinheiros fa. 
ziam seu comércio privado. 

32/19 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Em discmsão a proposta do Conselho Geral de São Paulo para 
abertura de estradas. 

"As sesmarias sempre foram concedidas com a cláusula 
expressa de darem os que :as obtinham a terra necessária para 
a construção de estradas, pontes etc. [- .. ]" 

Há vexames a que alguns proprietários caprichosamente 
sujeitam os viandantes, metendo cercas nas estradas, obrigan-
do o povo a dar voltas de léguas, a transitarem por lugares 
pantanosos e outros abusos desta natureza, donde resulta a 
perda de animais e produtos, dificultando as comunicações 
internas, etc. [ ... ] 

Vota a favor d:a proposta 

"ficando à prudência dos m1mstros não levarem as estradas 
caprichosamente por onde queiram, mas somente por onde 
for indispensável' para o mais cômodo trânsito público". 

23 de junho de 1832, t. I, p. 129. 
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32/20 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não acha que possa resultar algum mal da lei de naturalização, 
porque tanto mal pode fazer um estrangeiro antes como depois de natu-
ralizado. 

Há uma certa contradição entre o § 1.0 e o § 2.º. O 
§ l.º admite que o maior de 21 anos possa ser naturalizado 
e o § 2.0 requer que ele esteja no gozo dos direitos políticos 
e civis. Mas em nenhum país da Europa, um homero com 
menos de 25 anos goza destes direitos. 

Acha escusado fazer qualquer declaração a respeito de religião, por-
que se com is.to se tinha em vista prevenir que eles possam ser depu-
tados, era inútil porque a Constituição os exclui. 

Não concorda em que se diga não haver no Brasil segurança indi-
vidual. Basta ver o que os estrangeiros publicam pela imprensa, pro-
curando revolucionar o Rio de Janeiro no dia 17 de abril. 

25 de junho de 1832, t. I, p. 13G. 

N.&C. 

Discussão do art. 1.0 da Lei de Naturalização.  
A matéria foi adiada.  
O texto do art. 1.0 era o s.eguinte: "O Governo fica autorizado a  

conceder carta de naturalização, sçndo requerida, a todo. o estrangeiro que 
provar: 

I.0 - Ser maior de 21 anos .. 
2.0 - Que se acha no gozo de todos os direitos civis e políticos, 

como cidadão do país a q uc perçence, salvo se provar havê-los (sic) per-
dido por causas absolutamente políticas. 

3.0 - Que tem declarado, na Câmara do município de s.ua resi-
dência seus princípios religiosos, sua pátria, e que pretende fixar seu 
domicílio no Brasil. 

4.0 - Que tem residido no Brasil por espaço de 2 anos consecutivos, 
depois de feita a declaração mepcionada no parágrafo antecedente. 

5.0 - Que ou é possuidor no Brasil <le bens de raiz ou nele tem 
parte em fundos de algum estabelecimento industrial, ou exercer algu-
ma profissão útil, ou, enfim, vive honestamente do seu trabalho." 

No dia 17 de abril o Rio fora agitado por uma sedição restauradora 
reacionária. Foi dominada pela Guarda Nacional e pelos "permanen-
tes", ou forças da polícia. Na sedição tomou parte o barão de Bülow, 
aventureiro alemão. O futuro duque de Caxias, então major, tomou 
parte na repressão viwriosa ordenada por Feijó, ministro da Justiça. 
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JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA32/21 

Os Conselhos Presidenciais é que devem marcar os ordenados <los 
mestres, por terem maior conhecimento de causa. Marcados os venci-
mentos, devem ser então aprovados pela Càmara. Fez ver que o ordena-
do• de 300$000, em uma província desprovida de tudo, como o Rio Gran-
de do Norte, não seria suficiente para ter ali um pro[e,;.sor h;íbil; com 
charlatães não se devia gastar nem 10$000. 

30 de junho de 1832, t. l, p. 149. 
N.&C. 

A discussão se abrira a propósito de uma resolução apresentada pelo 
Pe. Brito Guerra propondo a criação da cadeira de gramática latina 
na Vila do. Príncipe, do Rio Grande do Norte, onde até certo tempo 
houve um mestre que por espaço de 30 anos ensinou gratuitamente e 
cuja idade não lhe permitia continuar em exercício. Esta criação fora 
objeto de uma proposta do Conselho de Província. Os estudantes mon-
tam a mais de 30. Muitos têm prosseguido nos estudos chegando aos 
cursos jurídicos. Propõe o ordenado de 300$000. 

Outra resolução pr0tpõe os ordenados dos professores e mestres de 
primeiras letras da Província de São Paulo e os requisitos que devem 
ter os candidatos. Nela se declara ter sido ouvido o Conselho Geral da 
Província de São Paulo. O ordenado dos mestres na capital era de 
480$000 réis, nas vilas de beira-mar, de 400$000 réis; nas demais de 
360$000 réis, nas freguesias, de 240$000 réis. Ainda se recomenda o mé-
todo de ensino mútuo. 

Daí as palavras do Pe. Soares da Rocha. 

32/22 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

É a favor da resolução, 

[ ... ] "por querer o. maior bem do maior número.'' 
O fim da instituição úos párocos não é o locupletarem-se, 

pois seu interesse pecuniário não promove o bem dos povos. 
Se o pároco hoje pode subsistir com o rendimento que 

tem, quando tivesse menos obrigação a cumprir, menos di-
nheiro também ser-lhe-ia necessário para a sobrevivência. 

30 de junho de 1832, t. I, p. 151. 
N.&C. 

O Pe. Custódio Dias apóia a tese gue acabara <le defender 0 Pe. 
Soares da Rocha. O adiamento é rejeitado. O Pc. Resende volta a inter-



vir, concordando em que os lugares são dados para o bem do povo; nota 
porém: 

[... ] "Ninguém é escravo do povo, para servir sem que daí resultem 
os necessários meios de subs.istência." 

Não se opõe à divisão da paróquia, mas não agora e do modo como 
se propõe. A proposta porém foi aprovada. 

32/23 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vê a necessidade de remediar os males provenientes da circulação da 
moeda de cobre, 

"principalmente nas províncias do Norte, que nenhuma van-
tagem colheram da suspensão do cunho, que antes animou 
mais os falsificadores e introdutores desta moeda, a ponto de 
no ano de 1830 se terem despachado na alfândega de Per-
nambuco l 00. 000 liras de cobre; em 1831, 360. 000 liras, além 
do cobre amoedado que o estrangeiro introduz" [... ] sendo 
de tão má qualidade o cobre falso de Pernambuco, que não 
pode sequer resistir ao carimbo [ ...J Os negociantes àe grosso 
trato possuidores da idéia de que alguma medida a este respei-
to seria adotada estQ ano, pelo Corpo Legislativo, cuidaram 
de pôr fora de si toda a moeda falsa que tinham nos seus 
cofres, recebendo unicamente o cobre cunhado no Rio de 
Janeiro, do que resu~tou darem-se punhaladas nos homens de 
loja, que não queriam receber, e aparecer de repente um 
grande vazio na circulação da província, em conseqüência de 
todos os. negociantes terem mandado a moeda falsa para o 
Pará" [... ] 

2 de julho de 1832, t. II, p. 5. 

32/24 ANTôNIO MARIA DE MOURA 

Pronuncia-se a favor da proposta, porque sabe da utilidade deste 
hospital, único na Província de São Paulo: 

[ ... ] "Tendo estado em total abandono, princ1p1ara a 
prosperar alguma co~sa desde o tempo do visconde de Congo-
nhas, mas não podia produzir os s.eus fins, pela falta de meios 
que experimenta." 

4 de julho de 1832, t. II, p. 15. 
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N.&C. 

Lucas Antônio Monteiro de Barros, visconde <le Congonhas <lo 
Campo, mineiro, foi o primeiro presidente da Província de São Paulo. 
É geralmente considerado modelo de administrador. Entre outras ativi-
dades, assumiu a provedoria da Santa Casa de Misericórdia, então aban-
donada, fundou um hospital, a roda dos enjeitados e o lazareto. Note-se 
que a lepra era um grave problema (SO}. A proposta autorizava a Santa 
Casa a possuir bens imóveis até o valoi" de 200 contos de réis. A propos-
ta foi aprovada. 

32/25 ANTõNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Requer que o Governo faça vir da Relação da Bahia, para ser pre-
sente à Câmara, a parte de um processo-crime a ele relativo a fim de 
ter o devido andamento. 

5 de julho de 1832, t. II, p. 17. 

N.&C. 

Monsenhor Silveira requeria a execução do art. 28 da Constituição1: 
"'Se algum senador ou deputado for pronunciado, o juiz sus.pendendo 
todo o ulterior procedimento, dará conta à :ma respectiva Câmara, a 
qual decidirá se o processo deva continuar e o membro ser, ou não, 
suspenso do exercício das suas funções." 

Fernandes da Silveira fora envolvido em agitações políticas, fora 
preso e remetido às autoridades militares da Bahia como suspeito de ser 
emissário de D. Pedro 1. 

32/26 JOSÉ CUSTODIO DIAS 

A matéria é muito simples. Trata-se de nomear outro 
tutor em lugar daquele que hoje exerce este cargo, não tendo 
sido criado o cargo para utilidade dele, mas do tutelado: 

[... ] "Este deve merecer todos os cuidados da Câmara, 
tendo a mesma Câmara sido notada de inerte por não ter tra· 
tado deste negócio há mais tempo." 

5 de julho de 1832, t. II, p. 20. 

(SO) Ver a respeito: A. GONTIJO DE CARVALHO. Visconde de Congonhas do 
Campo. Digesto Econômico, São Paulo, n. 101, abril de 1953. 
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N.&C. 

Em discussão o parecer das Comissões <le Constituição e Justiça Cri-
minal, sobre a substituição do tutor de S. M. o Imperador. 

O tutor era José Bonifácio de Andrada e Silva, indicado para o cargo 
por D. Pedro 1, em 1831, por ocasião da abdicação. Começavam a correr 
suspeitas de que o Patriarca da Independência estivesse envolvido numa 
conspiraçãQ que planejava a volta de D. Pedro 1. 

Todos os primeiros dias de julho são tomados com o debate em 
tomo da destituição de José Bonifácio como tutor, acusado, de partici-
pante do putsch reHaurador de 17 de abril. Feijó fechou a questão. Su-
cedem-se os oradores. Martim Francisco defende o irmão. Poucos exi-
gem a defesa pessoal do tutor, aliás deputados. As galerias se mani-
festam ruidosamente por um ou outro lado. A Mesa exige então a limi. 
tação do ingresso proporcional ao espaço, para evitar exces·sos. Alguns 
deputados querem tolerar maior número de assistentes. A Câmara apro-
va afinal o parecer da Comiss·ão contra a permanência do tutor a 11 de 
julho, por 45 votos contra 31. O Senado nega a medida e Feijó demite-
se. É de notar-se que nenhum dos deputados eclesiás-ticos, salvo o Pe. 
Venâncio e o Pe. Dias, tenha feito qualquer pronunciamento nesta 
questão que, no entanto, deu margem a alguns dos mais notáveis discur-
so11 em toda nossa história parlamentar. 

José Bonifácio veio a ser pcr,seguido e preso por Aureliano Coutinho, 
ministro da Justiça, e destituítlq da tutoria no intervalo das sessões da 
Câmara, em 1833. 

32/27 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A taxa em que&t:io é um verdadeiro imposto, porque sem 
o seu pagamento não poderiam passar por uma estrada os 
cidadãos que costumavam transitar por ela, podendo preferir 
uma estrada mais estreita, sem pagar, a outra larga e bem 
construída, obrigadofl à taxa. 

N.&C. 
7 de julho de 1832, t. II, p. 32. 

Trata-se de uma proposta do Conselho Geral de Minas sobre o es-
tabelecimento de companhias que empreenderam a navegação dos rios 
e a abertura de estradas. 

A intervenção é uma das primeiras referências à problemática ju-
rídica do pedágio chamado no decreto de portagem. 

Evaristo da Veiga toma a defesa da proposta: "continua-se a dizer 
que a taxa de uso é imposição! Eu vim agora para a Câmara e na rua 
do Ouvidor havia muita água, que me impedia a passagem. Um preto 
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me impôs o tribuno de um vintém para me pass·ar para o outro lado; se 
se eu não lluisesse gozar deste benefício, metia-me pela água dentro, e 
não me aproveitava <leste cômodo: o preto usou de um direito que se 
não quer dar ao Conselho Geral cie Minas!" A proposta foi aprovada. 

32/28 ANTôNIO JOÃO DE LESSA 

Pronuncia-se a favor da resolução, porque é geralmente reconhecida 
a necessidade das estradas, parecendo-lhe muito razoável concorrer para 
sua conservação aquele que se aproveita delas. Apresenta emenda es-
tendendo esta disposição às estradas de Nova Friburg01. 

11 de julho de 1832, t. II, p. 56. 
N.&C. 

A resolução se refere a barreiras em estradas da Província do Rio 
de ] a11eiro, com a cobrança de portagem. Pe. Lessa, natural de Canta-
galo, onde possuía fazenda, estava diretamente interessado no assunto, 
sobre o qual volta a insistir: É triste o estado da estrada de Nova Fri-
burgo: [ ... ] "A Câmara da vila, ajudada de alguns cidadãos, têm der-
ramado gente sobre a serra, para ver se acham melhor lugar para fazer 
uma estrada" (Anais, II, 57). 

A estrada sena construida mais tarde pela Leopoldina Railway, 
com capitais levantados pelo barão de Nova Friburgo. 

32/29 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Critica a injustiça que se faz atualmente no Brasil, quando somente 
três províncias carregam com a grande despesa da dívida externa, sendo 
Pernambuco uma delas. Diz isto devido à proposta de uma nova des. 
pesa para se construir um chafariz na cidade de Porto Alegre. Por ser 
Pernambuco um dos responsáveis pela dívida externa, ele também não 
tem um chafariz, nem outras obras importantes de que carece. 

14 de julho de 1832, t. 11, p. 69. 
N.&C. 

Saudoso Brasil provinciano, no qual com toda a seriedade parlamen-
tar, se discutia sobre a c01nstrução de um chafariz· na cidade de Porto 
Alegrei 

As obras públicas em certas cidades, especialmente a Corte, estavam 
a cargo do Tesouro Central. Isto indignava certas províncias. Um dos 
pontos do libelo revolucionário pernambucano em 1817 era o de con-
correrem para a iluminação do Rio de Janeiro. De fato D. João VI, para 
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melhorar a Corte, fez cobrar taxas nas províncias. A coisa ficava cho-
cante porque o imposto, conforme o costume do tempo, era pago com 
uma destinação clara. Mas a iluminação do Rio continuou a ser paga 
por verba federal até a criação de Brasília! A Diretoria de Iluminação 
era um serviço do MiniHério da Viação e Obras Públicas. Também 
era federal o Serviço de Águas e Esgostos, pertencente ao Ministério da 
Educação e Saúde. 

A iluminação da cidade do Rio, juntamente com a manutenção do 
Jardim Botânico, do Passeio Público (que era hoirto científico) e a 
vacinação figuravam no orçamento votado para 1832 com a verba global 
de 64:000$. Outras obras públicas, 100:000$ réis. 

O Decreto de 7 de agosto de 1832 autorizou o presidente do Rio 
Grande do Sul a construir um chafariz na cidade de Porto Alegre. O de-
creto mencionava a aprovação do Parlamento e do Conselho Geral da 
Província. Note-se que não se tratava de uma obra decorativa, mas de 
abastecimento de água à cidade. O decreto diz "um chafariz com o ne-
cessário aqueduto, ou duas partes que cheguem até onde a água corrente 
do rio é pura e limpa". 

A despesa seria de oi to contos de réis . 

32/30 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Referindo-se à emenda: 

"Que se arbitrem çôngruas dobradas aos cônegos e digni-
dades das Sés" (Soares da Rocha). 

Acha que o serviço atual do-s cônegos se tem duplicado, 

"mas Deus atende tanto a reza consoante como à oração par-
ticular, e se deixar de haver cônegos não perigará por isso o 
cristianismo, pois desqe o princípio de sua instituição não 
houve cônegos, e entretanto o cristianismo não deixou àe exis. 
tir". Deveria diminuir-se o trabalho dos cônegos, fazendo 
com que não cantem tanto, antes do que aumentar uma des-
pesa com que a naçãq não pode na crise em que se acha. 

19 de julho de 1832, t. II, p. 86. 
N.&C. 

Um dos ofícios que incumbem aos cônegos é precisamente cantar as 
horas canônicas na catedral. Por isso, fala o Pe. José Custódio em 
''reza consoante". Os novos organismos colegiais que vêm surgindo nas 
Igreja particulares já começaram q. levantar o problema da obsolescência 
do canonicato e da op-0nunidarle de sua extinção. 
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JOSÉ RIBEIRO SOARES DA ROCHA32/31 

Todos os deputados fizeram o juramento de defender a 
religião católica apostólica, romana e não pode haver religião 
sem culto externo. E para isso a Câmara tem que providen· 
ciar os meios: 

[ ... ] "Como pois nesta Câmara se diz que não se em-
baraçam que os cônegos rezem? Eis a moralidade que prega-
mos ao povo e depois diz-se que tudo está imoral!" 

Acha necessário conservarem-se os guisamentos. 

I9 de julho ele 1832, t. II, p. 87. 
N.&C. 

O termo guisamento que caiu em desuso é hoje subsituído pelo 
de alfaias do culto. O Pe. Soares da Rocha responde ao deputado Cae-
tano de Almeida, que acabara de perguntar: "[... ] que falta sente a 
nação de que os cônegos se reúnam ou deixem de ajuntar-se? 

32/32 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Os guisamentos e fábricas não pertencem aos párocos; a 
legislação atual os inibe de serem fabriqueiros e os que se 
apropriam desse dinheiro cometem abuso. 

[... ] "Diz-se que se atacava a religião! O que tem a re-
ligião com a côngrua dos cônegm·? Quem não conhece a fra-
queza deste argumento, cujo único fim talvez é lançar o 
odioso sobre a parte contrária? Diga-se: nós, os cônegos, que-
remos ter tanto; mas não se diga que quem se opõe a este 
aumento é imoral e não tem religião." 

19 de julho de 1832, t. II, p. 88. 
N.&C. 

Por fítbrica se entendia a instituição encarregada da administração 
do patrimônio da paróquia. 

A intervenção, de Ferreira de Melo, que aliás foi cônego, é saudada 
com muitos aplausos. 

32/33 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Tudo indica que aqueles. que pr.omoveram o desaguisado 
elos dias 3 e 17 de abril ainda não mudaram de resolução: 

[... ] "Pelo contrário, eles se têm apresentado cada vez 
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com mais audácia. Vejam-se os periódicos que continuam a 
sustentar e a promover as mesmas desordens. e a excitar os 
brasileiros a elas. " 

Vê nesse projeto todos os crimes reunidos, porque é contra a pess.oa 
e o trono úo Sr. D. Pedro II, a Regência do Império, a Constituição 
e a liberdade do Brasil. 

[... ] "O absolutismo há de vir na algibeira de D. Pedro, 
porque seguramente ele não pode voltar ao Brasil senão sO-
bre as ruínas dos liberais, do·s patriotas e pelo triunfo dos 
antigos colunas, que são o mes·mo que os restauradores e os 
caramurus." 

Nos últimos exemplares do O Caramuru e do Carijó, 
vêm-se todos os planos de restauração. 

Não há lei que proíba proclamar a volta do ex-impera-
dor, mas não se pode permitir a perturbação da tranqüili-
dade pública. 

Por isso, propõe o projeto-de-lei. 

21 de julho de 1832, t. II, p. 99. 

N.&C. 

'É o seguinte 'º projeto-de-lei: "Os que por escrito ou por palavra 
promoverem ou insinuarem a volt'l ao Brasil do ex-imperador D. Pedro, 
sejam eles muitos ou só um, são declarados conspiradores e como tais 
punidos com as penas declaradas no capítulo I do título 4.0, do Código 
Penal". · 

32/34 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Diante ela odiosidade lançada sobre a Província de Minas Gerais, 
julga seu dever informar que a carta de lei de 1751 ou 1752, que man-
dara criar naquela província um regimento de cavalaria ele l.ª linha, 

[... ] "trouxe o cunho da aversão que a metrópole tinha às 
colônias, porque em um dos seus artigos, se dizia que devia 
haver todo o cuidado em que não fossem empregados, ainda 
nos postos de oficiais i:Q.feriores, os paulistas, nome que então 
se dava aos brasileiros, fazendo-se então em Portugal apenas 
duas únicas divisões: uma de emboabas, como se chamavam 
naquele tempo, os portugueses, e outra de paulistas, que eram 
os brasileiros. " 
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Nessa mesma épo1ca, foi contemplado Santo Antônio com 
o posto de capitão e o soldo anual de 480$000. Agora, quer-
se suprimir essa despesa: [ ... ] "não por perder o respeito a 
Santo Antônio, pois o povo mineiro é bastante religioso e 
presta o devido culto aos santos que a Igreja tem canoni-
zado'', mas porque o soldo tem promovido a clesmoralização, 
[... ] "aplicando-o cm próprio proveito aqueles que o rece-
bem". Parece pois justo ter o Conselho Geral de Minas Ge-
rais propos·to a extinção desse soldo e posto de capitão. 

26 de julho de 1832, t. II, p. 113. 

N. &:C. 

O deputado Calmon manifestara-se contra a supressão do soldo àt 
Santo Antônio, por não representar grande economia 12 contos por anG 
e porque Santo Antônio já fora demitido no Rio de Janeiro, na Bahü~ 
e se refugiara em Minas, de onde também querem agora demiti-lo. Santo 
Antônio teve postos militares em várias guarnições do Brasil. Foi até 
promovido. Os franciscanos recebiam o soldo. No caso de Minas Gerais, 
o soldo criado em 1799 era recebido pela paróquia do Pilar e só foi 
supresso na República, pelo Governo do Marechal Hermes (51) • São 
Sebastião também foi condecorado com a Grã-Cruz de Cristo. 

32/35 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A anistia visa pôr em silêncio todas as leis, cortar procedimentos 
judiciários e destruir -O>S efeitos de sentenças já dadas e não pode, por-
tanto, ser objeto de resolução mas de lei, e como tal passar pelas três 
discussões regimentais. 

27 de julho de 1832, t. II, p. 114. 
N.&:C. 

Em discussão um projeto de resolução concedendo ani~tia no Ma-
ranhão, onde houvera motms, em 1831, dominados por Cândido J. de 
Araújo Viana, futuro barão de Sapucaí. O Pe. Soares da Rocha inter-
vém dizendo que não via por que razão a Assembléia não1 pode fazer 
por uma resolução o que o Poder Executivo podia fazer por um de-
creto. O Pe. Venâncio intervém várias vezes no debate, defendendo sua 
tese. 

(51) Ver a respeito: J. C. DE MACEDO SOARES: Santo Antônio de Lisboa, mi-
litar no Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, 1942. 
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32/36 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Se a Câmara considera útil e justa essa anistia, [ ... ] "é 
impossível que não apareça um artigo aditivo fazendo-a ex-
tensiva a todo o Brasil e a todos os negócios políticos." 

Nesse caso, a Câmara fica entre se cobrir de vergonha, 
aprovando uma medida parcial ou, aprovando o artigo adi-
tivo, [ ... ] "cobrir o Brasil de desordens, revoluções e san-
gue que não sabemos quando terão termo." 

Isso porque ainda existe no Brasil Pinto Madeira no 
Ceará e partidos anárquicos. A anistia só será possível quan-
do todas as províncias pudessem gozar desse benefício. 

27 de julho de 1832, t. II, p. 115. 

N.&C. 

~ estranha a insistência com que se opõe à proposta de anistia o 
Pe. Resende envolvido noi passado em movimentos rebeldes em Per-
nambuco. 

32/37 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"[ ... ] Estou persuapido que nada é justo sem que seja 
útil, e por is.so para se .poder discutir a utilidade do negócio 
cumpre examinar a sua justiça. Não conheço justiça senão 
no prêmio da virtude e :µo castigo do crime. Castigar o crime 
em número excessivo de pessoas é na verdade difícil; e mui-
tas vezes é melhor sofrer aquilo que se não pode remediar; 
mas está o Brasil nas circunstâncias de ter tão grande núme-
ro de criminosos? Mereçem eles por ventura maior atenção 
do que o cidadão pacífico, cuja vida e propriedade perigam, 
se os crimes não forem punidos? 

A representação do Conselho Geral do Maranhão dá a 
conhecer que estes crimes praticados por pessoas que estão 
hoje presas não foram acompanhados de morte, espancamen-
to, etc., como tem aconçecid:o em outras províncias; mas dei-
xaremos nós em suspeqso a reputação daqueles cujos pro-
cessos ainda não foram sentenciados? Poderá ser útil o per-
dão a um preso que ainda não teve sentença definitiva? Creio 
que só depois de haver esta sentença é que pode ter lugar 
a anistia, porque antes não se sabe se se dá uma graça ou 
um perdão. 

154 



Estou persuadido que o sofrimento desta província não 
será equivalente ao sofrimento ele toda a nação, se os per-
versos se persuadirem que é fácil obter anistia quando se 
cometem crimes tão horrorosos como têm aparecido cm mui-
tas províncias. Nós vemos que há desassossego e ameaças, e 
que existem até pessoas que parecem estar confiadas em al-
guma coisa, e às quais é muito perigoso animar. Eu creio 
que o bem de uma província tão remota nos merece toda a 
atenção; mas julgo que se deve adiar este negócio para até 
quando gozarmos de perfeito sosstgo." 

27 de julho de 1832, t. 11, p. 115. 

N.&C. 

No Marnnhão houvera em 1831 dç·is motins reprimidos pelo pre-
sidente da província, Cândido José de Araújo Viana. Em 1832 um grupo 
rebelde saqueou algumas povoações. Foi derrotado militarmente. O che-
fe rebelde Antônio João Damasceno mor-reu em combate. O projeto pas-
sou a 2.ª discussão. 

32/38 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Convém tomar uma medida enérgica qualquer contra 
o partido restaurador que tem o colo alçado com o maion: 
atrevimento e ameça sem rcbuço os verdadeiros amigos <la 
liberdade." 

Esse partido começou a manifestar-se no Brasil depois 
da nossa regeneração: 

[ ... ] "Quando se reuniu a sociedade conservadora, que 
é a mesma dos Caramurus, a qual é a antiga so'Ciedade dos 
colunas, que continua até hoje, e hão de ir continuando, en-
quanto sobre os bra&ileiros não pesar o jugo da restauração." 

Tendo em vista o ocorrido no dia 17 de abril é que se 
devem tomar medidas extraordinárias, para garantir a segu-
rança interna do país: 

[... ) "Ignoramos por ventura que desde a eleição da Re-
gência legal, apareceu um partido de despcitosos, segundo 
creio, que desde então tramou constantemente para deitar 
abaixo 'ª Regência? Ignoramos nós que o plano era este: fa-
zer s.istemática e rigorosa oposição ao Ministério, até que se 
demitisse e, não• achando a Regência depois outro Ministério, 
pô-la nas circunstâncias de se demitir também?" -
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O periódico O Carijó diz expres·samente que o Brasíl só 
pode ter salvação com a volta de Pedro I. 

É necess{irio tomar medida urgentes, antes que as pro-
víncias o façam. 

[ ... ] "Estou persuadido, pelo que leio e ouço, que há 
uma urgente necessidade de se dar algum meio legal para a 
sociedade se poder conservar, do contrário vai se desmoronar 
o edifício social. " 

30 de julho de 1832, t. II, p. 130. 
N.&:C. 

A intervenção do cônego José Bento prende-se a um malogrado gol-
pe parlamentar que teria mudado o curso da História do, Brasil. Impres-
sionado com o recrudescimento da campanha restauradora, e irritado 
com a recusa do Senado (por um voto) de destituir o tutor, um grupo 
de deputados. articulou um golpe que tiraria o Brasil da trilha da lega-
lidade que vinha seguindo, adotando, de chofre, medidas radicais, cm 
vez de prosseguir nas reformas conforme o rito prescrito na Carta de 
1824. Nesta sessão de 30 de julho, enquanto falava o Pe. Custódio Dias 
a respeito da lei de fixação• de forças, vem à Mesa, como uma bomba, 
uma mensagem da Regência pedindo demissão• em face da •renúncia do 
Ministério e da recusa com.tante daqueles a quem convidara para o 
Governo. Logo em seguida chega uma representação elos juízes ele paz 
e dos oficiais da Guarda Nacional,' apelando para a Cfunara no sentido 
de salvar a pátria do perigo da anarquia, esperando "pronto remédio 
aos males impendentes", e salvar o país "das insídias que armam os ini-
migos da ordem". A Ctnnara alarmada nomeia uma Comissão Especial 
para propor os remédios drásticos exigidos pela situaÇío. Paula Araújo 
faz um discurso patético; afim1ando que "o trono do Sr. D. Pedro II, 
que tem por base os corações e o amor de todos os brasileiros, não há 
de ser usurpadO' (inúmeros ajJuiados) e a marcha da liberdade e da 
Constituição não há de retrogradar entre nós." (inumeráveis apoiados). 

Declarada a Câmara em sessão permanente, recebeu um ofício do 
Senado declarando "estar pronto a ccncorrer [ ... ] para as medidas que 
convierem". Logo depois é lido o parecer da Comissão Especial, consi-
derando o país "à borda tle um abismo", e propondo (1ue a Câmara 
se converta em As>5embléia Naciona( para então tomar as resoluções que 
requer a crise atual". Até aí tudo se passara confoirme os planos dos. 
conjurados. Dever-se-ia seguir a rápida aprovação deste parecer e a pro-
mulgação de nova Constituição, pr~viamente elaborada, e até impressa 
secretamente por diligência do cônego José Bento Leite Ferrefra de Melo 
em oficina de seus amigois em Pouso Alegre. (Por isto este documento 
é conhecido como Oonstituição de fouso Alegre). Seria preciso eviden-
temente evitar o debate. A proposta de votação imediata, sem discuss.ão, 
foi porém rejeitada. Daí por diante o plano se desmoronou. Uma fi. 
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gura se revelou entã0o capaz de manter a cabeça fria no meio da eler-
vescência: Carneiro Leão, futuro marquês de Para11ú. Concordam os his. 
toriadores que este foi o dia em que de ~:.e annnciou cerno o estadista 
capaz de ser o futuro expÜ'cnte do poder civil do Império. Em longo 
discursQI pôs água na fervura. Clamou pela calma e rdlcxão. Propôs, 
pelo contrário, que se restituís,.c à Regência o direito, incrente ao Poder 
:Moderador, ele dissolver a Câmara, para que >:·e convocasse uma nova, 
em que os mcmbro-s viessem autorizados a fazer as reformas. Salvar-se-ia 
a ordem constitucional na forma da Carta de 1824. Enfrentou-o 0 , padre 
José Bento, insistindo na urgência e imprescindibilidade das reformas 
que exigiam processos excepcionais.. Mas a trajetória do golpe estava 
desviada. Em vez de se erigir em convenção, a Cftmara votou um apelo 
à Regência "convidando-a a permanecer no seu posto, por não reconhe-
cer nem na Assembléia, nem na Regência, autoridade para uma dar e a 
outra aceitar semclhate demissão, e nomeie um ·Ministério da confiança 
pública; que ~:-e procure, pelO's meios legais, fazer passar, em ;nnhas as 
Cf1maras, as reformas constitucionais··. Urgia ainda pela aprovação do 
Código d'o Processo (verdadeira refom1a ela Justiça), a lei do orçamento 
e a lei de melhoramento do meio, circulante. 

Fiualmcu Lc rccome11cLtva a concessão ;\ Regência do d ire; Lo de dis-
solver a Câmara (meio de apressar a aprovação regular lla reforma cons-
titucional). Esta última recomendação não1 fo1i aprovada. As 5:30h da 
tarde, a(inal, aprovou-se ~omente o apelo à Regência para permanecer 
no seu posto, conforme emenda de redação elo Pe. Lessa, apelo levado 
por uma Comissão de deputados. Estava malogrado o f,~olpe. 

O Parlamento prosseguiu em sua rota. A morte de D. Pedro I em 
1831 desfez as nuvens ameaçadoras da restaura<;ão. Hoje é conhecido o 
d'ocumento no qual ele rcjeiwu peremptoriamente o pedido que lhe foi 
levado por Antônio Carlo·s, no sentido de voltar ao Brasil por uma 
decisão da As~emhléi;i. Os Andradas haviam sempre negado tal tran-
sação. 

A 3 de agosto de 1832 organizava-se novo Gabinete, com Holanda 
Cavalcantc na Pasta do Império e da Fazenda; Araújo Lima na da Jus-
tiça e Estrangeiros e BentO' Barroiso Pereira nas da Marinha e Guerra 
(3 ministros) . Durou 40 dias. 

A 13 de setembro subia o 3.0 Gabinete da Regência com Vergueiro, 
Carneiro Leão, Bento Lisboa e Ferreira de Brito. E assim se atingiu o 
ano de 1833, o mais perigoso, porque só a nova legislatura (1834) po-
deria votar, como votou, as esperadas reformas. 

Uma das principais figuras deste episódio foi o padre, depois cône-
go, José Bento Leite Ferreira de Melo, um dos mais exaltadoo e fervo-
rosos membros da ala federalista (52) . 

(52) Ver: OTAVIO TARQfrfNIO DE SOUSA: História dos fundadores do Império, 
Vol. VIII: Três Golpes de Estado. Rio de Janeiro, José Olympio, 1957. 
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32/39 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Cumpria não deixar-se mover somente pela compaixão dos crimi-
nosos, porque se a humanidade faz com que o coração se incline a favor 
de quem sofre, o dever de legislador, a mesma humanidade, o obrigava 
a ter em maior conta o &angue e a vida do inocente sacrificado pelos 
criminosos e malfeitotres que, soltos na sociedade, servem de verdadeira 
coação aos cidadãos honestos, respeitadores da lei. Lembrou o sangue 
inocente derramado em Pernambuco e Ceará. Mostrou os males que 
alguns estrangeirais tinham produzido na América, perturbando a ordem 
pública e que nenhuma nação tem obrigação de conservar em seu seio 
um flagelo que lhe vem de fora, devendo antes mandar que saia outra 
vez do país, onde abusa <la hospitalidade que nele encontrou. 

Votou a favo!!' da concessão da anistia nos termos propostos pela 
Regência. 

6 de agos.to de 1832, t. II, p. 150. 
N.&C. 

O decreto de anistia foi aprovado pela Câmara em 13 de agosto 
de 1832: "Ficam em perpétuo esquecimento todos os atos ilegais prati-
cados na Pwvíncia do Maranhão, filhos da anticonstitucional junção de 
13 de setembro, 19 e 20 de novembro d'e 1831 [sic], ficando tudo reposto 
no seu antigo pé." Aprovou-se ainda uma emenda: "Ficam em perpétuo 
silêncio todos os crimes poHtico~ pei·petrados depois de 7 de abril até 
o presente. Excetuam-se os compreer~didos na rebelião do Ceará (Pinto 
Madeira) e suas imediações, hem como os criminosos de atos indivi-
duais"; e ainda "os que para fins político;; cometerem os referidos atos 
individuais". "Sejam exceptuados todos aqueles que se envolveram em 
tentativas para a restauração de Pedro I." 

Contudo, após muita~ emendas e remessa ao Senado, só a lei n. 57, 
de 8 de outubro de 1833 vai dar, afinal, a anistia em termo1s bem mais 
amplos: "O Governo fica autorizado, pelo espaço de dous meses, con-
tados da publicação da presente lei, a conceder anistia segundo pedir 
o bem do Estado, a todos os crimes cometidos até então em quaisquer 
províncias do Império". 

32/40 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não pode deixar de votar a fci.vor da emenda do Senado, por en-
tender que se devia deixar à próxima legislatura toda a liberdade que 
a Constituição lhe confere, porque çlQI contrário ou a futura legislatura 
seria obrigada a fazer as reformas, cingindo à lei que para esse fim 
passa~e esse ano, ou essa lei não teria para a futura legislatura força 
alguma coercitiva. 

29 de agosto de 1832, t. II, p. 213. 
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33/1 

N.&C. 

Em discussão as emendas do Senado à lei da reforma da Consti-
tuição. 

Estava em curso a refo'.l:ma Constitucional. A lei de 12 de outubro 
de 1832 ordenou que os. eleitores da legislatura seguinte (3.ª) trou-
xessem poderes para votar a reforma de determinados artigos da Cons-
tituição de 1824. Foi votada em 1834 (1.º ano da 3.ª legislatura) e 
convertida em Ato Adicional . 

Os Conselhos Gerais foram transformados em Assembléias Provin-
ciais com poderes para aprorvar as leis de caráter local, sem necessidade 
de audiência da As.sembléia Geral, como determinava a Constituição de 
1824. Foi um grande passo na direção do federalismo. Permaneceu, 
porém, a nomeação do presidente da província pelo poder central. 

SESSÃO DE 1833 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pronuncia-se contra o resgate da moeda de cobre. Em seu pronun-
ciamento, pede um remédio para o mal, mas que seja uma medida fixa. 

No caso de se decidir o resgate do cobre, é necessário dar 
um valoT equivalente a essa moeda, "o que daria lugar a vir 
muito cobre falso de fora, de que resultariam grandes ma-
les, e que em lugar de se comprarem, por exemplo, 20 mil 
contos, se comprariam 40 mil, que disto podia resultar a 
necessidade de um empréstimo". 

Como não quer uma bancarrota, aprorva o projeto da Comissão. 

19 de abril de 1833, t. I, p. 46. 
N.&C. 

Continua a 3.ª discussão do projeto-ele-lei s.obre o melhoramento do 
meio circulante. 

As moedas de cobre fonm as primeiras do Brasil Independente, 
canmbadas entre 1822 e 1831. Traziam os valores ladeados por ramos 
de café e de fumo, encimados pela Coroa Imperial e com o escudo do 
Império no reverso. 

Na sessão de 12 de abril, o ministro da Fazenda, Cândido José de 
Araujo Viana, apresentara extenso relatório analisando a proposta da 
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Comissão encanegada de estudar o problema do meio circulante. O pro. 
jeto de reforma entrara cm l .ª discuss.ão na sessão de 17 de outubro de 
1832. Entretanto nos Anais da Câmara não consta o textO! do decreto, 
mas contém importantes discurso& dos deputados Bernardo Pereira de Vas-
concelos, Calmon, Cfmdido Hati&ta de Oliveira. A Comissão propusera 
a substituição da moeda ele cobre, por um papel-moeda resgatável den-
tro de prazos e circunstâncias cleterminàveis (Anais, 12 de abril de 1833). 

33/2 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Fala sobre o estado dos presos por Q/pinião política e pede ao G0-
verno, em requerimento, que explique por que não entram em anda-
mento os processos destas pessoas, envolvidas nas sedições de abril de 
1832 na Ilha das Cobras, na Fortaleza do Mar, na Bahia e em Pernam-
buco, em 1831 e 1832. 

22 de maio de 1833, t. I, p. 173. 
N.&C. 

O Decreto n.O 27, de 22 de agosto de 1833, mandou simplificar o 
andamento de todos os processos anteriores ao Código do Processo de 
1832 para abreviar o julgamento. 

A lei n.0 57, de 8 de outubro de 1833, autorizou o Governo a con-
ceder anistia a todos os criminosos políticos. 

33/3 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não se sabe onde foram parar os 400 contos de réis em notas falsas, 
que vieram da França. 

Apenas apareceu uma portaria do mm1stro da Fazenda, 
marquês de Maricá, remetendo esse negócio ao corregedor do 
crime da Corte, Correia Picanço, mas nada se sabe, o que é 
escandaloso. 

Em outra ocasião houve quem se aproveitasse de um 
maço de notas condenadas ao fogo. 

O ministro da Fazedna "é responsável por não fazer res-
ponsáveis os ministros a quem fora incumbida esta diligência". 

Na sessão de 5 de junho, o fe. Resende dá outros pormenores so-
bre o fato: a própria polícia fra:qcesa info'l."mara o Governo brasileiro a 
respeito, indicando inclusive o navio em que vinham as notas falsas 
(Anais, 1, 223) . 

25 de maio de 1833, t. I, p. 185. 
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N.&C. 

Manda à Mesa a seguinte acusação ao 1111m~tro: 
"Augustos e digníssimos senhores representantes da nação. 
"O abaixo-assinado, deputado pela Província de Pernambuco, ante 

esta augusta Câmara denuncia e formalmente acusa pelo crime de omis-
são, erro de ofício e prevaricação, ao Exmo. Sr. Mariano José Pereira 
da Fonseca, como mini&tro e secretário de Estado dos Negócios da Fa-
zenda, que a&sinou a portaria de 18 de agosto de 1824, remetendo ao 
juiz do crime da Corte e Casa uma caixinha, contendo papéis relativos 
ao crime atroz de fabricação de notas do banco falsas, projetado por 
João Marole, assim como as devassas, a crue procedeu a polícia da Fran-
ça, e outrcs documentos relativos. O fundamento desta denúncia con-
siste em que, sendo um negócio de tanta transcendência, o dito ministro 
nenhuma precaução tomou para a segurança destas nota5, para que elas 
nunca entrassem em circulação, como cm toda probabilidade tem su-
cedido, assim como para que o crime não ficasse cm espess-as trevas, como 
tem igualmente sucedido. 

"Pelo conm'trio, a portaria do ministro não exprime pcsitivamente 
notas falsas, nem o valor a que elas montaram; pelas informações do 
Governo f.e colige que nenhum assento, nenhum termo, nem um recibo 
existe no tesouro, por onclc se conheça, que com efeito tais notas e papéis 
fossem remetidos e recebidos pelo juiz, a quem remeteriam, que então 
era o Consdheiro Antônio Correia Picanço, o qual em seu ofício de 18 de 
agosto de 1832 lleclara que nada sabe, senão que não lwuve procedi-
mento por ter fugido Marole, e que os papéis foram remetidos, não 
sabe para onde, de maneira, ~,enhores, CJlle nem o juiz, nem escrivão 
algum de juízo, nem os distribuidores sabem ele tal negócio. 

"O que parece evidente é que apenas aquelas notas foram tiradas 
a um, outros lhes lançaram as vistas cobiçosas, vindo assim a verifi-
car-se o sic vos nos vobis mellificatis apes, o que não é caso único na 
história das notas do Banco do Brasil. Tudo islo denuncia pelo menos 
o desleixo, falta de zelo, erro de ofício, omissão e prevaricação, que 
têm sempre pre~idido à dire~:ão cfos ncgúcios públicos do desgraçado 
Império do Brasil; que por semelhante& causas tem chegado ao ahism0~, 
que tanto, horroriza a todos. Resultando pois que a marcha que seguiu 
este importante negócio impõe ao Exmo. Sr. Mariano José Pereira da 
Fonseca, a responsabilidade ele seus próprios erros, e omissões, e de 
não ter feito em tempo responsabilizar aquele juiz, requeiro que esta 
denúncia seja remetida a uma Comissão, para dar com urgência o seu 
p;irecer.  

"Paço da Câmara dos Deputados, em 24 de maio de 1833.  
O deputaelo, Henriques de Resende."  
Foi remetida à Comis~ão de Justiça Criminal.  
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Na sessão de 8 de junho acabam por adiar a discussão do requeri-
mento do Pe. Henriques de Resende, até que a Comissão Especial en-
carregada de examinar a denúncia contra o marquês de Maricá, apre-
sente seu parecer. 

33/4 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Para se opor à restauração, a nação há de se unir em 
massa, e o Brasil será salvo. 

Manda à Mesa a resolução: 

"O ex-Imperador do Brasil, D. Pedro, fica para s<"m-
pre inibido de entrar no território do Brasil, e de residir 
em qualquer parte del:>, ainda que seja como estrangeiro e 
indivíduo particular; e se o contrário fizer, de qualquer for-
ma que seja, será tido e tratado como inimigo e agressor da 
nação brasileira." 

28 de junho de 1833, t. 1, p. 326. 

N.&C. 

Estava em discussão o parecer das Comissões reunidas de Consti-
tuição e Diplomacia sobre uma n'fensagem do Governo informando a 
Câmara sobre ameaças de res.tauração. O deputado Augusto May apre-
sentara emenda ao parecer (Anais, 1, 319), emenda que o Pe. Resende 
combate, qualificando-a de "perfeito caramurismo". Atacado por Rebou-
ças, o Pe. Resende volta a defender sua ~esolução. 

Quando se trata da salvação de uma nação, devem desaparecer as 
pequenas considerações. Segue a máxima de um sábio: "Primeiro que 
eu está a minha família, e primeiro que a minha família, está a minha 
pátria". 

Não é o filho do Imperador qq.e há de salvar o Brasil, mas a nação 
inteira (Anais, I, 326). 

33/5 ANTôNIO PEREIRA RIBEIRO 

Quando um perigo extraordinário ameaça a causa pú-
blica, são indispensáveis também medidas extraordinárias. 
Bastaria a probabilidade da restauração, para se tomarem pre-
cauções; "muito mais agorn que temos certeza de existir 
essa criminosa tentativ<J., não· só pelas últimas notícias do 
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paquete, como por alguns de seu& fatores que já não temem 
descobrir suas tramas, nem fazer alarde de seu crime." 

É necessário arvorar o quanto antes o estandarte da na-
cionalidade e se opor às bandeiras restauradoras: 

"Não se há de decretar o banimento de um homem reco-
nhecido nosso inimigo, e hão de sacrificar a seu interesse 
particular, a seus caprichos, três milhões de homens? e pode-
rá a moral, a política, aprovar uma tal idéia? Não., senhores; 
unamo-nos portanto, sacrifiquemos no altar do esquecimento 
nossas prevenções, nossos ressentimentos; um só espírito, uma 
só vontade sejam nosso guia. É só assim que poderemos 
suspender essa aluvião de males que nos está iminente, e que 
há de arrastar em sua torrente inocentes e culpados, que a 
tem provocado. É só assim que seremos fiéis ao nosso ju-
ramento." 

Vota pelo projeto de decreto. 

1 de julho de 1833, t. II, p. 19-20. 

N.&C. 

Na sessão de 7 de junho de 1833, o ministro de Estrangeiros, Bento 
da Silva Lisboa, trouxe à Câmara em nome <lo Imperador uma mensa-
gem que denunciava a situação ele um movimento restaurador em favor 
de D. Pedro I. A mensagem é remetida às Comissões reunidas de Cons-
tituição e Diplomacia. 

O parecer da Comis&ão entra em discussão secreta a 19 de junho 
(Anais, I, 290). A seguir são lidas cópias dos ofícios de legações brasi-
leiras no exterior informando sobre conspirações restauradoras. Em seu 
parecer a Comissão reafirma a intenção ela Câmara de coadjuvar o Go-
verno em tudo que for justo e exigido pela honra nacional. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

O ministro não merece censura por ter apresentado esses ofícios. 
Pronuncia-se pois contra o parecer das Comissões. 

O partido responsável pela revolução no México fora o 
restaurador, e se dissera então "que o governo espanhol, com-
binado com outros Gabinetes da Europa, se havia compro-
metido a reconhecer a independência da Colômbia, contanto 
que lhe deixassem a livre conquista do México." 

163 



33/7 

Pede-se as Srs. deputados que metam a mão na consciên-
cia e vejam se há ou não fatos que façam acreditar na res-
tauração. 

A prevalecer o partido absolutista prefere ser republicano. A re-
volução de 7 de abril foi conseqüência da proclamação de D. Pedro que 
lançara patriotas contra patriotas, levando a nação ao maior apuro. Vota 
contra o parecer da Comissão. 

4 de julho de 1833, t. II, p. 30. 
N.&C. 

Ainda o parecer das Comissões de Constituição e Diplomacia (V. 
N. & C. precedentes). A revolução de 7 de abril foi a que culminou com 
a abdicação de D. Pedro l. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Diz que existe uma sociedade secreta, a sociedade con&ervadora, que 
tinha por fim a restauração1• 

"O 7 de abril nasceu daquela sociedade, e nesse dia se 
tinha proclamado D. Pedro 1, com as armas na mão." 

Acha que não precisa que da Europa nos venham contar que exis-
tem as possibilidades de uma restauração. As notícias vindas da Europa 
combinam com as que se sabem no país a tal respeito. 

"A Câmara tem merecido muita censura por não ter dado, 
no ano passado, as providências necessárias; o Governo com-
binando as notícias externas com os fatos internos, tirara 
para resultado a proximidade de uma restauração. Os pe-
riódicos têm des·envolvido idéias que a abdicação é nula e 
que por conseqüência a Regência também o é. Que se tem 
insultado o Governo, mas que este é fraquíssimo." 

Falando mais sobre a sociedad!! conservadora, diz que tinha sido 
convidado para entrar para aquela sociedade, que também desejava que 
todos os membros do Governo entra$sem para ela. Não a defende. Acha 
que ela não é necessária, porque é obrigação do Governo defender a 
Constituição. Acha que se deve da+ ao Governo todos os meios neces-
sários para se fortificar. Vota por qualquer coisa que seja contra os 
amigos da restauração. 

8 de julho de 1833, t. II, p. 48. 
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N.&C. 

Na verdade, sociedade secreta era a moda. Entre elas, a Colunas 
do Trono, reacionária, e a favor da restauração. Além disto, os. movi-
mentos abertos como o de Pinto Madeira, que revoltou o interior do 
Ceará a favor de D. Pedro, chegaram realmente a ameaçar o Gover-
no (53) • Antônio Carlos procurou o ex-imperador em Portugal, convi-
dando-o a voltar. A recusa de D. Pedro se encontra em carta publicada, 
hoje no arquivo do Museu Imperial. 

Somente com a moirte de D. Pedro, em 1834, encerrou-se a questão. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Diz da imposs.ibilidade de se tomarem medidas contra a importação 
de cobre falso, uma vez que não passe a medida do resgate. A solução 
seria permitir a circulação apenas das moedas de 40 e 20 réis verdadeiras, 
pois os estrangeiros só se interess·am pelas moedas de 80 réis. 

22 de agosto de 1833, t. 11, p. l8~. 
N.&C. 

O problema da circulação das moedas de cobre começou antes <lo 
primeiro reinado. Como tiveram grande aceitação, conseguindo ágio 
s0bre o papel-moeda já depreciado, houve inundação delas. A medida 
que o cobre amoedado se alastrava, desaparecia a moeda de prata. A 
crise se agravou com o aparecimento ele emi~·SÕes clandestinas. 

A Regência tentou resolver o problema. Em 19 <le maio de 1831, 
revogou as proibições de saída desse numerário. Em 4 d'e junho º' mi-
nistro da Fazenda apresentou duas propostas: uma para o resgate de 
cobre, outra de suspensão, por cinco anos, do pagamento <los juros da 
dívida externa, para que as somas fossem aplicadas àquele resgate. A 
Câmara rejeitou a proposta como "incompatível à dignidade de um 
povo livre". 

Só pela lei n.º 52, de 3 de outubro de 1833, determinou-se que o~ 
"possuidores de moedas ele cobre atualmente em circulação poderão re-
colhê-las nas Tesourarias Provinciais, recebendo aí cédula5 que repre-
sentam o valor das quantias recolhidas em razão do peso legal com 
que foram emitidas" (54). 

(53) MONTENEGRO, JOÃO ALl'REDO DE SOUSA - Ideologia e conflito no 
nordeste rural (Pinto Madeira e a revolução de 1832 no Ceard). Rio de Janeiro, Tempo 
Brasileiro, 1976. 287p (nibliotcca Tempo Universitário). 

(54) Ver a respeito: B. RAMALHO ORTIGÃO: A circulação[... ] Anais do 1.° Con-
gresso de História Nacional. Tomo especial da revista do 1. H.G. B. vai. IV. Rio de 
Janeiro, 1916, p. 467. 
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33/9 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Mais urgente que a proposta do Governo, em sua opinião, é o pro-
jeto n.0 113, que trata do banimento do ex-imperador. 

27 de agosto de 1833, t. II, p. 193. 
N.&C. 

Entrava em l.ª discussão a proposta do Governo impressa sob o 
n.0 120 desse ano, para coibir, com providência legislativa, os atentados 
que os escravos possam cometer contra a viela de seus senhores e famílias. 

O art. I.0 da proposta dizia: "Serão punidos com a pena de morte 
os escravos, ou escravas, por matarem por qualquer maneira que seja, 
ou fizerem alguma grave ofensa, ele que venha resultar a morte, ou a 
perda de algum membro a seu senhor, administrador, feitor ou a suas 
mulheres e filhos; e os ferimentos leves serão punidos com açoites em 
maior, ou menor número, segundo as circunstâncias mais ou menos 
atenuantes." Os demais artigos tratavam das formalidades do processo 
(Anais, li, 55). 

33/10 ANTôNIO PEREIRA RIBEIRO 

Vota contra a anistia 

"esse sistema de inclulgêiicia, que se nos vem acidentalmente 
inculcar aqui como a única medida capaz de salvar a pátria, 
tranqüilizar os ânimos e restabelecer a ordem." 

Pdo contrário, acha que se passar o projeto, irá abrir 

"novo e largo caminho às sedições, às desordens e ao crime." 

É necessário fazer cair todo o rigor da lei ao menos so-
bre os chefes sediciosos. "A impunidade se deve a facilidade 
e ousadia com que rebentam os conspiradores, havendo entre 
eles alguns que manifestf}m sem cerimônia seus pensamentos 
hostis, e contando com a proteção, e mesmo com a conivên-
cia de alguns membros desta augusta Câmara". 

Não vê que benefícios poderiai:µ advir da compaixão. 
Vota contra a anistia. 

4 de setembro de 1833, t. II, p. 221. 
N.&C. 

Em 2.ª discussão o projeto n. 84 de 1833 sobre a anistia. 
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33/11 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Quem derramou o sangue mineiro foram só os sedi-
ciosos de Ouro Preto, que por duas vezes acometeram o exér-
cito da legalidade, sendo até um des·ses ataques atraiçoada· 
mente feito." O primeiro ataque foi à coluna do erército pos. 
tada em Santa Rita, e o segundo foi o de José Correia. 

A idéia de que as Câmaras Municipias em Minas irão 
representar contra a anistia, por medo da vingança dos se· 
cliciosos, é pouco honrosa aos cidadãos em questão. 

Sabe tratarem-se de pessoas independentes, que só se orientam pelo 
bem da pátria. 

E, além disso, não só as Câmaras Municipais requereram 
contra a anistia, mas a maior parte das sociedades patrióticas 
daquela província, e grande parte dos juízes ele paz. 

Também em outras questões, houve essa uniformidade na 
Província de Minas. 

Conhece de perto o juiz devassante e o ouvidor interino de Ouro 
Preto e os reputa bons patriotas, e incapazes de trair suas consciência!i'.I 
na execução dos deveres. 

4 de setembro de 1833, t. II, p. 226. 
N.&C. 

Ver N. & C. precedentes. 

33/12 ANTôNIO MARIA DE MOURA 

"Senhor: A Câmara elos Deputados nos envia hoje em 
solene deputação à augusta presença de V. M. Imperial, para 
congratular-se com V. M. Imperial pelo feliz aniversário da 
liberdade e independência deste rico e vasto Império, procla-
mada no sempre memorável dia 7 de setembro ele 1822. A 
recordação deste dia, senhor, em que pela primeira vez se 
soltou nos campos do Ipiranga o estrondoso grito - Inde-
pendência ou Morte - cujo grito, soando pelas províncias, 
foi correspondido com geral entusiasmo, não pode deixar de 
produzir nos corações verdadeiramente brasileiros as mais 
doces emoções; pois que com ele ganhamos pútria e liber-
dade, restituindo-se.nos assim os foros de que talvez por pre-
juízos tínhamos sido por tanto tempo esbulhados. A Câmara 
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dos Deputados, senhor, convencida como est{1, e felizmente 
o está todo o Brasil, de que só o trono de V. M. Imperial 
com a Constituição que deve religiosamente ser observada, 
poderá elevar este rico Império ao auge de grandeza de que 
ele é susceptível, espera e justos motivos tem de esperar que 
com a paz, e execução das leis ele e.e tornará respeitável, ten· 
do à sua testa um brasileiro, como V. M. Imperial, a quem 
a providência deparou para presidir noss.os destinos." 

16 de setembro de 1833, t. II, p. 255 
N. &C. 

Trata-s-e de um trecho do discurso proferido pelo Pe. Maria de 
Moura, como orador da deputação, felicitando S.M. Imperial pelo ani 
versário àa Independência do Império do Brasil. 

33/13 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Fala da necessidade de um novo tutor para o Imperador menor, 
pois o atual es.tá se envolvendo em negócios políticos. 

~6 de setembro àe 1833, t. II, p. 283. 
N.&C. 

José Bonifácio, apontado como resturador ou caramuru, viu-se en-
volvido num movimento restauradqr de D. Pedro I, em que estavam 
vivamente empenhados seus irmãos. Feijó retirara-se do Ministério da 
Justiça por não ter conseguido do Senado a destituição de José Bonifácio. 
Em 1833, porém, o Governo, no recesso das Câmaras, suspendeu-o, pelo 
decreto de 14 de dezembro de 1833: "A Regência, considerando os gra-
ves males que devem resultar de que o conselheiro José Bonifácio, de 
Andrada continue no exercício da tutela ele Sua Majestade Imperial o 
Sr. D. Pedro II e de Suas Augustq.s Irmãs: Há por bem, em nome do 
mesmo Augusto Senhor, suspendê-lo do indicaclo exercício, enquanto a 
Assembléia Geral não mandar 0 , contrário". Foi nomeado para subeti-
tuto o marquês de Itanhaém. Na mesma data lançou manifesto: "Brasi-
leiros [ ... ] Uma conspiração acaba de ser pelo Governo descoberta, a 
qual tem por fim deitar abaixo a Regência que, em nome do Imperador 
governa, quiçá destruir a monarquia [ ... ] No próprio Palácio de São 
Cristóvão, nas. imediações deste e em outros pontos, se forjaram os pla-
no$: armamento e cartuchame foram ali distribuídos; os celerados só 
aguardam o momento destinado para lhes dar execução. Brasileirc•s! 
A Regência está vigilante. Ela acaba de sus·pender o tutor ele Sua Ma 
jestade Imperial e Suas. Augustas Irmãs, o Sr. José Bonifácio ele Andrada 
e Silva, o homem que servia de centro e de instrumento de facciosos [ ... ] 
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[ ... ]Viva a Nossa Santa Religião!  
[... ] Viva a Constituição!  
[ ... ] Viva o nosso jovem Imperador e Senhor D. Pedro III".  
O júri para o julgamento do velho patriarca só foi instalado. em 20 

de fevereiro de 1835. Foi unanimemente absolvido, mas faleceu cm 1838, 
~em voltar mais à tutoria. 

Curioso é que se conhece hoje a carta de D. Pedro I a Antônio 
Carlos recusando terminantemente aquiescência à sua restauração. 

Ele, aliás, também faleceu em 1834. 

TERCEIRA LEGISLATURA 

(1834 - 1837) 

Foram eleitos para a Terceira Legis.Jatura 25 membros do, clero: 
pelo Ceará, o Pe. Antônio Pinto de Mendonça; pelo Rio Grande do 
Norte, os P."" Francisco de Brito Guerra e Antônio da Cunha Vascon-
celos; por Pernambuco, os P.cs Inácio õe Almeida Fortuna, João Bar-
bo\'ia Cordeiro, Venâncio Henriques de Resende, Manuel do l\fontc Ro· 
drigues de Araújo, depois bispo do Rio de Janeiro e conde ele Iraj:1, 
que toma as&ento, logo em 1831, como sl!lplente de Manuel de Carvalho 
Pais de Anctrada, nomeado senador, e o Pe. Luiz Carlos Coelho da Silva, 
que em 1836 assume o cargo como suplente de Antônio Joaquim de 
Melo; pela Província de Alagoas, os P.•" Inácio Joaquim da Costa e 
José Vicente ele Macedo assas.si nado porém antes de tomar posse: por 
Sergipe, Mornenhor Antônio Fernandes ela Silveira; pela Bahia, D. Ro-
mualdo Antôno de Seixas; pela Província do Espírito Santo, como depu-
tado único, o Pe. João Clímaco de Alvarenga Rangel; pelei Província 
do Rio de Janeiro, os P.0 " José Rodriguec, Barbosa e Anttmio João de 
Lessa; por l\linas Gerais, os P.º" José'. Custódio Dias, José Bento Leite 
Ferreira de J\fclo, Antônio Maria de Moura, Antônio Jfrs(: Ribeiro 
Bhering e João Dias de Quadro~ Aranha; pcla Província de Goiús o 
Pe. l\fanucl Rodrigues Janlim: pela Província de São Paulo. os P.'"' Va-
lério ele Alvarenga Ferreira, Lourenço Marconcles de Sá e D. José Antô-
nio dos Reis, bi~po de Cuiabá; enfim pelo Rio Grande do Sul, o Pe. 
João de Santa Bárbara. Entretanto, três padres deputados se afastariam 
durante º" trabalhos dessa legislatura, nomeados senadores: os P.0 Cunha• 

Vasconcelos, Ferreira de Melo e Custódio Dias, sendo que o suplente 
do primeiro que assume em seu lugar é também padre, Domingos Alvares 
Vieira. 

F: o Pe. Venâncio Henriques de Re!':ende o que mais participa dos 
trabalhos da Câmara. Talvez seja até o deputado que soma o mai01 
número de intervenções entre todos os deputados. Pode-se dizer que 
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quase não há assunto debatido em plenúrio do qual o Pe. Res.en<le não 
part1C1pe. Fomos obrigados assim a omitir inúmeras de suas interven-
ções versando ~obre temas menores. 

Segue-o em importância nos trabalhos legislativos, D. Romualdo 
Antônio ele Seixas, o qual, porém, interfere muito mais discretamente, 
de modo quase exclusivo em assuntos que tocam em temas da doutrina 
ou <la <lisciplina eclesiástica. 

Todos os mais padres ou simplesmente não participam dos deba-
tes cm plenário, ou interferem quase que exclm·ivamente na defesa ou 
promoção de interesses provincianos. Com exceção do Pe. Ferreira de 
Melo, político exaltado que acabará assassinado, já como senador em 
18H. 

A Terceira Legisl'atura foi uma legislatura tensa. Continuavam as 
agitações pelo movimento ele rcstaura~·ão, que só terminariam mesmo 
com a morte de D. Pedro I. Em 1835, assume a Riegência o Pe. Feijó, 
escolhendo um Gabinete que irrita a maioria da Câmara. Fe.ijó, cioso 
de sua autoridade, altivo e rude nas suas relações com a Câmara, sus-
tenta a luta. Em outubro ele 1836, encerra bruscamente a ses.são legisla-
tiva, com palavras que não escondem seu desdém e sua ironfa "Seis 
meses dle sessão não bastaram para descobrir remédios adequados para 
os males públicos. Eles infelizmente foram em progresso. Oxalá que 
na futura sessão, o patriotismo e a sabedoria ela Assembléia Geral possam 
satisfazer às ur~ntes ncccss.idades do Estado. Está encerrada a sessão" 
(Anais, 31/10/1836). Mas na sessão seguinte, a luta haveria de recru-
descer e só terminaria com a inopinada renúncia de Feijó, em s.etembro 
de 1837, quando lança seu manifesto à nação. 

Entre os males públicos denunciados por Feijó, estavam certamente 
os problema~ relacionados com a tutoria de José Bonifácio, a crise no 
Sul onde rebenta a revolução Faroupilha, os debates em torno da re-
forma da Constituição que culminam com a promulgação do Ato 
Adicional. 

É ainda nesta legislatura que, com o apoio secreto de Feijó, reacen-
de-se o debate relativo ao celibato clerical e inicia-se, aliás através do 
Pe. Resende, a luta surda contra as ordens religiosas. 

Observe-se enfim que é também nesta legislatura que começam a se 
tornar mais freqüentes, na agenda dos trabalhos da Câmara, certos 
tipos de requerimentos que haveriam de entrar na prática parlamentar 
até o fim do Império e que agravariam enormemente os trabalhos das 
Comissões e 0 expediente do plenário. Trata-se especialmente de reque-
rimentos de pensões, de matrículas de estudantes, de naturalizações, ele 
permissão às corporações de mão IIJOrta para possuírem bens de raiz, 
e particularmente de loterias para o\Jras culturais, para obras beneficen-
tes e para a construção ou reforma qe Igrejas. Para não agravar o texto 
impresso de nossa pesquisa, fomos ol;rigados a excluir a quase totalidade 
das intervenções relativas a tais requerimentos. Ali{1s, se fosse possível 
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M/1 

calcular o valor médio da hora-trabalho da Câmara, poder-se-ia cons-
tatar que o tempo consumido com esses requerimentos corresponderia a 
uma quantia prcrvavelmente bem maior que o montante de todos os 
benefícios di1'tribuídos (*). 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Sustenta o parecer da Comissão contrário à cassação do diploma do 
deputado Carneiro Leão, declarando que a Comissão tinha encarado a 
questão pelo lado dos princípios. 

28 de abril de 1834, t. I, p. '13.  
N.&C.  

O Pe. Resende era membro da Comiss·ão de Poderes. 
A respeito da diplomação dos deputados, estudadas nas sessões pre-

paratórias, surgiu um caso singular em nossa história parlamentar. 
O deputado Honório Hermeto Carneiro Leão, depois marquês de Pa-
raná, considerado uma das maiores figuras do Império, pela atitude 
na repressão ela revolução mineira de 1833, tem o diploma impugnado 
pelos próprios eleitores, que pretenderam cas·sar-lhe o mandato. A Co-
missão de Poderes repeliu a representação. Diz o parecer: "Acerca do 
Sr. Deputado Honório foram presentes à Comissão três representações 
incorporadas nas atas dos colégios de Pitangui, Sabará e Pouso Alegre, 
cas;:·ando-lhe os poderes já conferidos nas eleições gerais e requerendo 
que seja chamado em seu lugar o suplente imediato. A Comissão, fir-
mada na Constituição que considera o deputado eleito por qualquer 
província como rep1iesentante de toda a nação, e não daquela somente, 
sendo demais o direito adquirido para este fim por toda uma lcgi~·la
tura, e pondo de parte os motivos que deram ocasião a tais reprc::lcn-
tações, é de parecer que não são elas atendíveis, e nem ainda o seriam 
qnando mc,mo partissem da maioria dos eleitores da província ele que 
se trala". Em 30 de abril Honório Hermeto foi reconhecido deputado, 
apesar do Pe. João de Lessa ter levantado objeções, exigindo o respei-
to da vontade ela maioria elos colégios (Anais, I, p. 47). O assunt0 • vai 
a plenário na sessão die 27 de maio, através de uma intervenção do 
Pe. Resende, impressionado com as acusações feitas a Carneiro Leão 
(Anais, I, p. 75). Este foi, no Segundo Reinado, a maioT expressão 
do poder civil, no dizer de Euclides. da Cunha. l\fas não era maneiroso. 
Por seus incidentes parlamentares duros, contrários ao modus agendi dos 

(*) Da terceira legislatura participa também José Antônio Pereira Ibiapina, 
como deputado pelo Ceará. Era bacharel, mas em 1837 afasta-se da política e se faz 
mission:írio com o nome de Pe. Jocé Antônio Maria Ibiapina. Como não era padre 
durante a deputasão, não registramos 5Uas intervenções. 
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111mistros e ao temperamento mineiro, em geral cordial e "jeitoso", ficou 
conhecido por "El-Rei Honório" ou "Insolente-mor do Império". Arp1i 
vemos um ~.eu conterrâneo chocado com o modo brusco por que tratou 
alguns cornprovincianos, pelo que dirigiu reclamação à Câmara, da qual 
era atribuição decretar se tem lugar ou não a acusação dos ministros" 
(art. 38 da Constituição). É óbvio que seria difícil considerar crime a 
uma desconsideração. A sanção política porém teve lugar, pois Honório 
Hcrmcto quc fora ministro da Justiça no terceiro Gabinete da Regência 
Permanente, de 13 de outubro de 1832 até 14 de outubro de 1833, foi 
substituído por Araújo Viana, depois marquês de Sapucaí, também mi-
neiro, mas extremamente cordial. 

34/2 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Propõe que se nomeie uma Comissão Especial, para se ocupar da 
redação das reformas dos artigos da Constituição, por ser um objeto 
de suma importância, lembrando que a reforma deveria ser feita na pre-
sente ressão }:egislativa. 

5 de maio de 1834, t. I, p. 53. 

N.&C. 

A Comissão foi criada e a reforma da Constituição foi aprovada porr 
lei de 12 de agosto de 1834, com o nome de Ato Adicional. Interessam 
à Igreja os seguintes itens: 

a) uma referência, no art. 10, ~ divisão civil, judiciária e ecllesiás-
tica que competiria às Assembléia Estaduais; 

b) uma declaração de que o Bispo não era empregado [sic] muni-
pal ou provincial, já que era pago pela arrecadação nacional, art. 10, 
n.0 VII. 

Também se atribuía à competência das Assembléias provinciais le-
gislar sobre "conventos e quaisquer associações políticas .e religiosas", 
art. 10, n.0 X. 

34/3 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

É de parecer que algumas das leis que se têm hoje feito p11ecisam 
ser reformuladas e que a A~sembléia Geral deve definir o crime de re-
belião de forma diversa da que está no Código e que, apesar do Senado 
ter começado a tratar do assunto, ele tinha que apresentar um artigo 
acerca desta matéria, pois que os muitos abusos que têm havido é que 
os têm pos·to quase no estado de comoção. Assim, propõe: 
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"Rebelião é a perpetração dos crimes mencionados nos 
arts., 68, 85, 86, 87, 88, 89 e 92 do Código Criminal, manifes. 
tada pela reunião de gente armada influída por uma facção 
existente no Estado. 

Parágrafo único. 
"Fica suprimido o titulo VI do Código de Processo Cri-

minal". 
10 de maio de 1834, t. I, p. 56-57. 

N.&C. 

É interessante atentar para o fato de que o Pe. Venâncio fora rev0-
lucionário de 1817 e tivera até a posse como deputado contestada por 
suas convicções republicanas. No entanto, mostra agora tendência con. 
servadora. 

O título VI do Código de Proce~·SO Criminal de 1832 é exatamente o 
que introduz no Brasil o habeas-corpus. 

Os artigos do Código Criminal cuja supressão ele propõe são os 
seguintes: 

Art. 68 - Tentar diretamente e por fatos destruir a independência 
ou a integridade do1 Império. 

Art. 85 - Tentar diretamente e por fatos de&truir a Constituição 
política do Império ou a forma de governo estabelecida. 

Art. 86 - Tentar diretamente e por fatos destruir algum ou alguns 
dos artigos da Constituição. 

Art. 87 - Tentar diretamente e por fatos destronizar o Imperador, 
privá-lo em todo ou em parte da sua autoridade constitucional, ou alte-
rar a ordem jurídica da sucessão. 

Art. 88 - Tentar diretamente e por fatos uma falsa justificação de 
impossibilidade física do Imperador. 

Art. 89 - Tentar diretamente e por fatos contra a Regência o.u 
regente para privá-los em todo ou cm parte da sua autoridade cow;-
titucional. 

Art. 92 - Opor-s-c alguém diretamente e por fatos à reunião da 
Assembléia Geral Legislativa, cm sessão onlin{iria ou extraordinária, ou 
à reunião extraordinária do Senado nos casos do art. 47, §§ 3.º e 4.º. 

34/4 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não quer a volta do ex-imperador e consegue que seja aprovado para 
a ordem do dia o projeto de banimento que apresentara na sessão de 
26 de junho de 1833. Defende seu projeto, cuja discussão é porém 
adiada. 

16 de maio de 1834, t' J, r. (jl',. 
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N.&C. 

Agitara-se muito na imprensa a idéia da volta de D. Pedro I ao 
Brasil, em toTno da qual se formara o partido "Restaurador" ou "Ca-
ramuru". O perigo da desagregação havia susótado esta icléia em per-
sonalidades outrora adversárias do Imperador, inclusive os Andradas. 
Hoje está publicada a Carta de D. Pedro I a Antônio Carlos, que fora 
a Portugal tratar do caso, rccusando1, pcremptoriamente, vo.itar ao Bras.il, 
salvo uma manifestação estrondosa das Câmaras Gerais e Municipais. 
Mas o ministro de França em despachos que estão no Quai d'Orsay, diz 
que a popularidade do antigo Imperador era crescente. O povo esquecia 
todos os conflitos elo final melancólico do Primeiro Reinado. Se ele 
voltasse ninguém resistiria. Daí a reação liberal, declarando-o fora da 
lei. A morte de D. Pedro I a 24-IX-1834 encerrou este episódio. 

O ministro de França Edourd de Pontoi~ escreve ao Duque de Bro-
glie, a 21 de maio de 1833: Os Caramurus crescem dia a dia, mas sem 
força para tomar o poder. Antônio Carlos deve partir a 22 ao encontro 
de D. Pedro l, acompanhado de homens notáveis do partido, levando 
um apelo de 8. 000 chefes de família pedindo que volte para salvar o 
trono do filho. Teme o efeito dessa dérnarche sobre o espírito inflamável 
do ex-imperador. 

Entretanto reina a desordem no país. 
Em 7 de junho o Governo, em mensagem à Câmara, declarava haver 

real perigo de restauração. 
Em 26 de julho, o novo ministro, Conde de St. Priest, diz que o 

povo se considera "sur un volcan". 
O projeto foi aprovado em l.ª discus~-ão em 17 de maio por 69 votos 

contra 17. Dentre os sacerdotes só um votou contra o banimento: D. Ro-
mualdo Antônio de Seixas. 

O general J. de Abreu e Lima, ardente liberal e filho de uma ví-
tima do movimento de 1817, refere-se a es~a votação com profundo pesar: 
votou-se na Câmara o banimento do ex-imperado·r. "Monumento de 
eterna vergonha para um povo que devia a sua exis.tência política e a 
sua liberdade àquele mesmo que votava ao ostracismo" (55) • 

O projeto passou em 3.ª discussão a 28 de maio. 

ANTONIO MARIA DE MOURA34/5 

Encaminha à Mesa um requerimento pedindo ao Governo escla 
recimentos da lei em que se fundem para: 

(55) Ver: Compêndio de História da Brasil. Edição em um volume. Ric de J:i 
neiro. Lacmmert. s.d. p. 287. 
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34/6 

1) nomear juízes de direito para comarcas ainda não 
aprovadas definitivamente pela A'·sembléia Geral; 

2) c.fespachar juízes de direi Lo a bacharéis sem o ano de 
prática. 

30 de maio de 1831, t. 1, p. 79. 
N. &C. 

Trata-se da aplicação elo Código do Processo Penal, que deu nova 
estrutura à magistratura. Havia falta de bacharéis para os cargos criados 
e o Governo aproveitava os disponíveis. Ao chegar de Coimbra no iní-
cio da Regência, conta o conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira: 
'Meu pai foi apresentar-me ao ministro ela Justiça, Diogo Antônio 
Feijó, que nos recebeu muito bem e disse que de 60 lugares vagos na 
magistratura escolhesse qual me convies.se" (56). 

ANTôNIO MARIA DE MOURA 

Ao discutir-se o problema dos chamado·s direitos de estola, desde o 
dia 28 a 30 de maio, o padre Moura pediu adiamento. 

30 de maio de 1831, t. I, p. 79. 
N. &C. 

Projeto apresentado pelos deputados João Cândido de Deus e Silva, 
Manuel Alves Branco e A. P. da Costa Ferreira em 22 de maio: "Os 
direitos de estola que os párocos costumam receber de seus paroquianos 
pela administração dcs sacramentos e mais atos de seu ministério serão 
pagos pela taxa da constituição do bispado, na Província do Piauí, 
como se observa na Província do Maranhão, quando as funções paro-
quiais forem exercidas nas igrejas-matrizes". 

Em discussão· a 22 de maio (Anais II, 69). 
Os autores do projeto ele resolução referem-se às constituções pri-

meiras do arcebispado da Bahia, feitas pelo arcebispo D. Sebastião Mon-
teiro da Vide, em 1707, e estendidas a todo o Brasil (57). 

Os números 425 e seguintes regulam as benesses, primícias, e ofertas 
que cabem às Igrejas, "ainda que pagando o dizimo". 

"Ordenados que se guarde como costume de muitos anos introdt!-
zido neste nosso arcebispado, e que em ob!-lcrvância dele pague cada ca-
beça de casal 4 vinténs (80 réis), e cada pessoa solteira, sendo de co-
munhão, 2 vinténs (10 rfr:.) , e, sendo somente de confissão, um vintém 

(56) \'er: Memórias de 11m magistrado do lmfiério. São Paulo. Companhia Editora 
Nacional. 1913. Sfrie Hrasiliana. p. 112. 

(57) Cfr. Con.1tituições jnimeira.1 do Arcebisjiado da Bahia. Edição ele São Paulo, 
1853. 
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34/7 

le conhecença, a que vulgarmente se chama aleluia, por se pagar pela 
>áscoa da Ressurreição, e se pagará no tempo da desobrigação à Igreja 
)aroquial onde cada um receber os eclesiásticos fücramenws." 

Além disso recebiam os párocos as primícias e oblaçõe;:.. 
Por outro lado as constituições puniam severamente os sacerdotes 

:i_ue fizessem depender a concessão de coisas espirituais por dinheiro ou 
:oisa temporal. 

"Da simonia, como se deve proceder na denunciação e prova dela, 
já que os sacramentos ~e devem administrar por gratuita caridade." 

A confusão nestas constituições, dizem as mesmas constituições, tem 
g·erado "vários pleitos e sentenças cm juízo contraditório". 

As conhencenças e outros tributos foram várias vezes fixados em ta-
belas aprovadas pelo fü,tado. Em 1829 foram fixadas em resolução do 
Conselho Provincial confirmada pür decreto Imperial em 80 réis por 
pessoa cfe confissão (5ª) . 

"A cobrança dessa conhecença, como se fazia, por ocasiao de dew-
briga quaresmal, deu causa a que se acusasse de simoníaco o clero pa-
roquial, diz o mesmo autor (59). Para Pernambuco, o decreto n.0 689, de 
27 de julho de 1853 aprovou a tabela organizada pelo bÜ·po (6º) . 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Considera a permanência de 
1 

José Bonifácio como tutor incompatí-
vel com a paz pública. No ano de 1831, quando se tratou de eleger o 
tutor, o seu voto fora em favor de José Bonifácio. Agora, é de opinião 
que deve ser exonerado da tutela. 

O primeiro princípio político que existe invariavelmente 
em todas as circunstâncias é a existência do EHado. Portan-
to, em mais de um caso julgo estar o Governo autorizado a 
tomar medidas semelhantes a esta. 

3 de junho de 1834, t. I, p. 90. 
N.&C. 

O Pe. Venâncio invoca um vago e duvidoso principio de filosofia 
política para explicar a demissão· de José Bonifácio da tutela do Impe-
rador D. Pedro II. É o que se depreende da seqüência de sua inter-
venção: 

(58) Ver: Cônego R. TRINDADE: A arquidiocese de Mariana. São Paulo, 2.0 vol 
1929, p. 1005. 

(59) Cônego R. TRINDADE: op. cit. p. 989. 
(60) J. VILLELA DE CASTRO TAVARES: Compêndio de Direito Público Ecle-

siástico. Rio de Janeiro. Editora Carnicr. 3.ª edição, 1882. p. 171. 
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"A neces·sidade pública exigiu esta medida. E para eu aprovar, bastam 
os fatos ocorrido&, em que esse tutor tem figurado, ou de modo ativo ou 
passivo; e já ele outra vez disse que o Sr. José Bonifácio era conivente 
~om os rebeldes, e se não o era mostrava incapacidade para ocup:ll" este 
cargo. 

Daqui por diante, começa a batalha s·obrc a tutoria ou tutela de 
fosé Bonifacio. Este fora nomeado poT D. Pedro 1, junto com a abdi-
cação. O ato porém não era claro pois não se tratava de tutoria de 
órfãos, n:as de fi,ho <le pai ausente, não prevista na Constituição. 1\ 
Câmara pôs cm dúvida a nomeação, acabando porém por eleger José 
Bon'fáci:: tutor. Mas e&te era t-ímoso e só alegava como título a no-
meação de D . Pedro I. 

Ao ser José Bonifácio envolvido cm um motim restaurador, Feijó 
Jediu ao Parlamento sua destituição de tutor. A Câmara concedeu, mas 
) Senado negou por um voto. Feijó renunciou. Mais tarde, Aureliano 
Coutinho, sucessor de Araújo Viana, destituiu Jo&é Bonifácio por ato 
executivo, durante as férias da Câmara, para segurança nacional. O 
Parlamento aprovou o ato, escolhendo para tutor o velho marquês de 
ltanhaém. 

Na sessão de 5 de junho, o Pe. Ribeiro Bhering de&envolve e acen-
tua a tese do Pe. Resende (A nais, 1, 101) . 

34/8 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Acha que no ca~·o <lo Sr. José Bonifácio, muito se tem dito e pou-
co se tem provado. São necessárias provas reais, uma vez que os pe-
riódicos não merecem confiança. Não vota contra nem a favor da des-
tituição elo tutor, por falta de esclarecimentos sobre o assunto. 

Refutou o princípio de que as Câmaras Municipais reprei:ientassem 
a vontade do po,vo. Nero tinha ensopado as mãos no sangue de sua 
própria mãe, e todavia diferentes deputações <lo povo romano o tinham 
felicitad'o como o salvador ele Roma. Não aplicaria isto às Câmaras· Mu-
nicipais, mas que em rigor elas não pocliam exprimir a vontacle na-
cional, porque podiam ser iludidas ou coagidas pela força. Poder-se-ia 
dizer o mesmo das representações do povo português pelas Câmaras, em 
que elas faziam o juramento de fedeli<lade a D. Miguel. Entretanto 
logo que D. Pedro entrou em Lisboa as mesmas Câmaras enviaram-lhe 
felicitações clesclizendo~se e que o povo reputava D. Miguel como usur-
pador e que a~ representações e felicitações a eles dirigidas tinham sido 
extorquidas pelo terror. 

De tudo que ouvia ainda não pudera achar prova suficiente para 
votar pela resolução. 

9 de junho· de 1834, t. 1, p. ll 1-115. 
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34/9 

N.&C. 

Entre as muitas qualidades do Patriarca não estavam a prudência 
nem a humildade. O desprezo com que tratava os adversários e sua 
incontinência verbal, que escandalizavam os diplomatas, criaram-lhe ini-
migos gratuitos. D. Romuaklo revela um extraordinário bom senso 
colocando-se au dessus de la mêlée. 

VALÉRIO DE ALVARENGA FERREIRA 

Pronuncia-se a favor ela de~·tituição de José Bonifàcio da tutela de 
D. Pedro II, porque acha que tem obrigação como legislador de "p;ro-
curar a necessidade ou conveniência da lei". 

Reconhece que a resolução ia fazer percler o conceito do tutor, pelo 
qual pessoalmente nutria grancle simpatia, 

"[ ... ] poTque simpatizava com todos os homens literários e 
assim desejava ter ocasião de fazer a sua apologia, mas não 
na Câmara, porque esse homem, que tantos serviços tem pres-
tado, depois de ter firmaclo a sua glória em metais precio.sos, 
teve a sorte da estátu't de Nabucoclonoso·r, cujos pés eram de 
barro." 

9 de junho de 1834, t. I, p. 114. 

N. &C. 

A alusão um tanto equívoca e talvez maliciosa ao texto bíblico da 
estátua de Nabuco<lonosor permite ao Pe. Valério referir-se "à glória 
em metais preciosos" conquistada por José Bcnifácio que granjeara 
reputação internacional por seus. estudos ele geologia e petrografia (61). 

34/10 JOÃO BARUOSA CORDEIRO 

"Poderia votar pela remoção do tutor, desde que ela 
seja baseada em princípios salutares de justiça, 0i que não 
tem sido feito, porque até agora só têm apresentado argu-
mentos de fato e não de direito. 

(61) Ver a respeito, por exemplo, a erudita comur:icação apresentada ao Conselho 
Técnico da Confederação Nacional do Comércio, pelo Prof. CLYCON DE PAIVA: ]oSf 
Bonifácio, Geólogo. Carta Mensal. Rio de Janeiro, dezembro de l!J72. p. 17 e ss. 
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Embora se diga que a remoção era conseqüência do ba-
nimento, este era um ato emanado da s-oberania nacional, 
a suspensão era ato de um poder arbitrário, que invadia as 
atribuiçõe~ do Poder Legislalivo". 

9 de junho de 1834, t. I, p. 114. 
N.&C. 

Defende-se da acusação ele dirgiir um jornal republicano, chamado 
A Bússola. Mas este jornal simplesmente mostrava simpatia por alguns 
republicanos. Não quer aprovar um ato extralegal em que o Governo 
arrogou a si atribuições que lhe não pertencem. 

Como se vê, o Pe. Cordeiro considera válida a nomeação• de tutor 
feita por D. Pedro. Em conseqüência, a destituição seria uma arbitra. 
ricdatle, invasão dos poderes do pai de família. Os demais col1&ideram 
os poderes de tutur resultantes da eleição, cm virtude do n.0 IV, do arti-
go 14 da Com-tituição que rezava: "É da atribuição da Assembléia Ge-
ral [ ... ]; nomear tutor ao Imperador menor, caso seu pai não, o tenha 
[eito em testamento". Ora, D. Pedro I não tinha nomeado· tutor "cm 
testamento", mas por ato especial. Muitos deputados julgavam-se assim 
autorizados a destituir Jos<': Bonifácio e nomear outro tutor, sem vio-
lência ao pútrio poder. 

Aprovando o ato do Governo, a Câmara, em votação nominal, por 
57 votos contra 31, substituiu definitivamente José Bonifácio pelo mar-
quês úe llanhaém. 

34/11 ANTôNIO JOÃO DE LESSA 

Acha que os Srs. deputados deviam ser mais justos·, pois quando se 
trata de negócio.s de outras províncias, os deputados do Rio de Janeiro 
não se opõem com tanto afinco às medida~ que poderiam causar mais 
bem-estar às outras províncias. 

Os Srs. Deputados deviam lembrar-se que o Rio de Ja-
neiro não tinha Conselho Geral, para olhar pelos interesses 
peculiares da província, e que, aparecendo por casualidade 
uma proposta, como a da divisão da freguesia de S. José, 
eles deveriam olhar com maior atenção. A freguesia é muito 
extensa e o pároco deve levar o Santíss.imo Sacramento a seus 
fregueses, em grande distância, do que resultava, segundo o 
estilo, poder este ir só ele sege, o que era muitas vezes cm-toso 
a alguns fregueses, porque nem todos tinham meios para fa. 
zerem esta despes.a. Em razão· de tal dist<1ncia, muitas vezes, 
quando chegava o púroco, achava já os fregueses mortos. 

12 de junho ele 1834, t. l, p. 125. 
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N.&C. 

Em cada província havia um Conselho Geral, eletivo, cujas deli-
berações eram submetidas pelo presidente à aprovação final da Assem-
bléia Geral (Parlamento). A Província do Rio de Janeiro·, porém, não 
tinha presidente, nem Conselho Geral. Era administrada diretamente pelo 
minis-tro do Império. Só cm 12 de agosto de 1834, pelo Ato Adicional, 
dois meses após. este discurso, foi criada a administração da província, 
destacada da Corte. Nela não funcionou o Conselho Geral, porque este 
órgão fora extinto, em toda a nação, pelo Ato Adicional. A Assembléia 
Geral, então criada, tinha sede em Niterói. A cidade do Rio de Janeiro, 
a Corte, continuou sob a administração• direta do Governo Central e da 
Câmara Municipal. 

34/12 JOÃO CLfMACO DE ALVARENGA RANGEL 

Há uma l'acuna na lei e assim podem ser admitidas na 
Câmara pessoas com um, dois ou três votos; por isso mesmo 
é que a C.:âmara devia cumprir o que determina a lei, que 
é, não vindo os proprietários, viess·em os imediatos em votos. 

Nenhum deputado deve vir tomar assento sem que antes 
tenha recebido seu diploma. Se a Câmara começar a aceitar 
deputados sem diploma, logo começarão os abusos. 

14 de junho de 1831, t. l, p. l30. 

N.&C. 

Vigoravam ainda, quanto ao regime eleitoral, as. instruções de 26 de 
março de 1824. 

A eleição era em dois graus, votantes nas assembéias de paróquia 
e eleitores nos colégios eleitorais de distrito. O que o orador chama de 
''proprietários" s·ão os diplomados nas eleições finais. As pessoas que 
se seguissem em votos aos nomeados, seriam designadas suplentes. A estes 
mandavam as citadas instruções que se expediria um "diploma igual 
aos que se passaram aos deputados". Naturalmente, dada a vacância 
após a diplomação, a Câmara dos Deputados passou a convocar os no. 
mes constantes da lista final, sem que viessem munidos dos diplomas 
das juntas apuradoras, já dissolvidas. Alguns teriam obtido, neste se-
gundo escrutínio, um número pequeno de votos. As leis eleitorai~ que 
se seguiram alteraram 0 , sistema (62) • 

(62) Ver a respeito: EDGARD COSTA: A legislaçiio eleitoral brasileirn. Rio de 
Janeiro. Imprensa Nacional. 1964, p. 5. 
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34/13 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

A Assembléia Geral deve tomar parte, por ambas as 
Câmaras, nas. reformas. A Câmara d'os Deputados não é a 
única competente, porque quando a Constituição estabeleceu 
a iniciativa, muito expressamente quis que tudo o mais per-
tencesse à Assembléia Geral. Mesmo sendo a iniciativa pri-
vativa, todavia sua decisão é feita pela Assembléia Geral. 
Quando trata da sanção imperial a Constituição distingue 
claramente a sanção• e promulgação da lei sobre a reforma. 
bilidade e a simples promulgação da reforma. Por que não 
fez a mesma distinção quanto à participação do Senado? 

Disto se deduz que o direito de reforma compete a ambas 
as Câmaras. 

Não se impressiona com a falta de procuração do Senado. 

Ele é um corpo que depende da Câmara, segue-a em t<>-
das as convocações, adiamentos, prorrogações etc. 

Faz também um protesto. Não se opõe às reformas, porque julga-a~ 
um meio de prevenir talvez uma revolução. 

"As reformas devem ser o fruto da expenencia e da~ 

luzes de todos os legisladores; a nação• nos impõe imensa res-
pons.abilidade e quem sabe se mudando as fórmulas, não 
deixaremos existir os vícios que arruinam o corpo político? 
Se não for a educação, os costumes público'S, se não for ins· 
truindo o mesmo Governo que é a segunda moralidade d~ 
povos, se ele não tiver aquela força moral para fazer respei-
tar e observar as. leis, de que serviram nosso'S reforços? A lei 
fundamental do Estado não se pode tocar sem grande respei-
to; façamos as reformas, mas com o cunho da legalidade, 
com dignidade, sem nunca dar ocasião a dizer-se que ultra-
pass.amos a nossa competência." 

16 de junho de 1834, t. l, p. 139-140. 
N.&C. 

A questão era das mais complexas em matéria de Direito Público. 
A Constituição estabelecia que sua reforma se faria em duas etapas: 

na primeira votava-se uma lei ordinária, sem dúvida com concurso do 
Senado. A reforma definitiva seria votada, poorém, na legislatura se-
guinte, a fim de que os novamente eleitos trouxessem mandatos espe-
cíficos para a votação dos pontos indicados na lei votada anteriormente. 
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Ora, os senadores não eram renovado..-, em cada legislatura, já que eram 
vitalícios. Entendeu, assim, a maioria da Cf1mara, que bÓ ela dispunha 
de poderes com:.tituintes, ainda que limitados. O Senado não tomaria 
parte nesta votação definitiva. Assim se decidiu. E a Re~ência promul-
gou, sem sancionar, o texto votado pela Câmara. O Senado·, após longo 
debate, aceitou a interpretação da Câmara, resolvendo o impasse. 

O discurso de D. Romualdo foi um dos mais fundamentados em 
favor dos direitos do Senado, posto que ele fosse simples deputado. 
D. Romualdo foi logo contraditado pelo Pe. Custódio Dias, segundo 
o qual só os deputados. tinham poder constituinte (Anais, I, 144). 

34/14 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Foi lido' um ofício do ministro da Justiça encaminhando outro do 
bispo de São Paulo e mais papéis, relativos a uma representação do 
Conselho Geral da Província sobre a neces~.jtl'atle que há de ser dispen-
sada naquela diocese a lei do celibato clerical. O presidente encaminha 
à Comissão Eclesiástica. 

17 de junho de 1831, t. 1, p. 111. 
'N.&C. 

O Pe. Resende estava então no exercício ela presidência da Câmara. 
O debate acerca do celibato clerical foi tfos mais agitados. Em 3 

de setembro de 1827 o deputado Antônio Ferreira França apresentara o 
seguinte projeto: "Indico que o nosso clero seja casado· e que os frades 
e as freiras acabem entre nós." 

A indicação foi à Comissão EclesiáHica. A Comissão deu parecer 
contrário. Feijó foi, porém, voto vencido, favorável it indicação. Leu-o 
em 10 cfe outubro de 1827. A 9 de outubro ele 1828 Feijó oferecia à 
Assembléia um o·púsculo de sua autoria: Demonstraçiío da necessidade 
<la abolição do celibato clerical (63). Extraparlamcntai mente, cm artigos 
e panfletos sustentava ele terrível polêmiG1 com um erudito, Mons. Luís 
Gonçalves dos Santos, conhecido por Pe. Perereca, que publicou: O ce-
libato clerical e religio:5o defendhlo dos goljJe.'i da impiedade e da liber-
tinagem [... ] com um apêndice sobre o voto em separado do senhor 
deputado Feijó (64). 

A este folheto respondeu Feijó com uma resposta às parvoíces, absur-
rlos, impiedades e contradições qo Pe. Luís Gonçalves dos Santos (65). 
Respondeu ao Pe. Perereca com uma Réplica católica, também incluída 
na edição de Lisboa, acima citada. Ainda sobre o tema apareceram de-

(63) Publicado no Rio de Janeiro, 1828, 76 ps. 
(64) Publicado no Rio ele Janeiro cm 1827 e reimpresso cm Lbboa em 1830. 
(ú:.) Rio de Janeiro; 1827. 
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lenas de folhetos e artigos de um e outro lado. No parlamento, D. Ro-
m ualdo e o Pe. Marcos <le Sousa, (.lcpois bispo do Maranhão, enfren-
taram o chamado "padre casamenteiro", como ficou sendo chamado o 
futuro regente. 

Não mais se tratou do celibato, ainda que Feijó prossegui~:.se cm 
sua campanha contra o clero estrangeiro e os regulares. Em 183'1, po-
rc'.m, a questão se reabriu noutra frente. No Conselho Geral d'a Provín-
cia de São Paulo, de que também fazia parte (não havia incompatibi-
lidade entre a represcntaçfto local e geral), fez l•eijó uma proposição: 
"O bispo· cm sua diocese tem o me~mo poder que o Papa em tolla a 
Igreja. Ora, o Papa dispensa leis disciplinares. Logo, o bispo pode dis-
pensar o celibato em sua diocese". É esta proposição que foi remetida 
à Câmara. O representante da Santa Sé, alarmado, consultou o Governo 
brasileiro sobre o que havia a respeito (6<•). 

Em 30/G o deputado Álvares Machado pediu urgência à Comissão 
Ecles·iástica. José Bento Leite Ferreira de Melo esclarece que o caso 
está estudado com a maior atenção. 

Em 7 de julho de 183'1, foi lido um ofício do arcebispo da Bahia 
acompanhando a sua resposta constante de impresso anexo wbre a dis-
pensa da ki sobre o celib;tto clerical no bispado de São Paulo, pedida 
pelo Conselho Geral ao prelado daquela diocese e todos os papéis. re-
lati vcs ao a~sun to (67) • 

A 2G de julho, o Pe. João de Santa füírbara leu o parecer da Co-
missão Eclesiástica subscrito por ele e pelos. deputados Pe. José Bento 
Leite l'errcira de Melo e Pc. Lourenço Marcondes de Sá. É uma longa 
peça, ccmpreendendo sete colunas dos Anais, 11, l<H-147. Combate a 
rcpresenLação do arcebispo da Bahia e, cm princípio, ~·ustenta que o 
celibato não faz parte do culto católico, como se vê da prática dos 
armênios que fazem parte da Igreja Romana. A Comissão é contrária 
aos seminários "onde a mocidade prevenilla a favor d'e uma profissão 
para c1ue talvez não tenha vocação, liga-se ainda na flor do:-:. anos com 
encargos que depois se lhe wrnam insurponáveis. Os primeiros séculos 
do cristianismo desconheceram semelhante instituição". E adiante: "A 
Comissão· está convencida que nem os interesses da lgreja requerem que 
a sua disciplina não sofra cfü·cussflo nem a liberdade de consciência, re-
conhecida e proclamada no Brasil, consente que o Governo imponha si-
lêncio a esta controvérsia, nem deixe de garantir este direito sagrado, 
a fim de que qualquer bispo· faça o que entender justo, sem temer 
ameaça~'. e guiado pelos di tarnes da sua consciência. A religião ama tanto 
:i liberdade como o gênero humano". 

(66) Ver a re'fleito: Cônego LlJ!S CASTANHO DE ALMEIDA: O Sacerdote Diogo 
Antônio Feijó. Petrópolis. Editora YO?cs. 1951, p. 78. 

(67) Ver D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS: Obras completas, G vols. 1839-58. 
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Conclui o parecer que "não tendo o Conselho Geral requericlo coisa 
alguma ao poder temporal, mas só instado com o bispo diocesano para 
a dispensa de uma condição que o~· cânones julgam necessária ao padre 
para o exercício do seu ministério, objeto incontestavelmente de sua pri-
vativa competência, não tendo o Governo indicado medida alguma sobre 
está matéria, nem julganc.fo a Comissão ser ainda necessária a intervenção 
do Poder Legislativo; é ele parecer que sejam reenviados todos os papéis 
ao minis.tro, para que este signifique ao bispo que o consulta que, 
sendo o objeto requerido inteiramente eclesiástico, a ele compete de-
cidir, à vista das razões que lhe devem ser melhor conhecidas e pelos 
princípios de jurisprudência eclesiástica. Pre~·supõe porém a Comissão, 
segundo as idéia& luminosas que dirigem a administração do Império 
que seja qual for a deliberação do bispo para se efetuar esta represen-
tação do Conselho Geral, o Governo jamais consentirá que por um tal 
motivo sofra o bispo a menor perseguição e que dará todas as provi-
dências que as leis ordenam para a intolerância não perturbar a tran-
qüilidade pública. 

A Comissão julga tanto mais necessária aqui esta reflexão, quanto 
se descobre, da parte do dioce~·ano, temor, e da parte do metropoli-
tano, ameaças." 

34/15 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 
' 

A favor de conceder pensão à viúva D. Eufrásia Joaquina de Figuei-
redo., pois há anos que seu marido, morreu, ficando expoi>ta à miséria, 
porque sendo de idade já avançada, sem meio algum de subsistência. 
só vivia elo ordenado que tinha de seu defunto marido empregado na 
Intendência de Vila do Príncipe. O parecer pede para ela 200$000, o 
que acha pouco. Não concorda em que se espere o orçamento• quando 
se têm votado pensões quatro vezes maiores. 

19 ele junho ele 1834, t. I, p. 155. 
N. &:C. 

Vila do Príncipe é a cidade elo Sçrro, em Mina& Gerais. As Inten-
dências eram cargos ao mesmo tempo· fiscais e judiciais da região mi-
neira. Os intendentes arrecadavam os quintos e julgavam as coisa& da 
Fazenda. Tinham jurisdição contenciqsa no distrito diamantino (68). 

No arraial do Tejuco, hoje Diamantina, havia um intendente da 
extração elos. diamantes, que tinha como ordenado, pago pela Fazenda 

(63) Ver: JOÃO JOSf. TEIXEIRA COELHO: luslruções parn o Governo da Capi-
tania das Minas Gerni.1, 1780. Publicalla_~ 114 lfr11ista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro. Tomo XV, 1852, p. 255. 
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Real, 3:200$000 anuais, e 93$000 de propinas, por ocasião do nasci-
mento, falecimento e casmnento d'e pessoas reais. A pensão foi aprovada, 
com apoio do Pe. Paulo- de Mendonça. 

34/16 JOÃO CLíMACO DE ALVARENGA RANGEL 

Sobre a lei do recrutamento. Discussão elo art. 2.0 : 

"Serão com.critos para o serviço do Exército tmlos os ci-
dadãos ingênuo5 que tiverem entrado nas idades de 20, 19 e 
18 anos; estes serão distribuhks em l.ª, 2.ª e 3.ª classe, ~e

gundo a ordem das idades, procedendo de maior para menor, 
e em cada uma delas numermlas por sorteamento. :Ficam po-
rém isentos d'a conscrição: l) O filho único varão de pais 
pobres, vivendo honestamente cm companhia cios mesmos, 011 

a cujo cargo esteja a manutenção da família 2) O indivíduo 
que por algum defeito ffoico ou compleição enferma for ma-
nifestamente impróprio para o serviço militar. 3) O indi-
víduo que mostrar ter tido j;'1 dois irmãos conscritos, tendo 
um deles entrado no serviço do Exército". 

Pensa o Pe. Alvarenga Rangel <]UC nfío se inclinaria ao projeto se 
a nação estivesse em estado ele fazer engajamento, com os quais nfío se 
ofendem ;is liberdades dos cidadãos. 

O meio proposto era o melhor, sendo o que menos pe-
sava sobre a liberdade e igualdade dos. cidaclãos, obstando <~' 

abusos do antigo modo de recrutar. O sorteio tira o arbitrá-
rio ao Governo.. 

É verdade que os rico.s podiam cl'ar outro para servir 
por si. Isto diminui a igualdade, mas não deixa de recair 
certo pew sobre os que contribuem com dinheiro para <·on-
tratar o substituto·. Isto era melhor do que ficarem livres 
recaindo todo o peso. sobre a classe indigente. 

Se houver outro modo d'e conciliar a igualdade e liberdade, refor-
maria seu voto. Foi testemunha de muitos abusos no recrutamento e 
quer melhorá-lo. 

19 de junho de 1834, t. J, p. 156. 
N.&:C. 

A lei marca um progresso na forma de recrutamento. A concessfio 
feita aos ricos, a exemplo de outros paíseo:·, ele darem um suhstitutíJ, 
ass<:gurava, porém, um privilégio odioso, que se manteve até depois da 
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Guena do Paraguai. Note-se que se o substituto fosse um escravo ficaria 
ij;so facto liberto. As classes abastadas pertenciam em geral ao corpo 
dc oh:i:1is de milícias, corpo de >.egunda linha, que na Regência passou 
a constiwir a Guarda Nacional. Poucos ricos ingressavam no Exército, 
mesmo como oficiais, muito menos cerno soldado,., O Exército, desde 
então, é uma expressão da classe média, e não das classel:J superiores. 

31/17 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Deixando a presidência, desce ao plen;írio para impugnar o art. 4.º 
do projeto de recrutamento, fixando o início da alistamento em 25 de 
março, a cargo dol:J juízes de paz de cada distrito e por oficiais de linha 
e da Guarda Nacional. "O artigo é inexeqüívcl" diz o oraúor, "e con-
cebido de modo que vai onerar muita gente". Propõe a volta à Co-
missão para redigi-lo de modo mais "adot{1vel" ao Brasil. 

Era melhor fazer poucas leis, do que muitas que não se executam. 
Apresenta emenda: 

"Em lugar de 25 de março, diga-se: no dia que o Go-
verno <la Corte e os presidentes nas províncias deter~1Ji
narem [... ]" 

A Assembléia Geral devia ocupar-se de decretar somen-
te a força e ba~·cs cio rccrup1mento, deixando tudo mais ao 
arbítrio das Assembléias Provinciais, que deviam determinar 
o modo prático de fazer a ccmcrição. 

Propõe a~·sim a seguinte emenda: 

"Para que a lei marque as bases gerais da conscrição e o 
modo prático fique a arbítrio das As~·embléias Provinciais." 

Era preciso levar em conta as circunstâncias. Em certa& províncias 
podia haver homens de certa idade em mai& abundância. 

"Em todas havia gente guerreira, quando as circunstân-
cias públicas mostram não haver província <..m que não haja 
ânimo militar. " 

Era a favor de não se fixar o prazo de 4 anos, podendo-se exigir 
tempo diferente conforme a arma. 

21 de junho· de 1834, t. I, p. 161-163-164. 
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N.&C. 

O Ato Adicional não atribuiria à As·sembléia Provincial qualquer 
interferência no recrutamento militar. O Pc. Custódio Dias também 
considera cheia de defeitos uma lei que queria "que todos fos~·em cons-
critos a torto e a direito" (Anais, I, 164). 

34/18 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra a equiparação das províncias; daqui nasceu a idéia de 
marcar o número de deputados provinciais. As diferenças entre as pro-
vfncias eram visíveis. Nenhuma deveria ser obrigada a um exccssú de 
despesa. 

"Fique a algumas províncias o direito de dizer que não 
querem entrar na reforma, mas sim ficar na categoria em 
que têm estado, recebenclo do Governo central os socorros que 
até agora têm recebido. 

A Assembléia Geral não deve marcar que tais e tais pro-
víncias tenham tantos deputados." 

Apresenta uma emenda: 

"As Assembléias Provinciais terão o duplo dos deputados 
que respectivamente derem par;i a Assembléia Geral, porém 
nunca menos de treze, exceto na Câmara dos Senadores, quan-
do por suas leis orgânicas tiverem duas Câmaras, o que lhe 
fica inteiramente livre." 

Respondendo aos que cbjctaram contra a emenda, sustenta que se 
a Câ.'llara não reformasse a Constituição, nem por isso infringia a lei, 
pois que não havia essa obrigação. Não se deveria obrigar as províncias 
a aceitarem benefícios que elas não queriam. Cumpria não adotar uni-
formidade para tudo. 

"Insiste em que, guardando-se a fisionomia da nossa 
monarquia, tudo o mais se deixaria livre às províncias". 

"Devia-se buscar a unidade úo fim, a dignidade da na· 
ção; porém os meios deviam ser tão diversos quantas são as 
circunstâncias da localidade" . 

25 ele junho de 1834, t. I, p. 173·175. 
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N.&C. 

O pensamento um tanto ccnfuso do Pe. Resende parece aproximar-
se de um federalismo não confe~-sado. Aliás o orador argumenta com o 
exemplo dos Estados Unidos. 

34/19 JOÃO CLíMACO DE ALVARENGA RANGEL 

Muito desejava que as províncias gozassem do maior grau de li-
berdade e que as Assembléias Provinciais fizessem o que mais lhes con-
viesse para o melhoramento das suas província&. Não podia deixar de 
reconhecer contudo quanto esta amplitude era incompatível com o es-
tado da nação, no referente ao direito que o projeto pretendia conceder 
às províncias de elegerem quantos deputados achassem conveniente. 

"Não estamos no caso dos Estados Unidos para se dizer 
que as províncias se regulem segundo a sua riqueza [... ] As 
províncias mais ricas deviam economizar alguma coisa para 
suprirem as outras mais pobres." 

1:: impraticável permitir que algumas províncias não aplicassem a 
reforma. 

N.&C. 

O Pe. Alvarenga Rangel argumentava principalmente contra uma 
emenda apresentada pelo Pe. Brito Guerra que deixava ao arbítrio das 
províncias o número dos respectivos d'eputados (Anais, II, 173-183). 

O Ato Adicional fixou o número P.e deputado& provinciais para cada 
província, como ficou dito. 

34/20 JOÃO BARBOSA CORDEIRO 

Apresenta o seguinte projeto: 

"A Assembléia Geral decreta: 
Art. I.0 - Enquanto durar a dívida interna e externa da 

nação brasileira, todo o cidadão ou estrangeiro que receber 
dos cofres públicos, seja debaixo' de que título for, maior 
quantia de 2. 000$000, cederá o excesso dela, principiando o 
desconto proporcional do primeiro pagamento em diante, até 
ser amortizado o empenho da nação. 
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Art. 2.0 - O Gc·verno dar;í a quem em virtude desta lei 
se descontar o excedente ele 2. 000$000, um padrão ele dívida 
no princípio de cada ano, para ;\ vis.ta dele, quanclo as cir-
cunstâncias da Fazenda Pública melhorarem, ser inclenizado, 
como for de justiça e parecer ao Corpo Legislativo. 

Art. 3.0 - A presente lei não diz respeito à dotação do 
Imperador e à da Imperial Família. 

Art. 4.0 - Ficarão igualmente isentos desta lei um diplo-
mata na Europa e os que forem precisos, nas Repúblicas da 
América. 

Art. 5.0 - Ficam derrogadas todas as leis e disposições 
em contrário". 

28 de junho de 1834, t. I, p. 19~. 
N.&C. 

Padrão de dívida é o termo antigo; corres.ponde às apólices da dí-
vida pública. 

O projeto não foi aprovado. 

34/21 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Vota a favor do requerimento do deputado Jo-sé Alcibíades Car. 
neiro pedindo que se leve cm consideração a denúncia da Sociedade 
Federal Fluminense pedindo exame da adminis.tração passada (1.0 Rei-
nado) e o abuso da nomeação para o Senado de indivíduos. que não obti-
veram vntos. pelas respectivas províncias (Alagoas e Goiás). 

28 de junho de 1834, t. I, p. 193. 
N.&C. 

Os exaltados impugnavam a nomeação para o Senado, por D. Pe-
dro 1, de candidatos incluíclc·s na lista das eleições como suplentes, cm 
face elo aproveitamento dos eleitos. como senadores de outras províncias 
em cujas listas também figuravam. Eram exatamente os mais chegados 
ao primeiro Imperador e haviam votado contra o seu banimento e con-
tra a destituição ele José Bonifácio como tutor. Daí a má vontade. 

Di~-cussão em 30 de junho. V;írios oradores consideram a questão 
vencida. A Câmara também teve eleições irregulares e não admitiria 
que o Senado interferisse nos reconhecimentos de deputados. A l.° de 
julho, o Pe. Bhering requer audiência de Constituição. Não pensa que 
se poderia anular a nomeação do& senadores, mas punir os que infrin-
giram a lei. 

Voto obviamente cnntraditúrio. Se as nomeações ele senadores não 
eram nulas, como não levar cm conta seus votos? O marquês de Jacare-
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pagu;í, Fr<mci~·-co Maria Gordilho Veloso de Barbuda, fora nomeado 
senador por Goiás cm 22 de janeiro de 1826. A fü·ta tríplice de eleição, 
para escolha do Imperador, tivera dois nomes escolhidos por outras pro-
víncia5. Fora completada com os suplentes, votados imediatamente após 
os componentes da lista. Entre estes entrou Barbuda, escolhido senador. 
O processo, não previsto em lei, levantou protestos. Em 1834 este e 
mais dois escolhidos pelo mesmo processo já haviam tomado parte du-
rante oito anos nas deliberações do Senado_ Declarar as nomeações nulas 
seria pôr em dúvida todas as votações até então, coisa que o orador 
declara não pretender, mas no fim do voto dá a entender que pratica-
mente é o que deseja (69). 

Em 7 de julho, o Pe. Bhering insiste por uma Comissão Especial 
para examinar a representação da Sociedade Federal Fluminense para 
fazer cessar o abuso de continuarem em função senadores não legalmente 
eleitos, bem como as representações so·bre as eleições em Goiás e Ala-
goas. A primeira parte do requerimento s-0bre os senadores foi apro-
vada por G5 votos. A segunda sobre as eleições de Goiás e Alagoas foi 
rejeitada (A nnis, II, 37). Costa Ferreira lembra que há um parecer da 
Comissão ele Constituição mandando os ministros que referendaram as 
cartas daqueles senadores. Deve ser votado. 

Em 8 de julho, Antônio Pedro Costa Ferreira pede que entre na 
ordem do dia o parecer que eles estão recebendo, para pagar pensões. A 
morte do marquês ele Jacarcpaguá, Fraµcisco Maria Veloso de Barbuda, 
a 2 de maio de 1836, encerrou a questão. 

31/22 JOÃO CLfMACO DE ALVARENGA RANGEL 

Discussão do art. 10 do Ato Adicional, o mais importante, o que 
enumera a competência das Assembléias Provinciais. O Pe. Clímaco 
defende a idéia de, em vez de enumerar os caso!Y de competência, dar-
lhes o direito de fazer as leis em geral, determinando as exceções, exa-
tamente o contrário do projeto. 

É contra, por exemplo, a entrega dos cursos superiores à!Y províncias. 
Estes E-ão de interesse nacional. 

2 àe julho de 1834, t. II, p. 15. 
N.&C. 

A proposta aparece imbuída de espírito federalista, querendo deixar 
a cada província a organização de sua Assembléia. 

(69) Ver a respeito: CARLOS F. DE SOUSA FERNANDES: O Senado Brasileiro 
Rio de Janeiro, 1912. 
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34/23 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Propõe que as atribuições das As;..clllbléias sejam as 111c;111;1~ <pie 
eram atribuídas aos Conselhos Provinciais na Constituiç:io do l111pi':rio, 
com a declaração de que não dependiam mais tl'c aprova(10 li11:il 1wL1 
Assembléia Geral. Evita-se o perigo de alguma atribuição da As~m
bléia escapar num artigo enumerativo. É melhor dizer ciue a ela com-
pete amplamente o que competia aos antigos Conselhos. Se houver ex-
cesso, serà contido; poderá ser vetlado por uma lei da Assembléia Geral. 
É ÍE·SO melhor do que diminuir a autonomia úas províncias. Envia uma 
emenda nes~e sentido. 

2 de julho de 1834, t. II, p. 15 e l1J. 
N.&:C. : ' 1 1 

O art. 81 da Constituição de 1821 dizia simplesmente: "fü·tes C<m-
selhos terão por principal objeto propor, discutir e deliberar síJl>re o~ 

negócios mais interessantes das suas província.~; formando projetos pe-
culiares e acomodados às mas localidades e urgências". 

Pelo art. 85 eram remetidos os atos dos Conselhos à As~C'mf,J(·ia 

Geral, para ~·erem prepostos como projeto-de-lei com uma únic:a dis-
cussão. O Pe. Venâncio era, pois, igualmente de tendência fcckralist.a, 
tendência que explícita melhor na sessão seguinte, mostrandfJ qw: o 
projeto era menos liberal cio que a Constituiçfw, salvo o recun:.o 11 
A<sembléia Geral. 

Sustenta que os poderes das Assembléias deviam ~,,cr ao mc11ris tão 
amplos quanto os dos Conselhos; que "a Comissão mostrava um ptinico 
terror a respeito da liberdade individual e soltava <le todos as TTl:ÍfJS Í .. ."j 
a respeito dr) direito de propriedade. Deu uma h'l'andc arnplitudr; i1~ 
A~·sembléias Provinciais a respeito cia propriedade e nada quis a respc:íto 
dos indivíduos livres, que ,.cguramente 11ão são cios mais cxp<i'>lfJ~, pr;r-
que as Assembléias não se ab~lan(;ariam t:io facilmente a infri11v,ir a li-
berdade inclivicl'ual tão fortcrncnle garantida pela Co11stituÍ(:io." 

Impugna a idéia de marcar a quota que cada provínr:ía clc:via dar 
para as dc,pcsas gerais. Idéia ilusória: 

"Suponha-se, disse, o que não é provável, que certo espíritc, do 
ciúme e rivalidade, ou de provincialismo dominava na maioria ele: uma 
Assembléia P1ovincial, e que se não remetia a quota; o que faria o 
Governo central? Ele tem despesas certas e peremptôrias, e neccs~Íla 
que andem prontos os meios de as satisfazer; as províncias c:rarn des-
cuidadas cm remeter as c1 uota~: de que recursos lanc;aría rufio '' Co. 
verno? Faria marchar uma forr.;a de mar e terra, para cmprazar <~ cmliar. 
car as rendas provinciais?" 

O Pe. Rc'.~:<'.nde aparece como dcfen~or da propriedade'. i11divicfu;d 
porque para ele "cmpianto a viela seja o primeiro hem, os 1111:i<r; di: 
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co:nodamente viver estão a jJar quase da vida". Em longo discurso argu-
mentou, em seguida, com diversos exemplos de distribuição de renda.<, 
gerais e locais no México e nos Estados Unidos (Anais, II. 24). 

:H/24 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Não se deve temer a entrega do poder de legislar i1s A$sembléias. 
O povo se governou melhor sem o Imperador do que com ele. Quando 
D. Pedro I foi ao Sul, para a Guerra da Cisplatina, o Poder ficou en~ 
treguc aos ministros "e mesmo a ministras" (sic). Não há perigo de es--
tabelecennos a federação. Houve este risco na dissolução da Constituinte 
e no Sete de Abril. Mas. podem-se dar passos seguros dentro do regime 
da Constituição. "Quem tem dirigido os brasileiros é sua moral sus-
tentada pela Prorvidência". Sustentará o nexo que liga as províncias. 
Este vínculo é forte. Os baiano& não teriam hoje o seu porto se as forças 
unidas do Império não o libertassem cfe Madeira. "Não é compatível 
com a ilustração dos baianos resistir, e menos negar a gratidão generosa 
aos que com sua vida, fazenda e honra prestaram-lhe vitorioso socorro". 

Atribuir às Assembléias resolver seus problemas internos não dissol-
ve o vínculo salutar. Vota pelo artigo. 

4 de julho de 1834, t. II, p. 29. 

N.&C. 

Trata-se do art. 10 do projeto ele reformas constitucionais, artigo 
que fixava as atribuições das Assembléias Provinciais (Anais.. II, 13-14). 

A discussão ia tomando um desagradável tom de rivalidade entre as 
províncias. O artigo foi aprovado çom várias emendas na sessão de 5 
de julho (Anais, II, 34) . 

34/25 .JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Não compreende que se conceqa às Assembléias. Provinciais a pro-
priedade dos terrenos. 

Concede o direitoo de suspender e demitir os magistrados, que se têm 
excedido, mas ao Governo geral devia caber esta salvaguarda. 

Pronuncia-se ainda contra o Governo tirânico e a favor da Regência: 

"Um governo tirânico como os antigos, e traidor-, teria 
muitos meios ele oprimir as províncias, mas ainda mesmo no 
tempo desse governo q11e no& atrazou." 
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Vota contra a emenda que dá às Assembléias Provinciais o din:ífo 
de contrair empréstimos, porque: 

"Os empréstimos entre nó~; t{~m cusLa<lo mmto ;, 11;11,;ío, 
não só pelos meios como têm sido contraídos, ma~ ;1ÍtHh pda 
incapacidade dos agentes de sua negociação." 

7 de julho de 1834, t. n, p. 38-3!1. 

N.&C. 

Discutia-s·e o art. 11, do mesmo projeto que explicitava outras attí, 
buições das Assembléias Provinciais (Anais, II, 34). 

O horror aos empréstimos estrangeiro~ é uma constante do nacio-
nalismo, cultivado pelos Andradas, a cujo clã político pt:rtcncía o Pc. 
José Custódio Dias. 

M/26 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Impugna o art. 12 do projeto. A Comissão invci-;tíra as Asscmf,Jí:ia!! 
não só de poderes legislativos, mas dava-lhes faculd'adcs que não dcv('m 
ser da sua competência. As A~·sembl1~ias não podem dclibcrnt M.hTC ím· 
postos de importação e tratados externos, porque são dísposíçõr:!l c:ow.ti-
tucionais. A Câmara não estava autorizada nem para diminuir as atri-
buições do Ccnselho Geral nem para as aumentar, pois a lei ítUlorizatíva 
d'a reforma permitia converter o~ Conselhos Gerais cm As<.(:mblf'.Í;1~; Le-
gi,IatiYas dentro do círculo do art. 81. O que se devia era autorizar 
as As5embl0ias a dec:idir as coisas de seu int.c.:rcsse. Mas 11e a Ci"1rnara 
dava a e'»as As~emhléías o dírt:i to de dei íbr.:rar sobre ímpostn<) d1: Ímp(1r· 
tação, amp! ?~va.,e o art. 81, pr:'ís elas invadiriam tnat(:tia5 de ÍnlcH:',<;C 
geral. Comidera•·a a reforma nes~ p1mto ;111tícon~títucío11al. 

8 <le julho de 1831, t.. 11, p. 11i, 

N.&C. 

O antigo <1uasc fcderalfata asM1stava.iic com ois CXWfisos auto111Jrní~rn~. 

O art. 12 é o M=!,'11Ínte: "As As!K:mhléíaii Prcwíndafa não p()dtrfo 
legislar scbre ímpoc,to~ de importação nem ~obre objeto§ não f<Hflf>It'Nl-

didos nos doí~ precc<kntes artígos." 
O art. 81 d;1 ConMítuíção díz: "fatt~ Comdho~ t.etiío pm J>rincip~d 

objeto propor, dfr.urtit e (fdíhn;ir <;Ohre o~ rwgl1d11<; trwh itttt·rr·~~;,n•f·o, 
da<; ~r1;r~ prr.víncí;1s.; formawfr, ptojero,, peculíatc<i:, {' ;ic-onwdar,õ~·, :,, ;;ui•'> 
localicfadt~ e urgí:ncia~. A atgurnentm}lo do 1'c, Rc.:;urdc, exprl' ~"' ~·rn 
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três intervenções sucessivas, é bastante confusa, como o nota Bernardo 
Pereira de Vasconcelos, membro da Comissão que preparara o projeto, 
contra o qual argumenta o Pe. Resende. O art. 12, com efeito, excluía 
das atribuições das Assembléias a legislação sobre impostos cfe impor-
tação. 

34/27 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Apresenta a emenda: 

"Estes presidentes serão nomeados pelo Imperador, sobre 
lista tríplice organizada pelas Assembléias Provinciais." 

9 de julho de 1834, t. II, p. 58. 
N.&C. 

A emenda vinha um tanto fora de propósito, pois se discutia o arti-
go 22 do projeto de reformas, que fixava as atribuições dos presidentes 
déls províncias e não a forma ele sua nomeação. O Pe. Resende impugna 
assim a emenda (Anais, II, 59) , que o Pe. Fernandes da Silveira volta 
a defender: 

Sua emenda não coarcta a autoridade do Imperador, apenas, tendo 
o mesmo que ouvir o seu Conselho fie Estado, melhor era que ouvisse 
a Assembléia Provincial para melhor acertar. Sua emenda funda-se no 
interesse geral. Passando o projeto como está, os presidentes não são 
mais que os antigos capitães-generais. Se os presidentes representam os 
interesses das províncias, e dos poderes centrais, é jus.to que as províncias 
intervenham nessa escolha. 

Esta idéia da lista tríplice para a presidência das províncias vai 
reaparecer no plano de reforma do Congresso Liberal em 1889, antes 
de assumir o Governo o visconde de Ouro Preto (7º) . 

34/28 VENÂNCIO HENRIQPES DE RESENDE 

Por descargo de consciência, deve explicar par que não quer sub-
meter à Câmara certas emendas. A Casa votou a 12 de outubro de 1832 
a lei prévia, enumerando O!i artigos reformáveis da Constituição. Entre 
eles não está o relativo à nomeação dos presidentes das províncias. Sua 
opinião pessoal é que não só este, como outros deveriam ser respon-
sáveis. Mas, como Presidente da Casa, deve cumprir a lei. A maneira 

(70) Ver: AFONSO CELSO: O Visconde de Ouro Preto. Excertos Biográficos, 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Tomo 103, 1928, p. 49. 
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de sancionar as leis provinciais nada tem que ver com a forma de no-
meação dos presidentes. 

Se se quer impugnar o título de um Senador porque se 
pretende que não figurou na lista tríplice, como se pretende 
que estabelecer uma lista tríplice para presidentes não atinge 
a liberdade do chefe da nação? Não se poderão apresentar 
três nomes que ele não julgue dignos de sua confiança? 

Toda a Constituição é reformável. Mas a Câmara e o Senado limi· 
taram, pela lei de 1832, os pontos em debate. 

11 de julho de 1834, t. II, p. 69. 
N.&C. 

Discurso irrefutável. Venâncio Henriques despiu-se de sua formação 
de liberal exaltado e atuou como um magistrado Presidente da Câmara. 

34/29 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Não quer apenas defender sua emenda, mas responder ao ilustre 
deputado. 

Contra muitos dos presidentes nomeados pelo Governo central 
vieram representações e é provável 

"que o povo não queira consentir que um homem que não 
goze de sua confiança continue a governá-lo." 

Embora não acredite que o deputado quisesse "lançar-lhe o odioso", 
não entende por que trouxe à discussão o casamento <los padres. E 

"se ele julga que é um mal o si&tema representativo, se acha 
que ele não é bom, o ilustre deputado pode seguir outro." 

Os presidentes devem vir propostos pelas Assembléias Provinciais 
mais habilitados para conhecer os homens capazes. para o Governo pro-
vincial. 

11 de julho de 1834, t. II, p. 69. 
N.&C. 

Está refutando o Pe. Henriques de Resende que o precedera. De 
fato, na sessão de 17 de junho o Pe. Resende, na Presidência da Câ-
mara, julgara que o projeto sobre casamento dos padres apresentado 
pelo Conselho Geral da Província de São Paulo devia ser objeto de 
deliberação. 
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34/30 JOÃO CLfMACO DE ALVARENGA RANGEL 

Não aceitava a idéia do presidente provincial poder dissolver as 
Assembléias. .Julgava, além clisrn, que os pre~ddentes não deveriam ser 
escolhidos em listas tríplices, porque todo o equilíbrio social cairia com 
fato. 

11 de julho de 1834, t. II, p. 70. 
N.&C. 

Rangel, ao contrário dos outros, achava sal'utar a neutralidade do 
presidente da província. O art. 22 do Ato não deu ao presidente o di-
reito de disso!ução. 

A escolha do presidente coube ao Governo Imperial, livremente. 

31/31 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discussão do Ato Adicional na parte referente à composição da Re-
gência. Cornélio Ferreira França propõe que o regente seja eleito por 
quatro anos; o Pe. Resende defende o regente permanente. "A base 
do sis-tcma é a perpetuidade. " 

A idéia da Regência tinha ligação com o princípio monárquico. 

U de julho de 1834, t. II, p. 81. 
N.&C. 

Cornélio Ferreira França respondeu no dia seguinte, alegando que 
a expressão permanente refere-se à instituição e não à pessoa. O Pe. 
João Clímaco defende a tese de Ferreira França com o argumento de 
que a Câmara podia 0<rganizar a Regência conforme entendesse melhor. 
A tese veio a ser vencedora (Anais, II, 82). O mesmo Pe. Jo·ão Clímaco 
defende também a tese da Regência por apenas 4 anos, que foi também 
aprovada, apesar da oposição do Pe. Bhering (Anais, II, 86) e do Pe. Re-
o-ende (Anais, II, 87), "enfeitiçado pelo figurino americano" (71). 

34/32 ANTôNIO JOSÉ RIJmIRO BHERING 

Queria uma reformulação na Regência. O que fora estabelecido 
era um triunvirato, mas na realidade só dois governavam e, se nã0, se 
tomasse cuidado, em breve seria um. A Constituição não esclarecia como 
5ubstituir o que saiu. 

(7!) OTÁ\'10 TARQÜf:"{IO DE SOUSA: Bernardo Pereira de Vasconcelos. Rio 
de J<:.neiro, Editora José Olympio. 1957, p. 158, em História dos Fundadores do im-
pério, \'oi. V. 
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A Regência temporária dava ótimo resultado nos Estados Unidos 
[sir.] "mas nem tudo que lá se fazia poderia acomodar-se ao nosso país.". 
Prefere o regente permanente, mais de acordo com a lei de 1832. 

14 de julho de 1834, t. II, p. 82-86. 
N.&C. 

O Ato Adicional, art. 26, adotou o regente único, eleito pelos elei-
tores e não pelo Parlamento, por quatro anos. 

Trata-se de evidente confusão do orador ao referir-se à Regência nos 
Estados Unidos, onde obviamente nunca houve Regência. O triunvirato 
a que se refere era Regência Trina até a maioridade do Imperador, elei-
ta pelo Parlamento. O caso foi que de fato alguns regentes se afas-
taram, acabando a Regência na mão de um só. 

31/33 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discm-são do Ato Adicional. Eleição do regente. Pede que seja 
e~darecida a expressão brasileiro nato. Os brasileiros não nascidos no 
Bras.il não podem deixar de ter os direitos garantidos pela Constituição, 
art. 6.0 § 4.0 , que se refere aos residentes no Brasil na época em que se 
proclamou a Independência. 

15 de julho de 1834, t. II, p. 90. 
N.&C. 

O Pe. Resende tem razão. Homens como Vergueiro, nascidos cm 
Portugal, não podiam deixar ele gozar dos. mesmos direitos que os bra-
sileiros natos. Na mesma condição estavam militares como Barroso. 
O Pe. Barbosa Cordeiro propunha que a expressão fosse tomada em 
sentido restritivo (Anais, II, 92, 94) . 

34/31 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A emenda garante mais a liberdade dos povos, do que o artigo do 
projeto. Enquanto este exige apenas maioria relativa, a emenda exige 
que o regente reúna os votos de maior parte do Bras.il. O regente devia 
reunir a maioria absoluta ele votos, e se nenhum candidato a conse-
guisse, dever-se-ia proceder a novas eleições.. Mas, para evitar compli-
cações, podia a eleição ser entregue à Assembléia Geral. A apuração dos 
votos dos colégios eleitorais devia ser feita na Câmara dos Deputados. 

18 de julho de 1834, t. II, p. ll5. 
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N.&C. 

Discutia-se o art. 25 do projeto de reformas constitucionais: ".A elei-
ção deste regente será feita pelos eleitores de tod0 . o Império, os quais 
reunidos nos respectivos colégios votarão por escrutínio s.ecreto cm um 
cidadão brasileiro nato." Na sessão de 16 de julho, o Pe. Resende 
apresenta emenda: "Caso nenhum dos candidatos reúna 2/3 dos votos, 
a eleição compete à Assembléia (Anais, II, 98). É esta emenda que 
defende. 

34/35 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Tendo aparecido na Câmara propostas de divisões de freguesias, 
não seria estranho que ele propusesse uma divisão de diocese a respeito 
dê Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas Novas, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. Mandaria à Mesa uma indicação para que a Comissão 
Eclesiástica propusesse um projeto sobre tal objeto. Também por esta 
oc:isião lembrava a dificuldade dos concursos para o cargos eclesiásticos 
nas capitais das províncias, já tendo vindo um ofício do presidente de 
Minas Gerais a este propósito. 

Apresentava também uma propo~ta de isenção do clero das obriga· 
ções da Guarda Nacional, de juízes de paz e de promotor público. Ter-
mina propondo a criação de três bispados: Ceará, Rio Grande do Sul 
e Minas Novas (com freguesias conf~nantes de Mariana e Pernambuco), 
podendo, enquanto não se verifica a criação, delegar os bispos a sua 
autoridade, e fazer os concursos da& Igrejas naqueles distritos, ou em 
outros remotos da capital. 

~8 de julho de 1834, t. II, p. 117. 
N.&C. 

As Comissões reunidas de Estatística e Negócios Eclesiásticos, em 
parecer de 1.0 de junho de 1835 (Anais, 1, p. 142), requerem que sejam 
ouvidos com urgência os prelados e os presidentes destas províncias. Mas, 
a 4 de junho é lido outro parecer das mesmas Comissões com data de 
29 de maio, tendo em vista as propostas do Arcebispo, e mais as de 
Sousa Martins, pedindo a criação do bispado do Piauí conforme o pe· 
dido do Conselho Geral daquela província em 30 de janeiro de 1830, 
e ainda a proposta do Pe. Bhering para a criação de tantos bispados 
independentes quantas as províncias; propõem que se ouçam todos os 
bi~pos sobre a extensão e população das respectivas dioceses, se convém 
desmembrá-las e em quais, a bem da religião e dos povos (Anais, I, 
p. 146). 
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tência de um único regente eleito pelos üeputados por 4 anos. O pri-
nwiro regente assim eleito em outubro de 1835 seria o Pe. Diogo Antô-
nio Feijó. 

31/37 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Lutava pela permanência da atual Regência, que julgava necessária, 
por três razões: 

I.0 - Já que passou o projeto que pedia que o regente fosse tem-
porário, queria que a atual Regência continuasse como estava, até a 
posse do eleito; 

2.0 - Queria que o regente fosse escolhido pela maioria abso·luta 
e não pela relativa; 

3.0 - Queria que a eleição fosse feita pelas Assembléias Legislativas 
Provinciais, para evitar grandes comoções que sempre se receiam. 

21 de julho de 1834, t. III, p. 126. 

N.&C. 

Na Câmara não passou nem a permanência do regente, nem a sua 
eleição pela maioria absoluta, nem pelas Ass·embléias Provinciais. A lei 
foi aprovada em 2.ª discussão nesse d~a. 

34/38 JOÃO CLfMACO DE ALYARENGA RANGEL 

Apresenta dois projetos. O primeiro concede o título de benemériw 
da pátria ao cidadão que fizer ao país um donativo de 1:000$000 para 
cima. 

O estrangeiro que fizer igual donativo ficará dispensado de um ano 
do tempo para obter naturalização. Com segundo donativo também re-
ceberá o diploma de benemérito. 

Outro artigo manda deduzir 
E_:;;_t': : ...· 

"enquanto durar a dívida pública interna ou externa" 
de todos os vencimentos uma quota de 2,53, até 203, sus-
pensas todas as tenças, pensões e aumentos. 

22 de julho de 1834, t. II, p. 129. 
N. &:C. 

Um verdadeiro imposto de renda, progressivo, infelizmente limitado 
aos funcionários. 
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31/39 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Manda a emenda seguinte: 

"O& brasileiros graduados por universidades ou acadcmi;ts 
estrangeiras nas maLérias ensinadas nos cursos de ciências j u-
ríd'icas e sociai& do Brail, que começaram a estudar naquelas 
antes de estabelecidos estes, ficam habilitados para exercerem 
os mais cargos públicos a que a lei admite os· brnsileiros 
formados em tais cursos de ciências jurídicas e sociais." 

22 de julho de 1834, t. II, p. 13'1. 

N.&C. 

A propós-ito de uma resolução sobre Venâncio José Lisboa Filho, 
de 9 de julho ele 1834. O deputado Sousa Martins amplia a resolução 
dando as mesmas habilitações a todos os que vierem a se formar em 
universidades estrangeiras, desde que se sujeitem a exames em nossos 
cursos jurídicos. 

O Pe. Fernandes da Silveira combate essa emenda logo a s-cguir. 

34/40 ANTôNIO JOÃO DE LESSA 

Apresenta o seguinte requerimento: 

1) Constando que os bispos deste Império, pouco fortes 
cm sua dignidade e nos elementos constitutivos do episcopa-
do, mendigam da corte de Roma graças e poderes para dis-
pensarem seus súditos, tanto em matérias matrimoniais de 
reconhecida temporalidade, como sobre votos de religião, 
castidade, etc., antepondo o terror pânico das animadven:ões 
daquela corte à guarida das leis divinas e humanas, e dei-
xando-os cm esquecido concubinato, apeE·ar de suas bem 
justas reclamações; requeiro que o Governo informe a esta 
Câmara sobre a matéria sujeita e sobre as providências a tal 
respeito por ele expedidas, na conformidade da Constitui<:ão 
e Legislação Pátria. 

2) Requeiro que o Governo instrua esta Câmara sobre 
a espécie de jurisc!ição que atualmente exercem ou preten-
dem exercer neste Império os núncios romanos; quais os bis-
pos que se lhe tenham subordinado, enviando por cópia as 
autorizações e credenciais daqueles, e beneplácito a eles prcs-
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tado, assim como a correspondência oficial sobre o provimen-
to do novo bispo do Rio de Janeiro, não sendo objeto de 
segredo. 

Foram aprovadas. 
30 de julho de 1834, t. II, p. 167. 

N.&C. 

A 18 de agosto é lida a resposta do ministro da Justiça, Aureliano 
de Sousa e Oliveira Coutinho, depois visconde de Sepetiba: "Em aviso 
de 19 de junho de 1830, já se respondeu à mesma Câmara o que havia 
acerca das credenciais do Núncio Apostólico; que naquela Secretaria de 
Estado não consta que bispo algum se tenha mostrado subordinado ao 
mesmo Núncio, nem tampouco solicitado graça da Santa Sé à exceção 
do Remo, bispo de Pernambuco que requereu faculdade para continuar 
a dispensar nos impedimentos matrimoniais do primeiro grau por tem-
po limitado; e que finalmente não convém, por ora, fazer pública a 
correspondência oficial sobre o provimento da cadeira episcopal do Rio 
de Janeiro". 

Na Coleção das Decisões do Governo não figura o Aviso de 19 de 
junho de 1830. As temporalidades eram os frutos e benesses dos ecle-
siásticos. "Ocupar as temporalidades" era suspender os pagamentos de 
todas as rendas da Igreja até que se qecidisse o caso nos tribunais civis. 

Esta medida foi aplicada a bispos no Brasil enquanto a Mesa ou 
Tribunal elo Paço - ou a Mesa da Consciência e Ordens, ambos civis, 
resolviam o caso. 

34/41 JOSÉ BENTO LEITE F.f.RREIRA DE MELO 

"A falta de socorros espirituais nos diversos pontos das 
províncias não é por este meio que é remediada mas sim 
criando-se novas freguesias ou capelas." 

Não sabe se a criação do bispado remediaria as despesas com dis-
pensas matrimoniais. 

"Alguns bispos, zelosos pelo bem estar de suas ovelhas, 
têm delegado esta jurisdição em diversos pontos, e se o bispo 
do Maranhão o não tem feito, deixou de cumprir um de· 
ver seu. A criação de bispados envolve grande aumento de 
despesa, porque talvez não venha aí na proposta a criação de 
uma Sé, e é preciso remediar esta falta, porque conforme 
a antiga disciplina da Igreja os cabidos formam o Conselho 
dos Bispos; eles presentemente não fazem caso desses Con-
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selhos; mas como jú a Comissão Eclcsiústica propôs, pode se 
instituir os prel'lbitérios como na antiga disciplina eclesiástica. 
É melhor que a Comissão examine es.te negócio, que apre-
sente um projeto mais amplo, em que se atenda à necessidade 
de outros diversos pontos." 

Pede adiamento da discussão. 

30 de julho de 1834, t. II, p. 168-169. 
N.&C. 

Entrara em discussão a proposta de D. Romualdo para a cnaçao 
de novos bispados. Entre as dioceses a serem criadas, não constava a do 
Piauí, cuja criação é defendida por Soma Martins, devido à falta de 
socorros espirituais dos habitantes daquela província. O Pe. Ferreira 
ele Melo responde a Sousa Martins. A divisã0 , dos bispados estava em 
exame na Comissão Eclesiástica. O adiamento foi apovado (Anais, II, 
169). É interessante a referência do Pe. Ferreira de Melo aos presbi-
térios em substituição aos cabidos decadentes, reforma que só hoje se 
consolida na Igreja do Brasil. 

ANTôNIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Apresentou projetos: 
I.º - Dividindo o território do país em tantos bispados quantas 

são as províncias; 
2.º - Sobre o modo de prover os bispos, párocos etc. (os bispos 

seriam escolhidos em listas tríplices) . 
Foram remetidos à Comissão Eclesiástica. 
3.º - Dando o título de bacharéis em Ciências Naturais aos alunos. 

das escolas de Medicina do Rio e da Bahia aprovados nas matérias dos 
três primeiro~ anos; 

4.º - Autorizando as academias jurídicas a dar cartas de bacharéis 
formados a todo cidadão que requerer exame e for aprovado nas ma-
térias dos cinco anos de curso. 

Foram mandados imprimir. 

1 de agosto de 1834, t. II, p. 179-189. 
N.&C. 

Em 23 de maio de 1835 (Anaiir, I, p. 118), as Comissões reunidas de 
Constituição e Negócios Eclesiásticos, entendendo que o projeto sobre 
a nomeação dos bispos limita as atribuições do Poder Executivo (art. 102, 
§ 2.0 da Constituição) , e entendendo que convém reformá-lo, são de 
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opinião que o projeto deve seguir os trâmites do art. 17'1 da Constituição. 
Assinam o parecer D . .José Antônio elos Reis, bispo de CuialJà, }>e. João 
tle Santa B;írbara, l\[ons. i\Ionte Rodrigues tle Araújo, futuro bi~po do 
Rio 1le Janeiro, Araújo Viana, depois marquês de Sapucaí, e Carneirn 
Leão, depois marquês de Paranú. O art. 174 é o que estabelece as nor-
mas completa,; da reforma constitucional, que se acabavam de observar 
no Ato Adicional. Praticamente pôs-se uma pedra sobre o projeto. 

Só em 10 de julho chegariam à Câmara as informações do ministro 
da Justiça, em satisfação à requisição desta Câmara, wbre a proposta de 
se criarem tantos bispados imkpcndentes, quantas são as províncias do 
Império, e remetenúo a informação do vigário capitular deste bispado 
sobre o objeto (Anais, 1835, II, p. 63). 

34/13 ANTôNIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Pronuncia-se a favor <la existência dos Conselhos Presidenciais, mes-
mo com a criação das As~:.embléias. Os de Minas Gerais sempre foram 
uma muralha contra o despotismo. Se os presidentes enviados às pro-
víncias fossem s.empre homens capazes, admitiria a supressão dos Con-
selhos Presidenciais: 

"Mas sabe-se quais serão os presidentes enviados para 
as províncias? Pode o Governo nomear um gue não esteja 
em harmonia com os votos da província: e qual será o corre-
tivo? Pelo projeto de reforma, dava-se aos presidentes o di-
reito de escolher dentre os membro,; da Assembléia Provincial 
os seus conselheiros, mas isto não passou; poder-se-ia dizer 
que existe lei de responsabilidade; mas ela não pode aplicar-se 
a certas coisas; e aqueles que dizem que hà tantos males 
produzidos pelos Conselhos do Governo, qual a razão por 
que julgam que os abusm. dos Conselhos não podem ser fci-
to5 pelo presidente? Nem f,e pode compreender que um Con-
selho nomeado pela maioria da província vá de encontro 
aos interesses dela; de ordinário os homens que merecerem 
os votos de seus concidadãos, desejam merecê-los para o fu-
turo: por isso hão de copsultar a opinião pública mais geral 
da província . " 

Defende também a nomeação dos presidentes de província pelo 
Imperador, sobre uma lista tríplice apresentada pela Assembléia Pro-
vincial. Não vê nes.sa tese nenhuma limitação inconstitucional da auto-
ridade do Imperador. 

4 de agosto de 1834, t. II, p. 187-189. 
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N.&C. 

Ilhering foi membro do Conselho Mineiro onde representou a ala dos 
católicos "avançados'', em luta com o bispo. Estava em d'io-cussão o 
projeto vindo do Senado sobre a nomeação e atribuiçõe~ dos prcsillentes 
cfas províncias, projeto no qual se previa a criação do Conselho ele Go-
verno ou Conselho Presidencial. É este Conselho que o Pe. Bhering 
defende, contraditado, aliás, com veemência por Bernardo Pereira de 
Vasconcelos que também fora membro do Conselho de Minas Gerais 
(Anais, II, 191). 

31/14 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Transmite à Assembléia o apelo da Câmara de Magé sobre os males 
que desde 1829 tem mirido aquela vila, espalhando a dissolução e a 
morte. Urge a abertura de valados, aterros, dissecação de pântanos etc., 
que custarão 48 contos de réis. Quer urgência. Não há motivo para 
se negar este socorro a uma província que não tem Conselho Geral. 
Como é possível deixar e~·te negócio ainda para quando se instalar a 
Assembléia Provincial? 

12 de agosto de 1834, t. II, p. 221. 

N.&C. 

A região era as.solada por febres malignas, às quais se refere o Pe. 
Custódio Dias na sessão seguinte (Anais, II, 225). 

Não foi aprovada a urgência, nem o parecer sobre Magé. Mandou-
se que o Governo pusesse em execução o § 8.0 d'o art. 11 da Lei do 
Orçamento para 1834 que concede 100:000$ para o dissecamento de pân-
tanos. Na realidade, a drenagem e saneamento da Baixada Fluminense 
só seriam feitos um século mais tarde, no Governo de Getúlio Vargas. 

31/45 ANTôNIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Opõe-se à urgência para o apelo de Magé. 

"Se havia pressa para marcar um orçamento importante, 
por que não havia pres·sa para salvar da pobreza a Vila 
Diamantina?" 

12 de agosto de 1834, t. II, p. 221. 
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N.&C. 

A extração do diamante, impulsionada na primeira década do 
século, encontrava-se então em sérias dificuldades. A Real Extração havia 
sido extinta em 1832, apesar de só desaparecer em 1841, e o sistema uti-
lizado passou a ser o de arrematação. Além disto, a seca, constante na 
região, agravava a situação com a fome. Cabe notar que a Vila Diaman-
tina possuía leis especiais, que a restringiam de todos os modos, e a 
mais rígida fiscalização. Ao contrário das outras jazidas do país, ligada~ 
ao Ministério do Império, ela era subordinada ao Ministério da Fazenda. 

34/46 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Pede urgência a fim de discutir uma resolução do Conselho Geral 
da Província de Sergipe, que versava sobre medição de terras perten-
centes aos índios. Estes sofriam grandes vexames de poderosos que pre-
tendiam desapossá-los das terras que lhe& foram concedidas. Envia, então, 
à Mesa a seguinte proposta: 

"A Assembléia Geral Legislativa resolve: 
Artigo único - O presidente da Província de Sergipe é 

autorizado a mandar medir as terras das missões da Agua-
Azeda, Pacatuba e Geru, propriedades dos índios, conforme 
os títulos ou posse legal que tiverem os aldeados, obstando 
a que se levante nas mesmas terras propriedade alguma, sem 
se verificar a medição para a qual concorrerão os pos.seiros 
vizinhos". 

14 de agosto de 1834, t. II, p. 231. 
N.&C. 

Julgada a matéria discutida, foi posta à votação a resolução e não 
passou. 

Agua-Azeda, conforme comunica o Prof. José Calasans Brandão da 
Silva, da Universidade Federal da Bahia, era simples aldeia de índios 
domesticados, perto cinco léguas de São Cristóvão, ao todo uns 40, com 
capelão que recebia a côngrua de 150$000 réis; viviam errantes e indo-
lentes, viciados em aguardente (72). Em princípio do séc. XIX teria 
317 índios. 

(72) Ver a respeito: MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA: Memórias sobre a capitania 
de Sergipe, 1808, publicada pela Prcfeilura Municipal de Aracaju na Revista de Araca7u 
I, n.0 l, 1943, p. 20. 
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31/18 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Envia à Mesa uma representação dos religiosos da Congregação da 
Bahia em que pedem fazer uma cessão ele todos os seus bens em be-
nefício da nação, contanto que esta lhes estabeleça meios de subástência. 

18 de agosto de 1834, t. II, p. 241. 
N.&C. 

Parece tratar-se da Congregação Beneditina da Bahia que estava 
passando por grande crise (76) . 

É sempre a mesma obsessão do século contra o& conventos: "A épo-
ca dos frades já passou". 

JOÃO CLíMACO DE ALVARENGA RANGEL 

Em 18 de agosto, um grupo de deputados, em que figuravam os. 
sacerdotes Antônio Fernandes da Silveira, João Barbosa Cordeiro, lide-
rados pelo dep. Cornélio Ferreira França apresenta e pede urgência 
para um projeto de federação entre o Brasil e os Estados Unido& da 
América. Compreendia uma aliança' militar, uma representação de uma 
nação na Assembléia da outra, um mercado comum, auxílio "para que 
as instituições, misteres e produções de uma se naturalizem na outra", 
igualdade de cidadanias, decisão das causas entre o~· respectivos nacionais 
por conciliação, arbitragem ou júri, e ajuda mútua 

"na conservação e perfeição da forma nacional de Governo, em 
todas as calamidade& que se oponham ao seu desenvolvim~nto 
físico e moral". 

18 de agosto de 1834, t. II, p. 241. 
N.&C. 

O estranho projeto, que revela a ascendência e prestígio das insti-
tuições norte-americanas, é atacado pelo Pe. Clímaco quanto à urgên-
cia "porque não duvidava da grande vantagem que poderia rerultar em 
realizar-se a idéia do projeto". 

Foi recusada a urgência, e não se voltou mais à idéia. 

(76) Ver a respeito: D. JOAQUIM DE LUNA, O.S.B.: Os monges beneditinos 
no Brasil, Rio de Janeiro. Editora Lumen Chrbti, 1947, p. 30. 
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34/50 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Lembrou que a princesa do Grã-Pari, D. Maria, fora reconhecida 
corno rainha de Portugal. Era justo que a Comissão de Comtituição 
apresentasse urna deliberação a respeito, a fim de que seja ela desligada 
da Família Imperial do Brasil, perdendo o título de princesa do Grão-
Pará. Neste sentido mandou um requerimento, que foi aprovado. 

11 de setembro de 1834, t. II, p. 273. 
N.&C. 

O título de príncipe do Grão-Pará, pelo art. 104, da Constituição 
do Império, era reservado ao primogênito do príncipe Imperial, herdei-
ro do trono. Só se verificou uma vez, na pessoa do !ilho mais velho 
da princesa Imperial D. Isabel. D. Maria havia recedido o título ante-
riormente à Constituição. 

A questão é decidida afinal a 31 de agosto de 1836. 

34/51 JOÃO CLiMACO DE ALVARENGA RANGEL 

"Pode acontecer que nas eleições venha a predominar 
um partido, que não dê ocasião ao partido oposto de poder 
apresentar na Câmara, na falta do primeiro eleito, um su-
plente [... ] Mas, nalgumas províncias pequenas, pode muito 
bem acontecer que [ ... ] todos os votos sejam dados à carga 
cerrada a um só indivíduo e as.sim ficar sem suplente." 

N.&:C. 
17 de setembro de 1831, t. II, p. 278. 

Discussão de uma resolução sobre a lista de suplentes de deputados. 
Permaneciam porém em vigor as instruções do Executivo, de 26 de março 
de 1824. Discutia-se um projeto apresentado por Alves Branco, em 1831. 
O projeto era aliás muito avançado para a época, admitindo até o voto 
feminino. As instruções de 1824 só foram modificadas pelo decreto 157, 
em 1842, e afinal pela lei 387, de 19 de agosto de 1846, a primeira lei 
eleitoral votada pelo Legislativo. 

O Pe. Clímaco preocupava-se com o problema da representação das 
minorias. 

34/52 JOÃO CLfMACO DE ALVARENGA RANGEL 

A Assembléia sempre se esquecia da Província do Espírito Santo. 
Invectiva por isso a Câmara, lembrando a criação da Companhia do 
Rio Doce. 
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"Ao invés de se ficar discutindo pensões, é muito mais 
vantajoso para o Brasil que se trate da navegação do Rio 
Doce." 

Entra em discussão a resolução. O Pe. Clímaco acha demasiado o 
prazo de 20 anos a ser concedido a uma companhia. A concessão devia 
estender-se a todos os portos do Brasil, mas poderia haver conflito com 
outras companhias. Por is·so conformava-se com o pedido. Queixa-se 
da retirada do município de Campos da Província d'o Espírito Santo. 

22 de setembro de 1834, t. II, p. 281. 

N.&C. 

Entrava em discussão o art. I.0 da resolução: 
"O Governo fica autorizado a conceder carta de privilégio exclusivo 

de navegação por barcos de vapor por espaço de 20 anos, à companhia 
denominada - do Rio Doce - e seus confluentes, como ainda entre o 
mesmo rio e cidades do Rio de Janeiro e Bahia, contanto que na nave-
gação de cabotagem sejam os barcos embandeirados à brasileira e tri-
pulados. conforme a lei." 

Já em 1819, sob incentivos do Estado, constituíra-se a Sociedade de 
Agricultura, Comércio e Navegação. do Rio Doce. A discussão é sobre 
um decreto de 17 de setembro, que autorizava o Governo a conceder 
privilégio exclusivo por 40 anos a esta companhia, para navegar por 
barcos a vapor, não só o Rio Doce, como também entre aquele rio e as 
capitais da Bahia e do Império. O tema despertaria no dia seguinte, 
23 de setembro, uma tempestade de intervenções. Bernardo de Vascon-
celos. achava que se deveria entreg4r o monopólio do comércio a uma 
companhia por algum tempo. Propunha 10 anos. O monopólio se res-
tringiria aos gêneros que pelo Rio Doce descessem ou subissem para 
qualquer mercado do Brasil. No mesmo sentido volta a pronunciar-se o 
Pe. João Clímaco. O Pe. José Custódio Dias também opina favora-
velmente: "Cumpria que se questionasse sobre os privilégios e se dei-
xassem à parte lugares-comuns. Julgava que desta empresa a Nação 
tiraria grandes interesses. Considerava-o muito vantajoso para sua Pro-
víncia de Minas Gerais e de justiça achava que a ela deviam dar os 
privilégios para compensar as despesas". 

Foi criada uma companhia anglo-brasileira, portanto, capitalistas 
ingleses se beneficiaram dos favores concedidos. As febres endêmicas e 
os botucudos foram os obstáculos ao êxito da empresa (77). 

(77) Ver a respeito: JOSÉ TEIXJ!IRA DE OLIVEIRA: Hü1ória do Estado do 
Espírito Santo. Rio de Janeiro, 1951, p 368. 
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35/1 

34/53 JOSÉ RODRIGUES BARBOSA 

Defende a volta do município de Campos à província fluminense. 
A rigor nunca esse município se integrou na Província do Espírito San-
to. Só por ocasião da Constituinte o Governo decidiu reforçar es.sa pro-
víncia, reconhecidamente pobre. Os campistas sempre estiveram subor-
dinados ao Rio no militar e no eclesiástico. 

A lei que separou Campo5 do governo espírito-santense não foi mais 
que uma declaração do que existia de fato. 

22 de setembro de 1834, t. II, p. 282. 

SESSÃO DE 1835 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Requer que as Comissões de Constituição e Justiça Civil examinem 
a legalidade da legitimação de D. Isabel Maria de Alcântara Brasileira 
e a concess.ão do título de duquesa de Goiás. 

11 e 12 de maio de 1835, t. 1, p. 62-64. 

N.&C. 

A duquesa de Goiás era filha da marquesa de Santos, reconhecida 
por D. Pedro l, que lhe conferiu o título de duquesa de Goiás. Foi 
educada por D. Amélia, Imperatriz viúva, casou-se com o alemão conde 
de Treuberg, com descendência. D. Pedro concedeu-lhe ainda o trata-
mento de alteza e deu seu nome a um navio de guerra. Em testamento, 
incumbiu a viúva da educação de seus bastardos. A 12 de maio, o 
Pe. Resende dá nova redação ao requerimento: "Requeiro que a Co-
missão de Constituição, chamando a si o decreto que legitimou a D. Isa-
bel Maria de Alcântara Brasileira, a que se refere o decreto de 24 de 
maio de 1826, dê com urgência à Câmara o seu parecer acerca da legi-
timidade de ambos". O decreto de 24 de maio de 1826 tem anexo o re-
conhecimento sob a forma de decreto: "Declaro que houve uma filha 
de mulher nobre e limpa de sangue, a qual ordenei que se chamasse 
D. Isabel de Alcântara Brasileira [ ... ] (assinado): O Imperador". O 
deputado declara que seu principal objeto é que se conheça da legali-
dade de reconhecimento. 

O requerimento não foi aprovado. 
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35/2 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Manifesta-se contra a aprovação do tratado feito com a Bélgica, 
pela impropriedade dos termos. Fala contra o tratado com a Inglaterra, 
no qual não há reciprocidade. É de opinião que se oferecesse ao mundo 
todo as mesmas vantagens oferecidas à França e à Inglaterra. 

14 de maio de 1835, t. 1, p. 70. 

N.&:C. 

Maciel Monteiro apóia o tratado, explicando que não se trata senão 
de manutenção de cláusulas já existentes no tratado com a Holanda, ao 
tempo em que a Bélgica estava unida a esse reino. O tratado é aprovado. 

35/3 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

O deputado Antônio Ferreira França apresentara dois projetos: 

"l) Do presente em diante, todos os que nascerem no 
Brasil serão livres. 2) O Governo cessará de ser patrimônio 
de uma família. O atual Imperador e suas augustas irmãs 
cederão de seu privilégio e receberão por sua vez um subsídio 
para completarem seu estabelecimento. A nação será gover-
nada por um chefe eleito de dois em dois anos no dia 7 de 
setembro à maioria de votos dos cidadãos eleitores do Brasil." 

O Pe. Venâncio, a propósito destes projetos, diz que 

"a Constituição não faz exceção de nenhum de seus artigos 
que possam ser reformaP.os 

(e acabava de ser votado em 12 de agosto de 1834 o Ato Adicional). 

Somente estabelece que de quatro em quatro anos pos-
sam ser reformados pelas regras prescritas (art. 174). A pro-
posta de A. Ferreira França não é, pois, anticonstitucional. 

16 de maio de 1835, t. 1, p. 78. 

N. &:C. 

Vários deputados sustentam que o poder de reforma não pode chegar 
a tal ponto. O presidente declara que está firmemente resolvido a não 
pôr em votação tais projetos. Submetida sua decisão a votos é aprovada 
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35/4 

por 44 contra 33. Note-se que o Pe. Resende não se declarou republi-
cano. Apenas sustentou a legalidade da proposta. O deputado Ferreira 
França era famoso na Câmara pelas suas excentricidades. 

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

{ Não pode acreditar que a lei da Regência seja uma lei constitucio-
nal, e está a favor da urgência. 

18 de maio de 1835, t. I, p. 84. 
N. &:C. 

Está em discussão a urgência proposta pelo deputado Odorico Men-
des para um projeto seu. O Pe. Resende está respondendo ao Sr. Ho. 
!anda Cavalcante que dissera que "a lei da organização da Regência não 
é uma lei ordináría." 

A Constituição e o Ato Adicional de 1834 não foram modificados 
até 1889. Preferiu, simplesmente, valendo-se do art. 25 do Ato, que atri-
buía ao Poder Legislativo a interpretação dos textos, aprovar em 12-V-
1840 uma Lei de Interpretação, no sentido centralizador. Outros capítu-
los da Constituição foram reformados por lei ordinária, aplicando-se o 
art. 178 da mesma, que dizia: "É só constitucional o que diz respeito aos 
limites e atribuições respectivas aos poderes políticos e individuais dos 
cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado, sem as 
formalidades referidas, pelas legislaturas ordinárias." Assim é que a lei 
eleitoral de 9-1-1881 extinguiu a eleição em dois graus e concedeu a ele-
gibilidade aos católicos. 

35/5 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Propõe que se conceda ao Poder Moderador a plenitude da anistie.. 
Mas os anistiados ficarão proibidos de entrar na Província de Minas 
por cinco anos. 

18 de maio de 1835, t. 1, p. 85. 
N. &:C. 

Tratava-s.e da discussão do decreto que concedia anistia aos en-
volvidos em crimes políticos, até o fim do ano anterior, nas Províncias 
de Minas Gerais e Rio de Janeiro, a propósito especialmente da Re-
volta de Minas em 1833. 

O Imperador, no exercício do Poder Moderador, poderá conceder 
anistia "em caso urgente e que assim aconselhem a humanidade e o bem 
do Estado'', como dizia o art. 101, n.O IX da Constituição. A Câmara 
porém podia sugerir a concessão prévia da medida, o que realmente 
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oconeu durante a revolução do Rio Grande do Sul, cm que a medida 
foi várias vezes utilizada. 

A proposta do Pe. José Custódio suscitou intensos debates nos dias 
subseqüentes. 

Os Padres Venâncio e José Rodrigues Barbosa são favoráveis à anis.-
tia das pessoas envolvidas em crimes políticos. 

O Pe. João Clímaco é contra, declaran<lo: "a impunidade tem sido 
a causa de grandes males: que todos os dias se perpetram crimes e que 
não sabe onde a Nação chegará, se, por este modo, eles forem sendo 
perdoados" . 

O projeto original de Cornélio Ferreira França, dizia simplesmente: 
"Ficam anistiadas todas as pessoas envolvidas em crimes políticos co-
metidos até o fim do ano próximo passado nas províncias ele Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, e cm perpétuo silêncio os proCC$·Sos que se fi-
zeram a este respeito, qualquer que seja o estado cm que se achem" 
(9 de maio de 1835). 

O Pe. Bhering, no dia 20, mineiro, membro da Assembléia Geral e 
da Provincial, declara estar "ao fato" do movimento de 22 de março de 
1833; que se tem considerado a anistia "um bálsamo consolador que se 
vai derramar nas feridas dos criminosos". Ele julga o contrário. O pro-
jeto é contra a Constituição. A medida não é reclamada, nem pela jus-
tiça, nem pela humanidade, nem pelo bem do Estado. É um cálice de 
amargura que se vai levar à sua província". 

O Pe. José Rodrigues Barbosa 'diz que o perverso deve achar sem. 
pre na lei um freio que não o deixe delinqüir. Deveria votar contra a 
anistia, mas vota a favor para que as leis sejam executadas. Como alguns 
foram condenados injustamente, vota pela anistia. 

A anistia é aprovada cm 21 de maio por 51 votos contra 28. Vo-
taram a favor os padres: D. José Antônio dos Reis, bispo de Cuiabá; 
Antônio Maria de Moura, Antônio Fernandes da Silveira, Francisco de 
Brito Guerra, Inácio de Almeida Fortuna, Venâncio Henriques de Re-
sende, Antônio da Cunha Vasconcelos, .João Barbosa Cordeiro, José Ro-
drigues Barbosa. 

Contra, os padres: João Clímaco de Alvarenga Rangel, Antônio José 
Ribeiro Bhering, Valério de Alvarenga Ferreira, Lourenço Marcondes 
de Sá, Antônio João de Lessa, .João de Santa Bárbara, .José Custódio 
Dias. 

O anistia foi decretada em 19 de junho de 1835. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Em face das notícias de que houvera nova revolução no Pará, sendo 
morto o presidente e muitas outras pessoas, não crê ser honrado para 
o Brasil silenciar a respeito. Nota certa frieza para com os crimes, a 
par de fervor para com os criminosos. 

35/6 
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Se temos força, urge empregá-la; se não podemos punir 
os criminosos é melhor renunciar à idéia de governar. 

Requer informações urgentes ao Governo.  
É aprovado com ligeira modificação na redação.  

23 de maio de 1835, t. I, p. 102 

:::\. &C. 

O Presidente Bernardo Lobo de Sousa fora assassinado realmen-
te, bem como o comandante das armas Joaquim José da Silva Santia-
go. Foram soltos os presos, havendo inúmeros ass-assínios. O Governo 
foi entregue, então, a Félix Antônio Clemente :\falcher que nomeou 
comandante <las armas Francisco Vinagre. O novo Governo pediu ;1 
Regência que não nomeasse novo pres-idente até a maioridade do Impe-
rador. Em breve desaviram-se as duas autor:dades. AfÓS sargrentas lu-
tas, Malcher foi assassinado e Vinagre assumiu o poder (25 de fevereiro). 
A restauração da ordem no Pará ~ó se deu em 1836 quand::> assumiu o 
Governo o brigadeiro Francisco José de Sousa Soares de Andréia, depois 
barão de Caçapava, como presidente e, ao mesmo tempo, comandante 
das arma~. Um dos maiores responsáveis pelas desordens, Eduardo Ange-
lim, foi preso, remetido à Corte e, pela sua conduta, deportado par; 
Fernando de Noronha, onde permaneceu até 1851. 

Em 25 de maio, o ministro da Guerra, barão de Itapicuru-}.firim, 
dá pessoalmente à Câmara todas as informações acerca da situação no 
Pará, atendendo à requisição do Pe. Res.ende. 

35 /7 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Acha extemporâneo o parecer da Comissão de Constituição a respei-
to do caso Carneiro Leão, dada a votação da anistia. 

23 de maio de 1835, t. I, p. 104. 

N.&C. 

Em 1833, havendo uma rebelião em Minas contra o presidente legal, 
seguiu como comandante de uma força o general José Maria Pinto 
Peixoto. Honório Hermeto Carneiro Leão, então mini&tro da Justiça, 
escreveu uma carta a Manuel Soares de Couto recomendando que esque-
cesse as animosidades e procurasse apoiar Pinto Peixoto, caso fo~se mais 
conveniente que ele assumis~·e a presidência. O juiz de paz cfe Ouro 
Preto, Monsenhor José Antônio Marinho, em face de declaração de tes-
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temunhas no sentido de que tinham ouvido dizer que o mm1stro reco. 
mendara um acordo, considerou-o responsável e pronunciou-o. Legal-
mente deveria encaminhar o processo à Câmara, porque se houvesse 
crime, seria o de responsabilidade de ministro, e não crime comum, 
de alçada de um juiz de paz, não magistrado. A Comissão acha todo 
o processo irregular e que deve ser sustado. A questão é adiada. 

35/8 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Requer ao Governo informações acerca do estado em que se acham 
as negociações pendentes entre a Corte e Roma a respeito do bispo 
eleito do Rio de Janeiro, 

"e que declare à Câmara tudo que a tal respeito possa 
declarar. " 

2 de junho de 1835, t. I, p. 136. 

N. &C. 

A 12 de junho o ministro de Negócios Estrangeiros remete cópias 
das instruções que o Governo lmperiftl enviara aos ministros residentes 
em Roma e das minutas das conferências que o ministro Luís Moutinho 
de Lima tivera com o cardeal secretário de Estado e com o Papa a res-
peito das bulas de confirmação do b~spo eleito do Rio de Janeiro, Pe. 
Antônio Maria de Moura, bem como das notas passadas. O Pe. Re-
sende pede que tal documentação seja remetida às Comissões reunidas 
de Constituição e Negócios Eclesiásticos. A pedido de Evaristo da Veiga, 
vão também à Comissão de Diplomacia. Ver, a respeito, a nota acerca 
da intervenção de D. Romualdo Antônio de Seixas em 9 e 11 de maio 
de 1836. 

35/9 JOÃO BARBOSA CORDEIRO 

Requer ao ministro'da Fazenda que informe qual o produto da subs-
crição a que se procedeu em todo o Império para uma estátua que houve 
tenção de erigir-se ao Sr. D. Pedro I; qual a espécie em que fizeram 
entregar ao Tesouro os diversos tesoureiros que para esse fim foram 
nomeados em todas as províncias e qual o destino que se tem dado a 
essas somas. 

3 de junho de 1835, t. I, p. 142. 
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N.&C. 

Reação contra o primeiro Imperador ainda vivo. A estátua cqücstrc 
que está na Praça Tiradentes veio a ser erguida quase 30 anos depois. 

Em 12 de junho, a propósito do projeto sobre o meio circulante, 
volta o Pe. Cordeiro a propor a entrega ao Tesouro do "produto da 
subscrição que se promoveu para a estátua eqüestre do Sr. D. Pedro I" 
(Anais, I, 168). 

35/10 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Requer informações sobre 

"a conservatória inglesa, se ainda continua a existir, e o por-
quê, se ela exercita jurisdição sobre cidadãos brasileiros." 

6 de junho de 1835, t. I, p. 153. 
N.&C. 

O Tratado de Comércio com a Inglaterra, de 1810, manteve no Brasil 
uma velha tradição portuguesa, extensiva na Europa, aliás, a várias na-
ções: a dos juízes privativos ou conservadores, para julgamento das causas 
que envolves.sem estrangeiros. Com a aprovação do Tratado de Comér-
cio de 1827 ficou declarado que "o lugar de Juiz Conservador da Nação 
Inglesa subsistirá só até que se estabeleça algum substitutivo satisfatório 
em lugar daquela jurisdição que possa assegurar igualmente proteção às 
pessoas e às propriedades dos súditos de Sua Majestade Britfmica". 

Ao ser aprovado o Código do Processo Penal em 1832, no qual se 
reorganizou a magistratura, o Governo não mais admitiu tal privilégio. 
Em aviso de 22 de novembro de 1832, Honório Hermeto Carneiro Leão 
declarou-o em extinção. Em 1834, Aureliano Coutinho, por aviso n.0 

214, de 21 ele junho de 1834, não mais admitiu que um cidadão brasi-
leiro fosse a ele sujeito. Sob os protesto" do ministro inglês, o Conselho 
de Estado, em 9 de novembro ele 1834, solucionou definitivamente a 
m;itéria. Em nota à Legação Britânica de 9 cl'e novembro de 1841, o 
ministro Eduardo Ferreira França encerrou a questão (78). 

A situação foi tolerada somente enquanto em vigor o Tratado de 
Comércio de 1827, isto é 1844. Em 31 de dezembro de 1844 foram reme. 
tidos os processos pendentes aos respectivos juízes na Corte e nas pro-
víncias (79) . 

(78) Ver a respeito: JOSf.: GOMES BEZERRA CÂMARA: Subsidins para o 
história do Direito fHÍtrio. Tome IT, 2.ª parte, p. 20 ss. Rio ele Janeiro, 1965. 

(79) \"cr também: J. M. CARDOSO DE OLIVEIRA: Atos dij1/omdticos do Brasil. 
Rio ele Janeiro, 1912. Vol. I, p. 138. 
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JOÃO BARBOSA CORDEIRO 

Apresenta projeto dando preferência, para admissão no serviço pú-
blico, aos que tiverem a seu cargo maior número de filhos legítimos 
menores de 15 anos. 

6 de junho de 1835, t. 1, p. 154. 
N.&C. 

Não é aceito. 

35/11 

35/12 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"[... ] Discus·sões de tal natureza são muito sérias; será 
bom que elas não apareçam, e por conseqüência julga um 
bem que não se fale mais nesta matéria e se ponha a votos 
o projeto para se acabar com esta questão." 

N.&C. 
6 de junho de 1835, t. 1, p. 155. 

Volta o debate sobre a Igreja Brasileira. O deputado Rafael de 
Carvalho apresentara projeto de resolução: "A Igreja Brasileira fica 
desde já separada da Igreja Romana. O supremo sacerdócio fica de-
volvido ao Governo". O presidente. Araújo Lima, deixando a presi-
dência, declara que não pod'c deixar de mostrar sua opinião e indig-
nação ao ver que se estão tratando os objetos mais sagrados, quais a 
religião e a Constituição por semelhante modo". É um longo discurso 
em que o futuro regente, bacharel cm direito canônico, revela grande 
competência. 

Tal projeto "nunca devia aparecer". Convém que a Câmara repila 
tais tentativas de modo não ordinário. Rafael de Carvalho insiste em 
que "mais sagrados são os direitos da nação que os direitos do Pon-
tífice". 

Posto a votos o apoiamcnto, só s·e levanta o autor elo projeto e 
outro deputado. Conseqüentemente não é considerado objeto de deli· 
beração. 

Tratava-se de mais uma tentativa de ser criar uma Igreja Brasi-
leira. A primeira tentativa fora em 1826. 

35/13 MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAúJO 

Defende o parecer da Comissão Eclesiástica, relativo a uma repre-
sentação do Conselho de São Paulo contra o Pe. Higino Francisco 
Teixeira, pároco de S. Bernardo, denunciado pela Cámara da capital 
por faltas de seu ofício, com depoirp.ento de quatro testemunhas. Res· 
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pontlendo a uma consulta do Corn;elho, o bispo diocesano remeteu um 
ofício do vigário geral do qual consta que não se achou matéria para 
a denúncia. O Conselho queixa-se à Câmara d.os DeputaLlos de que o 
processo promovido pelo vigário geral não fora legal; ele não inquirira 
testemunhas do lugar, mas outras, e somente as que o denunciado não 
recusava; que a voz pública declara que o pároco tem a proteção das 
autoridades eclesiásticas de São Paulo. 

A Comissão é de parecer que nas lei& existentes há reméclios para 
semelhantes abusos e prevaricações, sem ser preciso medida alguma da 
Câmara dos Deputados. 

O parecer é as.sinado ainda por D. José Antônio dos Reis, bispo  
de Cuiabá e pelo Pe. João de Santa Bárbara.  

15 de junho de 1835, t. l, p. 172. 

N.&C. 

O parecer é aprovado. 

35/14 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Apresenta emenda ao art. 5.0 do projeto sobre o meio circulante: 

"A denominada moeda de cobre atual, sendo recolhida 
no mais terminante prazo possível pelo valor da lei ele 3 ele 
outubro de 1833, o Governo na Corte, e os presidentes na& 
províncias o farão carimbar, ficando reduzido à metade do 
seu valor atual, e com este cobre, e com papel-moeda paga-
rão aos proprietários na forma da lei. Terminado o prazo 
marcado, e feito termo autêntico de seu encerramento, todo 
o cobre legal, ainda mesmo o não carimbado, fica igualmente 
reduzido em todo o Império, até que seja substituído por 
outro de novo cunho". 

19 de junho de 1835, t. I, p. 182. 

N.&C. 

O Pe. Resende acabara de apresentar emenda no mesmo sentido. 
Ambas as emendas, do Pe. Resende e do Pe. José Dias, são rejei-

tadas. 
Para compreender o interesse dos sacerdotes em terreno aparente-

mente técnico, convém saber que havia séria crise de excesso de moedas 
de cobre em parte falsificadas, atingindo e~pccialmcntc os humildes. O 
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Governo propunha-se pelo projeto cm debate a vencer a crise, que aliás 
durará ainda alguns anos. Como a moeda de cobre era geralmente cha-
mada xenxém a crise foi conhecida por esse nome. "A lei n.0 53, de 6 
de outubro de 1835, foi resultado do trabalho áa Comissão nomeada 
pelo ministro Castro e Silva" (o mais famoso financista da época), e dela 
resultou uma meúida incontestavelmente útil, a uniformização do papel 
circulante. Mas ainda a resolver continuou o problema monetário, e foi 
impossível impedir que o câmbio [ ... ] continuasse a baixar [... ]" (ªº). 

35/15 JOÃO BARBOSA CORDEIRO 

Apresenta o seguinte projeto: "Art. l.º - Nenhum estrangeiro po-
derá possuir terras, nem quaisquer outros bens áe raiz, no território 
brasileiro. Art. 2.0 - O estrangeiro proprietário de tais bens no Brasil 
será obrigado a naturalizar-se dentro do prazo de dois anos depois da 
promulgação desta lei, ou a alienar e&ses bens, e não fazendo em o dito 
prazo, serão arrematados em hasta pública, cujo produto lhe será en-
tregue, deduzidas as despesas". 

20 de junho de 1835, t. I, p. 184. 

N.&C. 

Não foi julgado objeto de deliberação. 

35/16 ANTôNIO JOÃO DE LESSA 

Propõe que os nomes dos redator~s do projeto do Código do Co-
mércio sejam levados à ata em testemunho de gratidão. 

23 de junho de 1835, t. l, p. 202. 

N.&C. 

Os nomes dos autores que figuram na ata são: José Clemente Pe-
reira, José Antônio Lisboa, Lourenço Westin (cônsul da Suécia), Inácio 
Ratton e Guilherme Midosi. 

O Código só veio a ser aprovado ,em 1850. 

(80) Ver a respeito: A. DE BARROS RAMALHO ORTIGÃO: A circulação. A cnse 
do xenxém. Evolução das leis monct<írias. Anais do I Congresso de História. Nacional 
de 1914, Rio de Janeiro, 1916, IV, p. 465. 
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JOÃO BARBOSA CORDEIRO35/17 

Manda à Mesa um projeto libertando o ventre da mulher cscraYa: 

"l) Todos os indivíduos que nascerem de ventre e~cravo 
no Brasil, depois da publicação desta lei, serão considerados 
como libertos, porém obrigados a servir como criados aos se-
nhores, sob cujo domínio nascerem e, na falta destes, aos 
seus herdeiros até completarem trinta anos de idade, sendo 
homem e, sendo fêmeas, até vinte cinco; ficando este prazo 
sem interrupção culpável no serviço poderão seguir o destino 
que bem lhes parecer. 2) Se estes criados se ausentarem por 
vadios, nem por isso seus amos os punirão como escravos, 
porém se lhes aumentará em dobro tanto tempo de serviço 
quanto tiver durado a sua ausência; um regulamento de po-
lícia peculiar regulará este objeto. 3) Se algum criado, ou 
alguém por ele, quiser remir o seu serviço, poderá fazer, 
convindo ao amo, de quem obterá carta de remissão, se po-
rém o amo não quiser, por capricho ou usura, convir na re-
missão, poderá ser judicialmente obrigado a isso, sujeitando-
se ao preço que lhe for arbitrado pelo serviço remissível". 

27 de junho de 1835, t. 1, p. 216. 

N. &C. 

Não foi julgado objeto de deliberação. 
São, com 36 anos de antecipação, as idéias fundamentais da chamada 

'Lei Paranhos", ou "Lei do Ventre Livre", aprovada em 28 de setem-
bro de 1871 e sancionada pela Princesa Isabel regente, lei que estancou 
definitivamente as fontes da escravidão (31). 

No entanto tal projeto não está mencionado por Perdigão Malheiro 
na sua obra clássica. 

35/18 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pede infomações ao Governo: se tem dado licença para admitirem 
noviços nas ordens religiosas de ambos os sexos; se estas licenças têm 
sido concedidas às ordens ou a indivíduos de um ou outro sexo; se estes 
indivíduos são estrangeiros ou brasileiros. É de opinião que a mão da 

(81) f: estranho que tal projeto não venha mencionado na obra cl:íssica de 
PERDIG?i.O MALHEIRO: A c.1cravid<1o no Bra:;il. Rio de Janeiro, 18Gfi, obra na qual 
enumera diversos projetos parlamc11tares (ver: Anais, Tomo II, apêndices 23 a 32). 
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N.&C.  

Não deixa de ser emocionante esse pàroco que pede uma cavalga. 
dura, provavelmente um jegue, para levar os sacramentos em sua imen-
sa e pobre paróquia e é des-pachado para outra autoridade. 

35/20 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discussão da lei sobre o recrutamento. Pronuncia-se contra o eng·a. 
jamento onde se diz que seriam convocados homens de 18 a 35 anos, em 
boas condições. físicas para 4 anos de serviços. Os soldados, quando aca-
barem o período, podem servir cfe novo; a Assembléia marcaria todo 
ano um número de praça determinado para se fazer tais engajamentos. 

2 de julho de 1835, t. li, p. 16. 
N.&C. 

O recrutamento foi sempre um problema de difícil solução. Sem 
ele, não se preenchiam os quadros do Exército e da Marinha. Mas. a 
rotina fazia dele uma operação desumana. Note-se que nunca os efetivos 
do Exército baixaram tanto como no tempo da Regência: não atingiam, 
no total, 10. 000 homens, e ainda serão reduzidos.. Aprova-se um substi-
tutivo de Bernardo de Vasconcelos admitindo o recrutamento na falta 
cfe voluntários. Estes teriam maior soldo e menos tempo de &erviço. Em 
3 de julho, os P.es Antônio da Cunha Vasconcelos, Manuel do Monte 
Rodrigues de Araújo e João Barbosa Cordeiro, entre outros deputados, 
declaram ter votado contra o recrutamento forçado e as. penalidades 
decorrentes. 

35/21 D. JOSÉ ANTONIO DOS REIS 

Lê o parecer da Comissão Eclesiástica sobre a nomeação de bispos 
e sobre o provimento das paróquias. O parecer é provocado por uma 
consulta da extinta Mes.a da Consciência e Ordens. O fato de ter a 
Assembléia em 1826 rejeitado a bula do Papa concedendo ao Imperador 
o Grão-Mestrado da Ordem de Cristo (ramo brasileiro), em virtude do 
qual ele exercia o padroado da Igreja, fez com que aquele tribunal se 
pronunciasse "em defesa e sustentação de S. M. o Imperador de nomear 
bis·pos e prover os mais benefícios no Brasil em virtude cfa Constituição 
do Império (art. 102, tit. 5.0 , cap. 2.º) ". Da mesma forma pergunta 
à Mesa se está certa uma portaria do ministro da Justiça (23 de junho 
de 1828), que continuou a "pôr em concurso os benefícios eclesiásticos". 
Até então o rei podia indicar os. bispos (eles diziam nomear) em virtude 
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de concessão papal para os domínios ultramarinos, e indicava aos bispos 
os cônegos, párocos e coa<ljutores em virtude <lo padroado da Ordem de 
Cristo. "A Comissão Eclesiástica" conclui: "nada tem a dizer sobre 
tais consultas, senão que elas se acham em perfeito acordo com o Direito 
Público particular deste Império, e que unicamente sobre sua doutrina 
se deve fazer a modificação decretada pela carta de lei de 14 de junho 
de 1831." O parecer é de 23 de junho. 

3 de julho de 1835, t. II, p. 19. 

N. &:C. 

A carta de lei, de 14 de junho de 1831, é a que regula os poderes da  
Regência atribuindo-lhe o provimento dos benefícios eclesiásticos que  
não têm cura d'almas, nomear os bispos e prover os mais empregos civis  
e eclesiásticos (art. 18). Os grifos são todos nossos.  

Note-se que a Comissão composta de um bispo, de um futuro bispo 
(conde de !rajá) e de um sacerdote, se esquiva de examinar o problema, 
em face do Direito Eclesiástico e se limita a dizer que o procedimento 
do Governo está conforme à lei civil brasileira. 

35/22 D. JOSÉ ANTôNIO DOS REIS 

Acusa o recebimento das informações sobre os Carmelitas Descalços 
da Bahia (Terésios) e outra sobre o vigário prior dos mesmos religiosos, 
enviados pelo arcebispo. Pede o arquivamento por não haver mais co-
nhecimentos dos motivos da pergµnta. 

3 de julho de 1835, t. II, p. 19. 
N.&C. 

Os Carmelitas Descalços, chamados geralmente Terésios, chegaram 
à Bahia no século XVII e fundaram em 10 de abril de 1665 o Convento 
de Sta. Teresa. Notabilizaram-se por uma vida recatada. Mas não ade-
riram jamais ao movimento da Independência e ficaram malvistos pelos 
brasileiros. Em 28 de julho de 1828, José Clemente Pereira, ministro 
do Império, enviou aviso ao presidente da província em que afirmava 
que, continuando os Carmelitas Descalços a prestar obediência aos pre. 
lados portugueses, "dando lugar a que estrangeiros exerçam autori-
dade dentro do Império, o que é manifestamente ofemivo da categoria 
da sua Independência [ ... ] e proibida pelas leis", ordena o ImperadoI 
que faça constar aos mesmos religiosos que lhes é proibido obedecer a 
superiores estrangeiros e devem tratar de desligar-se de tais superiores 
seguindo o exemplo dos beneditinos. Estes realmente haviam organi 
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zado a Congregação Beneditina Brasileira, destacando-se da abadia de 
Tibães em Portugal. Ao que parece os Terésios não se submeteram a 
tais exigências. Em seu poema sobre a luta da Independência, deno-
minado Paraguaçu., o poeta Ladislau dos Santos Titara refere-se a estes 
religiosos, dizendo em nota que "em razão de serem de Portugal não 
pôde o doce clima brasileiro mudar-lhes o coração, pois nos hos-tilizavam, 
deixando de trilhar a vereda que trilhav:1m as outras ordem· religiosas 
do país" (ª3) . 

Pelo Rescrito da Santa Sé, de 9 de janeiro ele 1830, foram de fato 
os Carmelitas. Calçados da Bahia desligados da obediência da província 
de S. Filipe em Portugal (M). Mas os frades não receberam tal medida 
de boa vontade. O convento se despovoou, retirando-se para a Europa 
quase todos os seus membro&. Em 1838, a lei provincial baiana n.0 86, 
de 4 de agosto, mandou arrecadar os bens dos religiosos de Santa Te-
resa, abonando-se uma diária a cada religioso ainda existente. No mesmo 
ano foi o convento entregue ao arcebispo e aí funcionou por muitos 
anos o seminário arquidiocesano. A ordem foi extinta oficialmente pela 
lei provincial n. 129, de 2 de junho de 1810 (85). Este convento, devida-
mente restaurado, por acordo assinado entre o Arcebispado e a Universi-
dade Federal da Bahia em 6 ele março de 1958 é hoje o Museu de Arte 
Sacra, o mais belo e importante do país (66) • O acordo teve o beneplácito 
da Santa Sé em 24 de maio de 1958. 

35/23 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta um projeto: 

1) Fica proibido na Corte e município do Rio de Janeiro 
o ingresso e profissão religiosa nos conventos de padres e 
freiras de toda e qualquer denominação que rejam. 2) Em 
nenhum dos conventos se admitirão frades de fora, nem mes-
mo das respectivas ordens, para residência fixa, à exceção dos 
atualmente conventuais. nas referidas casas. 3) Estas casas fi-

(83) Cf. Revista do Instituto Histórico e Geogdfico da Bahia, vol. 49, p. 52, 
nota 55. 

(84) Ver a respeito: C:\.NDIDO MENDES DE ALMEIDA: Direito Civil Eclesid.stico 
/1ra.sileirn. Tomo 1, 3.ª parte, p. 1089. 

(85) Ver INACIO ACCIOLI DE CERQUEIRA E SILVA: Memórias flistóricas e 
poUticas da fJrovincia da Bahia, anotadas por BRÁS HERMENEGILDO DO AMARAL. 
Vol. V, Bahia, 1937, p. 468. 

(86) Ver VALENTIM CALDERON: Biografia de um monumento. O antigo convento 
de Santa Tereza da Bahia, Rahia, 1970 (Universidade Federal da Bahia. fatudos haianos, 
n.0 3). 
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N.&C. 

Movimento do Pará. Em janeiro de 1835, irrompeu no Pará a re-
volta chamada Cabanagem. Assassinados o presidente e o comandante de 
armas, assumiu o poder Clemente Malcher, que também foi assassinado 
e substituído por Francisco Vinagre. Uma expedição naval não conse-
guiu restabelecer a ordem. O marechal Manuel Jorge Rodrigues, porém, 
com a ajuda de Vinagre, empossou-se no governo, mas foi pouco depois 
deposto e expulso de Belém pelo mesmo Vinagre. O Governo caiu nas 
mãos de um caudilho, Eduardo Angelim. Durante o governo cabano, 
tanto a França como a Inglaterra, alegando ataques a súditos respecti-
vos, aliás verdadeiro~·, exigiram desagravo aos seus pavilhões, que foram 
repelidos com entusiasmo pelos governantes. Em abril de 1836, chegava, 
porém, poderosa força do general Soares de Andréia que retomou a ci-
dade. Os cabanos tentaram incendiar a cidade, no que foram impedi-
dos pelos apelos do bispo D. Romualdo de Sousa Coelho. Em seguida, 
abandonaram a cidade, entregando o saldo do tesouro ao bispo. A re-
pressão foi por todos considerada excessiva. Angelim permaneceu 10 anos 
prisioneiro em Fernando de Noronha (87) . 

O Pe. José Custódio via, como é natural, no excesso de exigências 
das grandes potências, um sintoma da ambição delas na região Amazônica. 

Realmente, elas tentaram tirar proveito da situação, mas se enga-
naram quanto aos sentimentos de solidariedade nacional dos cabanos, 
contrários ao Governo local, mas ardorosamente patriotas. Os ingleses es-
tavam particularmente interessados em obter um ponto de penetração na 
Amazônia. A expedição do capitão W. Smith, em 1834, fez extenso 
reconhecimento geográfico e econômico da região, sem qualquer empeci-
lho. As exigências militares estavam obviamente ligadas a este plano(ªª). 

35/26 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A respeito da suspensão das garantias no Pará, lembra que fora o 
primeiro a pedir informações s.obre o Pará: que sua intenção fora sus-
pender o habeas-corpus; que fora contra uma Comissão Especial, mas 
a favor do parecer da Comissão; que à vista das razões de um lado e 
outro, tem vacilado sobre suas idéias; que se suspendam algumas ga-
rantias; crê que ali existem opressores e oprimidos; mas que há também 
gente capaz. Remete uma emenda propondo a suspensão por seis meses 
dos§§ 7.0 , 8.0 , 9.0 e 10 do art. 179 da Constituição. 

10 de julho de 1835, t. II, p. 66. 

(87) Ver ERNESTO CRUZ: Noções de História do Pard, Belém, p. 136; DILKE 
BARBOSA RODRIGUES: A 11ida singular de Angelim, Rio, 1937. 

(88) ARTHUR CESAR FERREIRA REIS: A Amazónia e a Cobiça Juternacional, 
São Paulo, CEN, 1960, p. 142. 
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N. &:C. 

Trata-se da lei de 22-IX-1835, que suspende certas garantias consti-
tucionais no Pará (ª9) . 

É interessante notar a contradição de um ultraliberal: propõe a sus.-
pensão da medida que por excelência assegura a liberdade, o habeas-
corpus, como unico meio de combater a desordem. Quanto aos juízes 
de direito, vale recordar que eram nomeados pelo Imperador, e que 
gozavam de vitaliciedade, não de inamovibilidade, embora as remoções 
fossem restritas e reguladas por lei. As dúvidas a respeito da sua classi-
ficação, como dependente da jurisdição provincial ou geral, serão resol-
vidas pelos arts. 2.0 e 3.0 da Lei de Interpretação (do Ato Adicional). 
de 12. V .1840. 

O § 7.0 declara a casa as·ilo inviolável; o 8.0 impede a prisão sem 
culpa formada; o 9.0 permite a fiança; o 10 não permite a prisão senão 
com ordem escrita da autoridade legítima. 

Em 17 de julho a Câmara aprova a suspensão dos §§ 7.0 , 8.0 e 9.0 , 

mas rejeita a s.uspensão do 10. 

35/27 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discutindo o orçamento, opõe-~e ao aumento com a iluminação da 
cidade, declarando que é a pior possível, e não sabe como com ela se 
consome tanto dinheiro; entende qµe o sistema seguido a tal respeito é 
muito mau e se deve corrigir. Conclui mandando uma emenda redu-
zindo a verba de iluminação da cidade, de 70: 000$ para 50: 000$. 

24 de julho de 1835, t. II, p. 109. 

N. &:C. 

O Pe. Venâncio é aqui um eco fiel de seus companheiros ultraliberais 
de Pernambuco. Um dos artigos do libelo da Revolução de 1817 era 
exatamente a contribuição provincial para a iluminação da Corte. Note-
se que a iluminação do Rio de Janeiro figurou nos orçamentos federais 
até a autonomia do Estado da Guanabara (9°) . 

Em sessão de 27 de julho, o Pe. Resende retirou sua emenda sobre a 
iluminação, e declarou votar pela emenda que concede 40:000$ para o 
melhoramento do porto de Pernambuco (Anais, II, p. 114). 

(89) Cf. Coleção de Leis, 1835, vol. 26, p. 35. 
(90) O problema da iluminação do Rio de Janeiro, que seria resolvido por Mauá, 

fora levantado na sessão legisla tiva anterior. 
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35/28 ANTONIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Ainda na elaboração do orçamento para 1836, apresenta emenda: 

"Com a Academia de Estudos Mineralógicos da Província 
de Minas, 70:000$." 

O projeto governamental não consignava nenhuma verba para isso. 

26 de julho de 1835, t. IJ. p. 111. 

N.&C. 

A idéia de um curso superior mineralógico em Minas, que o Pe. 
Bheríng exprime nessa emenda, vinha se desenvolvendo desde a Inde-
pendência. Em 1829, o &ábio alemão Roque Schüch, pai do barão de 
Capancrna, deixara um legado para a "ajuda de uma Academia de Mi-
neralogia, logo que se verifique nesta província", prova de que se jul-
gava projeto em vias de realização. 

Em 1830, exatamente o Pe. Bhering, no Conselho Geral da Provín-
cia, propôs a criação das cadeiras de Mineralogia, Agricultura e Desenho. 
Uma emenda de Bernardo Pereira de Vasconcelos, também conselheiro, 
substituiu a cadeira de Desenho pela de Metalurgia. O projeto foi re-
modelado pelo Conselho da Província através de um plano mais completo 
e aprovado pela Assembléia Geral e sancionado pela Regência através 
d<t Lei de 3 de outubro de 1832. Por ela foi criada em Minas um curso 
de Estudos Mineralógicos, com quatro cadeiras. Em 1835, Limpo de 
Abreu, depois visconde de Abaeté, presidente da província, procurou 
instalar o curso em Cachoeira do Campo. Mas nada se fez até que, em 
1874, o Imperador D. Pedro II chamou o sábio Henri Gorceix, da uni-
versidade de França, para planejar o ensino &uperior de Minas e Metalur-
gia. A Lei Geral n.O 2. 670, de 20 de outubro de 1875, destinou 60 contos 
para esse fim. Em 12 de outubro de 1876 foi a Escola de Minas instalada 
em Ouro Preto. Durou quarenta anos., portanto, a gestação da idéia 
defendida pelo Pe. Bhering (91) • 

Pelo que se vê, 60 contos foram suficientes para a instalação da 
escola em 1876, a verba proposta pelo Pe. Bhering em 1835 daria ampla-
mente para o início do estabelecimento em germe. O padre já chama 
de Aclldemia o que não passava de um curso, provavelmente com o 
intuito de prestigiar o estabelecimento. 

(91) Ver A Escola de Minas. Ouro Preto, Editora Mineira, 1922, p. 4 e ss. 
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ANTôNIO JOÃO DE LESSA35/29 

Relata um parecer da Comissão de Fazenda relativo a uma repre-
sentação de mais de 200 sapateiros, selciros e segeiros da capital do Impé-
rio que não podem enfrentar a concorrência da indústria européia no 
g~nero, já que ali 

"é mais cômodo o preço da matéria e diminuta comparativa-
mente a mão-de-obra". Por conseguinte "não levará muito 
que este ofício desapareça no país.". A solução pode ser dada 
pelo Poder Executivo, através das tarifas aduaneiras [ ... ] 
"Tendo expirado o tratado com a França, lembra-se a Co-
missão que pelos papéis públicos foi denunciado ter o Go-
verno daquela nação levantado um grave imposto sobre as 
madeiras do Brasil. ótima ocasião será portanto para nos 
comportarmos do mesmo modo com os gêneros que de lá se 
nos importam." 

27 de julho de 1835, t. II, p. 112. 
N.&C. 

São os primeiros passos de uma política protecionista, que pretende 
justificar-se como represália à idêntica política de um país importador. 
É sumamente curiosa a explicação c:Ia decadência de nossa indústria de 
artefatos de couro: na França, a matéria-prima e a mão-de-obra eram mais 
baratas. A questão foi encaminhada à Comissão de Comércio que dá 
parecer remetendo o assunto ao Gpverno. O Pe. Resende impugnará 
esse parecer na sessão de 25 de maio de 1836 (Anais, 1836, I, 90). 

35/30 ANTôNIO MARIA DE MOURA 

Na discussão do orçamento qo Ministério da Justiça, propõe o 
aumento da côngrua do bispo de ~ariana para 2:000$. 

29 de julho de 1835, t. II, p. 122. 
N.&:C. 

O bispado de Mariana era no 111omento sede vacante e o bispo indi-
cado a 9 de outubro desse ano pelo Governo seria o amigo do prepo-
nente, o Pe. Feijó. O Pe. Bhering;, na mesma data, propõe a elevação 
dos "ordenados" dos bispos de São Paulo, Minas, Mato Grosso, Pará, 
Maranhão e Pernambuco para 2: OQO$. 

O Pe. Antônio João de Lessa propõe a equiparação de todas as 
côngruas dos bispos em 2:800$ "cessando desde já os direitos denomi-
nados de mitra, chancelaria ou qualquer outra que seja sua denomina-
ção" (Anais, II, 131). 
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35(31 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Defende o projeto de resolução, por tratar-se de 

"um ato legislativo que vai restituir à Província de Sergipe 
uma porção de terrenos que lhe petence, do qual indevida-
mente se há apoderado a Câmara da vila da Abadia perten-
cente à Bahia, pelo que tem resultado conflitos de jurisdição 
entre as autoridades de uma e outra província." 

Historia os fatos que deram origem aos conflitos. e conclui: 

"Todos sabem que o rio Real divide as duas. províncias, 
e que semelhante desistência da parte das autoridades da 
Abadia tem sido injusta, capricho~a e sistemática, talvez por 
se persuadirem, que pertencendo a uma província maior, 
mais rica, e de mais garantias, não haveria quem se arrojasse 
a defender a cau&a daquela mais pequena, mais pobre e de 
menos garantias; quero dizer que as vozes de dois deputados. 
seriam sufocadas pelas de treze, cuja luzes eu tanto reconhe-
ço; e re&peitando-os pelas suas virtudes, ainda mais os respei-
to, quando me lembro do interesse que eles têm tomado na 
tranqüilidade pública o que me deixa acreditar que não dei-
xarão de simpatizar e votar pela medida em discussão." 

Apresenta emenda substitutiva: 

"Fica servindo de linha divisória entre as Províncias da 
Bahia e Sergipe tanto no civil como no eclesiástico e judiciá-
rio, o rio Real desde a sua foz até à sua nascença e daí se-
guindo uma linha leste a oeste a encontrar com o rio São 
Francisco." 

31 de julho de 1835, t. II, p. 133-131. 

N.&C. 

Entrava em discussão o projeto de resolução assinado pelos P.c• Va-
lério de Alvarenga Ferreira, Lourenço Marcondes de Sá e Antônio da 
Cunha Vasconcelos: "O rio Real fica servindo cfe linha divisória entre 
as Províncias da Bahia e Sergipe, tanto no civil, como no eclesiástico e 
judiciário." É este projeto que Mons.. Silveira defende. Logo a seguir, 
o deputado baiano Honorato José de Barros Paiva apresenta emenda 
pedindo adiamento d'a discussão até que fossem ouvidas as. Assembléias 
das duas províncias. Mons. Silveira impugna o adiamento, alegando 
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35/33 ANTONIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Ao se dis<:utir a resolução n.0 41, de 1833, que manda pagar a Lou-
renço Antônio do Rego a quantia constante de uma sentença, retira 
uma emenda tornando a medida extensiva a Antônio José !vieireles, do 
Maranhão, e apresenta outra, autorizando o Governo a pagar a Caetano 
José da Cunha 144:900$ importe de 7 .24:í bois consumido:; pelas tropas 
auxiliadoras da Independência na Província do Maranhão. 

4 de agosto de 1835, t. li, p. 147. 
N.&C. 

A resolução é rejeitada. 
Obtida uma sentença judicial contra a Fazenda Nacional, o credor 

devia esperar ainda uma decisão do Legislativo, abrindo o crédito. hto 
fazia com que os particulares aguardassem anos a fio a solução de seu:; 
créditos, muitas vezes reduzido:; pela inflação. Este mal se prolongou 
durante a República, havendo casos clamorosos como o presente, cm 
que o Legislativo se reem.ava a abrir o crédito para pagamento de uma 
dívida reconhecida em última instância pelo Judiciário. A Com.tituição 
de 1946, art. 204, estabeleceu que "os pagamentos devidos pela Fazenda, 
federal, estadual ou municipal, em virtude de sentença judiciária, far-
se-ão na ordem de apresentação dos precatórios, e à conta dos créditos 
respectivos [ ... J As dotações e os créditos serão consignados ao Poder 
Judiciário". 

Foi um grande avanço. A Constituição de 1967, com a redação 
em vigor, repetiu esta disposição (art. 117) . 

À vista de um pedido de esclarecimento de Lourenço Antônio do 
Rego, a Comissão de Justiça Civil declara que o interessado tem o seu 
direito salvo para dar execução às suas sentenças pelos meios ordinários. 
Deve recorrer ao Judiciário e aos recursos que este oferece (Anais, 
II, 194). 

35/34 .JOSt CUSTóDIO DIAS 

Manifesta sua estranheza ante o fato de o Senado, tão pródigo em 
dar tenças, pensões e dinheiros da Nação, ser tão mesquinho com o 
ordenado do regente. Se o tivessem escolhido para este cargo, ainda que 
lhe dessem 40 contos de réis, não o aceitaria. Levando em conta o tra-
balho e as preocupações do regente, seu ordenado deveria ser adequado. 
Vota assim contra a emenda do Senado que pretendia reduzir o orde-
nado por ele mesmo anteriormente fixado. 

6 de agosto de 1835, t. II, p. 151. 



~. &C. 

Discussão do orçamento <lo Império (lei n.0 99, de 31-X-1835) -
A Câmara propusera o ordenado de 20 contos anuais para o regente_ 

) Senado alterara para 12 contos, dando-lhe mais 8 contos de uma só 
;ez no começo. 

A emenda do Senado é rejeitada_ Em conseqüência o Pe. Custódio 
?ropõe a reunião das duas Câmaras para a decisão, na forma da Cons-
tituição. Não é aprovado porque a Câmara não considerou o projeto 
vantajoso (art. 61 da Constituição) . 

35/35 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Propõe um substitutivo ao projeto de anistia aos cabanos: 

"Fica aprovado o perdão oferecido pelo presidente da 
Província de Pernambuco a todos os sediciosos de Panelas e 
Jacuípe que até a data da presente resolução se tiverem apre-
sentado, depondo as armas" . 

12 de agosto de 1835, t. II, p. 164. 
N.&C. 

O projeto de Francisco Ramiro de Assis Coelho usava a fórmula: 
"Ficam anistiados todos os in<livídqos que se hão comprometido nos 
movimentos políticos na Província de Pernambuco". Resende prefere 
perdão, menos geral, e exige a rend~ção prévia. O projeto de anistia é 
aprovado a 13 de agosto por 42 votos contra 40. Trata-se da revolta dos 
cabanos. 

35/36 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Quer viver em uma Nação cujo Governo tenha meios para protegê-
Io. Mas o Governo já declarara nest~ Cas-a que não dispõe de t<iis meios. 
Portanto, é de opinião que se dêem ao Governo todos os meios necessá-
rios e sejam autorizados todos os que julgue precisos para salvar o Brasil. 

27 de agosto de 1835, t. II, p. 208. 
N.&C. 

Trata-se de um requerimento do deputado Francisco Ramiro de 
Assis Coelho, pedindo informações sobre as agitaçõe:> na Bahia e sobre 
a força militar disponível para manter a ordem pública. 
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O Pe. Venâncio, antigo revolucionário republicano, {; agora decidi-
damente partidário do fortalecimento do Governo central à custa de res-
trições das garantias individuais. Propusera a suspensão do habeas-corpus. 
Já agora quer a concessão de amplos poderes à repressão. O problema 
d'a ordem em perigo vai conduzi-lo ao conservantismo, caminho seguido 
por muitos liberais, tendo à frente Bernardo de Vasconcelos. 

115/37 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Ainda referindo-se ao projeto do requerimento do deputado Fran-
cisco Ramiro de Assis Coelho, não aceita a pecha, atribuída à Câmara 
dos Deputados, de criadora dos males q uc pesam sobre o país. 

Todos têm culpa. Talvez ele próprio tenha concorrido para males 
que abraçara com aparência de bem. Mas como se pretende S·antificar 
o Governo, que ele julga, em grande parte culpado, por ter concorrido 
com suas nomeações para a anarquia que aparece nas províncias, en-
viando-lhes incapazes de fazer o bem, nem manter a ordem? Sua pro-
víncia, Sergipe, gozou até bem pouco tempo de tranqüilidade. Mas 
também está agora agitada. · 

O presidente para ali enviado pelo ex-ministro, que está na casa, 
parece o autor das desordens. 

Remete à Mesa a proclamação do presidente, o ofício de convocação 
eztraordinária da Assembléia. Tem cartas fidedignas sobre os fatos, que 
já exibiu ao ministro do Império. Tem-se interessado pela dcmis~·ão <lo 
presidente responsável por tais males. A Câmara não é culpada, mas 
o Governo, com as nomeações pouco sisudas.. 

27 de agosto de 1835, t. II, p. 208. 

N. &C. 

O presidente de Sergipe, nomeado cm fevereiro de 1835, era Manuel 
Ribeiro da Silva Lisboa. Aprova-se a primeira parte do requerimento 
de Assis Coelho. O final rejeita-se. 

35/38 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta emenda à resolução declarando ter D. Maria II, rainha 
de Portugal, perdido o direito à sucessão da Coroa do Brasil, pelo fato 
de entrar em posse do trono português. Quer que se diga que ela per-
deu aquele direito não somente por ter assumido o trono de Portugal, 
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mas pelo fato de se ter au~entado do Bra>:Ü sem licença, ter casado etc., 
e portanto ter perdido a cidadania brasileira. A emenda é as.sim redigida: 

"A senhora D. Maria II tem perdido o direito de cidadã 
brasileira e, por conseqüência, o direito de sucessão à Coroa 
do Brasil" . 

Debate com Luís Cavalcanti. Não há artigo na Constituição que 
proíba a aceitação de duas Coroas. Mas que o direito de D. Maria de-
sapareceu por se ter retirado cio Brasil sem licença. 

31 de agosto de 1836, t. II, p. 229. 

N.&C. 

Aprova-se simplesmente a primeira parte da resolução: 
"A senhora D. Maria II, rainha de Portugal, tem perdido o direito 

de sucessão à Coroa do Brasil. A emenda é prejudicada. Em seguida 
a princesa D. Januária é declarada herdeira presuntiva da Coroa (Anais, 
II, 237). 

A decisão se transformou na lei n.O 91, de 30 de outubro de 1835. 

35/39 JOSÉ CUST(>DIO DIAS 

Entra em discussão o projeto do Senado proibindo o estabelecimento 
de morgados, capelas e quia;:·quer outros vínculos, e extinguindo os exis-
tentes com a morte dos atuais administradores legítimos. Muito se admi-
ra de que do Senado, do centro da aristocracia, tenha saído tal projeto, 
pelo qual se lhe devem d'ar muitos louvores., pois que a nossa monar-
quia, sendo uma monarquia popular, não precisa dos morgados, nem para 
se defender depende da permanência deles. 

5 de setembro de 1835, t. II, p. 262. 

N.&C. 

O projeto é aprovado. Transforma-se na lei n.º 57, de 6 de outubro 
de 1835. 

Morgado era a sucessão dos domínios, com a cláusula da inaliena-
bilidade e indivisibilidade, ao primogênito. 

Era instituído por um ato público. Os bens diziam-se, então, vin-
culados. Outra forma de vínculo eram as capelas. Eram assim chamados 
os vínculos quando a quota destinada aos titulares era fixa e o exce-
dente neces·sariamente empregado em missas ou obras pias. (Ordenações 
Filipinas, Livro 1.0 , título LXII, § 53) . 
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No Brasil foram poucos os vínculos. Era uma forma de sucessão 
que visava à manutenção de uma classe aristocrática poderow. O libe-
ralismo, tendo como arma o Código de Napoleão, extinguiu o sistema 
por quase toda parte. Assim é que foram extintos os vínculos no Brasil 
e em Portugal. 

35/40 D. JOSÉ ANTONIO DOS REIS 

Dá conta da missão de saudar o Imperador nas comemorações de 
7 de setembro em nome ela Câmara dos Deputados: 

"Senhor, para congratular-se com V. M. Imperial e di-
rigir-lhe as mais puras felicitações pelo primeiro e pelo mais 
nobre motivo das afeições e do amor dos brasileiros, a Câ-
mara dos Deputados nos envia perante o trono de V. M. 
Imperial hoje que pela décima quarta vez o Brasil, pátria 
de Vossa Majestade e também nossa pátria, celebra com en-
tusiasmo o primeiro dia da sua glória, o aniversário solene 
da sua emancipação política, e repetindo com um nobre or-
gulho essas palavras encantadoras, faz ressoar de uma a outra 
extremidade do Império o seu mágico som - Independência 
ou Morte! Senhor, a Câmara dos Deputados faltaria sem dú-
vida a um dos seus mais sagrados deveres, se acaso abafando 
hoje em seu peito generoso a nobreza do seu nacionalismo, e 
seu amor à pátria, não viesse perante o primeiro de seus ci-
dadãos anunciar os transportes do seu justo prazer, não 
viesse perante o monarca de um povo livre e em seu seio to-
do paternal derramar cm efusão os sentimentos de liberdade 
e patriotismo, que transbordam em seu coração. 

Independentes, livres, constituídos em nação soberana ao 
dia sete de setembro nós devemos, senhor, nós devemos tanta 
ventura! 

A este dia, sim, nós devemos no&sa pátria, devemos o res-
gate de nossos direitos os mais preciosos, devemos enfim à 
pessoa augusta ele V. M. Imperial hoje se não unico, ao 
menos um dos primeiros e mais seguro penhor da nossa pros-
peridade. 

"Quebrados os ferros e algemas da tirania, que por mais 
de trezentos anos manietaram os pulsos inocentes de nossos 
pais e ainda os nossos, foi sem duvida no dia ele hoje, que a 
Providência por um de seus destinos sempre maravilhosos, 
ra&gou esse decreto infame de nossa escravidão e fazendo pro-
clamar sobre a eminência do sempre majestoso Ipiranga a Inde-
pendência, e a soberania nacional elo povo brasileiro elevou, 



elevou a nossa terra da Santa Cruz ao nível das maiores nações 
do mundo, vestiu-a com o manto imperial, erigiu o trono de 
Vossa Majestade, firmando-o não sobre o terror da guerra ou 
bárbaro direito de conquista, mas firmando-o em nossos co-
rações, firmando-o na justiça e na virtude, firmando-o no amor 
e na gratidão dos novos libertados. A Câmara dos Deputados 
como representante da nação brasileira, se congratula pois 
com V. M. Imperial pelos tão grandes benefícios., que a Pr0-
vidência nos outorga neste sempre memorável dia; ela dirige 
a V. M. Imperial as mais puras felicitações por um tão caro 
motivo e aspirando mais que tudo, com a prosperidade do 
Brasil, a prosperidade de V. M. Imperial, envia aos céus os 
mais ardentes voto,; por tão importantes fins. 

"A Câmara dos Deputados, finalmente, não julga ocioso 
asseverar a V. M. Imperial, que os seus sentimentos e amor 
da Independência firmam-se cada vez mais, já pela ilustração, 
já pela idade, e hoje, hoje mesmo, ela tem adquirido nova 
força e mais firmeza; a Câmara assegura a V. M. Imperial, 
que ela está disposta a manter e sustentar esta Independência 
à custa mesmo dm; maiores sacrifícios, à custa mesmo, se pre-
ciso ainda for, de seu sangue e de sua vida; e porque a Inde-
pendência não pode jamais subsistir sem sua irmã congênita, 
a liberdade, e a Independência e a liberdade se acham sus-
tentadas pela união do Império, e esta união se baseia sobre 
a Constituição e sobre o trono de V. M _ Imperial; a Câmara 
dos Deputados protesta perante V. M. Imperial e em sua pre-
sença, como chefe supremo da nação, protesta perante o 
Brasil inteiro que ela só tem por divisa - Independência, Li-
berdade, Constituição e Pedro II ou morte e nada mais, nada 
menos." 

9 de setembro de 1835, t. II, p. 264. 

35/41 JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Pronuncia-se contra o parecer da Comissão de Constituição de 27 
agosto de 1835, que mandou aplicar ao ministro da Fazenda, Manuel do 
Nascimento Castro e Silva, o art. IQ da lei de 15 de outubro de 1827, 
sobre a responsabilidade dos. ministros de Estado. Admira-se que o pa-
recer apareça só agora, quando o Sr. Castro e Silva já há muito tempo 
que tem requerido à Câmara que ultime este negócio. É a favor das 
emendas de Evaristo da Veiga ou a de Antônio Manuel de Melo, que 
determinam a cessação do processo. 

10 de setembro de 1835, t. II, p. 272. 
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N.&C. 

O ministro da Fazenda fora julgado pelo primeiro Conselho de 
Jurados por um impresso pelo qual se declarou repousável. O art. 28 
da Constituição assim determinava: 

"Se algum Senador ou Deputado for pronunciado, o juiz, suspen-
dendo todo ulterior procedimento, dará conta à sua respectiva Câmara, 
a qual decidirá se o processo deve continuar e o membro ser ou não sus-
penso das suas funções." 

Em 1828, Castro e Silva publicara o folheto intitulado "Reflexões", 
no qual defendia "sua ilibada conduta contra o caluniador Antônio ela 
Rocha Bezerra" (95). A Câmara, na sessão seguinte, aprova o substituti-
vo de Evaristo da Veiga, mandando suspender o processo. 

35/42 ANTONIO JOÃO DE LESSA 

Relata o parecer da Comis·são de Comércio favorável a uma proposta 
do deputado Mons. Antônio Fernandes da Silveira de contratar com o 
Governo o estabelecimento de uma companhia de colonização, agricul-
tura e mineração. 

"A Comissão se lisonjeia de ver um deputado da nação 
nas linhas de uma tal pretensão, tanto mais gloriosa quanto 
é ele o primeiro das partes do Norte que empunha este 
pendão." 

Aprova as cláusulas das condições a serem estabelecidas. 

19 de setembro de 1835, t. II, p. 303. 
N.&C. 

Desde a Constituição de 1934, é incompatível com as funções de 
deputado ser diretor de sociedade ou empresa que goze de favores do 
Governo. 

35/43 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Ao discutir-se uma proposição do Senado tornando a amsua conce-
dida a Minas extensiva a Pernambuco e Alagoas, apresenta uma emenda: 

"[... ] Fica extensiva aos sediciosos de Panelas e Jacuípe, 
exceto aqueles dos chefes que se tiverem apresentado até a 
data da presente lei." 

(95) Ver a respeito SACRAMENTO BLAKE, vol. VI, p. 169. 
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Justificando-se, declara-se contra as anistias em geral, mas apoiando 
a sua emenda, diz que 

muito mal se tem entendido o que se passou, quando se di~ 
sera que a Assembléia Provincial havia anistiado. Pois ela 
apenas representara pedindo anistia. Concedendo-se anistias 
da forma que se pretende, nenhumas garantias se dão às 
autoridades para poderem prender e executar as leis. O me-
lhor bem que se pode fazer ao Brasil é fazer-se com que as 
leis sejam bem executadas. 

24 de setembro de 1835, t. II, p. 320-321. 

N.&C. 

O projeto do Senado é aprovado. Sancionaõo pelo Executivo (Dec. 
n.0 56, de 6 de outubro cfe 1835). 

Em Panelas e Jacuípe organizou-se uma rebelião que tinha por alvo 
repor no trono o Imperador D . Pedro 1. Nela tomaram parte os índios 
das margens do Jacuípc por dois anos, talvez sem saber por quê, até 
que seus comandantes foram mortos ou postos em fuga. É um episódio 
da Cabanada, iniciada em 1832 (96). 

Em Alagoas, de julho a dezembro de 1834, a província fora gover-
nada par substitutos interinos, e neste período estourara uma terrível 
rebelião popular, a Cabanada. Era de caráter restaurador, e seus excessos 
foram contidos pela ação moderaqa do bispo de Pernambuco, D. João 
da Purificação Marques Perdigão, cujo diário é um alarmante retrato 
da situação moral do interior do Nordes·te (97). 

O bispo conseguiu uma entrevista, sozinho, com o chefe dos caba-
nos, o bandido Vicente de Paulo, rio centro das matas. Depois não alcan-
çara. A revolta durara quatro anos. Durante todo o período reinava 
grande desordem administrativa e as eleições se processavam tumultuo-
samente (9ª) . 

35/44 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pronuncia-se a favor do recebimento das proposições do Governo 
apesar de assinadas por um só regente. Contraria, assim, o Pe. Bhering 

(96) MILLIET DE SAINT-ADOLPHE: Dicionário Geográfico e Histórico do Brasil 
- Paris, 1845, II, 196. 

(97) "Itinerário das visitas feitas na sua diocese nos anos 1833 a 1840", Revista 
do Instituto Histórico, tomo 55, I.º p. 5 a 196. 

(98) Ver Pe. GALANTI -· História do Brasil, Tomo IV, 2.ª edição, São Paulo, 
1913. p. 342. 
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que é pelo não recebimento. O Pe. Resende entende que o não rece-
bimento é uma idéia que pode ser muito perigosa ao Brasil. 

24 de setembro de 1835, t. II, p. 321. 

N.&C. 

A Regência trina, com a morte de José ele Bráulio Muniz, e o afas-
tamento, por doença, de Jm:é da Costa Carvalho, depois mar<Juês de 
Monte Alegre, ficara reduzida a um só nome, o general Francisco de 
Lima e Silva. A situação era difícil, porque a Assembléia não tinha 
poderes para eleger a Regência. Pelo Ato Adicional, o regente, agora 
único, era eleito pelos eleitores de todo o Império. A eleição já se reali-
zara e as atas dos colégios eleitorais já estavam sendo apuradas. Nesse 
intervalo, o único poder existente era o regente Lima e Silva. O Pe. 
Resende defendia o bom-senso. Assim se pronunciou a Comissão de Cons-
tituição. A Câmara, em 29 de setembro, porém, dispôs-se a eleger um 
substituto de João Bráulio Muniz, no caso do Senado entender que a 
posse do regente eleito a 7 de abril não se pudesse verificar na sessão 
em curso. Mas, uma vez aprovada pelo Senado a emenda da Câmara ao 
processo de apuração do pleito para regente, procedeu-~e à apuração de 
5 a 9 de outubro, saindo eleito o Pe. Feijó por 2.826 votos contra Ho-
landa Cavalcante com 2.251 votos e outros menos votados. Feijó tomou 
posse a 12 de outubro. 

35/45 ANTôNIO JOÃO DE LESSA 

Relata o parecer da Comissão de Comércio aprovando a proposta da 
Assembléia de Sta. Catarina no sentido de se autorizar o Governo a ex-
plorar as minas de carvão-de-pedra de Tubarão, ou outra que alhures 
se descubra e fixando condições. 

O parecer é de 4 de julho de 1835. 

29 de setembro de 1835, t. II, p. 332. 

35/46 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

.Apresenta um projeto alterando o plano de estudos da Academia 
de Belas-Artes: 

"Art. I.0 - Fica separada a substituição da cadeira de 
Desenho da Academia das Belas-Artes, da substituição da ca-
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deira de Pintura Histórica da mesma Academia; e o Gover-
no autorizado a nomear para cada uma delas um substituto, 
com ordenado marcado no art. 4.0 dos estatutos de 30 de 
dezembro de 1831. 

"Art. 2.0 - Ficam extintas as cadeiras de Mecânica e a de 
Osteologia, Miologia e Fisiologia das Paixões; e criada em 
lugar delas uma cadeira de Gravura. O Governo nomeará, 
tanto para professor, como para substituto desta cadeira, pela 
primeira vez, as pessoas que mais hábeis lhe parecerem; obser-
vando porém o disposto no fim do art. 5.0 dos mesmos esta-
tutos, quando estas nomeações recaiam em artistas estrangei-
ros. Os ordenados do professor e substituto serão os mesmos 
que se acham fixados para os das outras cadeiras deste esta-
belecimento. 

Art. 3.º - O Governo fica autorizado a fazer a despesa 
que for neces-sária com os prêmios para os alunos da aula de 
Desenho". 

3 de outubro de 1835, t. II, p. 352. 

N.&C. 

A Academia de Belas-Artes, hoje Escola Nacional de Belas-Artes, 
inaugurou suas atividades em 1816, com o nome de Escola Real das 
Ciências, Artes e Ofícios. Foi criada pelo decreto de 12 de agosto de 
1816, assinado por D. João VI, e preparado por iniciativa de Antônio 
de Araújo de Azevedo, conde da Barca. Na realidade, desenvolveu só o 
setor das artes, com a colaboração da Missão Artística Francesa, chegada 
ao Brasil naquele mesmo ano. A instituição teve vários nomes e passou 
por várias reformas em seus estatutos, notadamente a realizada em 1855, 
quando era seu diretor Manuel de Araújo Porto Alegre. Começara a 
funcionar em prédio, hoje demolido, projetado por Grandjean de 
Montigny. 

Com a República, recebeu, em 1890, o nome atual de Escola Na-
cional de Belas-Artes. O projeto voltará à discm·são na sessão de 27 de 
maio de 1837 quando o Pe. Bhering apresentará emenda requerendo a 
criação da cadeira de Música. 

O Pe. Resende se opõe ao projeto por achar que a música nada 
tem com a Academia de Belas-Artes. O Pe. Bhering se apóia na repre-
sentação do diretor da Academia. O projeto é aprovado com a emenda 
do Pe. Bhering, em primeira discussão. Mas caiu nas discussões seguin-
tes. O decreto de 19 de julho de 1837 reforma a Academia, mas não 
inclui a cadeira de Música, que caíra no Senado. O Conservatório de 
Música só veio a ser criado em ~841 e, por sinal, dentro da Academia 
de Belas-Artes (Ver Anais, 1837, 1, 142). 
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36/l 

SESSÃO DE 1836 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Opõe-se ao adiamento, afirmando que não compreendia em que per-
desse a integridade do Império em serem os cônegos nomeados pelo 
Governo geral ou provincial . 

6 de maio de 1836, t. I, p. 21. 
N.&C. 

Os cônegos da catedral de São Paulo tinham feito uma representação 
solicitando que fos-se revogada a proibição dos canonicatos vagos. 

A Comissão Eclesiástica dera parecer que o assunto era da compe-
tência <la Assembléia Provincial. O deputado Rodrigues Torres !ledira 
adiamento <la discuss-ão, enquanto não se aprovar uma interpretação do 
Ato Adicional definindo as competências das Assembléias Provinciais. 
Sem esta interpretação, diz, "vai-se cavar o túmulo à união do Império". 
É contra esse pedido de adiamento e a razão em que se fundava, que 
objeta o Pe. Resende. 

O Parlamento decidira não permitir o preenchimento pela Regência 
dos cargos vagos nos cabidos. 

Canonicatos vagos - A lei de 14 de junho de 1831, que regulamentou 
os poderes da Regência, declarara no art. 18, in fine: "O provimento dos 
benefícios eclesiásticos que não têm cura d'almas fica suspenso, assim 
como o pagamento das côngruas dos que vagarem". O resultado foi 
que alguns cabidos se esvaziaram quase por completo. 

36/2 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Impugna a expressão "príncipe estrangeiro" aplicada ao Papa. O 
poder temporal não pode revogar leis gerai& da Igreja estabelecidas em 
Concílios, nem, por sua própria autoridade, revogar e desfazer concor-
datas já estabelecidas. 

Defende o texto do voto de graças: 

"Porque dá a entender quanto basta que a Câmara não 
aprova toda esta parte àa Fala do Trono." 

Refere-se a exemplos da França, Alemanha e Áustria que constituem 
advertências bem daras de quanto é perigoso para o poder temporal 
pretender rebelar-se contra o poder espiritual de Roma 

"que tem consideração e culto enraizado nas consciências" 
(citação de Lamartine) : 



Faz questão de declarar que fala 

"nesta matéria cm geral e longe de ter a menor referência ao 
respeitável prelado cujas bulas não foram confirmada<:.." 

Observa que não existem para a confirmação senão dois bispos, ou 
talvez um e que não estão esgotados todos os meios de conciliação. E 
adverte: 

"Muito mais quando ouve dizer que da parte do encar-
regado de Negócios tem havido alguma imprudência, alguma 
falta de respeito . " 

9 de maio de 1836, t. I p. 35-36. 

N. &:C. 

A Fala do Trono lida por Feijó perante o Parlamento em 3 ele maio 
de 1836 lançara uma verdadeira bomba com a ameaça de alterar a dis-
ciplina da Igreja brasileira por meio ela legislação civil. O trecho mais 
importante desse documento é o seguinte: 

"Não posso contudo ocultar-vos que Sua Santidade, depois de dois 
anos de explicações recíprocas, resolveu não aceitar a apresentação impe· 
rial do bispo eleito desta diocese. O Governo tem ele seu lado a lei e 
a justiça, mas Sua Santidade obedece à sua consciência. Depois dessa 
decisão, julgou-se o Governo desonerado de ter condescendências com a 
Santa Sé, sem contudo faltar jamais ao respeito e obediência ao chefe 
da Igreja Universal. 

Em vossas. mãos está livrar o católico brasileiro da dificuldade, e 
muitas vezes impossibilidade de mendigar, de tão longe, recursos que lhe 
não devem ser negados dentro do Império. É tão santa a nossa religião, 
tão bem calculado o sistema do Governo eclesiástico que, sendo compa-
tível com toda casta de Governo civil, pode sua disciplina ser modifi-
cada pelo interesse do Estado, sem jamais comprometer o essencial da 
mesma religião" (99) • 

Este texto sério da Fala do Trono era ela autoria do regente Feijó 
que fazia eco aos estatutos da universidade de Coimbra promulgados por 
Pombal em 1771, em cujo art. 18 se lia: 

[ •••]"Não é repugnante ao sistema católico que, sendo a Igreja mili-
tante uma só e única para todo o mundo cristão, po~·sa haver muitas 
igrejas nacionais, metropolitanas e diocesanas, sem que com a multipli-
cação de tantas igrejas se divida a unidade e se diE·solva a comunhão 
com a Igreja Universal . " 

(99) Falias do Throno desde o ano de 1823 até o ano de 1889. Coligidas pela 
Secretaria da Câmara dos Deputados, Rio de Janeiro, lmpr. Nac., 1889, p. 260. 
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"Lamenta, porém, a Câmara a colisão em que está o Governo Impe-
rial com Sua Santidade, e espera que, sem quebra das regalias da Coroa 
e sem o comprometimento dos interesses nacionais, o mesmo Governo 
conseguirá evitar que se alterem nossas relações com o chefe da Igreja 
Universal" (Iºº) . 

É es·ta passagem da resposta da Câmara que D. Romualdo defende, 
repudiando a agressividade inicial do texto de Feijó. 

A insistência de D. Romualdo em afirmar que falava em geral, pren-
de-se ao fato de não querer parecer tomar posição na questão das duas 
de~ignações episcopais para a& quais se exigia confirmação de Roma. 
Feijó fora designado pelo general Lima e Silva, nos útlimos dias de sua 
regência, para bispo de Mariana, nomeação a que não deu seguimento, 
não querendo a confirmação canônica. Por outro lado, o próprio Feijó, 
como regente, indicara o Pe. Antônio Maria de Moura, para a sede va-
cante do bispado do Rio de Janeiro. A Santa Sé porém se recusara a 
act>itar o candidato indicado devido a suas idéias heterodoxas e sua 
dependência de Feijó. Todo o ano de 1836 será agitado com o pro-
blema desta vacância, que será rernlvida com a aceitação para o bispado 
do Pe. Manuel do Monte Rodrigues de Araújo (ver intervenção se-
guinte). 

A obs·crvação final de uma falta de respeito à Santa Sé por parte 
do encarregado de Negócios, refere-se ao fato, comentado na mesma 
sessão por Bernardo Pereira de Vasconcelos. O nosso encarregado de 
NFgócios cm Roma enviara à Santa Sé uma nota que era "cópia de uma 
nota que Jord Stranford dirigira ao Ministério do Grão-Turco, não lhe 
encontrando outra diferença senão Inglaterra em lugar do Brasil e, em 
lugar de Constantinopla, Santa Sé" (muitas risadas). 

Feijó como regente supunha-se forte para reinvindicar a indepcn-
pência da Igreja Brasileira cm face da Santa Sé, como observa Vilhena 
de Morais: 

"O agostiniano de Eislebcn tinha a investidura sacenfotal, ma& não 
o poder político; o marido de Ana Bolena o poder político sem a inves-
tidura sacerdotal. Feijó, porém, possuía uma e outra coisa, com a cir-
cunstância a mais de já ter sido, sem usurpação própria, anteriormente 
indicado para receber a plenitude do sacerdócio" (1Dl). 

Com sua atitude aliás o regente iria inspirar durante o ano de 
1836 vários projetos marcados pela mesma tendência separatista. Fran-
cisco de Paula Araújo e Almeida em 9 cfe junho de 1836, após muitas 
discussões, passou a ler a seguinte emenda que fora oferecida em 12 
de julho de 1827: 

(IOO) Falias do Throno, op. cit., p. 264. 
(!OI) VILHENA DE MORAIS: "O patriotismo e o clero no Brasil. Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Tomo 99, 1926, p. 151. 
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"l) A nação brasileira reconhece o Pontífice Romano como chefe 
da Igreja Universal; 2) A nação brasileira guarda e guardará o direito 
dos Concílio& Ecumênicos relativos aos dogmas das doutrinas, 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 de padroado; 4) O arcebispo da Bahia regulará e desmem-
brará as dioceses conforme as dimanações civis sancionadas pela Assem-
bléia Geral; 5) O mesmo arcebispo e, na sua falta, o mais antigo dos 
bispos, confirmará os bi~pos, e estes os arcebispos; 6) Os bispos poderão 
proceder à secularização dos regulares de um e outro sexo que as so-
licitem; 7) Nenhum estrangeiro exercerá ato algum de jurisdição ecle-
siástica no Império, nem ainda em virtude d'e Comissão; 8) Se dará 
circunstanciada conta ao Pontífice Romano de quanto se fizer de novo 
no Império em matéria eclesiástica; 9) se a corte de Roma se recusar 
a uma tão ortodoxa como interessante negociação, o Governo obser-
vará a disciplina dos bons séculos da Igreja." 

A 9 de julho, o deputado Rafael d'e Carvalho apresentará a se-
guinte proposição: 

"Em virtude do art. 174, tit. 8.0 ela Constituição, proponho a 
reforma do art. 5.0 , tít. 1.0 da mesma Comtituição da maneira seguinte: 

Art. I.0 - A Igreja Brasileira fica separada da Igreja Romana. 
Art. 2.0 - O Supremo Sacerd'óci9 ficará incluído no Governo. 
Art. 3.0 - Haverá liberdade ele cultos (Anais, II, 55). 
No Governo, a repercussão foi enorme. Sobre o assunto escreveu 

logo o general José Inácio ele Abreu :pma: Bosquejo histórico, político e 
literário do Império do Brasil, ou análise crítica do projeto do Dr. A. 
Ferreira França, oferecido Cm sessão de 16 de maio último à Câmara dos 
Deputados, reduzindo o sistema monárquico constitucional que feliz-
mente nos rege a uma república dBmocrática, seguida de outra análise do 
projeto do Dr. Rafael de Carvalho sob1·e a separação da Igreja Brasileira 
da Santa Sé Apostólica. 

Niterói, 1936, 

Houve um intenso debate parlamentar e jornalístico. Daí a reação 
dos sacerdotes, posto que regalistas, não podendo acompanhar tais ex-
cessos. 

O discurso, muito resumido no& Anais, é dos mais importantes de 
D. Romualc!o e está na íntegra em suas Obras Completas. Deste discur-
so disse D. Romualdo em suas l\femórias (1º2) que "foi ouvido com 
tanto interesse e atenção que, pretendendo eu concluí-lo por haver dado 
a hora, de todos os ângulos da Câmara romperam vozes convidando-me a 

(102) Rio de Janeiro, 1861, p. 96. 
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continuar. Este discurso, apesar do seu nenhum merecimento, foi trans-
crito em quase todos os jornais do Império, nos de Montevidéu e Hucnos 
Aires. 

Ultimada a discussão foram apresentadas ao regente as respostas de 
ambas as Câmaras em uma linguagem as~az expressiva de sua desaprova· 
ção acerca do conflito com a Corte Romana". 

36/3 MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAúJO 

Aprova o parágrafo da resposta: 

"Que se diga que a Assembléia não está cfüposta a ron.· 
per com o chefe da Igreja. Esta resposta que se deve ao Go-
verno quando põe na mão ela Assembléia "livrar o rnt6lioo 
brasileiro" de mendigar socorros. 

O direito de confirmar os bispos só comptc ao Sumo 
Pontífice, ele o exerceu em todos os tempos, (1ucr por l!Í, <1ucr 
por seus delegados" . 

Mostra a impossibilidade ou a extrema difículda<lc <lc urn wndlío 
geral e a incompetência de um nacional para revogação ela (fücíplína (:m 
vigor. 

10 de maio de 183fí, L 1, p. 37. 

N. &C. 

O orador será, pouco depoi11, criticado como bispo do Rio de Janl-1· 
ro, devidamente confirmado. Era riquíssimo, ma~ de uma L'Xft(;m;, ~(:fie" 
ro:.idade, mantendo família~ pobre~ e in~1.ít.uíçõc5 de carídmk, M'ad1adu 
àe Assis a ele :1e refere com enorme simpatia, "a hl'flção pronta, ;, m?fo 
já trémula, o corpo já curvado, r, ' '1 todo vestido de paz e ro;i..~cg<l' ('~'X). 

Contudo este ~acerdote vínuooo, <JUC wJudonou a cri~ da v-:1llincfa 
da chamada "Igr<:-ja flumínemc", não era ortodoxo, Sua5 dm1~ ot.m1il 
princípai'> (1º") c:~tão ambas no fnrlex, é IJ<..111 verdade que com " dt'imula 
benévola donec cr.rrrigatur, alíás não atendida, _já que t:1 f~Ímtíto JÍV'W 
tc:ve 3 ediçõeo, no Bra<>íl e 2 (."Tfl Portugal çt aínda f1guntv<t m1quefo Nf" 

tálogo r.m 1940 (p. 328-329). 

(1<c1) D()~,f HCDO "Rf'.~~A~f; DE AltA(>JO:: O A.~lltfo Hdi11Jt~~" dtt f1;,m rü 
Mr;t'.hadr; de- A((Í<. Rir> rle _J;,ndui, Cwwda da J(.(a ht1J1fm~. l'I~/~, v ~I. 

flM) T h:er,1b~ir1 ;tlrYTril, 2' -<mh.. f'{'H1amJm1:0, 1f!~7, e Elt:rru:rttm t/11 dith1r, uv-
:iristir.r1, 3 w.>l.'~-. Rfr>. J~57-líl'.i1J. 
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36/4 JOÃO CLfMACO DE ALVARENGA RANGEL 

Pressente no debate uma crescente confusão entre o político e o re-
religioso, entre o cível e o canônico. Propõe-se assim examinar três ques-
tões impotantíss.imas: 

"l.ª Se o direito que tem o Papa de confirmar os bispos 
encerra em si o direito de não confirmar; 2.ª Se o fato de 
não confirmar tal ou tal indivíduo apresentado pode ocasio-
nar perturbações na ordem pública do Estado que faz a apre-
sentação; 3.ª Se os católicos podem tomar medidas contra 
a disciplina geral da Igreja, sem a intervenção do primado." 

Responde afirmativamente à primeira questão, argumentando que 
o primado de jurisdição e ordem que compete ao chefe da Igreja indui 
esse direito: 

"Porque no exercício de confirmar os bispos, indispens·á-
vel é que aquele a quem compete essa confirmação estabeleça 
um juízo crítico sobre o imlivíduo apresentado, a fim de 
reconhecer se nele concorrem os requisitos pelas leis eclesiás-
ticas exigidos para ser elevado ao ministério episcopal, e assim 
se for desfavorável ao apresentado o resultado deste juízo, 
impossível se torna a confirmação." 

Sobre esta base, refuta o deputado que baseado no art. 102, § 2.0 

da Constituição, pretendera d'ar ao termo "apre&entar", o sentido de "n0-
mear". Com efeito desde o Concílio de Trento sempre se entendera que 
a apresentação pelo Governo não excluía a confirmação pela Santa Sé, e, 
de mais a mais 

"o Brasil, ainda depois da Constituição, tem nomeado bispos 
cuja confirmação tem solicitado da Santa Sé." 

Exclui também a hipótese de deferir a confirmação ao metropolita, 
prática realmente vigente no passado, porém já reformada pelo Concílio. 

Responde negativamente à segunda questão, demonstrando que a 
não confirmação eventual não ofende riem a política externa nem a inter-
na do Esatdo solicitante: 

"[...]a uma nação era indiferente que seja chefe de uma 
igreja particular este ou aq_uele indivíduo, contanto que ele 
tenha as qualidade necessárias [ ... ] e porque às outras na-
ções nada importa uma semelhante recusa." 
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Para evitar qualquer má interpretação de sua posição, insiste em 
afirmar que com sua opinião 

"não pretende convidar ao Governo a fazer uma nova elei-
ção, pois que reconhecia toda a capacidade <lo indivíduo indi-
cado. Só deseja que não ofereça ocasião de se separar o 
Brasil da unidade católica, e que se empreguem todas as 
medidas brandas que mostrem a justiça da eleição do Gover-
no, que desfaçam qualquer intriga contra o indivíduo apre-
sentado e consigam, sem quebra da dignidade nacional, as 
boas graças do Primaz da Igreja Católica." 

Sem o respeito aos direitos religiosos do Papa, que não se confundem 
com seus direitos políticos. como chefe de Estado, 

"se romperão os laços da unidade (católica), surgirão horrí-
veis cismas e perturbar-se-á a tranqüilidade pública." 

Em resposta a um deputado, argumenta com o exemplo de Henri-
que VIII e conclui: 

"O Brasil não condescemlenúo com o Pontífice no caso 
de não confirmar os indivíduos apresentados, viola a disci-
plina geral e marcha a pas~:-os agigantados para o cisma." 

Responde enfim negativamente à terceira questão porque 

"não reconhece a Assembléia Geral investida elas prerrogati-
vas dos Concílios Ecumênicos [ ... ] quando alguma reforma 
é necessária em qualquer lei de disciplina geral [ ... ] é indi&-
pensáveI· recorrer ao chefe da Igreja, o qual, reunindo o Con-
cílio Ecumênico ou legislando provisoriamente, poderá reme-
diar a essa necessidade." 

Vota portanto pelo período do voto de graças, em discus~·ão. 

10 de maio de 1836, t. I, p. 38-39. 
N.&:C. 

O Pe. João Clímaco argumenta no melhor estilo escolástico em de-
fesa do texto elaborado pela Comissão encarregada de redigir o voto de 
graças, ou resposta à Fala do Trono, na parte referente às relações com 
a Santa Sé. O orador evita implicações. pessoais, mas não esconde sua 
admiração por D. Romualdo, que, como arcebispo da Bahia, era o pri-
maz metropolitano do Brasil. Um dos projetos com efeito, propõe reme-
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ter a confirmação ao metropolita, mas este, "podendo aproveitar esta 
ocasião de aumentar o círculo de suas atribuições, empreg·ou antes seus 
abalizados conhecimentos para sustentar a verdade e apresentá-la no seu 
zênite_" A última parte de sua intervenção, entretanto, revela a idéia 
relativa que ele, como a maioria üos bispos brasileiros, inclusive o pró-
prio D. Romualdo, fazia do Primado do Pontífice Romano, simples le-
gislador ..ad referendum" do Concílio Ecumênico. A questão ~ seria 
dirimida pelo Concílio Vaticano 1, 34 anos depois, não sem duros 
debates. 

36/5 D. ROMUALDO ANTõNIO DE SEIXAS 

Retoma a pal'avra para refutar a& afirmações dos deputados Carnei-
ro Leão e Sousa Martins, reafirmando a nece$sidade do entendimento 
mútuo entre o poder temporal e o poder espiritual, de onde se segue 
que 

"não podia competir ao Governo per si só substituir a dou-
trina estabelecida sobre a confirmação dos bispos." 

Refere-se à questão dos metropolitas que só confirmavam bispos por 
delegação da Santa Sé, prática revogada pelo Concílio de Trento, cujo 
cânon a respeito lê em plenário. Argumenta ainda sobre a impossibili-
dade da revogação unilateral da concordata tanto mais que: o Pontífice 
a nenhuma das estipulações ela concordata tem faltado. Exemplifica sua 
tese com os fatos ocorridos em I•rança e Portugal e faz uma referência 
discreta sobre as possíveis. razões da não confirmação por parte de Roma: 
lembrando os projetos assinados pelo reverendo bispo eleito, nos quais 
julga haver doutrina contrária à disciplina, pergunta se o Papa não po-
dia exigir algumas explicações, e se era crime se elas fossem dadas para 
vir logo um ministro da Coroa dizer que as não desse, quando é sabido 
que por muitas vezes os Papa& exigem profissão de fé de muitos bispos 
apresentados. 

11 de maio de 1836, t. I, p. 42. 
N.&C. 

D. Romua1do, no final de sua intervenção, censura o ministro da 
Coroa que se apressara em aconselhar que não se dessem à Santa Sé as 
explicações exigidas; e insinua como causa dessa exigência da Santa Sé, 
os des1ises doutrinais do bispo eleito em alguns projetos por ele assinados. 

"Ministro da Coroa" é expressão genérica. Aplica-se a componentes 
do Executivo, para distinguir dos mi~istros dos Tribunais. O Pe. Antô-
nio Maria de Moura assinara os projetos sobre a extinção do celibato 
do<> padres por lei civil e apoiara sempre Feijó em suas atitudes regalistas. 
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36/6 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Considera que o Concílio de Trento não pode ter aplicação pa1a 
o caso do Brasil. Assim, como deputado, julga que devemos seguir 

"os melhores tempos da Igreja é fazermos com que os me-
tropolitas entrem em seus direitos, não rompendo com a Cúria 
Romana." 

11 de maio de 1836, t. I, p. 44. 

N.&C. 

Sem levar em conta as considerações feitas antes sobre o problema 
por D. Romualdo e pelo Pe. João Clímaco, o Pe. Resende as&ume uma 
posição contraditória, que só confundia mais o debate: deferir a con-
firmação ao metropolita sem romper com Roma. Para assumir tal po-
sição, faz questão de explicitar que o fazia como deputado, ou seja, sem 
levar em conta sua condição clerical. Voltará sobre o tema na sessão do 
dia 13. 

36/7 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Volta a negar o princípio "com o qual jamais pode concordar" que 
atribuía ao poder temporal a competência para alterar a disciplina da 
Igreja. Admite 

"que as regras de disciplina podem ser variáveis e alteradas, 
mas pelo poder eclesiástico". Exorta que se empreguem to-
dos os meios conciliatórios para terminar o negócio. 

13 de maio de 1836, t. I, p. 46-47. 
N.&C. 

D. Romualdo visa especialmente a tese defendida por Limpo de 
Abreu, então ministro da Jm·tiça e participando dos debates. Como 
outros deputados, insiste em que se recorram a meios conciliaitórios, mas 
estranhamente não propõe nenhum. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Volta sobre sua tese de que o Concílio de Trento não tinha aplicação 
no Brasil. Cita em apoio uma ordem de D. Maria I, rainha de Portugal, 
dirigida ao bispo de Funchal, e observa. 

36/8 
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"Não somos exagerados papistas", 

e continua: 

"No Brasil, trabalha-se nos domingos e dias santos, não 
se observam preceitos quaresmais, todas imposições do Con-
cílio de Trento. " 

Donde conclui não ser preciso 

"recear as conseqüências tristes de que muitos senhores se 
temiam pela adoção de uma medida justa a respeito do ne-
gócio que se trata." 

Nega qualquer analogia entre o nosso caso e o de Henrique VIII da 
Inglaterra. 

13 de maio de 1836, t. I, p. 47. 
N.&C. 

A argumentação do Pe. Resende, fiel regalista antitridentino, como 
se declara, descai para o anedótico. Mas o que diz a respeito do repouso 
dominical é rigorosamente certo. O comércio abria aos domingos. E 
quando muitos anos depoü;., discutiu~se uma lei exigindo repouso, o 
Pe. Joaquim Pinto de Campos manifestou-se contra o fechamento, ale-
gando que os caxeiros iriam empregar a folga pecaminosamente. A afir-
mação do Pe. Resende relativa ao Co;ncílio de Trento era realista. De 
fato, conquanto por Direito Canônico, os decretos ão Concílio fossem 
válidos para toda a cristandade latina, na realidade suas aplicações em 
Portugal e no Brasil sofriam sérias limitações por parte da tradição re-
galista. De certo modo, a história da lgreja no Brasil, durante o século 
XIX foi a história da progress.iva implantação da reforma tridentina (1º5). 

No fim de sua intervenção, visa diretamente o Pe. João Clímaco, na 
sua intervenção de 10 de maio. 

36/9 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Intervém com uma severa referência ao Pe. Venâncio: pede ao 
Sr. deputado 

"que se abstenha de falar em papistas e não papistas, ex-
pressão que, por menos política, foi proscrita pelas classes 

(105) RIOLANDO AZZI: "O Movimento de reforma católica durante o século XIX", 
em Revista Eclesiástica Brasileira, 34 (1974), 646-662. 
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mais ilustradas da Inglaterra, onde se professa ódio :'t Cúria 
Romana". 

13 de maio de 1836, l. l, p. 17. 
N.&C. 

Os debates se prolongavam. Alguns deputados já clamavam: Votos, 
votos. O período é posto em votação e curiosamente aprovado quase 
unanimente; a emenda aditiva de Carneiro Leão foi aprovada por t1!J 
votos contra 38: "Acrescente-se no fim do período: E por isso <·ntcndc 
(a Câmara) que por ora não lhe cumpre tomar al~uma outra medida" 
(Anais, 1, 42) . 

36/10 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Concorda com a anistia concedida pelo Governo no Rio Grande: do 
Sul. Vota pelo tópico da re~·posta à Fala. Apóia a emenda de Evaristo dí1 
Veiga apresentada em 13 de maio; acrescentando à resposta: 

"A Câmara, pelo que lhe pertence, está pronta a refor-
mar na nossa legislação o que aí pode haver de ínaderpiado 
à justa repressão do crime [ ... ]" Concordo uunb(:m "wm o 
método seguido na França, ela vontade irrc;;po11sável as!li!it.ir 
às conferências elos ministros." 

16 ele maio de 183íi, t. I, p. !í!J. 
N.&C. 

As duas grandes questões debatidas a propó<Jito da Fala do Trono 
são: o conflito com a Santa Sé e a guerra civil no Rio Grnmlc: rio Sul. 
A respeito desta guerra, a Câman1 incluira no voto de f,.\'nlÇa o ~í'.f!,HÍnW 
período [ ... ] "não desespera a Câmara de que 5e rcstahclcc;:;1 o r<:~pdtõ 
às autoridades, cesse a impunidade e sr~ tranqíiil'izc o cidadão honcslo, -.e 
o Governo ImperiaJ, como qtwm mdhor conhece as nerci;•,írlarlf:~ pM11í· 
cas, indicar as medidas mais adaptacf;15 11:-; no~sas círr:un~I ~nr.ia'! <: <:"·TTW· 
rar-se na pontual execução das lei~.'' Rasca<lo nesta afirm;uJír1, Fdjl1 
oferece anistia aos scdicíosm, mcrlida q w~ desperta víoknw., Tlfílt''~tfH, 

mas que é defendida por Evaristo da Veiga em cujo ítpoío Ínt<·rvf'.rn o 
Pe. Resende. Na expressiío final, talv<'z nfo muiw fdí1, rdí1tÍv;1 !1 "wm-
tade irresponsável", esboça-!><: uma c:arn<:t<:rf~tÍ<:íl do l'od<:r Mrnl1·rnrlm. 

36/11 VENÃ~C10 HF.NRJQOF'.S l>E RF.SF.!IJJ>F. 

Impugna o paecer da ('Á)rnÍ!lsão de f:omrítuiç~o rcr;m.amlo-•.-: ;1 1<,. 

mar conhecimento da dem'.lnda apr,:'!Cnt.arl;1 contra Arnújt1 Ríhr:ím, r1r1:-

http:�nt<�rvf'.rn
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sidente do Rio Grande do Sul. Pede a impressão do mesmo, o que 
obtém. 

17 de maio ele 1836, t. I, p. 63. 

N.&C. 

É um dos temas que será objeto de infindáveis debates sobre a 
guerra civil no Rio Grande do Sul. Araújo Ribeiro, diplomata culto, 
autor de livros filosóficos, tentara uma solução alta para o conflito. 
Não teve suficiente apoio do Governo central. O Pe. Feijó enviara-lhe 
em 4 de dezembro de 1835 uma proclamação em que recomenda que 
acene com a anistia: "O Governo lhe reserva a liberdade de usar, ou 
não, da medida da anistia, como lhe parecer mais conveniente aos inte-
resses da província e do res·tabelecimento da ordem pública" (106). 

36/12 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Aprova a resolução da Assembléia de Sergipe (e vota contra a reso-
lução da Câmara dos Deputados anulando-a), declarando extinta a 
Ordem Carmelitana e mandando vender os ~·eus bens. Alega o preceden-
te da extinção dos Oratorianos em Pernambuco. A Comissão da Câmara 
aprovara a extinção, por ser compe,tência da Assembléia Provincial, mas 
considerava os bens nacionais. 

20 ele maio de 1836, t. l, p. 82-83-85. 

N.&C. 

O lento processo de extinção do clero regular se desenvolve, com o 
consentimento e aplauso dos padres da Câmara dos Deputados. Quase 
todos estão de acordo. Debate-se apenas a partilha dos bens. O Pe. Re-
sende insiste em sua tese logo na sessão seguinte, apesar do Pe. João 
Clímaco ter pedido adiamento da questão, até que se chegasse a uma 
interpretação definitiva do Ato Adicional na parte relativa às compe-
tências das Assembléias Provinciais (Anais, l, 83) . 

36/13 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Responde aos diversos. deputados que combateram a resolução da 
Assembléia Provincial de Sergipe que desapropriara os bens dos carme-
litas em favor do Governo provincial. 

(106) Ver a re,.peito: AURfLIO PORTO: "A Repúhlic:.i Rio-Grandense". Farrapos. 
Publicações do Arquivo Nacional, vol. XXX, 1939, p. 285. 
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Baseia-se na inexistência de uma lei definindo quais são os bens 
provinciais e quais os gerais, e no art. 10, § 10, do Ato Adicional que 
autoriza as Assembl'éias Provinciais a legisfar sobre associações: 

"Quem pode legislar sobre associações também pode legislar 
sobre os bens dessas associações." 

Opõe-se assim à resolução da Assembléia Geral que propunha revo-
gar o ato da Assembléia de Sergipe. 

21 de maio de 1836, t. l, p. 8'1. 
N.&C. 

Deputado por Sergipe, o Pe. Fernandes da Silveira, traz um dado 
curioso para o debate: "os religiosos ficaram muito contentes" com a 
resolução da Assembléia Provincial. 

36/14 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Volta a insistir nos argumentos em defesa da resolução da Assem-
bléia Provincial de Sergipe.

Já existe um precedente. 

"A proposta do Conselho Geral de Pernambuco sobre a 
extinção da Congregação de S. Filipe Néri, mandando passar 
seus bens para o Colégio dos órfãos foi reconhecida como da 
competência dos Conselhos Gerais e não foi emendad'a." 

Evoca também um argumento de direito: 

"Se as Assembléias Gerais podem legislar sobre as ordens 
religiosas, não sabe como se pode fazer abstração dos bens 
dessas ordens. " 

21 de maio de 1836, t. I, p. 85. 
N.&C. 

Conselho Geral era o nome pnm1t1vo das Assembléias Provinciais. 
O Ato Adicional' deferia a estas Assembléias a competência de legislar 
sobre as ordens religiosas. O argumento do Pe. Venâncio, que aliás 
repete o do Pe. Silveira, é de uma rude franqueza: que outro objeto 
podia interessar mais, nas ordens religiosas, às Assembléias Provinciais, 
~·e não O$ bens dessas ordens? 

Note-se que a defesa elas prerrogativas das Assembléias Provinciais 
estava bem na coerência das idéias federativa~. do Pe. Venâncio, que 
ele voltará a defender na sessão de 25 de maio, atribuindo às Assembléias 
Provinciais competência sobre os município~ (Anais, I, 89) . 
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36/15 ANTONIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Volta a defender a lei da Assembléia de Sergipe, retomando os argu-
mentos já expendidos, mas fazendo notar: 

"A Assembléia, tirando esses bens deu uma indenização 
ao resto dos frades." 

O fato da Assembléia Geral também poder legisfar sobre as ordens 
religiosas não suprime a competência da Assembléia Provincial sobre 
ela, tanto mais que foi a Assembléia de Sergipe que assumiu os ônus 
que pesavam sobre alguns dos bens doados aos religiosos. Por outro lado, 
não consta que os b~ns das ordens religiosas sejam bens nacionais, caso 
em que deveriam figurar nos livros competentes. Nem são bens caídos 
em comisso, porque a Assembléia Provincial assumiu os ônus vinculados 
a esses bens. 

21 de maio de 1836, t. I, p. 85.  
N.&C.  

A referência aos ônus assumidos pela Assembléia prende-se à doação 
de um engenho de açúcar ao convento, que até então não havia cumpri-
do as disposições do doador. 

36/16 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Nã.o aprova a supressão dos religiosos de Sergipe. As corporações 
religiosas possuem bens em diversas províncias. 

Tais supressões não podem ser feitas sem o concurso das duas auto-
ridades, civil e religiosa. Lamenta a atribuição dada às Assembléias Pro-
vinciais pelo Ato Adicional de legislar sobre conventos. A isso se opusera 
e apresentara emenda em 1834. Não sabe se há lei canônica que mande 
extinguir conventos pelo pequeno número de religiosos quando esta 
falta não é deles. Refere-se à extinção dos carmelitas da Bahia. Está 
perplexo como votar, diante da ambigüidade do artigo do Ato Adicional. 

21 de maio de 1836, t. l, p. 85. 
N.&C. 

D. Romualdo não tem nenhuma perplexidade quanto ao fundo da 
questão: nem a Assembléia Provincial, nem a Assembléia Geral têm 
competência para suprimir ordens religiosas, sem o concurso da autori-
dade religio~a. Entretanto, diante do fato consumado, sentiu-se perplexo 
quanto ao probl'ema criado relativo à destinação dos bens da ordem ex-
tinta. Sua perplexidade deriva da própria ambigüidade do artigo do 
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Ato Adicional, que autoriza as Assembléias Provinciais a legislar sobre 
as ordens religiosas, ambigüidade que pretendera corrigir com sua emen-
da rejeitada em 1834. É assim a única voz em defesa do clero regular. 
Lembr;t que no caso dos Carmelitas Descalços da Bahia, extintos por re-
sol'ução de 25 de agosto de 1831 tinham sido os próprios religiosos que 
solicitaram a extinção. 

36/17 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Insiste em refutar as objeções contra a resolução de Sergipe, deten-
do-se mais na objeção relativa ao problema tributário. Lembra prece-
dentes em favor da msema resolução: o parecer da Câmara dos Depu-
tados relativo à queixa do marquês de Recife, e o parecer da mesma 
Câmara aprovando a extinção dos Carmelitas da Bahia pela Assembléia 
Provincial . 

21 de maio de 1836, t. 1, p. 86. 

N.&C. 

O problema tributário em jogo fora lembrado entre outros depu-
tados, por Sousa e Oliveira, e se referia à chamada segunda décima. Tra-
tava-se de um imposto geral a ser recolhido pela Caixa de Amortização, 
e que não podia as~·im ser atingido por uma resolução provincial. A 
questão centrava-se no engenho de açúcar sobre o qual nota o Pe. Sil-
veira: "a nação é bem compensada com os rendimentos desse engenho 
e os tanto por cento de açúcar exportado." Francisco de Pais Barreto 
(1779-1848), marquês de Recife, apre~entara queixa à Cámara dos Depu-
tados contra uma resolução da Assembléia ele Pernambuco "sobre certos 
encapelamentos". Usava-'.~e a expressão "encapelar uma herdade" quan-
do com ela se im-tituía uma capela, ou igreja, para a conservação da qual 
era atribuída parte dos rendimentos da herdade. 

Após tantas discussões, posta a questfo a votos, ficou aprovado o 
artigo revogando a resolução d'a A~·sembléia de Sergipe. 

36/18 JOÃO DE SANTA BARBARA 

Critica o presidente da Província do Rio Grande do Sul, Araújo 
Ribeiro e reprova, sem muito entusiasmo, a acão dos revolucionários. 
Observa contudo que outras rebeliões já se verificaram em outras pro-
víncias do Império, como Santa Catarina, Mato Gro~·so, Pará e que foram 
também anistiadas. Manifesta seu pesar pelo que está acontecendo na 
guerra civil, mas julga que a justiça não pode exagerar ao se deparar 
com ela. Desaprova assim o parecer da Comi~·são, por julgá-lo fundado 
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36/15 ANTõNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Volta a defender a lei da Assembléia de Sergipe, retomando os argu-
mentos já expendidos, mas fazendo notar: 

"A Assembléia, tirando esses bens deu uma indenização 
ao resto dos frades." 

O fato da Assembléia Geral também poder legi~·lar sobre as ordens 
religiosas não suprime a competência da Assembléia Provincial sobre 
ela, tanto mais que foi a Assembléia de Sergipe que assumiu os ônus 
que pesavam sobre alguns dos bens doados aos religiosos. Por outro lado, 
não consta que os b::ns das ordens religiosas sejam bens nacionais, caso 
em que deveriam figurar nos livros competentes. Nem são bens caídos 
em comisso, porque a Assembléia Provincial assumiu os ônus vinculados 
a esses bens. 

21 de maio de 1836, t. l, p. 85. 
N.&C. 

A referência aos ônus assumidos pela Assembléia prende-se à doação 
de um engenho de açúcar ao convento, que até então não havia cumpri-
do as disposições do doador. 

36/16 D. ROMUALDO ANTõNIO DE SEIXAS 

Nã.o aprova a supressão dos religiosos. de Sergipe. As corporações 
religiosas possuem bens em diversas províncias. 

Tais supressões não podem ser feitas sem o concurso das duas auto-
ridades, civil e religiosa. Lamenta a atribuição dada às Assembléias Pro-
vinciais pelo Ato Adicional de legislar sobre conventos. A isso se opusera 
e apresentara emenda em 1834. Não sabe se há lei canônica que mande 
extinguir conventos pelo pequeno número de religiosos quando esta 
falta não é deles. Refere-se à extinção dos carmelitas da Bahia. Está 
perplexo como votar, diante da ambigüidade do artigo do Ato Adicional. 

21 de maio de 1836, t. l, p. 85. 
N.&C. 

D. Romualdo não tem nenhuma perplexidade quanto ao fundo da 
questão: nem a Assembléia Provincial, nem a Assembléia Geral têm 
competência para suprimir ordens religiosas, sem o concurso da autori-
dade religio~a. Entretanto, diante do fato consumado, sentiu-se perplexo 
quanto ao probl'ema criado relativo à destinação dos bens da ordem ex-
tinta. Sua perplexidade deriva da própria ambigüidade do artigo do 
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Ato Adicional, que autoriza as Assembléias Provinciais a legislar sobre 
as ordens religiosas, ambigüidade que pretendera corrigir com sua emen-
da rejeitada em 1834. É assim a única voz em uefesa do clero regular. 
Lembr:t que no caso dos Carmelitas Descalços ela Hahia, extintos por re-
sol'ução de 25 de agosto de 1831 tinham sido os próprios religiosos que 
solicitaram a extinção. 

36/17 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Insiste em refutar as objeções contra a resolução de Sergipe, deten-
do·se mais na objeção relativa ao problema tributário. Lembra prcce-
dente5 em favor da msema resolução: o parecer da Câmara dos Depu-
tados relativo à queixa do marquês de Recife, e o parecer da mesma 
Câmara aprovando a extinção dos Carmelitas da Bahia pela Assembléia 
Provincial . 

21 de maio de 1836, t. I, p. 86. 

N.&C. 

O problema tributário em jogo fora lembrado entre outros depu-
tados, por Sousa e Oliveira, e se referia à chamada segunda décima. Tra. 
tava-sc de um imposto geral a ser recolhido pela Caixa ele Amortizaçiio, 
r que nfo podia as~·im ser atingido por uma resolução provincial. A 
questão centrava-se no engenho de açúcar sobre o qual nota o Pe. Sil. 
vcira: "a nação é bem compensada com os rendimentos desse engenho 
e o~ tanto por cento de açúcar exportado." Francisco de Pais Barreto 
(] 779-1848) , marquês de Recife, apre«~ntar;i queixa à Cftmara dos Depu-
tados contra uma resolucão da A~sembléia de Pernambur:o "sobre certos 
cncapclamcntos". Usava-~e a expressão "encapelar uma hcrclacfe" quan-
do com ela se imtituía uma capela, ou igreja, para a conservação ela qual 
era atribufrb parte dos rendimentos ela herdade. 

Após tantas discussões, posta a questão a votos, ficou aprovado o 
artigo revogando a resolução cl'a A%embléia de Sergipe. 

36/18 JOÃO DE SANTA BÁRBARA 

Critica o presidente da Província do Rio Grande do Sul, Araújo 
Ribeiro e reprova, sem muito entusiasmo, a acão dos revolucionários. 
Observa contudo que outras rebeliões já se verificaram em outras pro-
víncias do Império, como Santa Catarina, Mato Gro~-so, Pará e qnc foram 
também anistiadas. Manifesta seu pesar pelo que está acontecendo na 
guerra civil, mas julga que a justiça não pode exagerar ao se cfeparar 
mm ela. Desaprova assim o parecer da Comis.são, por j11lgfr-lo funclado 
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em idéias falsas, o que passa a demonstrar numa sinuos·a exposição de 
fatos e interpretações. Responsabiliza o Sr. Araújo Ribeiro, o qual, por 
um simples ponto de direito, era causa de que se derramasse sangue 
brasileiro. 

26 de maio de 1836, t. l, p. 95-96. 

N.&C. 

Estava em debate o parecer da Comissão de Constituição sobre a 
acusação dirigida contra José de Araújo Ribeiro, presidente da Provín-
cia do Rio Grande do Sul, por três cidadãos que ~e diziam presidente e 
secretários da Assembléia Provincial. A Comissão julga evidente que 
o Sr. José de Araújo Ribeiro não tinha obrigação alguma de considerar 
a Assembléia Provincial [ ... ] legalmente reunida para efeitos de dever 
verificar a sua posse perante ela" [ ... ] (A nais I, 63) , e conclui "que se 
não deve dar andamento algum i1 denúncia e acusação sobrcdita" (Anais, 
ibid.) É este parecer que o Pe. João de Santa Bárbara, deputado gaúcho, 
desaprova, convencido de que o Governo não estava a par da complexi-
dade elos fatos. Araújo Ribeiro aceitara o direito de verificação da 
Assembléia. Entrementes, chegara um aviso do ministro da Justiça man-
dando "pôr em processo o vice-cônsul hamburguês que advertira aos sú-
ditos alemães para não se meterem nos movimentos políticos do país". 
Tal aviso despertou receios na Assempléia Provincial que julgou melhor 
adiar a posse do presidente. Foi só a partir desse fato que Araújo Ri-
beiro decidiu recusar-se à verificação, denegando à Assembléia um direito 
que antes lhe reconhecera. A exposi<;ão elo Pe. Santa Búrbara foi viva-
mente contestada por outros deputados gaúchos e pelo próprio ministro 
da. Justiça, Limpo de Abreu, o que o levou a retomar a palavra por 
várias vezes. Afü1s, já na Fala do Trono, o regente Feijó insinuara ter 
dado instruções ao presidente eleito para tentar resolver o problema 
pacificamente acenando com a anistia. 

Sua referência aos acontecimentos do Pará prende-se ao episódio da 
Cabanagem. 

O motim havido em Mato Grosso iniciou-se no arraial do Pilar, em 
18 de maio de 1834, em que o poviléu enfurecido trucidou muitos por-
tugueses acusados de res-tauradores (1º7) . 

Quanto a Santa Catarina as sipipatias pela revolução farroupilha 
exibiam-se continuamente. Em Laguna o presidente da província não 
conseguiu obter garantias de fidelidade da tropa. O juiz de paz foi for-
çado a fugir buscando refúgio na capital (1ºª) . 

(107) Pe. R. GALANTI: História do Brasil, vol. IV, 2.ª ed., São Paulo, 1913, 
p. 347. 

(108) OSW ALDO R. CABRAL: História de Santa Catarina, 2.ª ed., Florianópolis, 
1970, p. 124. 
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JOÃO DE SANTA BARBARA36/19 

Retoma a palavra para responder aos que o tinham combatido na 
sessão da véspera. Dirige-se em primeiro lugar ao ministro da Justiça, 
concluindo que o modo de proceder que usara em seu avisQ 

"era o mesmo que querer que um súdito estrangeiro dissesse 
aos estrangeiros que interviessem em os nossos negócios." 

Responde a seguir ao deputado gaúcho Manuel Parnhos da Siíva 
Veloso, e defende a legitimidade dos atos da Assembléia Provincial pra-
ticados depois da anistia. Exemplifica com fatos idênticos de outras pro-
víncias e continua estranhando 

"que o parecer da Comissão apresente este fato (do Rio Gran-
de do Sul), de tal modo que parece o primeiro fato horroroso 
que se tem praticado no Império [ ...]" 

Não defendeu os revoltosos nem simpatiza com revoluções, 

"apenas apresentara fatos que não foram respondidos." 

Refere-se por fim à conduta dúbia do Sr. Fernandes Braga, que insi-
nuara existir uma trama &eparatista na Província ão Rio Grande, mas 
não pudera provar sua insinuação. 

27 de maio de 1836, t. l, p. 100. 
N.&C. 

Limpo de Abreu, ministro da Justiça, justificara sua ordem de pro-
cessar o vice-cônsul hamburguês, baseado num ofício do Sr. Fernandes 
Braga garantindo que o diplomata interviera nos acontecimentos de 20 
de setembro. Fernandes Braga era presidente da Província do Rio Gran-
de do Sul em 1835. Para esclarecer o assunto, o Pe. Santa Bárbara fez 
questão de ler na Câmara o ofício de Fernandes Braga ao ministro da 
Justiça, o aviso do mesmo ministro e o texto da advertência do vice-
cônsul. Referindo-se à dubiedade àa atitude de Fernandes Braga, pre-
tende demonstrar a insegurança da base em que se apoiara o ministro. 
Os acontcimentos de 20 de setembro referem-se à Revolução Farroupilha 
ele 1835 na qual Bento Gonçalves tomara as cidades de Porto Alegre e 
do Rio Grande. 

JOÃO DE SANTA BARBARA36/20 

Revida a Fernandes Braga afirmando que na sua acusação se servira 
de um documento público que era a própria fala do então presidente 
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da província à Assembléia Legislativa. A ata mandada lavrar pela mes-
ma Assembléia, rejeitando a acusação feita pelo presidente, nunca fora 
por ele desmentida. 

Reafirma seu horror pela guerra civil: mas julga que 

"é de justiça não exagerar os atentados que se hão praticado 
e havendo só um fato horroroso não se diga que há 100." 

Tanto mais que atos abomináveis também foram praticados pelo par-
tido da legalidade. Em resposta a Carneiro Leão diz que: 

"Se Bento Gonçalves protegia Lavalleja, fazia-o por ser 
inimigo de Fructuoso, mas disto não se deduz que queria a 
separação da província." 

Não desconhece as qualidades de Araújo Ribeiro, mas julga ter 
provado 

"que este senhor não tem marchado em regra." 

27 de maio ele 1836, t. I, p. 102. 
N. &C. 

Fernandes Braga, ex-presidente do Rio Grande do Sul, assumira sua 
cadeira de deputado e arguíra contra o Pe. Santa Bárbara. 

O fato abominável cometido pelos revoltosos foi "a morte e cruel-
dades exercidas no cadáver de um coronel, pessoa respeitável, a quem 
cortaram as orelhas". 

Depois de várias outras intervençõ~s neste longo debate, o parecer 
da Comissão é posto a votos e aprovado. 

Bento Gonçalves da Silva, chefe da Revolução Farroupilha e presi-
dente da Repúbl'ica de Pira tini, separada do Império. 

Juan António Lavalleja (1784-1853) , militar uruguaio. Chefiou a 
expedição que, em 1825, iniciou o movimento de rebeldia contra o do-
mínio brasileiro, com franco apoio argentino. 

José Frutuoso Rivera (1791-1854), conhecido como Dom Frutos, foi 
militar uruguaio. Integrou o exército português e depois o brasileiro, 
chegando a brigadeiro. Aderiu a Lavalleia e combateu contra o Brasil. 
Foi o primeiro presidente do Uruguai. Esteve algum tempo exilado no 
Brasil. 

36/21 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discutindo a fixação elas forças navais, afirma que é uma violação 
da Constituição a introdução de forças estrangeiras no país sem licença 
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da Assembléia Geral e deseja que o ministro informe a respeito. Estra-
nha o envio à Europa de uma corveta com 15 oficiais só para apren-
derem e adquirirem instrução sobre navegação. Rejeita todas as emendas 
e aprova o art. I.0 do projeto. 

3 de junho de 1836, t. l, p. 129. 
N.&C. 

Trata-se da repressão ao tráfico ilícito de africanos, proibido desde 
7 de novembro de 1831 e que a Marinha não tinha elementos para impe-
dir. O ministro Salvador José Macid declara que teve conhecimento da 
chegada de 4 navios ingleses ao Pará para proteger os ingleses. Aqui 
no Rio há uma esquadra inglesa para o mesmo fim. Segundo ele, a 
guarda civil no Pará não dispunha de forças suficientes para repelir 
qualquer insulto estrangeiro. Trata-se do projeto de fixação das forças 
navais, cu.jo art. I.0 era o seguinte: "As forças navais ativas ordinárias 
do Império para o ano financeiro de 1.0 de julho de 1837 a 20 de junho 
de 1838, constarão das embarcações que o Governo julgar indispensá-
veis, não devendo exceder o total de suas respectivas tripulações a 1.800 
praças de todas as classes" (Anais, I, 123). 

36/22 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Protesta contra o parecer da Comissão das Assembléias Provinciais, 
aprovada na véspera, que mandara fosse remetida ao Governo a repre-
sentação de Sergipe relativa à questão dos limites com a Bahia: 

"Este negócio já há quatro anos se acha na Câmara [ ... ] 
já vieram todos os esclarecimentos, [ ... ] já ficara adiado des-
de o ano passado um parecer da mesma Comis·são, pedindo 
informações ao Governo." 

Pede assim que o assunto entre na ordem do dia, ou fique com a 
Comissão 

"a fim de ela dar uma solução definitiva." 

9 de junho de 1836, t. l, p. 162-163. 
N.&C. 

O Pe. Fernandes da Silveira era sergipano e estivera ausente na 
sessão anterior, quando o parecer fora aprovado. Suas afirmações são 
exatas, e o parecer do ano anterior a que se refere fora assinado, entre 
outros, pelo Pe. Resende, que nega, logo a seguir, ter recebido as infor-
mações pedidas. 
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36/23 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Está perplexo para votar a lei de fixação de forças. Está disposto 
a conceder toda a força necessária para se vencerem as revoluções do 
Rio Grande do Sul e do Pará. 

Quanto às forças de pedestres do Rio Doce e do Maranhão conside· 
ra-as policiais e locais, mas não se julga bem informado. Não quisera 
contudo ver forças do Exército incumbidas de catequizar os índios. 
Para este fim não se devem empregar baionetas. 

Quanto ao recrutamento prefere a comcrição que recai sobre todos. 
O recrutamento deve recair sobre todas as províncias na proporção da 
população. 

11 e 15 de junho de 1836, t. I, p. 174-178. 
N.&C. 

Em 16 de junho a Câmara decide que os pedestres devem pertencer 
ao Governo Geral. 

36/24 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Pronuncia-se contra a catequese dos índios brasileiros pelos irmãos 
morávios, pelo receio de que insinuem idéias não católicas. O Governo 
não pode ensinar aos indígenas senão a religião do país. 

23 de junho de 1836, t. I, p. 220-221. 
N.&C. 

Nas instruções dadas ao marquês de Barbacena pelo Governo Feijó, 
para uma missão especial na Europa, de 23 de outubro de 1835, figurava 
a idéia de contratar duas famílias de irmãos morávios, que se obrigassem 
a estabel'ecer-se no Brasil e empregar-se na civilização e cultura dos nossos 
indígenas (Iº9) . 

Os irmãos morávios constitufam uma comunidade cristã, composta 
dos seguidores das doutrinas de João Hnss. Foram organizados por Pe-
dro Chelcic, que adotou idéias de Wycleff, dos Valdenses e foi, de certo 
modo, precursor de Tolstoi. Desde 1467, romperam com o papado. Em 
1495, rejeitaram os ensinamentos de Chelcic e adotaram a Bíblia como 
única fonte doutrinária. Não aceitaram o princípio do luteranismo. 
Apesar de destroçados na Guerra dos Trinta Anos, foram reorganizados 
pelo bispo João Amos Comenius (1592-1672) e mais tarde se aproxima-
ram do luteranismo. 

(109) ANTôNIO A. DE AGUIAR, Vida do Marquês de Barbacena, Rio, 1896, 
p. 891. 
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Cresceram no século XVIII, na Alemanha, influenciando Schleier-
macher e Goethe. Na Inglaterra, foram muito emprcgado5 nas missões 
coloniais e são numerosos nos Estados Unidos (11°). 

Respondendo à interpelação elo arcebispo, o ministro de Estrangeiros, 
Limpo de Abreu, depois visconde de Abaeté, diz que o Governo convi-
dou os irmãos morávios para civilizarem os índios, mas não para lhes 
ensinar idéias religiosas contrárias à religião do Estado. Seu fim deve 
limitar-se a chamar os índios à civilização. Isto não exclui que eles sejam 
acompanhados de missionários, exercendo o Governo sobre eles certa 
vigilância a fim de não denamarem idéias que não sejam as da religião 
católica apostólica e romana. 

O arcebispo responde em longo disc:uno. Não bastam as promessas  
do ministro, cujos sentimentos não põe em dúvida. Compara essa ati- 
tude com os demais países católico~. onde se utilizam missionários cató- 
licos e com os Estados Unidos, onde tem propcrado a religião católica.  
O Chile chamou missionários católicos. Votará contra e:·sa despesa.  

Contra o contrato dos morávios fala igualmente Figueira de Melo.  
O Governo não pode ignorar a existência da Propaganda Fide, em Roma,  
nem várias ordens dedicadas às missões.  

O maior ataque ao contrato dos morávios é de Bernardo Pereira de 
Vasconcelos cm 28 de junho (Ana~~, I, 237). Diz que eles não têm tido 
aceitação em parte alguma. Seu chefe para sustentar a seita retirou-se 
para os Estados Unidos onde se fez luterano, e após procurar o apoio 
dos quaquers, que o rejeitaram, voltou ;'t Europa. O conde Zezenderf, 
não achando quem o sagrasse, sagrou-~e bispo a si próprio. O Governo 
vai expor-se ao maior ridículo. 

A 30 de junho Limpo de Abreu confessa que o conde Zezendcrf é 
extravagante. Elogia, porém, os morávios e confia na atuação do Par-
lamento brasileiro. 

36/25 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Protesta contra o pro.jeto ele Bernardo Pereira de Va~concelos revo-
gando a lei de 7 de novembro de 1831 que declarou ilegal o tráfico de 
escravos. A simples apresentação do projeto vai estimular os traficantes. 

25 de junho de 1836, t. I, p. 224. 
N. &:C. 

Vasconcelos prüpunha-se a demonstrar que a lei só servia para opres-
são dos cidadãos e o interesse de alguns especuladores sem com-ciência. 

(110) Sobre as consequenctas funestas da formação dos irmão& morávios, ver: 
AI.FRED SUDRE: Histoire du communisme ou dfutation des utupoies socialistes. 
Paris. 5.ª edição, 1856, p. 62. 
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Esta lei, realmente de quase impossível execução e francamente violada, 
re&ultava de nossos compromissos internacionais contraídos com a Ingla-
terra em 1825 e 1826. Com apoio nela, muitos africanos vão conseguir, 
mais tarde, por via judiciária, a declaração de liberdade. O projeto foi 
enviado à Comissão de Justiça Civil onde morreu, para honra do país. 
De fato o projeto era francamente político, para granjear a simpatia 
dos grandes proprietários para o partido conservador que Vasconcelos 
liderava. 

36/26 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Propõe aumento do ordenado de funcionários do mmeu, lembrando 
os serviços por eles prestados e observando que os ordenados tinham 
sido marcados 

"quando os gênero& de primeira necessidade estavam por 
baixo preço e os ordenados eram pagos em moeda forte." 

Combate a emenda do Pe. Resende 

"que quer que se suprimam 960$000 com um doutorado 
viajante da nomeação da Faculdade de Medicina." 

Lembra os serviços de Frei Custódio Alvares Serrão, diretor do mu-
seu, que fazia pesquisas de campo elll; botânica e agricultura 

"tendo feito descobertas de produtos raríssimos." 

Apresenta assim a emenda de uma dotação de 6. 000$000 

"a um naturalista hábil que percorra as Províncias da Bahia 
e as que seguem ao Norte, a fim de colher produtos e dar 
exata notícia do que encontrar de interessante [ ... ] tanto em 
mineração como em agricultura. " 

25 de junho de 1836, t. 1, p. 225. 

N.&C. 

Estava em discussão o orçamento do Ministério do Império. 
Pelas observações do Pe. Silveira pode-se notar a existência de um 

proces~o inflacionário que erodia o poder aquisitivo. É digno de nota 
o seu empenho em fomentar a pesquisa de campo, que já mobilizara 
brilhantes cientistas estrangeiros. Frei Custódio Alves (e não Alvares) 
Serrão, era natural de Alcântara, Província do Maranhão, onde nasceu 
em 1799. Entrou na Ordem dos Carmelitas por imposição dos pais, e 
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foi enviado a Coimbra pelos dotes ele inteligência. Pouco se interessou 
pelos estudm; eclesiásticos, dedicando-se às ciências naturais nas quais 
atingiu um nível de rara excelência. Veio para o Rio em 1825, oncle 
começou uma brilhante carreira de cientista: professor de Química e 
Mineralogia na Academia Militar, diretor do lVIuseu Nacional a partir 
de 1828, que organizou com notável habilidade, diretor do Jardim Bo-
tânico. Obteve a secularização em 1840. Ocupou-se de pesquisas de cam-
po e laboratório, acabando por perder a vista. Deixou muitos estudos 
técnicos e científicos. Bom conhecedor de línguas clássicas e orientais, 
teria identificado a existência de uma inscrição supostamente fenícia no 
litoral do Rio de Janeiro, sobre a qual deixou uma memória. Morreu 
no Rio de Janeiro, em 1873. O Pe. Silveira, mostrando ter consciência 
da situação deficitária, apresenta emendas de diversos cortes de orça-
mento, na sessão de 27 de junho. Suas emendas são todas rejeitadas, 
salvo as relativas aos funcionários do museu e ao doutorado viajante 
(Anais, I. 20) . 

Doutorado viajante não era um cargo. O museu enviava anualmente 
um doutor para excursionar pelo país e trazer material. 

36/27 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Defende a criação da Faculdade de Teologia na Corte. Acha inútil 
a criação de um inspetor para as escolas pdmárias. O ensino primário, 
sobretudo a instrução moral e religiosa está em e~·tado deplorável. Las-
tima que não se tenha dado a devida atenção ao contrato relativo à 
navegação a vapor. Volta a combater os argumentos de Limpo de Abreu 
em defesa da introdução dos irmãos morávios. 

10 de julho de 1836, t. II, p. 12. 

N. 8cC. 

Continuava a discusE·ão do orçamento do Império. 
A criação da Faculdade de Teologia fora objeto de grandes debates. 

Proposta por Vasconcelos, fora combatida por vários deputados. Carneiro 
Leão preferia auxiliar os seminários mais necessitados. 

36/28 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta um projeto proibindo o comércio entre o Brasil e a costa 
d'África de navios que não forem do porte de 400 tonel'adas para cima. 
Os demais serão confiscados, com prisão e com trabalho para os pas-
sageiros. 

9 de julho de 1836, t. II, p. 55. 
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N.&C. 

A medida visa a dificultar o tráfico negreiro, feito geralmente em 
navios de pequeno porte. 

36/29 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

"A vista de um requerimento remetido à Comissão Ecle-
siástica pedindo providências sobre a denegação, que expõe, 
da necessária licença elo Governo para impetrar do delegado 
do Sumo Pontífice um breve de dispensa do impedimento de 
I.0 grau de afinidade lícita em linha lateral, requer a mesma 
Comissão, para com mais conhecimento de causa interpor o 
seu parecer, que se exijam os esclarecimentos do Governo so-
bre o Estado de nossas relações com a Corte de Roma acerc;:;i 
das dis·pensas de iguais impedimentos matrimoniais, reserva-
dos à Santa Sé pela atual disciplina da Igreja." 

9 de julho de 1836, t. II, p. 55. 

N.&C. 

O Governo denegara licença para 'se impetrar do Núncio um breve 
de dispensa do impedimento de 1.0 gr<jtu de afinidade lícita em linha la-
teral. A Comissão Eclesiástica recebera requerimento pedindo providên-
cias sobre a referida denegação. Em respm·ta ao requerimento a Comissão 
Eclesiástica, à qual pertenciam além de D. Romualdo, D. José Antônio 
dos Reis e o Pe. Amaral Gurgel, exige previamente os esclarecimentos 
do Governo. O Governo, em vez de mandar os esclarecimentos exigidos, 
tomou represálias contra a Santa Sé, assunto que voltará ao plenário da 
Câmara na sessão de 19 de julho, com a nova intervenção àe D. Ro-
mualdo. 

36/30 ANTôNIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Indaga do ministro da Justiça se o Governo considera as catedrais 
como objeto do Governo Geral ou Provincial, e se o bispado de Ma-
riana está provido, ou se o candidato eleito aceitou, ou não, este lugar. 
Depois de referir-se a outros assuntos menores, insiste na necessidade de 
criação de outros bispados, citando como exemplo, o Piauí e o Rio 
Grande do Sul, e na conveniência de existirem outras sed'es metropol'i-
tanas. 

12 de julho de 1836, t. II, p. 68. 
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N.&C. 

Responde o ministro que o caso das catedrais está regulado no Ato 
Adicional: os bispos não estão compreendidos entre os cargos provin-
ciais (art. 10, alínea VII). Sobre o bispo de Mariana nada pode informar. 

A verdade é que, antes de deixar a Regência, o general Lima e Silva 
nomeara para aquele bispado o Pe. Feijó. fü.te recebeu o decreto e guar-
d'ou-o, não dando a menor providência para sua confirmação canônica. 
O que é estranho é que, se não queria ser bispo, como regente, não te-
nha indicado outro nome. O bispado só foi preenchido em 1844 (lll). 

36/31 D. ROMUALDO ANTõNIO DE SEIXAS 

Como membro da Comissão Eclesiástica, apresenta parecer reque-
rendo uma reunião conjunta de~·ta com a Comissão de Diplomacia a fim 
de interporem parecer sobre o aviso do Governo suspendendo as rela-
ções com a Santa Sé no que toca a dispensas matrimoniais e outras gra-
ças enquanto não forem expcd'idas as bulas ele confirmação do bispo 
eleito para o Rio ele Janeiro. 

19 de julho de 1836, t. II, p. 94. 
N.&C. 

O requerimento é assinado também por D. José Antônio dos Reis 
e pelo Pe. Amaral Gurgel, membros da Comissão Eclesiástica. 

Neste avis-0 do Governo, que vale por um verdadeiro ultimatum, 
pode1n-se notar os processos violentos da política do regente Feijó com 
a Santa Sé, agindo através de represálias que não levavam em conta a 
disciplina vigente. O aviso em questão era o de n.0 397 do ministro da 
Justiça, Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, de 18 de julho de 1836: 
[ ... ] "O Governo resolveu negar licença aos súditos brasileiros para 
recorrerem ao Santo Padre ou aos seus delegados acerca de tais dispensas 
(dispensas de parentesco e afinidade nos casamentos) e de quaisquer 
outras graças pontifícias enquanto não forem concedidas pela Corte de 
Roma as bulas de confirmação do bispo eleito da diocese do Rio de Ja-
neiro, para que não se tome nulo e ilusório o direito de nomeação que 
compete ao mesmo Governo pelo bem do Estado e pelos próprios câ-
nones da Igreja" (Anais, II, 89) . 

36/32 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra emendas que propunham aumento das despesas, em es-
pecial: 

(lll) Ver: Cônego LUfS CASTANHO DE ALMEIDA: O sacerdote Diogo Antônio 
Feijó. Petrópolis, Editora Vozes, 1951, p. 85. 

267 



O aumento na quantia das Relações, a verba para a co-
lônia de degredados, e a soma <lestinada a indenizar o roubo 
sofrido pelo cofre <los órfãos.. 

12 de julho de 1836, t. II, p. 69. 

N. &:C. 

Continua a discussão do orçamento do Ministério do Império. 
Todas as quantias pertencentes aos órfãos eram depositadas num co-

fre sob guarda do Juiz de órfãos. Os juízes autorizavam o empréstimo 
desse dinheiro, às vezes para interesse público. Houve muita irregulari-
dade nesses cofres. "O dinheiro dos órfãos se depo~-itava em uma arca 
com três chaves, em poder de um depositário (depois chamado tesou-
reiro), pess·oa abonada [... ]" (Ordenações. Liv. I, tit. LXXXVIII) . Nas 
arcas se guardariam também as jóias. O juiz, o escrivão e o tesoureiro, 
cada um tinha uma chave. O dinheiro e as jóias se entregariam aos 
órfãos quando emancipados, mas. podiam ser convertidos a bens de raiz. 
Mais tarde permitiu-se a conversão deles cm apólices ou ações de certas 
companhias, como a Estrada de Ferro D. Pedro II. A lei do orçamento 
não consigna verba para a colônia referitla na proposta. A proposta é 
rejeitada. 

Fábrica de Ferro de Ipanema (Sorocaba, São Paulo) é a primeira 
tentativa de usina siderúrgica no Brasil. Data de D. João VI. Foi di-
rigida pelo coronel Frederico Varnhagen, pai do historiador F. A. de 
Varnhagen. 

36/33 ANTONIO FERNAND~S DA SILVEIRA 

Opõe-se ao contrato com a companhia de navegação: 

"Por achar esse contrato oneroso à nação e mesmo por-
que vai aniquilar o comércio de cabotagem na costa do 
Brasil [ ... ] e arruinar mui~as famílias." 

Prefere apresentar uma emenda consignando 100:000$000 para que 
o Governo compre duas barcas a vapor e faça os serviços que a Compa-
nhia particular se propunha fazer. Prefer.e esta solução estatal, apesar 
de saber 

"pela experiência de que o Governo não está habilitado a 
promover em presas." 

Confia entretanto no atual ministro da Marinha. Quanto ao pro-
blema do melhoramento cios portos, lembra que desde 1830 tinham sido 
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consignadas verbas para esse fim, que nunca foram aplicadas. Agora, 
entretanto, já se começa a fazer alguma coisa neste sentido. Julga assim 
que a verba deve ser aprovada e aproveita para introduzir uma emenda 
destinando 8:000$000 para o porto de Sergipe. 

26 de julho de 1836, t. II, p. 113-114. 
N. &:C. 

O ministro da Marinha, no qual o deputado sergipano, não sem 
um pequeno interesse provinciano, deposita tanta confiança, era Sal-
vador José Maciel, português de origem. De~·de 1813 exercera os cargos 
de diretor de arsenais e inspetor de portos. Naturalizado brasileiro, exer-
ceu importantes cargos públicos: presidente da Província do Rio Grande 
do Sul, deputado pela mesma província, ministro da Marinha e depois 
da Guerra, e por três vezes diretor da Escola Militar. Morreu em Cam-
pos, no Estado do Rio, no ano de 1853. 

36/34 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Apresenta o parecer da Comissão Eclesiástica sobre o requerimento 
do Reverendo Provincial do Convento do Carmo pedindo a permissão 
de admitir 30 noviços na sua ordem: 

"Convencida das imensas vantagens, e serviços que não 
só a Igreja, mas mesmo o Estado têm conseguido, e pode 
ainda continuar a conseguir das ordens religiosas nesta Corte, 
como se não pode negar à vista do testemunho da história do 
país, a Comissão Eclesiástica, tendo pensado com ba~·tante 
madureza e circunspeção sobre as ditas ordens, está hoje na 
persuaE·ão ainda mais avançada de que no tempo presente 
eles são de maior interesse público, por isso que também 
elas podem prestar serviços os mais importantes e por ventura 
os mais necessários. Esta Câmara não ignora, o mesmo Go-
verno tem reconhecido e acusa, e com ambos a Comissão 
Eclesiástica lamenta e deplora o estado da pública, quase 
geral desmoralização, origem certamente única de todos os 
males, que perdem e arruinam o Brasil. Ora, e se pa.ra a re-
forma dos costumes, se para o restabelecimento da moral pú-
blica acha-se nas ordens religiosas um agente poderow, e 
tanto mais poderoso quanto são mais próprios os meios, que 
elas empregam para aqueles fins, é sem dúvida uma verdade 
de primeira intuição a que acima disse e expôs a Comissão, 
a saber, que as ordens religiosas são hoje de maior interesse 
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público. Disse a Comissão que as ordens religiosa& empregam 
os meios próprios para restabelecimento da moral, e cumpre 
não omiti-los, porque eles tanto jmtificam a religião como 
honram a humanidade; são aqueles meios a ilustração do 
espírito e a formação ele um coração todo virtuoso. Ninguém 
há que desconheça as escolas, que as ordens religiosas sem-
pre mantiveram, e podem ainda manter e sustentar para o 
ensino das ciências as mais úteis; todos sabem, que eles podem 
empregar-se no importante e frutuoso ministério da pregação, 
e do confessionário, e se uma e outra desta& coisas formam 
uma educação completamente boa e pura, e se de tal edu-
cação resultam imensos bens à religião e ao Estado, as ordens 
religiosa& são certamente de muito interesse público." 

Previne a objeção segundo a qual basta ao Brasil o clero secular: 

"A Comissão não ignora a instituição do clero secular; 
mas onde está esse clero? Não eo:-tá tão reduzido seu número? 
Dos poucos eclesiásticos que existem, os mesmos empregados 
não estão quase reduzidos à miséria pela mesquinhez de suas 
côngruas? [ ... ] Demais a instituição do clero secular estabe-
lece por ventura escolas r~gulares e sujeita-o acaso aos Minis-
térios que só exerce a religião claus.tral? Certamente não." 

Defende a constitucionalidade d9 pedido e exemplifica com os pre-
cedentes de várias províncias do Império que já concederam a admissão 
de noviços. Refere-se, enfim, ao exemplo de outras naçõe& 

"as quais têm admitido em seu seio corporações religiosas, 
convidando-os até de países estrangeiros." 

Termina apresentando o projeto de resolução: 

"Fica autorizado o reverendo provincial dos religiosos 
carmelitas desta Corte a ~dmitir trinta noviços em sua ordem." 

29 de julho de 1836, t. II, p. 127-128. 

N.&:C. 

O parecer é assinado também por D. José Antônio dos Reis. A dis-
cussão porém fica adiada por haver voto em separado do terceiro mem-
bro da Comissão Eclesiástica, o Pe. Amaral Gurgel (ver intervenção 
seguinte}. 
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36/35 MANUEL JOAQUIM DO AMARAL GURGEL 

Apresenta voto em separado ao parecer da Comissão Eclesiástica so-
bre o requerimento do provincial dos Carmelitas da Corte, para admissão 
de 30 noviços: 

"Não havendo ato algum legislativo que proíba o ingres-
so de noviços nas ordens religiosas, o que só foi proibido 
temporariamente por portaria da Secretaria de Estado dos 
Negócios da Justiça, de 31 de janeiro de 1824, que de-
termina, que os prelados das ditas ordens não os ad'mitam 
sem licença; e não constando, que o reverendo provincial dos 
carmelitas se dirigisse ao Governo, para obtê-la, como exige 
a mencionada portaria e como já fez o reverendo provincial 
dos francfr·canos, que do Governo obteve licença para admitir 
até 50 noviços na sua ordem, pela portaria de 5 de março 
de 1825, sou de parecer, que não é necessário ato legislativo 
para deferir à pretensão do suplicante e por isso seja o seu 
requerimento enviado ao Governo, para o tomar na devida 
cons.ideração." 

29 de julho de 1836, t. II, p. 128. 
N.&C. 

Na sess0ão de 25 de junho, o Pe. Gurgel, para responder ao reque-
rimento que chegara à Comissão Eclesiástica, pedira ao Governo as se-
guintes informações: 

1) o ato que impediu a entrada de noviços nas ordens. O que per-
mitiu o ingresso de 40 ou 50 franciscanos e se foi preenchido o número 
ali fixado; 2) por que se fez a reforma dm; carmelitas do Rio; e se com 
ela se conseguiu a observância da regra ou se continua o relaxamento; 
3) quais as condições então impostas para a admissão e se e;;-tão sendo 
cumpridas; 4) número de noviços desde então admitidos, quantos exis-
tem, quantos foram secularizados e quais as premissas para obterem se-
cularização; 5) que aulas de ciências eclesiásticas exis-tem na Corte, qual 
a freqüência e a que causas se deve atribuir a pouca procura (Anais, 
I, 224). Sobre a base das informações, que não constam do~ Anais, fir-
mou seu voto em separado. Com isto, a questão ficou adiada. A res.. 
posta ao pedido de informações, talvez existente no arquivo da Câmara 
dos Deputados, eleve conter dados importantes para a história dos con-
ventos no Rio de Janeiro. 

A admissão de noviços foi proibida em 1762 por Pombal; mais tar-
de foi condicionada à licença da Junta de Melhoramento das Ordens 
criada por decreto de 29 de novembro de 1791 e provisão de 5 de se-
tembro de 1797. Por aviso de 2 de janeiro de 1834 foi proibida a admis-
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são de estrangeiros e vedada a admissão de qualquer noviço sem facul-
dade especial do Governo. 

Em 3 de dezembro cTe 1831 o Governo, por aviso, permitiu que o 
Nímcio Apostólico, Mons. Pedro Ostini, reformasse os Estatutos e Regu-
lamentos elas Ordens Religiosas (112) • 

A concessão às províncias elo direito de legislar sobre conventos deu 
lugar a grande falta de coerência nas decisões governamentais Assim é 
que a resolução provincial da Bahia n.0 25 de 23 de junho de 1835 con-
cedeu ao5 provinciais elos franciscanos dos carmelitas calçados e ao aba-
de beneditino licença para aceitarem 30 noviços brasileiros. 

Quanto aos franciscanos da Província da Imaculada Conceição (Sul) 
estavam autorizados por D. João V a contarem 400 frades, em 13 con-
ventos, três mis~ões de índios. 

Em 1764 o vice-rei smpcndcu o noviciado. No fim do século, forne-
cendo capelães para as fortalezas, para quartéis, para a Marinha, de guer-
ra e mercante, cadeias, hospitais e ainda paróquia5 remotas, tinha, em 
1797, 88 religiosos dos quais 75 sacerdotes. Em resumo eis a estatística 
dos religiosos: em 1764, 481; cm 1799, 46. 

D. Maria 1 permitiu em 1791 o ingresso de 10 candidatos; em 1797, 
de 30. M:!s a falta ele vocações fez com que não tivessem proveito essas 
concessões (113) • 

Quanto ao$ cursos, convém lembrar que as casas religiosas tinham 
obrigação, reforçada pela bula Inter gravissimas de Leão XII, de cultivar 
as letras divinas, humanas, não só para os seus membros, mas para os 
jovens leigos. Os carmelitas, apesar de todas as atribulações, mantinham 
cursos de teologia, filosofia e histôria eclesiástica (114) . 

Os franciscanos mantinham importante curso superior público, com 
12 cadeiras. Em todas elas, as teses eram debatidas com solenidade pe· 
rante as autoridades. 

A decadência da ordem carmelitana no Rio vinha de longe. Em 
1756 o bispo do Rio de Janeiro, D. Antônio do Desterro, dizia ao mi-
nistro que "há muitos anos esta s<tgrada religião do Carmo [... ] se vai 
pondo em total decadência, não só na di~dplina regular, mas também 
na ciência e no governo temporal: os seus religiosos viviam com liber-
dade quase secular, sem obediência, sem recolhimento e sem observância 
alguma, com escândalo de todo o povo" (115) • 

(II2) Cf. CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA: op. cit., vol. 1, 3.ª parte, p. 1115. 
(113) Cf. FREI BASfLIO RüWER: O Convento de Santo Antônio do Rio de 

Janeiro. Petrópolis, Editora Vozes, 3.ª edição, 1945. p. 177. 
(114) Ver a respeito: BALTASAR LISBOA: Anais do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro, 1835, p. 166. 
(115) Anais da Biblioteca Nacional. Documentos do Brasil no Arquivo Ultrama-

rino de Lisboa. vol. 71, p. 49. 
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O vice-rei Luís de Vasconcelos representou à rainha em 1785 contra 
o relaxamento dos carmelitas que chegava a ameaçar a segurança pú-
blica (116) • 

O bispo do Rio de Janeiro, D. José Joaquim Justiniano Mascare-
nhas Castelo Branco, foi comissionado pelo Núncio e Legado em Lisboa 
em reformador, função de que se empm:.sou com grande aparato militar. 
Durante dois anos sofreram os carmelitas rigorosa devassa e violentos 
castigos de toda ordem. Apostataram 17 religiosos, dos quais só 12 apre-
sentaram breves de secularização. Doze anos durou o reforma feita com 
a maior severidade, só a encerrando o bispo a 3 de maio de 1800, cm 
vista das tocantes queixas dos religiosos. 

36/36 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Manda à Mesa uma indicação, solicitand'o à Comissão de Constitui-
ção que examine, no Pontifical romano, para dar parecer a respeito, o 
juramento de vassalagem que os bispos, no ato de sua ordenação, devem 
prestar ao Papa. 

Transcreve a seguir o texto do juramento, no qual chama a atenção 
da Comissão para dois pontos em especial. O primeiro quando o bispo 
jura: 

"Não revelarei o conselho que por si ou por seus núncios 
ou por letras me confiar e que eu saiba poder converter em 
dano seu." 

O segundo quando promete com juramento: 

"Serei um auxiliador dos Papas para conservar e deíen-
der o papado e as regalias de S. Pedro, salvo minha ordem 
contra quem quer que seja." 

30 de julho de 1836, t. II, p. 130. 

N.&C. 

A íntegra do texto do juramento é a seguinte: 
"I.0 Eu F., eleito para a Igreja de [ ... ] fiel antes, e desde agora 

serei obediente a S. Ped'ro e a nosso senhor o Papa F [ ... ] e a seus 
sucessores eleitos. 

"2.0 Não assistirei à junta, conselho, ou fato, em que se trate de 
conjurar contra a vida do Papa, ou para perda de algum de seus mem-
bros, ou para que seja preso em má prisão, ou para que se ponha em 

(I16) Cfr. BALTASAR LISBOA, op. cit., p. 101. 
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sua pessoa mãos de qualquer maneira ou para que, sobre qualquer 
pretexto que seja, se lhe infira injúrias algumas. 

"3.0 Não revelarei o conselho que por si ou por seus núncios ou 
por letras me confiar e que eu saiba poder converter em dano seu. 

"4.0 Serei um auxiliador dos Papas para conservar e defender o 
papado e as regalias de S. Peúro, salvo minha ordem contra quem quer 
que seja. 

"5.0 Tratarei honorificamente o legado da Sé Apostólica em sua 
ida e volta, e o ajudarei em suas nece~sidades. 

"6.º Procurarei conservar, defender, aumentar e promover os di-
reitos, honras, privilégios e a autoridade d'a santa Igreja romana, do 
Papa nosso senhor e de seus referido~ sucessores. Não assistirei à junta, 
feitos ou tratado em que se maquine contra o mesmo nosso senhor, e 
contra a mesma Igreja romana, coisa alguma contrária ou prejudicial à 
honra, direito ou poder de sua~ pessoas, e se chegar ao meu conheci-
mento, que se trata ou procura por quem quer que seja semelhantes 
coisas, o impedirei quanto puder e o comunicarei o mais breve possível 
ao mesmo senhor nosso, ou a qualquer outro que o possa levar ao seu 
conhecimento. 

"7.0 Guardarei com todas as minhas forças e farei que guardem os 
outros, as regras dos santos padres, os decretos, ordens ou disposições, 
reservas, provisões e mandatos apostólicos. Perseguirei quanto couber em 
minhas forças e impugnarei os hereges, cismáticos, e rebeldes ao mesmo 
senhor nosso ou a seus referidos sqcessores. 

"8.0 Irei ao Concílio, sempre que chamado seja e não estar impe-
dido com algum impedimento canônico. 

"9.0 Visitarei cada três anos as Igrejas dos apóstolos. pessoalmenle, 
e por mim mesmo, e darei conta ao mesmo senhor e a seus sucessores 
de todo o meu ofício pastoral, e de tod'as as. coisas de qualquer maneira 
pertencentes ao estaúo de minha Igreja, à disciplina do clero e do povo, 
em uma palavra, da salvação das almas que me têm sido encomendadas; 
e receberei humilcfementc quando cl1eguem às minhas mãos os mandatos 
apostólicos, e os executarei com a maior diligência, e se es.tiver legiti-
mamente impedido, cumprirei toc~o o referido por um determinado 
enviado, que leve especial poder, do grêmio do meu cadiúo ou outro cons-
tituído em cfignidade eclesiástica ou que se ache condecorado, ou, em 
falta destes, por um sacerdote de minha diocese ou por algum outro 
presbitério secular ou regular de experiência, virtude e religião, plena-
mente instruído em tudo o referido, mas acerca de tal impedimento 
farei manifestação por provas legítimas. que remeterei pelo citado envia-
do ao cardeal ponente da santa Igreja romana na congregação do sa-
grado concílio. 

"10 Não venderei as possessões pertencentes à minha Mesa, nem as 
doarei, nem enfeudarei ele novo, nem as empenharei, nem as alienarei, 
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seja de que maneira for, ainda mesmo com consentimento do cabido de 
minha Igreja, sem consultar o romano pontífice, e quando chegue o 
caso de que quer alienação, satisfeito mesmo quero incorrer nas penas con-
tidas em certa cons-tituição publicada sobre este ponto" (Anais, II, 130). 

A idéia de uma Igreja brasileira era viva no clero penetrado de gali-
canismo. Naturalmente, o Pe. Venâncio via nestes parágrafos do jura-
mento uma ameaça à soberania nacional. A indicação foi enviada à Co-
missão de Constituição, a qual, na sess·ão de 6 de agosto, para dar seu 
parecer, pede ao Governo cópia da fórmula do juramento e informação 
sobre os termos em que são concebidos os avisos que concedem bene-
plácito às bulas da confirmação dos mesmos (Anais, II, 150). 

36/37 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Apresenta resolução tornando nula a lei n.0 48 da Assembléia Legis-
lativa da Província de Minas Gerais, de 6 de abril, acerca da remoção, 
suspensão e demissão de párocos. 

16 de agosto de 1836, t. II, p. 175. 
N.&C. 

Trata-&e de uma resolução conjunta das Comissões Eclesiástica e das 
Assembléias Provinciais e é assinada, além de D. Romualdo, também 
pelos eclesiásticos, D. José Antônio dos Reis, bispo de Cuiabá; P.c• Ve-
nâncio Henriques e Amaral Gurgel, este com restrições. A resolução é 
precedida de um longo parecer demonstrando a inconstitucionalidade da 
lei da Assembléia Mineira e os efeitos funestos que teria sobre a pastoral, 
vindo "enfraquecer a principal garantia (dos párocos), a estabilidade, 
única talvez que ainda hoje convida o clero ao serviço das paróquias 
que aliás não oferecem grandes vantagem1." A lei mineira cm discussão 
é mais um caso da confusão gerada pelo Ato Adicional dando às pro-
víncias a competência para legislar cm matéria eclesiástica. O caso fora 
levado à Assembléia Geral por um requerimento <lo Pe. Luís José Dias 
Custódio, vigário colado da freguesia da vila de São João d'El Rei. 

A resolução voltará a ser discutida na sessão de 1.0 de junho de 
1837, quando o Pe. Resende pedirá adiamento da discussão, até ser de-
cidida a situação dos funcionários gerais e provinciais (Anais, 1837, I, 
165-167). 

A lei mineira resultara de sério conflito entre o bispo de Mariana e 
o Pe. Bhering. Teve o apoio do presidente Melo e Sousa, depois, barão 
do Pontal, e de Bernardo Pereira de Vasconcelo&, naquela época cxtre-
madamente regalista. Na discussão do deputado José Alcebíades Carnei-
ro ressaltou a incongruência de Bernardo. Mas é curioso que no de-
bate desta questão, tão importante para a liberdade de ação da Igreja, 
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poucos eclesiásticos tomam parte. O Pe. Resende, signatário do parecer, 
limita-se a pedir o adiamento até que se discriminem os funcionários 
gerais e provinciais, incluindo tacitamente os p;írocos no quadro dos ser-
vidores do Estado. 

Em 3 de junho, o deputado José de Assis Mascarenhas, instou pela 
aprovação urgente da resolução já que: 

"Tirando-se ao primado o direito de confirmar os bispos; dando-se 
aos presidentes de províncias o de remover os párocos e nomeá-los, con-
sultando os bispos tão-somente, sendo indiferentes que eles se oponham; 
estabelecido o princípio de que os presidentes podem fazer tudo quanto 
não lhes é proibido por lei, pode-se igualmente tirar outra conseqüência: 
a de que os presidentes podem dispensar nos impedimentos impedientes 
e dirimentes do matrimônio e, continuando-se a tirar tão absurdas con-
seqüências se ia caminhando para um cisma" (Anais, 177) . 

A 5 de junho, os P.e• Venâncio e Bhering combatem a resolução. 
Defende-a o arcebispo da Bahia (os Anais não dão os textos dos dis-
cursos). 

A 6 de junho, Monte Rodrigues de Araújo defende-a, bem como 
Carneiro Leão. A 7 do mesmo mês, a resolução é aprovada por 44 votos 
contra 40. Transforma-se em decreto n.0 66, de 25 de setembro de 1837 
(cf. Anais, 1, 201). 

Muito importante como documento da mentalidade religiosa de cer-
tos deputados é o discurso de Rafael de Carvalho de 26 de agosto de 
1837 (cf. Anais II, p. 387). 

36/38 ANTôNIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Requer: 

1) Cópia do alvará das faculdades: 2) Cópia de uma 
representação do finado bispo de Mariana pedindo a conver-
são das paróquias de seu bispado em curatos amovíveis. 

17 de agosto de 1836, t. II, p. 179. 
N.&C. 

É o alvará de 14 de abril de 1781 sobre as faculdades concedidas 
aos bispos do Brasil pela Santa Sé (111) • 

A biografia do Pe. Bhering, está esboçada em linhas severas pelo cô-
nego Raimundo Trindade na grande obra Archidiocese de Mariana (11B). 

(111) Cfr. J. DE CAMPOS PORTO: Repertório da legislação eclesiástica desde 
1500 até 1871. Rio de Janeiro. Gamicr, 1875, p. 3!í8. 

(118) Cônego RAIMUNDO TRINDADE: A Arquidiocese de Mariana. São Paulo, 
1928, vol. 1, p. 297. 
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Ao tratar do 6.0 bispo, D. Frei José <la Santíssima Trindade (Porto, 
1762-Mariana, 1835) escreve, após louvar as grandes virtudes do pre-
lado: "Um dia, porém, a guerra se declarou [... ] insuflada em grande 
parte por um homem que tudo devia ao Sr. Bispo, que tendo entrado 
para o seminário pelo braço de S.Ex.ª ali fizera o seu estudantado e se 
ordenara a expensas da diocese: o Pe. Antônio José Ribeiro Bhering. 
Tem uma história revoltante esse padre, da qual porém não nos re-
cuamos por ser necessário à compreensão dos fatos que se vão seguir e 
porque termina [... ] com uma tremenda lição: o abandono de Deus ao 
sacerdote infiel e prevaricador! 

Ordenado, depois de um curso fulgurante, a 1.0 de novembro de 
1826, a 23 de janeiro seguinte, decorridos três meses escassos, fê-lo o 
Sr. Bispo professor de Filosofia e Retórica do Seminário, com o que 
claramente delatou a proteção que lhe continuava [... ] Tão incomciente 
se revelou dos seus compromissos de sacerdote e professor de futuros sa-
cerdotes que, empolgado pelas teorias filosóficas que entravam novas e 
sedutoras na província, pregou-as com ardor nas suas aulas, não se lhe 
dando que as mais delas não se acomodavam com os dogmas e com a 
disciplina da Igreja. Insistindo ele apesar de admoestado, em propagar 
para dentro dos muros austeros do seminário a sua mal dirigi<fa dou-
trina subver1>iva; e convencendo-se o Sr. Bispo, de que já não lhe valiam 
ao enfatuado filósofo os seus avisos de prelado e amigo, por um ato 
vulgar de administração, exonera-o a 5 de outubro de 1829. 

Foi um escândalo. Mariana e Ouro Preto fartaram-se de comentar 
o atrevimento episcopal. Ouro Preto, em particular, berço natal do 
perseguido, onde tinha ele uma roda de admiradores do seu espírito 
emancipado e de sua prodigiosa erudição acolheu-o como vítima da ti-
rania do bispo. E foi em Ouro Preto um tecer sem fim das. mais miúdas 
intrigas. Aí lhe deram em desagravo a cadeira de retórica, e não lhe 
sendo esta suficiente para a sua propaganda filosófica e política, deu-se 
furiosamente à pregação e profanou então os púlpitos da cidade com as 
orações mais aberrantes do ministério de pregador. 

Foi-lhe à mão o bispo e embargou-lhe a pregação. Novo e~cândalo. 
Ameaças. Recurso à Coroa. Súplicas. O Sr. bispo manteve o seu ato. 
Foi o rompimento definitivo por parte do padre e da grei que o apoiava. 
E a luta começou". 

A polêmica está resumida pelo historiador da arquidiocese ele Ma-
riana em cerca de 30 páginas. Começou pela aprovação por parte do 
Governo do decreto de 3 de novembro de 1827, declarando em vigor 
as disposições do Concílio de Trento e as. Constituições da Bahia sobre 
matrimônio, "sem para isso ser necessária licença aos bispos", e gra-
tuitamente. 

De fato, dada a invasão de aventureiros na região mineira, os bis.-
pos exerciam ativa fiscalização sobre os processos matrimoniais, em face 
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dos freqüentes casos de bigamia. Ouvindo o ministro da Justiça, expediu 
ele o aviso ele 25 de junho ele 1828, a que se seguiu a pastoral do bispo 
de 28 de outubro ressalvando os seus direitos. Es.ta pastoral deu origem 
a novo choque. O vigário de Sumidouro (Pe. Francisco Rodrigues de 
Paula) rebelou-se (mais tarde arrependido, foi fiel cooperaelor do su-
cessor do bispo)(119). 

Entrou na liça o Pe. Bhcring. A questão agitou ainda o Conselho 
da Província onde se propôs a não execução da pastoral. Com intervenção 
do bispo <lo Rio, D. Frei José expediu nova pastoral em 1832, exigindo 
a audiência do ordinário nas capelas não curadas. A agitação chegou a 
ponto de se exigir a expulsão de Minas ele dois frades portugueses, vin-
dos com o bispo, para o seminário, s-ob fundamento de serem inimigos 
da ordem política. Quem deu a denúncia foi Manuel Inácio de Melo 
e Sousa, igualmente português e futuro barão de Pontal. 

O Pe. Bhering combateu o bispo em outra frente, propondo no 
Conselho da Província alterar os estatutos do Seminário, despeitado com 
sua demissão. Aliado aos chamados filósofos conseguiu sua eleição para 
a Câmara. Seus pedidos de informação visavam, tudo indica, a uma 
nova campanha contra os amigos do bispo. 

36/39 JOÃO CLfMACO DE Al.VARENGA RANGEL 

Defende a urgência para discussão do projeto, argumentando contra 
o ministro, que aduzindo razões regimentais, opunha-se à urgência. 

Refuta as razões regimentais alegadas, admirando-s·e que um minis-
tro, que já fora presidente da Câmara desconhece o sentido do regimento: 

"Parece-lhe ordinário que a qualidade de ministro traz 
consigo o esquecimento das lei&." 

No fundo, o que estava cm jogo não era uma questão regimental, 
mas uma manobra política elo ministro. Na Câmara, a oposição tinha 
maioria. Em breve, muitos deputados deviam ausentar-se para suas pro-
víncias. É por esta razão que o ministro é contra a urgência esperando 
que a matéria seria aprovada pela i:p.inoria. 

"t indigno esperar pela saída dos que tiverem de reti-
rar-se, para discutir uma matéria de tanta importância." 

31 de agosto de 1836, t. II, p. 232. 

(119) Cônego Raimundo Trindade: A Arquidiocese de Mariana; loc. cit. 
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N.&C. 

O assunto em debate era a proposta do Governo sobre um crédito 
de 2.000 contos de réis. O deputado Maciel Monteiro pedira urgência 
para o assunto, no que fora contestado pelo ministro Limpo de Abreu, 
ministro dos estrangeiros que no momento assumia interinamente tam-
bém a Pasta do Império. É contra ele que o Pe. Clímaco investe, com 
ironia agressiva. A urgência é aprovada por 44 votos contra 40. 

36/40 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Propõe uma emenda: 

"O Governo fica autorizado a conceder carta de privi-
légio exclusivo para barcas de vapor, por espaço de 40 anos 
à companhia que organizar João Gomes Neto, para navegar 
não só o rio Jequitinhonha, mas ainda os de Contas, Porto 
Seguro, Caravelas e Canavieiras." 

1 de setembro de 1836, t. II, p. 241. 
N.&C. 

Trata-se da emenda a um projeto sobre navegação fluvial, apresen-
tado, entre outros, pelo Pe. Antônio João de Lessa. A emenda do Pe. Sil-
veira, mais generosa nos prazos da concessão, foi aprovada. 

O decreto mandando promover empresas para navegação do Rio 
Doce é de 23 de outubro de 1835. O decreto aprovando a companhia 
organizada aliás por João Diogo Sturz (John James Sturz) é de 9 de 
agosto de 1836. 

A Companhia de Gomes Neto não prosperou.  
Havia, como se vê, esperanças na navegação fluvial.  

36/41 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota a favor da aprovação da aposentadoria forçada de magistrados 
que não podem mais servir ou servem mal; que não acha contrária à 
Constituição. Justifica o ato com alguns fatos que chegaram ao seu 
conhecimento. 

12 de setembro de 1830, t. II, p. 289. 
N.&C. 

A aposentadoria forçada dos magistrados ocorreu cinco vezes no 
Império (1825, 1833, 1842, 1856 e 1863) e foi objeto de grande discussãG>. 
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Da primeira vez o ministro voltou atrás de seu ato. O Governo apli-
cava esta punição extralegal e, em seguida, pedia ao Legislativo o que 
na técnica parlamentar se chama bill <le identidade. Em 1833 foram 
forçadamente aposentados cinco desembargadores. A Câmara decidiu 
não caber a acusação ao ministro <la Justiça. Mas o Senado rejeitou o 
bili. Apesar disso subsistiram as aposentadorias (120). 

36/42 ANTôNIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Pede urgência para a resolução do Senado elevando a côngrua do 
arcebispo a 3:600$ réis, a dos bispos a 2:400$, réis, a dos monsenhores 
da Capela Imperial a 1: 200$ réis, a dos cônegos a 800$ réis, a dos ca· 
pelães a 400$ réis, a dos confessores a 300$ réis e a dos sacristães a 150$. 

12 de setembro de 1836, t. II, p. 291. 
N.&C. 

É aprovado e vai a sanção. O Pe. Bhering vota a favor; o Pe. Ve-
nâncio Henriques de Resende, contra. Na sessão de 10 de maio de 1837 
chegara à Câmara o ofício do ministro da Justiça, Gustavo Adolfo de 
Aguilar Pantoja informando que o regente, Pe. Feijó, negara sanção à 
resolução. É o seguinte o texto en,érgico do ofício: "O regente, em 
nome do Imperador o Sr. D. Pedro II, não podendo consentir na re-
solução que aumentou a côngrua do arcebispo da Bahia e bispos do 
Império, bem como a dos monsenhores, cônegos, capelães, confessores e 
sacristães da Imperial Capela, me ordena que leve ao conhecimento de 
V. Ex.ª, para o fazer constar ao corpo Legislativo, a exposição das razões 
em que ele se fundou para negar a sua sanção à sobredita resolução. 

A maior parte dos bispos, a benefício dos quais a AsEembléia Geral 
julgou acertado fazer aquele aumento gozam já de suficientes rendi-
mentos, não só pagos pela Fazenda Pública mas também pelos emolumen-
tos de chancelaria, de ofício~·. de tencnos, etc., parecendo por isso pou-
co conveniente aos interesses da Fazenda Pública gravá-la ainda mais, 
mormente quando pela santidade das suas funções aqueles eclesiásticos 
devem ter o necessário e não o que requer o luxo, pouco compatível com 
a modéstia de seu estado. 

As guerras civis, que têm lacerado o país, ao passo que diminuíram 
consideravelmente os rendimetnos de toda a espécie nas províncias do 
Pará e S. Pedro, especialmente nesta última que produzia já uma avul-
tada renda, forçou o Governo e a nação a grandes sacrifícios para o res-
tabelecimento da ordem, de sorte que alguns milhares de cruzados se 
têm dispendido para pacificá-las; e se bem que o Governo conta com 

(120) Cfr. Coleção de Leis. 1827. Edição ele 1938, p. 74. 
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um bom resultado de tantos esforços, todavia não pode prefixar a época 
em que eles deverão cessar. 

O desejo de manter uma justa proporção nos vencimentos dos diver· 
sos bispos, levou também o regente a não concordar em que se aumen-
tassem os ele uns quando os de outros são tão diminutos e talvez insufi-
cientes; seja exemplo os do arcebipo da Bahia, que montam a 7:778$590, 
e do bispo do Rio de Janeiro, em 6:240$404, comparados com os do 
bispo de Goiá5 que apenas tem 1:800$ e o de Mariana 2:610$ll5, em 
conseqüência do que devolvo a V. Ex.ª a mencionada resolução." 

O Pe. Bhering não desiste de sua resolução e voltará sobre o assun-
to na sua intervenção de 9 de junho de 1837. 

36/43 ANTôNIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Recusa-se a votar o adiamento da discm·são da fixação das forças 
de terra. Não quer assumir a ocTiosidade de recusar ao Governo os meios 
de debelar as revoluções. O ministro se recusa a vir à Ctimara tomar 
parte na discussão, c~mo é de preceito no regime parlamentar. Mas no 
regime regencial, transitório, em que se encontra o país, não vê saída 
para o impasse. O Governo pessoal do Imperador teria o recurso de 
dissolver a Câmara e proceder a novas eleições. A vitória da oposição 
implicaria na saída inevitável do ministro. Mas o Governo atual insiste 
em manter o ministro, Manuel da Fonseca Lima e Silva, por estar per-
suadido d'e que conta com a opinião nacional. "Qual o corretivo? 
Nenhum". 

13 de setembro de 1836, t. II, p. 2~J7. 

N.&C. 

Discurso, impecável dentro da técnica parlamentarista, revelador da 
posição insustentável em que se colocara Feijó, incapaz de enfrentar a 
poderosa oposição liderada por Vasconcelos, Carneiro Leão, futuro mar-
quês de Paraná e Calmon, futuro marquês ele Abrantes. Não conseguia 
da Câmara meios para governar. A sua queda era iminente porque insis-
tia em governar com ministros impopulares. A única figura superior 
do Ministério era o ministro cTo Exterior, Limpo de Abreu depois vis-
conde de Abaeté, que acabará passando também para o lado conservador. 
Responde-lhe Vasconcelos: a lei exige que a fixação de forças seja 
feita na base d'as informaçõe5 do Governo. Como o Governo regencial 
não pode dissolver a Câmara, não se segue que essa fique escrava do 
Governo. 

Para solucionar a crise cada vez mais grave, Nabuco de Araíijo toma 
a iniciativa de elaborar uma simples resolução mantendo as forças exis-
tentes. Prolongou a crse que poderia ser fatal ao país; Carneiro Leão 
chega a dizer: "Não nega que grandes forças são necessárias nas provín-
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cias rebeladas, mas também se precisa de um mm1stro que saiba dirigir 
essas forças [ ... ] e não um minis·tro que, em ruína deste sistema, deixe 
perder estas províncias apesar <las forças decretadas, ou não saiba utili-
zá-las [ ... ]". 

Em 7 de abril seguinte cai o ministro da Guerra, substituído pelo 
marquês de Lajes. Feijó não encontra outra &aída senão a renúncia no 
ano seguinte. 

A resolução é aprova<la em 16 de setembro. 

36/44 ANTôNIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Requer a discussão da representação da Assembléia Provincial mi- 
neira de fevereiro de 1836 contendo providências sobre a administração  
diamantina.  

Como o Sr. Bernardo Belisário Soares de Sousa observa que não há 
ainda parecer da Comissão competente, replica Bhering que a Comissão 
tem-se retardado. Insiste na discussão. É aprovada a urgência e Bhe-
ring requer a impressão como projeto seu. 

20 de setembro de 1836, t. II, p. 331. 

N.&C. 

Segue-se o texto do projeto, em 2l artigos, que constitui importante 
elemento na história de nossa legislação mineira. 

36.145 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pede urgência para votação do projeto da resolução autorizando a 
Sociedade Promotora da Colonização a obter seis léguas quadradas de 
terras. A sociedade faria demarcar e cultivar tais terras por braços li-
vres, sob certas condições. 

Vasconcelos ataca, porque prefere dar terras a braços brasileiros. Em 
rec:posta. o Pe. Resende observa que não tem 

"a mania dos braços livres, mas prefere esta à mania da intro-
dução de escravos, a qual não é só nociva à segurança pública 
como à moralidade." 

Está convencido de que os braços livres oferecem uma vantagem de 
50 ou 1003 sobre os cativos. 

Xão crê que a Sociedade traga presos da Europa, como se disse. 

11 de outubro de 1836, t. II, p. 409. 
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37/l 

N.&C. 

Não houve número para a votação. Mas é aprovada em 12 de 
outubro. 

SESSÃO DE 1837 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na discus&ão da lei regulando a adjudicação dos bens móveis aos  
credores exeqüentes, diz:  

"Melhor será que a Assembléia exprima francamente seu 
pensamneto, não admitindo mais o privilégio dos senhores 
de engenho e que os credores vão haver suas dívidas do modo 
que melhor Ilhes convier, ma~ que por meio indireto e obs-
curo, sem se alcançar qual é o efeito da lei, é o que não 
adota." 

10 de maio de 1837, t. I, p. 33. 

N.&C. 

Os senhores de engenho gozavam de repetidos privilégios, no relativo 
à execução por dívidas (121) . Eram, na expressão de Fernando de Aze-
vedo "o baluarte de todos os conservantismos" (122). Por aí se vê a impor-
tância do projeto que pretende desferir um golpe mortal na estrutura 
econômica da velha sociedade. O Pe. Resende quer que este caráter revo-
lucionário ela reforma fique patente e não disfarçado. 

O projeto, como era ele prever, foi rejeitado. 

37/2 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

[... ] "Não quero confundir o Ministério responsável 
com o decoro e respeito que se deve ao Trono Imperial. Como 
essa resposta é dirigida diretamente ao Trono, preciso é con-
servar o decoro e consideração que os amigos da monarquia 
desejam que não se diminuam. Por fa.so, não deixando de 
considerar que a Câmara não está satisfeita com os atos do 
Ministério, quisera que isto se dissesse de modo mais de-
coroso." 

(121) Cfr. A1·quivo Nacional, VII, 1907, p. 136. 
(122) Canaviais e engenhos na vida f1olítica do Brasil, Rio de Janeiro, 1918, p. 172. 
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Envia assim à Mesa, a seguinte emenda: 

"Seria lisonjeiro para a Câmara dos Deputados e vanta-
joso para a causa pública que o Ministério atual merecesse 
pelos seus atos, esta tão desejada como necessária coope-
ração." 

11 de maio de 1837, t. I, p. 41-42. 
N.&C. 

O texto do voto de graças, ao qual o Pe. Resende apresentava emen-
da, dizia: "Se a época, Senhor, da reunião do corpo Legislativo é sem-
pre esperançosa para a nação, é porque reconhece ela que só da mútua 
e leal cooperação dos poderes políticos pode provir remédio aos males 
que a afligem; mas esta cooperação a Câmara dos Deputados faltará aos 
seus mais &agrados deveres se a prestar a uma administarção que não 
goze da confiança nacional. No nosso século, e com as instituições que 
possuímos, o primeiro dever dos ministros é governar conforme aos 
interesses e necessidades elo país; e aqueles que os desconhecem ou me-
nosprezam, mal podem dirigir os negócios públicos." 

Uma das peças mais importantes do sistema parlamentar brasileiro 
era a chamada Resposta à Fala do Trono, espécie de termômetro da 
confiança do Parlamento no Governo. O Governo de Feijó estava em 
franca minoria na Câmara. Mas o artigo da Com.tituição que autori-
zava o Imperador, ou o regente a nomear "livremente" os ministros signi-
ficava para Feijó a sua completa independência da opinião da maioria. 
Daí o tom realmente equilibrado das palavras do Pe. Venâncio, rigoro-
samente dentro das normas parlamentares. 

A discussão foi acalorada, defendendo a maior parte dos oradores o 
direito de exigir a Câmara que os ministros. tivessem a sua confiança. 
Este é um dos pontos conquistados pelo parlamentarismo brasileiro 
(Anais, I, 50ss) . 

A emenda do Pe. Resende foi rejeitada e aprovado o texto da C0-
missão, a 19 de maio. Mas ao votar-se afinal o conjunto da resposta, foi 
ele rejeitado a 23 de maio e S·e inicioµ a discussão de novo texto. A re-
dação definitiva foi publicada mais tarde (123) . 

37/3 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Havendo o deputado Antônio Ferreira França proposto a convoca-
ção de uma Assembléia Extraordinária no Rio Grande do Sul, para de-
cidir se esta província queria separar-se do Império, impugna a proposta 
por envolver matéria constitucional. 

13 de maio de 1837, t. 1, p. 56. 

(123) Falas do Trono, op. cit., p. 275. 
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37/4 

N.&C. 

O projeto não é julgado objeto de deliberação. 
Antônio Ferreira França nascera na Bahia cm 1771 e lá mesmo veio 

a morrer em 1848. Era formado em Filosofia, Matemática e Medicina, 
pela universidode de Coimbra. Participou da campanha da independên-
cia e foi deputado à Assembléia Constituinte de 1823 e às legislaturas 
de 1826 e 1837. Era médico do Paço Imperial. Já na Assembléia de 
1823 apresentara um projeto de federação das províncias do Império. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Não havendo no Tratado de 1824 (aliás de 1825) ne-
nhum artigo sobre indenização de empregos, terras e pen-
sões, existindo alguma outra convenção ou disposição que 
autorize semelhantes indenizaçõe&, as quais, quando muito, 
ficariam incluídas na quantia de dois milhões de libras esti-
puladas, requeiro que se pergunte ao Governo em que prin-
cípios se funda a Comissão Mista para meter em liquidação 
semelhante matéria e o mesmo Governo para pedir à Câmara 
consignação para seu pagamento." 

17 de maio de 1837, t. 1, p. fi3. 
N.&C. 

A questão gira em torno da Convençfto Adicional do Tratado de re-
conhecimento da Independ'<'.:ncia por parte de Portugal, de 15 de novcm. 
bro de 1825. Pelo art. 2.0 , o Brasil a:c;sumiu o empréstimo português cm 
Londres, de 2.000.000 de libras. Pelo art. 3.0 , criou-se uma Comissão 
Mista para as indenizações sobre transporte de tropas e despesas correla-
tas. Pelo Tratado principal, também seriam indenizados o& proprietários 
dos imóveis seqüestrados ou confiscados, pelos rendimentos a estes rela-
tivos, bem como as embarcações e cargas. Os negociadores portugueses 
haviam reclamado indenizações pelos empregos, pensões e terras e até 
pelos padrões de renda dos descendentes elos antigos donatários. Os lna-
sileiros rejeitaram todas essas indenizações incluindo-as no pagamento 
global dos 2.000.000 de libras. 

37/5 ANTôNIO l'ERNANDES DA SILVEIRA 

Historia os fatos que deram origem à situação tumultuada ela Pro-
víncia de Sergipe, referindo-se especialmente aos vícios úas clc:ir;õr:s, do.~ 
quais são responsáveis os doí~ partidos. Critica a atitude asHumícla pdo 
Governo: 
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"Eu desejara e desejo apoiar e favorecer ao Governo, 
mas há certas coisa& que exigem que se fale a verdade 
(apoiados)". 

Com respeito ao voto de graças, vota pela supressão do parágrafo 
em discussão, que julga inútil e prejudicial à nação: 

"Se atendermos ao que se há passado desde 1822, reco-
nheceremos. que, longe ele vermos verificados os melhoramen-
tos que esperávamos no Brasil, vamos cada vez a pior, e tal-
vez que alguns senhores deputados que têm sustentado o 
período ainda não achassem meio de o salvar. Tem-se com-
batido o Governo, mas não se tem propos.to nem um meio 
de salvar o Brasil elas bordas elo precipício. Julgo, pois, que 
o período não convém de maneira alguma." 

Vota também contra a emenda: 

"Diz ela que só acharam apoio na Câmara os ministros 
que forem merecedores da confiança nacional; mas não po-
derá levantar-se um partido na Câmara, que diga que o Mi-
nistério é mão que não serve e obrigar-se ao regente a mudar 
o Ministério? O resultado destas repetidas mudanças será não 
achar quem queira ser ministro. Sr. presidente, hoje o obter 
um homem maioria i~a Câmara é coisa muito difícil; para 
isso é necessário muita coisa." 

18 de maio de 1837, t. I, p. 81-82. 
N.&C. 

O parágrafo em discussão era ainda o impugnado pelo Pe. Resende 
na sessão de 11 de maio. A emenda que o Pe. Silveira rejeita era a apre-
sentada pelo Pe. Resende na mesma sessão. Como ~e vê da argumen-
tação do Pe. Silveira, o Brasil há 150 anos, ao menos, que se encontra 
à beira do abismo. 

Neste período, Sergipe possufa dois partidos: o legal, também cha-
mado rapitas e o liberal, cujo& membros eram chamados camundongos. 
Suas rivalidades os levaram a cometer incríveis fraudes eleitorais aconte-
cendo, várias vezes, que o total dos votos excedia de muito o número de 
eleitores. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE37/6 

Faz um requerimento solicit~ndo que as Comissões da Guerra, Ma-
rinha e Justiça Criminal apresentem uma reforma do regimento e demais 
disposições que regulam as atribuições do Supremo Conselho Militar, 
adaptando-o à legislação atual. 

20 de maio de 1837, t. I, p. 96. 
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N.&C. 

Os membros das Forças Armadas, desde os tempos da colônia, eram 
julgados por órgãos judiciários próprios quanto aos crimes especifica-
mente militares: Conselho de Guerra (presididos por auditores) e o Ccm-
selho Superior, composto de militares e juízes togados. Na Constituição 
da República esta justiça especializada foi definida com mais nitidez, ga-
nhando estabilidade. A cúpula recebeu o nome de Supremo Tribunal 
Militar (nome substituído por Superior Tribunal Militar, já que não 
pode haver dois Supremos). Não há recurso de um para outro, mas há 
sempre possibilidade de requerer ao Supremo habeas-corpus ou mandados 
cfe segurança (124) • 

37/7 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

O deputado José Joaquim Vieira Souto propõe a declaração imediata 
da maioridade <lo Imperador, ao mesmo tempo que a re;;tauração do 
Conselho de Estado. O projeto provoca enorme sensação. O Pe. Re-
sende insiste junto ao presidente da Câmara para que a consulte sobre 
se o projeto envolve matéria constitucional. 

20 de maio de 1837, t. I, p. 98. 

N.&C. 

O projeto não é julgado objeto de deliberação. 
O Imperador nascera em 2 de dezembro de 1825. Em 1837 não tinha 

13 anos. Para pô-lo à frente do Governo pensou-se cm restabelecer o 
Conselho ele Estado, órgão extinto pela reforma (Ato Adicional de 1831). 
Restabelecer jJor lei um órgão extinto por uma reforma constitucional 
pareceu a muitos um absurdo. Isto foi feito porém, na onda da reação 
conservadora (1837-44). Interpretou-se o Conselho criado em 181 l corno 
um novo órgão, com funções distintas do que fora criado na Constituição 
de 1824. (Realmente a lei não repete o capítulo corre~pondente da Carta 
e os antigos conselheiros não foram convocados). Trata-se do início do 
movimento maiorista, apelo ao governo pessoal do sisudo jovem Impe-
rador, como solução para a desordem. Vai ser vitorioso cm 23 de julho 
de 1840, após uma campanha com raízes populares. Houve um surto de 
fé monárquica, observa Nabuco, resultado do malogro da Regência. 

(121) ESMERALDINO O. T. BANDEIRA: "A .Justiça Militar". l Congre.1.10 de 
História Nacional. 1911. Tomo c>p. da Revista do l/JGIJ. vol. JIJ, J!Jlú, p. 357. 
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37/8 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta parecer da Comissão das Assembléias Provinciais sobre o 
requerimento de entidades religiosas da Bahia - frades de S. Francisco 
e Ordens Terceiras do Carmo, S. Domingos e Santíssima Trindade e 
Irmandade do SS. Sacramento - pedindo revogação da lei provincial de 
4 de junho de 1835 que concedeu a uma companhia a exclusividade dos 
serviços do cemitério. Argumentam os sodalícios que foi permitido o 
ingresso de noviços em Ordens que vivem de esmolas, e entre elas avul· 
tam as resultantes dos enterros. A Comissão é contrária ao requerimento, 
porque não é vantajoso para a religião nem para o Estado a existência 
de Ordens que devem viver à custa da saúde pública, prejudicada pela 
prr.sença de cadáveres em lugar fechado e freqüentado, afastando a con-
corrência aos ofícios divinos. Além do mais, a questão, conforme o arti-
go 20 do Ato Adicional, é da competência da Assembléia Provincial. 

22 de maio de 1837, t. l, p. 106-107. 

N.&C. 

Os enterros nas catacumbas das Igrejas foram proibidos em 1850. 
Antes disso, porém, alguns sodalícios já haviam adquirido terrenos para 
cemitérios, sem falar no cemitério çhamado dos Ingleses, ou dos protes-
tantes, na Gamboa, cedido pelo Governo em virtude do Tratado de 
1810. No Rio, em 1839 a Santa Casa comprou para &epultamentos um 
terreno na praia de São Cristóvão e fechou um cemitério só para escra-
vos na rua Santa Luzia, junto ao hospital. A Ordem Terceira de São 
Francisco de Paula inaugurou seu çemitério no Catumbi cm 1849. Mas 
a tradição, que foi difícil interromper era o enterramento nas catacum-
bas ou átrio das Igrejas (125) . 

37/9 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

O empregado público deve tq1.balhar, enquanto puder servir. Aos 
25 anos de trabalho, o trabalhador1 podendo continuar a trabalhar, não 
deve parar só por causa desta lei; deve continuar. Os que trabalharem 
no serviço público, durante 25 anps, devem ser aposentados com o sa-
lário total, quando doentes. 

27 de maio de 1837, t. I, p. 140. 

(125) ERNESTO SENNA. "Cemitérios" em Rascunhos e perfis. Rio de Janeiro, 
1909, p. 53. 
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N.&C. 

Discussão do projeto de Cornélio Ferreira :França, ;1pos1!1tl;u11lu 011 
funcionários com meio ordenado aos 20 anos ele serviço 1• c:olll 1111k11;11lo 
por inteiro, aos 25 anos. 

Não havendo ainda uma legislação geral sobre apo8t:11ta1ro1'ia11 e 
jubilações, cada caso era submetido à Assembléia Geral e t'CHolvido pol' 
decretos legislativos. 

O Pe. Resende apresenta assim uma emenda: "To<lo~ OH c111prcw1· 
dos pi'1blicos que houverem servido por vinte e cinco anoH, e HC udiarNfl 
impossibilitados por moléstias de continuarem a servir, Kcrfto apo~rll· 
tados com o ordenado por inteiro." 

37/IO VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Aprova a resolução de duas loterias cm favor da fábrica de Jmpd 
do Andaraí, e explicita a razão de seu voto: 

"Entendo que os estrangeiros não terão muito intcrn~~ 
em trazer para o Brasil uma mercadoria tão volumrnm e poU· 
co importante como o papel e que por Íll!IO llCl'á pC>~11JvcJ 'l'"~ 
a fábrica prospere." 

30 de maio de 1837, L f, p, Jlíi, 

N.&C. 

Curiosa observação que revela a pouca Hignífic:açilo CJUC tínha niliíti 
uma indústria hoje tão importante, como tamhém o fato de CJUC no Hrn!iíl 
uma indústria só tinha condições de prosperar quando !íCU produto n!ju 
interessaYa aos exportadores estrangeiros, a menos na apred;u;~o ~fo 
Pe. Resende. A resolução é rejeitada. A prátíca da wno.:!i~ão de loU:tfa!'I 
para captação de recursos terá uma imcn~a aplicação at(; o fím do 
Império. 

37/11 VENÃi.'7CIO HENRIQUES UE RESENDE 

Inrerpt:la o novo ministro da Marfoha, Tristão Pio dtn Sanuft, wfm; 
assunto~ (.!e sua Pasta e aponta várias írreguladdade§ Vlõtífldwd~ ;ifrn~h 
do reiatr~:io d~: ~:c.11 ;:.mtc:c:e.~~or, St1lvadur Jmé MadcL S€tm t:Crt;~:-; Ífjfltf.-
mações n.:;o p(J'df:tá votar a fíx;i(;ão da~i fon;:iis de mar 'JUC ~fo~jíffÍíi- ~,.~_·ir 
amplíad<ts. IY: ;<.:jarfa ~.;if,er mmo o g-,d. Salv~ufor _JO§é ~fadd, a i~wl~::t.:•t> 
de "prr_;:-nr,-:'::'', induíu dví·1 m1 'Jumlro d;; "farính;i, lwmlwnw·, V" 
r-Jue negr,·1 faw,,- ~ndJi;inu: ;i(A ulíó;ih, qm: c.tm1h-,i1m;1111 1r, (;::~;::::;,-, 



No caso da Guerra Farroupilha, pergunta por que o Governo prendeu 
os gaúchos que, antigos revoltmos, apresentaram-se às autorida<l'es, con-
fiados na lei da anistia. Desejava saber se era certo que o chefe da força 
naval, Grcnfell, infringira um ajuste feito com os revoltosos e prendera 
o cel. Bento Gonçalves. 

1 de junho de 1837, t. 1, p. 169. 
N.&C. 

Tristão Pio dos Santos nascera na Colônia do Sacramento em 1773. 
Tomou parte nas campanhas do Sul e da Bahia, nas lutas pela Inde-
pendência. Foi ministro da Marinha apenas durante os últimos meses 
da Regência de Feijó. Reformou-se como vice-almirante e veio a s.er 
presidente do Pará, onde faleceu em 1841. 

Salvador José Maciel era português nascido em Lisboa em 1781. 
Engenheiro, militar, naturalizou-se brasileiro e veio a ser presidente do 
Rio Grande do Sul, deputado pela mesma província, e ministro da Ma-
rinha e da Guerra. Faleceu em Campos, RJ, em 1853. 

John Pascal Grenfcll, inglês, admitido na Marinha brasileira onde 
chegou a almirante. Pertenceu à equipe criadora de nossa Força Naval 
dirigida por Cochrane. Foi acusado e julgado por sua atitude na incor-
poração do Pará. Inocentado prosseguiu na carreia e pestou notáveis 
serviços mais tarde (126) . 

Bento Gonçalves da Silva, chefe da Revolução Farroupilha e pre-
sidente da República de Piratini, separada do Império (127). 

Estava em discussão a fixação das forças navais para 1838, lei de 
10 de outubro de 1837. As ditas forças não excederiam 1. 800 praças. 
Em circunstâncias extraordinárias, poderiam ser elevadas a 4. 000. 

As respostas do ministro foram dadas a 9 de junho (cf. Anais, 1, 224). 

37/12 VENÂNCIO HENRiQUES DE RESENDE 

Não duvidará votar pelo requerimento, mas quereria que ele fosse 
feito em termos mais exatos isto é, que o Sr. vice-presidente duvidou re-
ceber a resposta com especial agrado. 

7 de junho de 1837, t. I, p. 201. 

(126) HENRIQUE DOITEUX: Os nossos almirantes. Rio, Imprensa Naval, Vol. l, 
1915. 

Ver também: ARTHUR CEZAR FERREIRA REIS: "Grenfcll e a Independência 
do Pará". Navigator - n.0 4, dezembro de 1971, p. 51. 

(127) H. CANABARRO REICHART: Bento Gonçalves. Porto Alegre, Globo, 1932. 
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N.&C. 

Sousa Martins voltara ao recinto da Câmara depois de ter part!Cl-
pado da deputação composta ainda dos deputados Seara e Paulo Barbosa, 
que fora levar ao regente a resposta da Câmara à Fala do Trono. A depu-
tação volta enquanto a Câmara debatia com o ministro da Marinha, 
Tristão Pio dos Santos, a questão da fixação das forças navais. Neste mo-
mento, o presidente da Câmara, Araújo Lima, larga a cadeira da pre-
sidência que é ocupada pelo vice-presidente Araújo Viana. Este dá logo 
a palavra a Sousa Martins para relatar à Câmara como a deputação fora 
recebida pelo regente Feijó. Sousa Martins responde que, com os outros 
dois membros da deputação, reconstituíra a& idéias de Feijó nos seguin-
tes termos: "Como me interesso muito pela prosperidade do Brasil, e 
pela observância da Constituição, não posso estar de acordo com o prin-
cípio emitido no segundo período da resposta à Fala do Trono; e, sem 
me importar com os elemento& de que se compõe a Câmara dos Srs. 
Deputados, prestarei a mais franca e leal cooperação à Câmara, esperan-
do que, ao menos desta vez, cumpram as promessas tantas vezes repe-
tidas de tomar em consideração as propostas do Governo." 

O segundo período, que aga~·tara tanto a Feijó, continha de fato 
um velado voto de desconfiança ao Governo. Com efeito, depois de de-
bates que se protraíram até 20 e maio, ele fora aprovado nos termos da 
Comissão: "Se a época, senhor, da reunião do Corpo Legislativo é sem-
pre esperançosa para a nação, é porque reconhece ela que só da mútua 
e leal cooperação dos poderes políticos pode provir eficaz remédio aos 
males que a afligem; mas, esta cooperação, o Câmara dos Deputados fal-
tará aos seus mais sagrados deveres se a prestar a uma administração que 
não goze da confiança nacional. No nosso século e com as instituições 
que possuímos, o primeiro dever dos ministros é governar conforme aos 
interesses e necessidades do país; e aqueles que os desconhecem ou me-
nosprezam, mal podem dirigir os negócios públicos." Diante do depoi-
mento de Sousa Martins transmitindo a resposta de Feijó, Araújo Viana, 
vice-presidente no exercício da presidência, exclama: "O costume da 
Casa é receber estas respostas com muito especial agrado; mas como esta 
contém alguma coisa de extraordinário duvido fazê-lo sem acordo da 
Câmara" (Anais, 1, 197). Abre-se novo debate, durante o qual Sousa 
Martins apresenta um requerimento nos seguintes termos: "que se de-
clare na ata que a Câmara dos Deputados aprovou o procedimento de 
seu presidente, quando não quis receber com especial agrado a resposta 
(de Feijó) ao voto de graças" (da Câmara respondendo à Fala do Trono). 
É sobre este requerimento que incide a intervenção do Pe. Resende, 
pretendendo retificá-lo: não se tratava do presidente da Câmara, Araújo 
Lima, mas do seu vice-presidente, Araújo Viana; este não se recusara mas 
apenas duvidara, em receber a resposta. As sutilezas do Pe. Resende 
não foram levados em conta e o requerimento de Sousa Martins foi apro-
vado. Aprofunda-se a crise da Câmara com Feijó. 
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37/13 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A propósito da fixação da Força Naval, pede a atenção do ministro 
da Marinha para o farol de Cabo Frio que, por experiência própria, 
sahe estar mal localizado. O engenheiro Bellegarde, em correspondência 
no jornal do Comércio do dia, estudou o assunto. 

Na mesma ocasião, refere-se à promoção do oficial honorário a efe-
tivo e duvida das notícias relativas à suspensão de armas proposta pelos 
rebeldes do Rio Grande do Sul. Nega aprovação à proposta governa-
mental. 

10 de junho de 1837, t. l, p. 226. 

N.&C. 

Pedro de Alcântara Bellegarde nasceu a bordo da nau Príncipe Real, 
em 1807. Engenheiro diplomado pela Academia Militar, foi um dos 
promotores da criação da Escola de Arquitetura, em 1836. Trabalhou 
na demarcação dos limites do Brasil com o Uruguai, foi Encarregado de 
Negócios no Paraguai e chegou a exercer os cargos de ministro da Guerra 
e de ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Por parte de 
mãe, era aparentado com a família Niemeyer e com seu tio Jacob Nie-
meycr projetou e executou as obras de abastecimento de águas em Per-
nambuco. Deixou numerm:os estudos sobre temas de sua especialidade 
e ainda um pequeno trabalho sobre Noções Elementares de Direito das 
Gentes. Faleceu no Rio de Janeiro, em 1864. 

37/14 VENÂNCIO HENRIQ.UES DE RESENDE 

Na discussão da lei de fixação das forças de mar, opõe-se ao emprego 
de índios e de estrangeiros nos navios. Os estrangeiros portaram-se pessi-
mamente no Pará, entregando aos piratas o brigue caboclo. Quanto aos 
índios, a verba não será bastante para 4.000 praças. Critica a falta de 
precauções do Ministério quanto à construção naval: 

"Não se faça como cpm uma coverta mandada construir 
em Santos, ou em Paranaguá, que saiu do estaleiro para ir 
morrer condenada junto à ilha das Cobras." 

12 de junho de 1837, t. 1, p. 238-252. 

N. &C. 

Discussão da lei de fixação das forças navais. 
Os índios eram muito utilizados pela Marinha. Era uma das formas 

de incorporações dos selvagens mais empregadas e melhor sucedidas. Até 
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o princípio do século XX, os índios, puros e mestiços, do Amazonas, con-
tribuíram com um bom contingente para a marinhagem. 

Na segunda referência ao assunto, o Pe. Resende aponta os incon-
venientes dos estrangeiro& como pouco disciplinados e <los índios como 
pouco competentes. 

37/15 ANTôNIO PINTO DE MENDONÇA 

Defende-se calorosamente das acusações constantes de um ofício do 
presidente do Ceará, José Martiniano de Alencar, encaminhado ao minis-
tro da Justiça, Aguilar Pantoja, de 25 de fevereiro de 1837. Segundo este 
documento, lido no expediente, o orador e o deputado .Jerônimo M. Fi-
gueira de Melo, irritado& por não terem sido reeleitos, ameaçavam a 
ordem pública, incendiando os ânimos pela imprensa, "como miseráveis 
aventureiros", contra os quais se deveria proceder com energia, inclusive 
com a força física. 

14 de junho de 1837, t. I, p. 213. 
N.&C. 

A eleição para a nova legislatura procedia-se após a penúltima e não 
úllima sesE·ão. De modo que na quarta sessão, alguns deputados já sa-
biam que não estariam presentes no ano seguinte. As expressões de 
Pantoja revelam o es.tado de espírito com o qual o Governo encarava a 
oposição. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, político e magistrado brasileiro, 
nascido na Bahia em 1798. Formado em Direito pela universidade de 
Coimbra, exerceu a magistratura em Pernambuco e Alagoas, de onde 
foi eleito deputado. Veio a ser ministro da Justiça e ministro dos Estran-
geiros. Faleceu no Rio de .Janeiro, em 1867. 

Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, na~ceu em Sobral, em 1809. 
Formou-se em Direito pela Faculdade de Olinda, exerceu a magistratu-
ra em várias províncias. Foi deputado por Pernambuco, onde fora chefe 
àe Polícia, durante a Revolução Praieira cm 1818 e pelo Ceará foi depu-
tado e senador. Deixou um estudo estatístico sobre a Província de Per-
nambuco e uma Crônica da Revolução Praieira. Por ocasião da Questão 
Religiosa, defendeu a Igreja pelos jornais e no Parlamento. Faleceu no 
Rio de Janeiro em 1878. 

FRANCISCO BRITO GUERRA37/16 

Critica o fato de ter sido aumentada a repre~entação da Bahia e do 
Rio de Janeiro e não ter sido feito o mesmo quanto ao Rio Grande do 
Norte. Lá existem mais de 90.000 pessoas, das quais mais de 80.000 li-
vres, pois existe pouca escravidão. 

14 de junho àe 1837, t. J, p. 216. 
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N. &C. 

O primeiro recenseamento realizado no Brasil em 1872 registrava no 
Rio Grande do Norte a população de 234.000 habitantes. A ser exata 
a avaliação do Pe. Francisco, a população da província mais do que 
duplicara em 35 anos. 

37/17 ANTôNIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Sobre o aumento de deputados, entende que se devem esperar os 
dados estatísticos pedidos ao Governo em 1835. Se for aumentada a re-
presentação das províncias, este aumento terá de ser muito grande. Em 
Sergipe, os eleitores elevaram-se a não menos de 5. 000. Propõe que se 
discuta o as5unto depüis de se tratar da nulidade das últimas eleições. 

14 de junho de 1837, t. l, p. 247. 
N. &C. 

Na mesma ocasião, o deputado Antônio Fernandes da Silveira, mos-
.tra que Sergipe conta com 160.152 habitantes e que o grande número de 
eleitores se deve atribuir ao vício feito nas atas dos colégios eleitorais. 
. O recenseamento de 1872 dava a Sergipe a população de apenas 
176.000 habitantes. Tudo leva a crer: que a avaliação do deputado era 
exagerada, a menos que nos 35 anos anteriores ao recenseamento se te-
nha dado uma enorme emigração da província. 

37/18 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Justifica um requerimento no sentido de ser nomeada uma Comissão 
que, chamando a si o decreto de 18 de março de 1837 e a portaria que 
anulou as eleições de Sergipe e Parafba, 

"formalize aos respectivos ministros a acusação se, com efeito, 
achou-se nesses atos do :f.xecutivo matéria para acusação." 

Criticado pelo tenente-coronel Seara de 

"querer tirar a sardinha com a mão do gato'', 

já que não quer tomar a iniciativa da acusação, responde que 

"não está acostumado a manejar morrões e a espada, mas em 
matéria de palavras, tem dado provas de muita coragem." 

Reafirma que é a lei que exige uma Comissão Especial para estes 
casos. 

15 de junho de 1837, t. I, p. 250. 
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N.&C. 

O texto do requerimento do Pc. Rl'sc111I(· l'orn 1·1'dir:idu 11w, ·w~:11i111n 
termos: "Denuncio o decreto ele IH <l"e m:1t\o lli-~te a110 ~.nl11c ;1 lilll'1d.ulr 
de imprensa e a portaria que an11lo11 as <·ll'ic/•t·~ dl' Sn v,ipr r !';11,!ili,1. 
como infratores da lei e ela Co11stit11i<Jio e· pt~~o que 11t·1~1.a dc111'111t la ~r 
siga a forma ela lei." 

O decreto de 18 de março <fc 18117 cl;'1 i11~t1111./í1.·~ Molitr o 111111.r~~o 
e sentenças nos crimes por abu"> ele: lilwrrl:idc cft ÍlllJllC'llll:t 'l'r111 !;I ;111! 
gos e é assinado por Feijó e por Ag-11ilar P;111toj11, A po1t:11í:1 flll!' auulot1 
a eleição dos deputados cm Sc:rg-ipc: (: ;1 1t1: 11.0 HI, de O dt j:111ri111 dr 
1837, assinada por Manuel da Fom1:c:a l .ir11a e Silva. A que a11ulo11 ;t~ 
eleições da Paraíba é ele n .0 12fi, d<: !\ d1: 111:m;o, ;1•,~il ll:i!líi pdr; t•W"HIU 

ministro. Ambas se fundam<:ntam 11a 1·~11 :1111ralo'ía ftawlr· ,,JrítrH;il, 
A 16 de junho, o Pe. Resr:ndr: 11:1ili11111 c1 ~('ti H'!flll'tÍ1wt1to· "f)r. 

nuncio a C5ta augusta C{nrwra o d1:r tc:1<1 d1: 1fl ck w;1t1p d11 '1111n1t" MHI 
de 1837, como comprccndidri r:rn ~<:11 ;irt. ll/', rm att. ~l/ 1 1 ~ í'-'; ,1;, ld 
àe 15 de outubr0 de Hí27. Iknunci<> rn;ii 11 ;111 potlarÍmi q11r Htt11l;itai11 ;1~ 
eleições de Sergipe: e Paraíba 1,;ira a pn'1%Írrrn fri~í~laJ11r;1, 1urn11 11t1r11•1r-

endidas no art. 4_ri, ~ l.'1 e II p;nfr: rl;i Hl'"rna ld, por ir1•111 1·111 flilJ!dríll 
ao que di~põe o arti~o da Comtíl.!Jir;lí<1 do Jmpt':río, 1t, rcqodtr; q1w w 
peça ao Governo, pela$ rcparti<;i}r:<i mrnpetentcl§, mi t'ÍtfJÍ;i~ i1olft1fín11i fiW-
to daquele decreto como da•; r,m1atfa<1 ;i lf!W me tdím, ntm q1miMjlWf 
dOCUI.'.lenw' que lhes sejam n:btívw." 

O i;:;.c:dido das c6pía'> {: ;iprova<fo. A 7 rfo julho, é r-fofo1 ;1 Ot11Ú<t<i#O 
ir:c:r:·.::r'h,,'.d:::. de exz:mínz:r a drmlÍnÓ;t, A z:~ de _j~ilho, é H1fo lt 1~1tNt't ~fa 
C.r;r.:-::<:;:~0· E:pr:cizJ "ohu: a rJ1m(mt:ía om1t;1 ü íl<~t:r~to 11~~· rn 11r m:mp 
de 183.7, cor:duínrlo :<er da at<~wlívd e íuf{';Hfa ptuf:t-Atmft;, l~rn<::';f'Wtímlo. 
<e nos termo~ da lei (Anai'f, Jl, P- rn~I), 

"As rd~ que tinmm. ~~pm ~W§ ~ ~fe:~M(kJ ;;e,,, 
ma~ allllb.4; aq; rení~ no -ruo ~"lg Jmdro :Mm~ 11~mit' :rmfa, 
e te<fl!a Wu:a &e imq;tt.n~o (filie ~~im ní ~~~Jl'Jl~fo fPt1 ptfÍiJliilliítlíl 
p'l1)l(!.lle rer- mlllliitto perw~í ~ mm :!iS'&Ím ~ fa~rtál§ ~llé: Jll!llé:iiM> 
€!11l!le 1tl-m. m ~~ttk~ patt'ál ~~~tÍTt'm. ~11.i\im p~~· fül::i•té)I 
lfl'ªur.al 0 ful!m'O g:aw~ ~m.~~--H 

P~emett~ F~~ patiriai :i t~~ ~ ~D~~,, -mt.~ ~ ~;4;~<'J1 <'tlt'1~ 
e, ,.!.,to· )i.di:r.i'm:\1.11: ~~~:\{at ai A~f:WitJf~ll!fo• (~Jtá'LJ ál U>':Wg)(<-MJlllt ;:,, d1f' :'.•.;.:J;;';<',' _;(>-

!-,-:~: rn"rc:·•J<';?.i©· l,D'lfi:fuifüiç,ai .. 

http:i.di:r.i'm:\1.11
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Art. 3.0 Para este fim, o Governo fará extrair tantas loterias quan-
tas forem necessárias para a completa conclusão das obras e compra 
de objetos indispensáveis a tais estabelecimentos, regulando o prêmio 
em 123. 

Art. 4.0 Os prelados promoverão entre seus diocesanos subscrições 
voluntárias, cujo produto será convertido em apólices da divida pública, 
em benefício dos seminários. 

Art. 5.0 As multas pecuniárias provenientes das dispensas dos im-
pedimentm; matrimoniais serão exclusivamente aplicadas da mesma ma-
neira à compra de apólices, devendo os prelados publicar anualmente 
pela imprensa esta operação. 

At. 6.0 Todos os réditos da mistra em Sé vaga, compreendida a 
côngrua do bispo falecido serão aplicados a beneficio dos seminários, 
da maneira marcada pelos artigos antecedentes, competindo ao vigário 
capitular a publicação do artigo 5.0 • 

Art. 7.0 Enquanto as rendas provenientes dos fundos marcados nos 
arts. 4.0 , 5.0 e 6.0 não chegarem a fazer face às despesas da instrução 
eclesiástica e reparos dos edifícios, se fixará anualmente na lei do orça-
mento a consignação necessária. 

Art. 8.0 O Governo é autorizado a converter em títulos da dívida 
pública os prédios rústicos e urbanos, que pertencem aos seminários 
episcopais, se julgar esta medida necessária à consolidação e prosperi-
dade dos seminários criados por esta lei, ouvido o respectivo prelado. 

Art. 9.0 Serão criadas as seguintes cadeiras de estudos preparató-
rios: Gramática da língua nacional, Latim, Francês, Geometria, Filosofia, 
Eloqüência, Geografia e História Profana. 

Art. 1 O Os lentes vencerão seiscentos mil-réis de ordenado anual. 
Art. 11 Cada uma destas cadeiras terá um substituto que vencerá 

dois terços do ordenado do proprietário. 
Art. 12 Ficam criadas as seguintes cadeiras de estudos superiores: 

História Sagrada, História Eclesiástica, Teologia Moral, Teologia Dog-
mática, Direito Canônico, Grego e Hebraico. 

Art. 13 Os lentes vencerão ordenado anual de oitocentos mil-réis 
e aos substitutos é extensiva a dispo~·ição do art. II, ficando o Governo 
autorizad'o a engajar fora do Império, se necessário, os lentes dos arti-
gos anteriores e acreditado na soma indispensável. 

Art. 14 São igualmente criadas as cadeiras de Liturgia e Canto 
Gregoriano, com ordenado de quatrocentos mil-réis. 

Art. 15 Aos prelados compete a nomeação de todos os lentes, pre-
cedendo concurso e com aprovação do Governo, bem assim a suspensão 
e demissão, se assim exigir o bem da Igreja. 

Art. 16 Também lhes compete a nomeação, suspensão e demis,·ão 
dos reitores, vice-reitores e mais empregados. 
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Art. 17 Os reitores e vice-reitores serão de reconhecidas luzes e pro. 
brda<le e escolhidos de preferência entre os religiosos da Companhia de 
Jesus ou da Congregação da Missão. 

Art. 18 A economia e política interna dos seminários, a fiscalização, 
arrecadação e distribuição de suas rendas, número de alunos pobres e 
pensionistas e compêndios ela instrução e outros objetos do regime inte-
rior e exterior, serão regulados nos estatutos, que serão organizados pela 
congregação dos lentes de estudos superiores, sob a presidência do reitor, 
aprovados interinamente pelo bispo e definitivamente pela Assembléia 
Geral. 

Art. 19 O terço dos seminaristas que não pagam pensão, se com-
porá dos índios da província, ou províncias, em que estiverem colocados 
os seminários, que depois de ordenados, a expensas dos seminários, serão 
encarregados da catequese elos índios. 

Art. 20 O seminarista que for aprovado nas matérias terá um di- 
ploma passado pela Congregação e será condecorado com o hábito do  
Cruzeiro.  

Art. 21 Os bispos, p{1rocos, cônegos, membros ela Relação Eclesiás-
tica e todos os mais empregados do culto católico e no regime da Igreja 
Br<isileira, serão nomeados entre os que tiverem o diploma dos estudos 
eclesiásticos de preferência a outros que não tiverem sido educados nes-
tes seminários. 

Art. 22 Enquanto não se habilitarçm os missionários indígenas, de 
que trata o art. 19, o Governo empregará desde já na catequese os reli-
giosos da Companhia de Jesus ou da Copgregação da Missão, se estes não 
forem necessários nos seus respectivos colégios. 

Art. 23 Para este fim, o Governo fica acreditado na quantia ne-
cessária para o fácil transporte e manutenção destes missionários, dando. 
lhe o regulamento preciso. 

Art. 24 Ficam revogadas as disposições em contrário.  
Paço da Câmara dos Deputados, 17 ele junho de 1837.  
Curiosa convocação da Companhia de Jesus, que fora expulsa do  

Brasil em 1750, para onde só começaria a voltar discretamente a partir 
de 1841. 

37/20 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Durante a discussão da lei de fixação das forças navais, houve vários 
incidentes sérios entre o ministro da Marinha, Tristão Pio dos Santos, e 
diversos deputados, forçando a intervenção da Mesa, para a manutenção 
da ordem. A respeito da autorização de promoções por serviços excep-
cionais, diz o Pe. Resende que no Par:\ tinham sido promovidos oficiais 
por serviços conhecidos pelo atual presidente, mas preferidos outros cujos 
serviços eram do conhecimento do presidente anterior. Nega seu voto a 
favor da fixação das forças, 
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"enquanto houver um ministro que calunia a verdade, irres-
ponsável." 

Votará para que a lei não passe na terceira discussão. 

17 de junho de 1837, t. I, p. 278. 

37/21 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Quando se temia a restauração do Imperador, ou uma conspiração 
contra a Regência, apoiou as medidas pedidas pelo Governo. Mas hoje, 
quando não há os mesmos perigos, não tem que dar o seu voto em tudo 
e por tudo. Não tem interesse nenhum nem deseja um rompimento. Mas 
este desejo pode existir da parte do Governo que chegou a declarar que 
não se importa com os elementos da Câmara, e coisas do gênero. 

O Poder Legislativo pode e deve ser inimigo dos atos arbitrários, 
mas nunca do chefe cfo Governo. Quando o Legislativo reprova atos 
arbitrários nunca sua reprovação pode recair senão nos agentes respon-
sáveis do poder. 

19 de junho de 1837, t. I, p. 284. 

N.&C. 

Discurso ele alto nível político, repelindo a insinuação ele que exer-
cer a oposição é concorrer para a anarquia. Feijó escandalizara a C0-
missão ele deputados que lhe levara os projetos aprovados, manifestando 
desprezo pela Câmara. Em seguida, o ministro da Marinha fizera de-
clarações infelizes quanto às objeções da oposição. Rafael ele Carvalho, 
indignando-se com o ministro, atribui à oposição a responsabilidade do 
conflito e adverte que o adiamento da votação da matéria significará de 
fato uma suspem.ão dos trabalhos da Câmara, deixando o regente livre 
para agir ditatorialmente. O Pe. Resende reage aqui com indiscutível 
altivez. 

37/22 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na discussão das forças de terra, critica a situação dos praças que 
estão lutando no Rio Grande elo Sul. Grande parte, ao invés de lutar 
lá, onde é a obrigação, está indo para a Banda Oriental, lutar contra 
Oribe. A culpa é do Governo, que admitiu nas fileiras brasileiras Ri-
vf'ra, já traidor, e Calderón, não bra&ileiro. Pede assim informações so-
bre as exigências de Oribe e as instruções aos comandantes brasileiros. 

20 de junho de 1837, t. I, p. 294. 
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N.&C. 

É grave a denúncia do Pe. Venâncio. Paralelamente à rebelião gaú-
cha, verificava-se ainda a invasão do Uruguai pelas forças de Oribe, sus-
tentadas pela Argentina e ameaçando o governo Oriental, de que o Brasil 
era garante, pelo Tratado de 1828. O Brasil, em 1850, vai romper osten-
sivamente com Oribe e Rosas, ditador argentino. Antes disso limitava-se 
a apoiar financeiramente o governo de rviontevidéu. O Pe. Venâncio 
denuncia aqui a participação de brasileiros na luta, já em 1837. Mas é 
preciso levar em conta que as duas guerras eram conjugadas e foi preci-
samente apelando para a presença do inimigo comum além-fronteira, que 
Caxias vai conseguir, em 1845, a confraternização dos gaúchos. Mas o 
Pe. Venâncio devia estar atrasado em suas informações, dado o caos 
estabelecido na região platina. Precisamente nesta ocasião o Governo 
Imperial se inclinava para uma infeliz aproximação com o Governo de 
Oribe, visando ao domínio da região rebelada em nossa província fron-
teira, atitude abandonada afinal, à vista dos perigos que apresentava (130) . 

Quanto a Rivera, sua informação, repetida a 21 de junho, é incom-
pleta. Os caudilhos uruguaios recorriam freqüentemente ao apoio das 
facções brasileiras. Rivera apoiou o Governo contra 05 rebeldes even-
tualmente, como outros auxiliaram os rebeldes. O ambiente era assaz 
confuso. O ministro da Guerra, José Saturnino da Costa Pereira, escusou-
se a providenciar as instruções por constituírem segredo (131). 

37/23 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Insiste na necessidade de se proceder a uma transformação nas pri-
sões do país. Devem ser seguras, mais limpas e arejadas. Faz requeri-
mento para que sejam melhoradas e pede informações: 

"Requeiro que o Governo informe, se depois do relató-
rio da Comissão de Prisõe5, de 1830, e apesar do disposto no 
art. 179, § 21 da Constituição, continuam a existir e a ter 
uso as prisões das fortalezas da Laje, Ilha das Cobras e Con-
ceição, a que se refere aquele relatório." 

21 de junho de 1837, t. I, p. 300. 
N.&C. 

O n.º XXI da Declaração de Direitos da Constituição do Império, 
art. 179, dizia com certa ingenuidade: "As cadeias serão seguras, limpas 

(130) Ver a respeito: PANDIÁ CALóGERAS: Da Regi!ncia à questão de Rosas. 
S. P., Cia. Editora Nacional, 1938, Brasiliana, vol. 15, p. 208. 

(131) Ver a respeito: PEDRO CALMON: História do Brasil, Rio de Janeiro, José 
Olympio Editora, 1959, vol. V, p. 611. 

300 



e bem arejadas, havendo diversas casas para a separação dos réus, con-
forme suas circunstâncias e a natureza dos crimes." 

As prisões na Ilha das Cobras continuaram a ser utilizadas até a 
República. 

37/24 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Volta a discutir a fixação das forças de terra e os problemas resul-
tantes do aumento do Exército para 15.000 homens. 

Pergunta se continuam a ser utilizadas as prisões das fortalezas de 
Laje, Ilha das Cobras e Conceição. O relatório da Comissão de Prisões 
em 1830 declara que tais prisões são inabitáveis, incapazes de receber 
criatura humana viva, "ou que se queira que viva". Lê um documento 
do comandante da fortaleza de Laje, atestando que as prisões são ali 
pequenas, escuras, pouco ventiladas, colocadas em uma profundidade 
que se chama fosso, onde não há correspondência de ar. Lembra que 
toda opressão, toda hostilidade empregada em pessoa que influiu num 
partido, longe de ser favorável à causa pública, a deteriora. A quebra da 
palavra dada a Bento Gonçalves é dada como causa do recrudescimento 
da guerra civil. Apela para o ministro a fim d'e que não consinta na 
utilização dessas prisões. Lembra que não há prisões seguras sem guar-
das fiéis. Não houve arrombamento na fuga dos presos em Santa Cruz. 

27 de junho de 1837, t. I, p. 347-348. 

N.&:C. 

O ministro reconhece que as pnsoes militares são más, em desacor-
do com a Constituição. Tem mandado examiná-las. Já encontrou, po-
rém, os presos ali. Acresce que os pres-0s não estão sob a jurisdição do 
Exército, mas à disposição do Judiciário. Não dispõe de outras prisões 
garantidas. Teme a responsabilidade de transferir os pre&os. Pede meios 
para reformar as prisões. 

37/25 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Houve tempo em que muito se clamou contra as lote-
rias [ ... ] Veio a reação e hoje tudo são loterias." 

Sugere que o Governo se preocupe mais com as loterias, porque 
muitas vezes o povo é enganado. Tratava-se de conceder cinco loterias 
para a nova matriz da Glória e duas para o Teatro Constitucional Flu-
minense, e comenta: 
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"[ ... ] Uma loteria para uma Igreja e outra para um 
. teatro! Eu inclino-me antes a que se dê ao teatro que à Igreja 
e dou a razão para que não cause espanto. Eu não desejo 
arrefecer a piedade <los fiéis; não desejo que se substitua uma 
piedade sincera por uma artificial. Temos templos vastos e 
magníficos feitos em tempos em que não havia loterias. A 
piedade dos fiéis os erigia. Esse ardor piedoso arrefeceu com 
as loterias [ ... ]" 

[... ] "Ainda há outra razão: e é para que [... ] não va-
mos conceder loterias às ordens terceiras e confrarias. Quem 
nos diz que passando loterias para essas igrejas, não irão as 
irmandades requerer loterias?" 

28 de junho de 1837, t. I, p. 354. 

N.&:C. 

Não havia uma companhia permanente concessionária de loterias. 
Mas uma das formas àe incentivar obras sociais, asilos, igrejas e teatros, 
era a concessão de loterias com fim específico. Em 1837, concederam-se 
várias, entre elas duas em 29 e 30 de novembro, para os teatros do Rio 
de Janeiro. Naturalmente, em cada uma havia responsáveis diferentes. 
A argumentação do Pe. Resende é .lógica e aliás atual. Só que talvez a 
mesma lógica poderia ser aplicada também aos teatros. 

37/26 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Ainda a propósito d'a concessão de loterias para um teatro, com-
bate a emenda de Paulo Barbosa, por submeter as peças a uma censura 
prévia de literatos. A censura prévia foi abolida pela Constituição do 
Império. Porém acha que todo mundo pode dizer seus pemamentos, es-
crever o que quiser, contanto que responda pelos abusos que aparecerem. 
Além do mais, os bailados não são menos inconvenientes. Lembra que 
justamente nesse momento aparecem "jovens brasileiros compondo seus 
dramas.'' A censura poderá desanimá-los. 

28 de junho de 1837, t. I, p. 354. 

N.&:C. 

Pelo art. 179, § 4.º, da Constituição de 1824, é garantida a expressão 
de pensamentos, palavras e escritos, sem dependência de censura. Mais 
tarde, surge o problema da censura prévia de peças de teatro, que vai 
ser resolvido com a criação do Conservatório Dramático, a que ficou 
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afeta a aprovação do texto das peças. Esta solução foi aprovada em 24 
de abril de 1843 (132). 

O Pe. Venâncio comenta o Aviso de 19 de novembro de 1836, expe-
dido ao Juiz de Paz do 1.0 Distrito de Sacramento, recomendando a este 
que lesse as peças antes de irem à cena e que não permitisse represen-
tações inconvenientes "aos fins para que foram instituídos tais estabe. 
lecimentos." 

37/27 ANTôNIO JOSÉ RIBEIRO BHERING 

Apresenta as seguintes emendas logo apoiadas: 

"Ao parágrafo que trata da instrução primária, acrescen-
te-se no fim - ficando o Governo autorizado a prestar aos 
profesmres casas cômodas e próprias para o ensino, e a dar-
lhes os necessários regulamentos para o regime das aulas e 
método de instrução." 

"Ao parágrafo que trata dos estudos intermédios, acres-
cente-se no fim - ficando o Governo autorizado a reunir em 
algum edifício nacional ou casa religiosa estes estudos e cfar-
lhes os necessários regulamentos; e a nomear um diretor 
para os mesmos, com a gratificação que julgar indispensável." 

15 de julho de 1837, t. II, p. 116. 

N.&C. 

Trata-se de emendas à lei do orçamento do Ministério dos Negócios 
do Império, a cargo então de Alves Branco. 

Desde o Ato Adicional (1834) o ensino primário havia passado 
à jurisdição das Assembléias Provinciais. O Governo central desinteres-
sara-~e do assunto. Pela lei de I.0 de outubro de 1827 o Governo manda-
ra criar escolas de primeiras letras "em todas as cidades, vilas e lugares 
mais populosos do Império", a lei não teve evidentemente execução. 
Confiava-se muito no ensino mútuo, ou método lancasteriano, que decep-
cionou na aplicação, segundo parecer de Bernardo Pereira ele Vasconce-
los: "[ ... ] o ens.ino mútuo não pode ensinar-se no Brasil; [ ... ] é planta 
que não medra neste solo [ ... ] os relatórios o dizem e o certo é que o 
ensino mútuo morreu" (Anais, II, 129). 

Os estudos intermédios correspondiam ao atual ensino secundário ou 
de 2.0 grau. 

(132} Ver a respeito: J. GALANTE DE SOUSA: O teatro no Brasil. Rio de 
Janeiro, 1960, vol. 1, p. 333. 
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Segundo o relatório do ministro do Império, um número conside-
rável cie meninos freqüentava escolas particulares sobre as quai& o Go-
verno não exercia inspeção alguma. O ministro não sabia sequer quantos 
eram. Só 720 meninos freqüentavam as escolas primárias estatais. A 
solução que ocorre ao Pe. llhering é o controle do Es.tado, do ensino 
privado, estabelecendo regulamentos e nomeando diretores, com a apro-
priação de uma casa religiosa. As emendas são rejeitadas a 24 de juiho 
(Anais, II, 177). 

37/28 JOÃO CLfMACO DE ALVARENGA RANGEL 

Defende a idéia da fusão dos dois cursos jurídicos em um só a ser 
localizado 

"em lugar do Brasil que ofereça melhores proporções". Apre-
senta projeto nesse sentido. 

22 de julho de 1837, t. II, p. 172. 
N.&C. 

Apresentado como emenda a um projeto acerca dos cursos jurídicos, 
pa&sa a constituir projeto à parte. 

Quanto às faculdades de Direito, foram de início uma terrível de-
cepção Em relatório ao ministro do Império, o próprio diretor Pe. Mi-
guel do Sacramento Lopes Gama, conhecido como "O carapuceiro" no-
me de um jornal satírico por ele dirigido, refere-se em termos deplorá-
veis a seus discípulos. Queria que antes de ingressar no curso jurídico 
fossem forçado& a estudar pelo menÇ>s quatro anos de Latim, a fim de 
evita a "lástima de tanto bacharel ignorante que não sabe entender os 
próprios compêndios do curso e qu~, condecorados com um título aca-
dêmico, são aliás objeto de escárnio público, porque pouco ou nada dis-
tam de qualquer idiota, faltos das I]lais ordinárias noções de literatura, 
falando miseravelmente e escrevendo com imperdoáveis solecismos, bar-
barismo e neologismos" (133) • 

37/29 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

A propósito da reforma dos cursos jurídicos, apresenta uma emen-
da facilitando a criação de um cursp de ciências físicas, a funcionar no 
Museu, deslocando das Escolas Superiore& existentes as respectivas ca-
deiras. 

28 de julho de 1837, t. II, p. 201. 

(133) CLóVIS BEVILAQUA: História da Faculdade de Direito de Recife, Rio, 
1927, 1, 74. 
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A criação de um curso superior de ciências havia sido proposta por 
Paulo Barbosa. A emenda de Mons. Silveira visa facilitar a criação do 
estabelecimento. Na verdade, o ensino das ciências em nível superior 
continuou a ser feito na Academia Militar até 1874, quando ela se des-
tacou da Escola Politécnica. 

37/30 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Ao entrar em discussão a lei proibindo o tráfico, lembra a urgência 
de ser votada preliminarmente a lei interpretativa do Ato Adicional, 
lei vital para o Brasil. 

Parece que a Assembléia não vê a necessidade dessa lei. 
Foi adiada em 1836, porque se estava em fim de sessão. Nova 
Comissão foi constituída esse ano, mas parece que a Assem-
bléia foge de entrar na matéria. Se a Câmara não der re-
médio a este mal, o doente, que está à morte, se lançará nas 
mãos de curandeiros. Algumas Assembléias Provinciais .iá es-
tão legislando sobre o meio circulante, emitindo cédulas, 
etc [ ... ] 

2 de setembro de 1837, t. II, p. 452. 

N.&C. 

A chamada "Lei de interpretação", uma das peças básicas da estru-
tura jurídica do Império, fora objeto de um parecer em 10 de julho de 
1837 (Anais, II, 68). Só veio a ser votada porém a 12 de maio de 1840, 
sob pleno domínio conservador. 

Desde 1835, arrastava-se a elaboração desta lei na Câmara. Em 
1836, o Senado tentou de novo aprovar um texto imprescindível. Ne-
nhum vingou. Em 1837, nova tentativa excelentemente fundamentada. 
O autor principal desse diploma legal foi Paulino José Soares de Sousa, 
visconde de Uruguai. Foi ele próprio que disse ter a lei salvo "impor· 
tantíssimas atribuções da Coroa, que se achavam invadidas pelos presi-
dentes das províncias e pelas Assembléias Provinciais." 

O federalismo tinha sido repelido pelo Ato Adicional de 1834, que 
apenas concedeu a autonomia das Assembléias locais (descentralizando um 
pouco o sistema primitivo da Constituição de 24). Mas conservou a no-
meação do presidente pelo Governo central e a justiça única nacional. 
No entanto, as idéias federalistas permaneceram fortes, especialmente no 
Nordeste e no Extremo Sul (134). 

(134) Ver: J.A. SOARES DE SOUSA: A vida do Visconde de Uruguai. São Paulo, 
1944, p. 84. 
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37/31 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Em discussão um projeto vindo do Senado sobre o tráfico de es-
cravos: 

"O art. 1.0 é uma insídia para chamar a votação deste 
artigo e depois espalhar-se no Brasil que é livre a importação, 
como escravos, de homens livres, reconhecidos como tais pe-
las leis do Brasil. Observa que no Norte, na sua província, 
era raríssima esta importação, mas desde que apareceu a indi-
cação para derrogar a lei de 1831, houve quem quisesse eS-
palhar que a lei estava abolida e a importação de africanos 
já não causa admiração. Se a Câmara der voto o art. 1.0 , 

como seu efeito é uma insídia, dir-se-á logo que os outros 
artigos, que são uma sanção dessa importação, estão admi-
tidos." 

Observa que este projeto diz que 

"fica proibida a importação de africanos no território do 
Brasil; mas desde que es~es africanos pusessem os pés no ter-
ritório do Brasil, ficam importados [ ... ] Parece que se duvi-
da que existe a lei de 1831." 

Lembra que se propõe esta lei 

"quando nenhum meio se tem proposto para impedir que, 
pelo mar, os piratas se aproximem das costas do Brasil com 
africanos. Sabe-se que quando um oficial de Marinha apre-
ende uma embarcação corq africanos é demitido do comando." 

Prefere que se votem primeiro artigos adicionais ao Tratado com a 
Inglaterra, para fazer mais efetiva a proibição desse tráfico: 

"Quando outras medidas não se tomam, de que serve 
esta lei?" 

2 de setembro de 1837, t. II, p. 452. 
N.&C. 

O projeto oriundo do Senado r~.presentava, realmente, um retrocesso 
no encaminhamento da abolição. De certo modo, revogava a lei de 7 
de novembro de 1831, que declarav'l- livres os escravos introduzidos no 
Brasil daí por diante, o que deu lugar a uma reclamação do Governo 
inglês, por ser contrário à convenção de 1826 (ISS). 

fl35) Ver: PERDIGÃO MALHEIRO: A Escravidão 110 Brasil. São Paulo, 1944, 
II, 53. 
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A execução da lei de 7 de novembro de 1831 era, de fato, hipócrita. 
O Governo de escravocratas não pensava seriamente em observá-la. Mas 
não foi inútil. Com a prova de ser africano chegado ao Brasil após 
aquela data, ou filho de escrava nas mesmas condições, muitos negros, 
com o apoio de abnegados advogados e juízes íntegros, conseguiram a 
declaração de liberdade. Só a partir de 1850 é que a repressão ao trá-
fico se tornou mais eficaz. 

37/32 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A propósito da renúncia de Feijó, propõe que a Câmara indague se 
o senado recebeu participação semelhante. 

19 de setembro de 1837, t. II, p. 548.  
N.&C.  

Na sessão tratava-se dos as·suntos previstos na ordem do dia e se 
debatia um requerimento do Pe. Fernandes d'a Silveira relativo à de-
m.issão de um magistrado de Sergipe, quando o 1.0 -secretário da Câmara, 
Cornélio Ferreira França pediu a palavra, pela ordem, para ler dois ofí-
cios que recebera de Pedro de Araújo Lima, que já passara a presidência 
da Câmara a seu vice-presidente, Araújo Viana, o qual presidia à sessão. 
No primeiro ofício, Araújo Lima informa à Câmara que fora nomeado 
pelo Imperador D. Pedro II, ministro e secretário de Estado dos Ne-
gócios do Império. No segundo, informa, que em virtude do art. 30 do 
Ato Adicional assumia a Regência interina do Império. A seguir, o I.0 -se-
cretário lê um terceiro ofício de Feijó, endereçado a Araújo Lima na sua 
qualidade de presidente ela Câmara (sensação, profundo silêncio). Pelo 
ofício, Feijó informa estar convencido de não ter condiçõe5 para remover 
os males públicos e, não querendo servir de estorvo se declara "demi-
tido do lugar de regente do Império, para que V .Ex.ª encarregando-se 
interinamente dos mesmos lugares, como determina a Constituição, faça 
proced'er à eleição de novo regente na forma por ela estabelecida." Anexo 
ao oficio da demissão, Feijó remete um manifesto aos brasileiros: 

"Por vós subi à primeira magistratura do Império, por vós desço 
hoje desse eminente posto." 

Há muito conheço os homens e as cousas. Eu estava convencido da 
impossibilidade de obterem-se medidas legislativas adequadas às nossas 
circunstâncias, mas forçoso era pagar tributo à gratidão, e fazer-vos co. 
nhecer pela experiência que não estava em meu poder acudir às necessi-
dades públicas, nem remediar os males que tanto vos afligem. 

Não devo por mais tempo conservar-me na Regência; cumpre, que 
lanceis mão de outro cidadão, que mais hábil, ou mais feliz mereça as 
simpatias dos outros poderes políticos. 

Eu poderia narrar-vos as invencíveis dificuldades que previ e expe-
rimentei; mas para quê? Tenho justificado o ato àa minha espontânea 
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demissão, declarando ingenuamente, que eu não posso satisfazer ao que 
de mim desejais. 

Entregando-vos o poder, que generosamente me confiaste; não que-
rendo por mais tempo conservar-vos na expectação de bens, de que ten-
des necessidade, mas que não posso fazer-vos; confessando o meu reco-
nhecimento e gratidão à confiança que vos mereci, tenho feito tudo 
quanto está de minha parte. 

Qualquer, porém, que for a sorte, que a providência me depare, eu 
sou cidadão brasileiro, prestarei o que devo à pátria." 

Terminando a leitura, o I.0 -secretário declara: "a respeito da par· 
ticipação do ministro fica a Câmara inteirada; a respeito do outro 
ofício (ou seja, o de Feijó, com seu manifesto), se a Câmara não deter-
minar o contrário, envio à Comissão de Constituição". É neste momento 
que intervém, o Pe. Resende, levantando um debate sobre um aspecto 
puramente formal: se antes de enviar os papéis à Comi&são de Consti-
tuição, não se deveria primeiro informar o Senado. Decide-se enviar 
tudo à referida Comissão e se continua tranqüilamente a discussão so-
bre os pontos da ordem do dia. O ofício e o manifesto de Feijó foram 
imediatamente encaminhados à Comissão de Constituição, que na mesma 
sessão apresentou seu parecer a respeito. Neste parecer lastima a de-
cisão tomada pelo regente, o qual teria podido contornar a situação 
"nomeando ministros responsáveis que satis·fizessem às necessidades mais 
urgente da nação." Considera entretap.to o fato consumado inclusive por-
que Feijó num pós-escrito se declarava gravemente enfermo, e, baseado 
no art. 26 do Ato Adicional, opina que a Regência interina não devia 
durar até o fim dos 4 anos do mandato de Feijó, mas se deveria mandar 
proceder imediatamente à eleição do novo regente. E assim caiu Feijó. 

37/33 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Requer a remessa à Comissão de Constituição do projeto reconhe-
cendo como brasileira a princesa D. Maria Amélia, filha de D. Pedro 1, 
nascida em Paris. 

5 de outubro de 1837, t. II, p. 625. 
N.&:C. 

É aprovada a remessa. 
D. Maria Amélia, filha de D. Pedro 1 e de sua segunda mulher, 

D. Amélia de Leuchtenberg, foi recqnhecida princesa brasileira, por lei, 
em 1840. Faleceu em 1853 na Ilha 4a Madeira, tuberculosa. Era excep-
cionalmente formosa, inteligente, culta e piedosa. Noiva do arquiduque 
Maximiliano de Habsburgo, mais tarde imperador do México (136). 

(136) Ver SYLVIA l,ACERDA MARTINS DE ALMEIDA: Uma filha de D. Pedro 1-
D. Maria Amélia. São Paulo, CEN, 1973 - Col. Brasiliana, n. 354. 
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QUARTA LEGISLATURA 

(1838-1841) 

Da Quarta Legislatura participou um total de 17 eclesiásticos, assim 
distribuídos: 

Pelo Pará: D. Romualdo Antônio de Seixas.  
Pelo Maranhão: Pe. Antônio Bernardo da Encarnação e Silva.  
Pelo Ceará: Os P.ea Carlos Augusto Peixoto de Alencar e José Ferreira  

Lima Sucupira. 
Por Pernambuco: Os P.e• Venâncio Henriques de Resende, Luiz Carlos 

Coelho da Silva e Miguel do Sacramento Lopes Gama (suplente) e 
D. Manuel do Monte Rodrigues de Araújo. 

Por Alagoas: O Pe. Afonso de Albuquerque e Melo, como (suplente). 
Por Sergipe: O Pe. Antônio Fernandes da Silveira. 
Pelo Espírito Santo: O Pe. Marcelino Pinto Ribeiro Duarte. 
Pelo Rio de Janeiro: O Pe. José Luiz de Freitas. 
Por São Paulo: O Pe. José Antônio dos Reis. 
Por Minas Gerais: Os P.cs João Dias de Quadros Aranha, José Antônio 

Marinho e João Antunes Correia (como suplente).  
~or Goiás: O Pe. Luiz Gonzaga de Camargo Fleuri.  

I 
Deste total, apenas 6 tinham sido reeleitos: D. Romualdo, e os 

P."ª Venâncio Henriques de Resende, D. Manuel do Monte, Antônio 
Fernandes da Silveira, José Antônio dos Reis e João Antunes Correia, 
que nesta Legislatura entra apenas como suplente. Os restantes inau-
guravam então sua lides parlamentares. 

Na realidade porém de todos os 17 parlamentares só participaram 
dos debates da Câmara quase que exclusivamente os P.0 • Venâncio Hen-
riques de Resende, Carlos Augusto Peixoto de Alencar e José Antônio 
Marinho, com uma predominância esmagadora do primeiro. O próprio 
D. Romuaklo, que desenvolvera grande atividade nas legislaturas ante-
riores, intervém apenas uma vez, em defesa dos bens das corporações re· 
ligiosas (*). 

A Quarta Legislatura, através das intervenções dos eclesiásticos, pa-
rece revelar um surpreendente estado da atonia da vida parlamentar. Os 
temas debatidos são rotineiros, insignificantes e se arrastam longamente 
num suceder monótono de sessões. Perde-se um tempo enorme em quizí· 
lias redacionais relativas às respostas às Falas do Trono. Durante mais 

(•) Aliás, escolhido para presidente da Cftmara, D. Romualdo, na sessão de 
2 de agosto de 1841, pede dispensa do cargo, alegando motivos de saúde. Não seria 
mais reeleito, mas haveria de sobreviver ainda quase 20 anos. 
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de um mês, as discussões giram em torno de questões meramente formais 
sobre irregularidades nas eleições, verificações de atas e convocação de 
suplentes. A discus&ão dos orçamentos se protrai por vezes até o fim do 
ano, enredada na questão de fixação dos efetivos das forças armadas, 
nas solicitações de verba dos Ministérios militares, e nas demandas in<li-
vicl'uais de tenças e pensões, de promoções e de reformas remuneradas. 
Muitas sessões se prendem a assuntos concernentes ao regimento interno 
e a questões incrivelmente miúdas, como a destinação a ser dada a uma 
lâmpala de prata de um antigo colégio dos jesuítas, ou como a revisão 
da prova de inglês de um aluno do Curso Jurídico de Olinda. Os traba· 
lhos descem a um tal nível de mediocridade, que o Pe. Venâncio ameaça 
retirar-se do recinto da Câmara se esta insistir em se envolver em ques-
tÕt"s individuais, alimentando-se das questões mais sérias que reclamavam 
sua atenção. 

No entanto, os anos de 1838 a 1841 não deixaram de ser marcados 
por eventos importantes. O Brasil atravessava um período de turbulên-
cias, que assumiu proporções mais sérias no Maranhão, em Minas Ge-
rais e no Rio Grande do Sul, crises que iriam exigir a intervenção de 
Caxias, que delas emergiria com a auréola de pacificador. A Regência 
acabara de passar de Feijó para Araújo Lima e os atritos entre o Parla-
mento e o Ministério iam precipitar a proclamação da maioridade de 
Pedro II. 

Na aridez parlamentar contudo não deixam de emergir certos pontos 
salientes das intervenções dos eclesiásticos. A defesa da autonomia e da 
primazia do Legislativo inspira o Pe. José Antônio Marinho, além do 
Pe. Venâncio Henriques, a expressões de coragem e dignidade. Debatem 
o problema do Conselho de Estado que só alguns anos mais tarde che-
garia a seu equacionamento. Volta o tema de uma Igreja Nacional a 
propósito da nomeação do bispo do Rio de Janeiro e das limitações à 
propriedade dos chamados bens de mão morta. 

Não é de estranhar assim que uma legislatura medíocre não resis-
tisse à crise que logo no começo do seguinte ano parlamentar teria como 
desfecho a dissolução da Câmara. 

É de se notar que a partir dessa legislatura observa-se uma mudança 
importante na apresentação dos textos dos Anais. Até aqui, por pro-
blema ou dos taquígrafos ou da impressão, os discursos dos deputados 
apareciam geralmente resumidos ou com referências gerais: "O Sr. depu-
tado fez algumas reflexões sobre a resolução", sem registrar que reflexões 
tinham sido feitas. Desta legislatura em diante, os discursos parecem ter 
sido registrados na íntegra, explicitando os argumentos elos diversos ora-
dores. Essa mudança impõe obviamente uma modificação correspondente 
no nosso texto, com a apresentação de intervenções mais extensas, obri-
gando a um corte mais severo das intervenções menores. 

É também nesta legislatura que começam a se definir com mais cla-
reza as tendências políticas do clero 110 Parlamento. Enquanto a maioria 
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se situa na linha do Partido Conservador, mesmo fazendo críticas ao 
Governo, como o Pe. Venâncio e D. Romualdo, outros se afirmam na 
oposição liberal como o Pe. Marinho e o Pe. Quadros Aranha que 
apóia a liderança de Teófilo Ottoni (Anais, I, 583). 

SESSÃO DE 1838 

38/1 AFONSO DE ALBUQUERQUE E MELO 

Em discussão o parecer da Comissão de Poderes, na parte relativa 
às eleições de Alagoas, onde houve problemas entre o pároco e o par-
tido no colégio de Traipu. 

O Pe. Melo é de opinião que o ofício do presidente em resposta  
ao pároco colado não poderia ser de data anterior a 25 de setembro, pois  
o pároco não teria podido se enteder com o mesmo presidente, senão 
depois que teve lugar o fato pelo qual abandonara a mesa paroquial. 

O Pe. Melo observa que a Câmara Municipal é obrigada a fazer a 
apuração de colégios eleitorais, e não de adjuntos de homens sem direito 
de votar. 

30 de abril de 1838, t. 1, p. 26. 
N.&C. 

Em Traipu quiseram que o pároco declarasse que a freguesia dava 
80 eleilores, isto é, que tinha 8.000 fogos e o pároco aceitou. Mas o 
pároco colado que foi provido nessa freguesia, em conseqüência do con-
curso que se fez em Pernambuco, chegando a ela se opôs ao número ante-
riormente marcado, visto que a freguesia não podia dar mais de 40 
eleitores. O pároco não aceitando a situação abandonou a mesa paro-
quial, declarando que não aceitava lista de ninguém. O partido, po· 
rém, apoiado pelo juiz de paz, decidiu o contrário, aceitando as listas 
de 80 votantes. 

Nas eleições de segundo grau, para a escolha de deputados provin-
ciais e gerais e para a escolha de senadores, o conjunto de eleitores 
compunha o "colégio eleitoral", sob certos aspectos um corpo delibe-
rante e não o encontro ocasional das pessoas que votavam no mesmo 
lugar. As leis. falavam em "assembléias de paróquias", para as eleições 
de primeiro grau destinadas à escolha dos eleitores e há documentos 
que mostram os colégios eleitorais atuando coletivamente. 

O "colégio" era um conjunto de paráquias ou de eleitores na ma-
triz da freguesia sede, determinando a lei igualmente a mis&a a ser ce-
lebrada, do Espírito Santo e o sermão apropriado. Terminando as ce-
rimônias religiosas, se iniciavam os atos eleitorais realizados no mesmo 
recinto, que se tornava lugar das. maiores profanações. Antes das elei-
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ções propriamente ditas, havia a "qualificação" e a organização das 
juntas e mesas. Aí é que se decidia quem votava e quem apurava os 
votos. Essa eleição era feita através de gritos de aprovação ou de repr0-
vação. 

"É o caso dos documentos publicados pela Revista do Arquivo Pú-
blico Mineiro - Ano IV - fascículos III e IV - julho a dezembro de 
1899: publica documentário que mostra os colégios deitorais se reunin-
do como órgãos deliberantes e solicitando a cassação do mandato do 
Sr. Honório Hermeto Carneiro Leão, em 1834, sob acusações de ter 
participado nos motins de Ouro Preto, em março de 1833. Transcreve a 
revista os documentos relativos aos colégios eleitorais de Pitangui, lta-
bira, S. João (Dei Rei) e Lavras." 

38/2 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Sobre o mesmo assunto da intervenção anterior, sustenta que o p:'..· 
roca colado podia revogar o ato de seu antecessor: que este não estava 
mais habilitado que aquel'e para marcar o número de eleitores; porque 
tanto um quanto outro podia saber da população da freguesia pelos 
róis, conhecimentos que o pároco deve ter, logo que toma conta da pá· 
róquia. 

Lembra que as leis autorizam o pároco a manter ou anular as elei-
ÇÕP.s no interior do país, por ser o mais habilitado. É o padre que con-
fessa seus fregueses, que anda de casa em casa, visitando as mais humil-
des choupanas e tem mais conhecimento do povo e está assim mais 
habilitado para corresponder às intenções da I'ei. A ausência do pároco 
não justifica pois que a questão seja decidida pelo juiz de paz. 

30 de abril de 1838, t. I, p. 26. 
N.&C. 

O Pe. Peixoto de Alencar não usa a expressão anular no sentido 
jurídico, mas no sentido ele impedir moralmente, pela ação junto aos 
votantes. Note-se que a eleição era indireta, em dois graus e o sufrágio 
não era universal. Só votavam os cidadãos dispondo de renda líquida 
anuat de 100$000, por bens de raiz, inqústria, comércio ou emprego. Não 
votavam os filhos-famílias, salvo tendo emprego público, os criados de 
serviço e os religiosos. 

38/3 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Em resposta a um componente da Comissão que enfatizara o perigo 
de que a Câmara excluísse um membro que apresentasse seu diploma pelo 
fato de se achar pronunciado reconhece haver perigo também no oposto, 
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isto é, que a Câmara sacrificasse um princ1p10 em vista de ris<.:os pos-
síveis. E um princípio aplicável não só ao caso vertente, mas a outros 
mais essenciais é o de que 

"estabel'ecendo a Constituição a divisão de poderes, esta ga-
rantia principal do sistema representativo desaparece toda a 
vez que a Câmara dos Deputados avoque a si o conhecimento 
de autos, toda a vez que vai conhecer se uma pronúncia foi 
bem ou mal feita." 

Sua dúvida consiste em S·aber, portanto, se a Câmara pode tomar 
conhecimento do crime de um indivíduo, ainda não deputado eleito na 
ocasião em que foi pronunciado. 

1 de maio de 1838, t. 1, p. 30. 
N.&C. 

O Pe. Resende, fiel à idéia ela divisão de poderes, parece ver uma 
interferência do Poder Legislativo, sobre o Poder Judiciário, no caso 
da Câmara pretender tomar conhecimento do crime de um indivíduo 
não eleito deputado. 

38/4 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Sustenta a sua opinão de que à Câmara, e só à Câmara compete 
conhecer da validade ou invalidade das eleições, referindo-se às ele Ser-
gipe, porque de um princípio contrário seguir-se-ia que o Governo anu-
lasse toda e qualquer eleição, até que ela viesse a recair nos indivíduos 
da sua escolha. Ainda que reconheça que o caso é omisso em todas as 
Constituições por supor-se que sempre as eleições se façam conforme a 
lei, contudo deduz-se da índole do sistema constitucional que, em ma-
térias eletivas o Poder Executivo não tem nenhuma ingerência. 

"Antes quisera dar ao Governo autoridade de dissolver 
a Câmara dos Deputados quando visse que a maioria da Câ-
mara era nula, e que assim não existia uma Câmara legítima, 
do que conhecer nel'e autoridade de anular as eleições." 

2 de maio de 1838, t. 1, p. 36-37. 

N. &C. 

Nota-se mais uma vez aqui a ciosa pertinácia do Pe. Venâncio em 
defesa da autonomia do Legislativo. 
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38/5 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Requer seja feito na Secretária um exame a respeito de uma repre-
sentação da Assembléia Provincial do Ceará, sugerindo seja colocada à 
sua disposição uma lâmpada de prata, que foi dos extintos jesuítas, para 
ser entregue à matriz da cidade de Fortaleza. 

7 de maio de 1838, t. I, p. 50. 
N.&C. 

Parece-nos hoje impensável que um assunto tão miúdo pudesse ser 
sujeito à consideração da augusta Câmara. 

Os jesuítas foram expuls-os do Brasil em 14 de março de 1760 no 
Rio de Janeiro: 193 padres. Os colégios foram confiscados com tudo que 
continham. Apreenderam-se também os livros e os papéis. A biblioteca 
do Rio (pública) foi em parte remetida ao reino, especialmente os li-
vros "subversivos'', entre os quais a vida de Anchieta por Simão de Vas-
concelos (!) , em parte entregue ao Seminário, em parte distribuída a le-
trados! As alfaias e paramentos foram, a critério dos bispos, confiados às 
Igrejas mais necessitadas. As terras incorporadas à Coroa. É estranho 
que, tantos anos depois, ainda houvesse quem possuísse um objeto per-
tencente aos jesuítas! 

38/6 CARLOS AUGUSTO PEITOXO DE ALENCAR 

Observa que 

"se o ex-presidente da Província do Ceará é cnmmoso, se 
transgrediu a lei pelo ato de que se trata, deve, na conformi-
dade das leis do Império, ser acusado perante o Tribunal 
Supremo e não perante a Câmara que é incompetente na de. 
cisão de tais negócios." 

Diante disso, não considera acertado que a Câmara tome conheci-
mento da que&tão. Insiste em que caia o parecer da Comissão, cujo obje-
to já não vem ao caso. 

9 de maio àe 1838, t. I, p. 66. 
N.&C. 

O ex-presidente da Província do Ceará era o Pe. José Martiniano 
de Al'encar. A Comissão de Poderes, no seu parecer sobre as eleições 
desta província, refere-se às irregularjdades cometidas e a vários fatos 
imputados a diversas au toridaàes desta província. O próprio Pe. Alen. 
car, em 1840, publicaria uma resposta às imputações feitas a ele. Levan-
do em conta a doutrina da separação do& poderes, parece pertinente a 
observação de Peixoto de Alencar. 
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38/7 ANTONIO BERNARDO DA ENCARNAÇÃO E SILVA 

Aprova a idéia desenvolvida pela Comissão no parágrafo primeiro, 
por considerá-la "digna da Câmara dos Representantes." 

Aprova a redação da resposta à Fala do Trono na forma apresen-
tada pela Comissão. Passa a expor os motivos pelos quais julga dever 
colaborar com a administração vigente. Pode-se resumi-los na frase: 

"Estou plenamente convencido de que a administração 
marcha em regra, dirigindo seus atos à pública felicidade." 

Usa como referência para um confronto a administração passada do 
regente Feijó contra a qual faz severa crítica: 

"O Maranhão teve de presenciar com mágoa a sucessiva 
série de decretos que, emanados de tão fatal administração, 
levaram a tristeza, a desconsolação e o desgosto ao seio de 
famíl'ias honradas, que, sem saber como, se acharam imedia-
tamente privadas de sua subsistência, pelas injustas e ran-
corosas demissões dadas a empregados zelosos e inteligentes." 

11 de maio de 1838, t. l, p. 86. 
N.~C. 

Discussão do projeto do voto de graças. O parágrafo primeiro dizia: 
"Senhor, a Câmara dos Deputados, dando graças ao Todo-Poderoso pela 
preciosa s·aúde de V. M. Imperial e das princezas suas augustas irmãs, 
se regozija com V. M. Imperial pela reunião dos mandatários da nação, 
que investidos da confiança do povo e órgãos fiéis dos seus sentimentos, 
mais uma vez oferecem o testemunho de sua inalterável adesão e respeito 
ao monarca constituciona~ brasileiro e às instituições do país." O Pe. 
Resende julgara desnecessário o parágrafo, porque se resumia cm fazer 
votos para que o imperador "passasse bem e gozasse de boa saúde" (ri-
~adas) (Anais, I, 75). 

O Pe. Encarnação e Silva enuncia um juízo geral: Feijó foi melhor 
ministro que regente. 

Trata-se de um longa intervenção de Encaranção e Silva, que to-
mava a palavra pela primeira vez. 

Durante a Regência de Feijó, presidiam a Província do Maranhão 
Frarcisio Bibiano de Castro (até 5 de maio de 1837), e Vicente Tomás 
Pires de Figueiredo Camargo, até 3 de março de 1838. 

O ambiente era de fraqueza do poder civil a ponto de ser deposto 
o comandante das armas. No interior rebentou a revolta de Antônio 
João Damasceno. Bibiano deixou impune o assassínio de Raimundo Tei-
xeira Mendes, o que constituiu péssimo antecedente. Em dezembro de 



38/8 

1838 estourou afinal a sanguinolenta balaiada (1838-1841), a maior guerra 
civit da província, dominada por Caxias. Manuel Felizardo de Souza e 
Melo e Caxias restabeleceram a ordem. Estava, assim, demasiado otimista 
o orador, crendo num restabelecimento normal do reino da Constituição. 

CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Discorda violentamente do Sr. Encarnação e Silva no que diz 
respeito à administração cfo regente Feijó. Acusa o Legislativo de não 
ter dado na ocasião o apoio de que o Executivo precisara para agir, s0-
bretudo na guerra civil que enfrentaram o Rio Grande d'o Sul e o Pará: 

"Mas o que se dizia então? Que uma vez que os membros 
da administração não mereciam as simpatias do Poder Legis-
lativo, não se deviam dar as medidas por eles reclamadas, 
muito embora se reconhecesse que a administração trabalha-
va para sufocar a rebelião." 

Apesar dessa dificuldade, não admite se diga não ter a administração 
passada realizado nada. Quanto à escolha dos presidentes das províncias, 
mostra que a administração atual também tem problemas nesse sentido, 
exemplificando com o presidente do Ceará. 

Vota contra o tópico inicial da Fala do Trono. 

11 de maio de 1838, t. I, p. 88. 
N.&C. 

Essa opinião será melhor expliçitada na intervenção do dia 21 de 
maio de 1838. 

38/9 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Volta a criticar o presidente do Ceará, justificando-se, no entanto, 
que só o fa1 por exigência cfo ministro elo Império, e que na sessão de 
11 de maio de 1831 essas críticas tinham o único objetivo de mostrar 
que também a atual administração µiereceria ser arguida a propósito da 
nomeação de alguns presidentes, tão vulneráve~ nesse aspecto quanto a 
administração do regente Feijó. 

Acusa o presidente do Ceará de ter ordenado o recrutamento nos 
meses de fevereiro e março, meses próprios para a criação e a lavoura, 
apesar da seca na Província do Ceará. Em conseqüência, nem a classe 
pobre pôde plantar, nem os grandes proprietários servirem-se dela. 

Acusa-o ainda de mandar executar os devedores da Fazenda Pública. 
Medida a seu ver contraproducente, pois os devedores pagam com o pro-
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duto do gado cujo dízimo arremataram e que não receberam por causa 
da seca e da peste. 

Considera injustas as demissões por ele efetuadas; tais como a do 
coronel da legião da Guarda Nacional da capital, do major da legião da 
Guarda Nacional de... (assim no texto, s·em o nome), do secretário do 
governo, João Gomes Brasil, do capataz da Companhia de trabalhadores. 

Finalmente, censura-o por partidarismos e vinganças, de modo vio-
lento: 

"Porque o presidente atual vai marchando desabridamen-
te; não tem contemplação com alguém; as suas simpatias, as 
suas tendências, as suas relações, tudo é por espírito de par-
tido. [ ... ] Isso prova que o atual' presidente se dirige pelas 
paixões e pelo espírito de vingança; mas tais arbitrariedades 
não é possível que os cearenses sofram." 

21 de maio de 1838, t. 1, p. 173. 

N. & c. 
Ainda em debate o 1.0 período da resposta à Fala do Trono. 
Manuel Felizardo de Sousa e Melo, carioca, major do exército, foi 

o oitavo presidente do Ceará, de 16 de dezembro de 1837 a 20 de dezem-
bro de 1838. Era realmente conhecido como administrador duro. Foi 
cinco vezes ministro, governou várias províncias e terminou senador pelo 
Rio de Janeiro. 

38/10 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Diz que, na segunda legislatura e na sessão de 1830, foi oferecido 
um projeto-de-lei, criando uma nova Província do Ceará, com a denomi-
nação de Província do Cariri Novo, e como este negócio tem estado pa-
rado desde essa época, ele deputado apresenta o referido projeto, pedindo 
que o faça entrar na ordem dos trabalhos, mandando-o de novo impri-
mir, como se tem feito a outros projetos da casa. 

29 de maio de 1838, t. 1, p. 229. 

N.&C. 

O sul do Ceará constitui um celeiro das regiões vizinhas, mantendo 
certa autonomia em face do governo provincial. O vale é sempre verde 
e fresco e regado de correntes permanentes. 

317 



Em vista disso, a Câmara Municipal do Crato, em 10 de julho ele 
1828, encaminhou uma representação ao governo demonstrando a con-
veniência da criação de uma Província do Cariri Novo (137). 

O governo não levou em consideração o projeto. Em 1834 o velho 
José Martiniano de Alencar oferece projeto semelhante ao Senado. Não 
foi aprovado. Em 1846, a própria Assembléia do Ceará volta ao projeto, 
criando nova província no sertão composta de território cearense e das 
outras confinantes. Era, pois, uma idéia assentada na região. 

O Pe. Peixoto de Alencar referia-se ao primeiro projeto levado à Câ-
mara em 1830 (138). 

38/11 JOSÉ LUíS DE FREITAS 

Apóia a resolução que estende às freguesias do município da Corte 
a resolução de 13 de julho de 1832, autorizando os párocos ele Minas, a 
passarem certidões de batismos, casamentos, óbitos e outros semelhantes. 

Diz que o município da Corte tem freguesias em distância de 10, 8 e 
7 léguas; uma parte tem de vir ele tão longe pedir o despacho do mi-
nistro eci'esiástico, e caminhar na volta outras 10 léguas· para obter uma 
certidão. É este o inconveniente que a resolução tende a evitar. Ela atende 
ao cômodo e utilidade das partes, e não envolve prejuízo de terceiro, 

"pois que o miniHro eclesiástico, longe de vantagem, não tem 
destes despachos senão ipcômodo pessoal". 

12 de junho de 1838, t. I, p. 336. 

N. &:C. 

O Pe. Resende logo a seguir levantará dúvidas a respeito desta re-
solução, pois pode trazer problemas :para ~ eclesiásticos que muitas vezes 
fazem por exemplo os "casamentos de consciência", mas que com isto 
não poderão mais ficar ocultos, pqis não poderão ficar sem certidões. 
O cônego Freitas responde a eHe qeputado dizendo que os casamentos 
de consciência constam de livros especiais que ficam em poder dos bispos. 
Com esta explicação, a resolução é aprovada (139). 

(137) PEDRO THÉBERGE: Esboço histórico sobre a Província do Ceará. 3.ª parte, 
Fortaleza, 1895, p. 46. 

(138) ANTONIO MARTINS FILHO e RAIMUNDO GIRÃO: O Ceará. Fortaleza, 
Instituto do Ceará, 3.ª ed. 1966, p. 103. 

(139) GUILHERME AULER: Os colonos alemães de Santa Amélia (Pernambuco 
1829) e O Diretor Major JOÃO BLOEM. MEC, Instituto Joaquim Nabuco. Recife, 1964. 
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38/12 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Opõe-se a que se dê um posto militar ao guarda nacional, para que 
o interesse particular não seja a única motivação dos serviços prestados. 
Caso fosse aprovada tal idéia, no entanto, deveria abranger também os 
bravos guardas nacionais que por dois anos combateram nas matas de 
Panelas. 

Apesar de admirar o coronel Lisboa, pretende sempre examinar de-
creto remunerando seus serviços, porque o "entusiasmo cega", e o prêmio 
deve esperar passar a agitação de espíritos. 

Referindo-se à situação da Bahia, alega ter o promotor acusado a 
todos sob o mais leve pretexto. 

Vota pela emenda da Comissão e contra as demais, exceto a que es· 
tende até a Bahia a lei autorizando a promoção por serviços prestados 
no Pará e Rio Grande. 

Quer dos brasiteiros uma resistência à rebelião, por amor à ordem 
e às instituições do país, e não ao soldo. 

23 de junho de 1838, t. I, p. 41 l. 
N.&C. 

Panelas é a revolução da Cabanada, revolução restauradora de Pe-
dro I. Alguns anos antes Panelas ele Miranda, em Alagoas, era o centro 
da concentração dos cabanas. 

Refere-se à vitória sobre o movimento revolucionário na Bahia cha. 
mado a "Sabinada" por ser liderado por Sabino Alvares da Rocha. Do-
minou a capital e foi vencido após violenta luta. O coronet .Joaquim 
Inácio Ferreira Lisboa, que depois adotou o nome de Pitombo, foi um 
dos pn~miados. O júri baiano foi severo e condenou à pena máxima os 
chefes da rebelião. Salvou-os a anistia, conseqüente à maioridade. O en-
forcamento foi transformado em exílio. Sabino morreu em Mato Grosso. 

38/13 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Em discussão a proposta do Governo, que fixa as forças de terra. 
Os corpos de pedestres e ligeiros não devem pertencer ao Ministério 

da Guerra. Não são eles indispensáveis à catequese dos índios, pois estes, 
ao invés de melhorar, estão piores, de vez que agora já se estão revol-
tando. A catequese é tarefa que pertence aos bispos diocesanos. 

11 de julho de 1838, t. II, p. 93 
N.&:C. 

A formação de tropas compostas de índios foi uma tentativa do que 
chamaríamos hoje integração dos selvagens, tentativa, como parece, ma-
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lograda. O Pe. Venâncio volta a insistir na integração pelo método re-
ligioso, isto é, pela catequese. Esta estava então quase toda confiada 
a religiosos estrangeiros, na maioria capuchinhos italianos.. A ausência 
do clero brasileiro no trabalho de catequese dos índios é objeto de se-
veras críticas. Em 1855, o barão de Cotegipe referir-se-á aos estrangeiros 
dedicados a esse perigoso apostolado, "enquanto os nossos vivem na maior 
ociosidade" (140). 

O projeto visava transferir as companhias de "pedestres e ligeiros" 
da primeira linha, ou seja, do exército, para a segunda linha, constituída 
pela Guarda Nacional' gerida pelo Ministério da Justiça. Havia duas 
companhias de ligeiros no l\faranhão, uma de pedestres no Espírito Santo 
e outra de ligeiros em Goiás. Exatamente regiões de índios em fase de 
incorporação. 

38/14 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Não apóia a reforma do Ato Adicional, e não aceita a explicação 
do Exm0 • presidente da Câmara (Sr. Araújo Viana) que o projeto em 
questão não é de reforma, mas de interpretação do Ato Adicional, por-
que entende que esta interpretação importa numa reforma e, convencido, 
não muda o seu voto. 

31 de julho de 1838, t. II, p. 236. 
N.&:C 

A lei que interpreta o Ato Adicional entrará em 3.ª discussão na 
sessão de 17 de setembro deste mesmo ano. Sessão na qual os Anais re-
produzem na íntegra os nove artigos da lei (Anais, II, 520). 

Não houve reformas. Apenas µma lei interpretativa (12-V-1840) res-
tringindo a autonomia provincial' de inspiração conservadora. 

38/15 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não concorda em absoluto com o projeto n.0 128 de 1836, que esta-
belece forma especial de julgameµto para os crimes de rebelião. Consi-
dera-o 

"anticonstitucional, inútil, desvantajoso e destruidor de uma 
das principais garantias do governo representativo, a divisão 
dos poderes, e dos direitos individuais que dão segurança de 

(140) CAMPOS PORTO: Repertório da Legislação eclesiástica desde 1500 até 1874. 
Rio de Janeiro, Garnier, 1875, p. 292. 
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ser julgado por tribunais não excepcionais". O julgamento 
por jurados é ainda mais necessário no caso dos crimes de 
rebelião, em cuja punição o poder se acha mais essencial-
mente empenhado e o cidadão mais desprotegido. 

O projeto dá ao governo o direito de destacar o juiz, o que coloca 
os réus à mercê das tendências do mesmo. Cita exemplos de juízes san-
guinários. Os males não advêm, em sua opinião, dos jurados, mas dos 
preparadores dos processos, que nem sempre têm a necessária clareza. 
Segue argumentando para que o projeto não passe à segunda discussão. 

2 de agosto de 1838, t. II, p. 253. 

38/16 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Sobre o artigo: 

"A Sociedade teatral fluminense fica desonerada de pres-
tar a caução determinada pelo artigo 2.0 , da resolução de 30 
de novembro de 1837, podendo receber o produto das loterias 
já extraídas, e que se extraírem, em virtude da concessão que 
lhe foi feita pela dita resolução, sem dependência da mesma 
caução", 

demonstra que o fim da pretensão da companhia é ser aliviada das 
condições que lhe foram impostas. Julga que o mais prudente seria ficar 
este negócio adiado, para se pedirem informações ao governo sobre o 
objeto em questão. 

11 de agosto de 1838, t. II, p. 300. 
N.&C. 

O Pe. Resende apóia o adiamento e envia um requerimento: "Peço 
informações ao governo, acerca da prestação que a companhia dá para 
o Seminário de Pedro II". Manda também uma emenda: "A compa-
nhia do teatro fl'uminense é dispensada da consignação para o Semi-
nário de Pedro II". 

É aprovada! 
Os teatros não recebiam subvenção, mas eram autorizados a extrair 

loterias para sua manutenção. O decreto 154, de 30 de novembro de 
1837 concedera ao Teatro Fluminense duas loterias anuais de 200 contos 
cada uma por seis anos. 

O art. 2.0 dizia: "A Sociedade Teatral prestará caução de ali manter, 
além de uma companhia que represente peças em vulgar (quer dizer 
em português) , uma de ópera italiana e outra de baile ... 
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Peixoto de Alencar quer ouvir o governo sobre a dispensa dessa 
imposição. O "Seminário Pedro II" é o Seminário de São Joaquim, 
que foi convertido em Colégio Pedro II (2-XII-37). 

38/17 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Com relação ao contrabando do pau-brasil', julga ser necessário que 
se acabe com todos os tratados com nações estrangeiras. Só então se 
poderá garantir melhor nossos direitos iludidos por estas nações. Por 
enquanto, deve-se estabelecer uma linha de cruzeiros que evitará tam-
bém o grande contrabando de escravos. 

Acha que, se se pretende elevar os direitos de importação, a medida 
deve ser geral para todas as nações, referindo-se à emenda do Sr. Calmon: 

"O Governo é autorizado, desde já, a elevar os direitos 
de importação, de maneira que se estabeleça a possível reci-
procidade entre o Império e as nações com que tivermos tra-
tados de comérdo". 

20 de agosto de 1838, t. II, p. 351. 
N.&:C. 

O pau-brasil ainda figura como monopólio do Estado em 1838. O 
nacionalismo foi sempre contra os tratados comerciais com os países es-
trangeiros. 

38/18 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Pede a isenção da segunda décima imposta às corporações de mão 
morta, em favor dos recolhimentos e conventos da Bahia. Não compre-
ende por que num país católico, se imponha sobre estes tão pesado tri-
buto. Envia à Câmara emenda sobre isto. 

21 de agosto de 1838 t. II, p. 355. 
N.&:C. 

Para evitar o acúmulo de bens nas ordens religiosas ou piedosas, o 
Estado português promulgou uma série de leis chamadas de desamorti-
zação. Essas leis regulavam as aquisições de imóveis por corpos de mão 
morta, assim chamados por ficarem como mortos para a circulação, por 
não terem mão para os passar a outrem. Desde o princípio do século XIII, 
foi proibida a passagem de bens de raiz para as corporações de mão morta, 
a não ser com licença especial para cada vez. Se não contribuíram obvia-
mente com o imposto de sucessão, já que a pessoa iurídica era sempre a 
mesma, as corporações não eram isentas dos impostos chamados décima, 
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de natureza predial. A el'a estavam sujeitos os prédios dos conventos, pela 
lei de 20 de outubro de 1832. D. Romualdo voltará a defender sua emen-
da na sessão de 22 de agosto, mostrando que a segunda décima era anti-
constitucional, porque afetava o direito de propriedade. Reporta-se ao 
direito francês para defender sua tese (Anais, li, 363). 

38/19 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Opõe-se à emenda do Sr. ministro da Fazenda (Sr. Calmon) 

"que autoriza o Governo a impor mais 103 sobre 15 nos di-
reitos que pagam as mercadorias daquelas nações com quem 
não temos tratados"; 

pois que não acha razão nenhuma para que sejam favorecidas aquelas 
com que os temos, e às quais não somos muito obrigados, como, por 
exemplo, a Inglaterra que se recusa ao pagamento das presas julgadas 
más em Serra Leoa, e que repugna impedir a venda do pau-brasil levado 
por contrabando, etc. Acha que todas as nações devem gozar de igual 
consideração. 

21 de agosto de 1838, t. II, p. 355. 

N.&C. 

Havia em Serra Leoa (Sierra Leoa), Africa, um tribunal misto anglo. 
brasileiro para julgar os navios apreendidos, pela esquadra inglesa, pra-
ticando o tráfico de escravos, ilícito desde 1815 e pela lei brasileira desde 
1831. Era considerada presa "boa", a carga real'mente ilegal, e presa "má" 
quando o navio provava que não estava transportando escravos. A Ingla-
terra deveria, nesse caso, indenizar o proprietário vítima da violência. 
Ao mesmo tempo a Inglaterra deveria apreender os navios que transpor-
tavam pau-brasil, que era privilégio da Coroa. Mas recusava-se a fazê-lo. 
Os nossos relatórios dos ministros de Estrangeiros estão cheios de queixas 
a esse respeito contra o governo inglês. Aqui não se trata da cláusua de 
nação mais favorecida. A Inglaterra se arvorou em fiscal do contrabando 
de escravos. Nosws protestos caíam no vazio porque o beau-rôle estava 
evidentemente com a Ingl'aterra. 

38/20 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Ainda em discussão o orçamento na parte relativa às disposições 
gerais. 

Combate os empréstimos feitos às províncias, que não se preocupam 
com o problema de como ganhar dinheiro, mas somente de como gastá-lo 
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com absurdos. Tal prática haverá de prosseguir, enquanto as províncias 
continuarem a conseguir quem lhes empreste. 

23 de agosto de 1838, t. II, p. 371. 
N. &:C. 

O P. Venâncio, no seu exaltado liberalismo, tinha intuições pene-
trantes dos verdadeiros problemas nacionais. Pelo que se denuncia neste 
di~curso, o problema do endividamento das províncias, sem control'e do 
poder central, dentro de um regime unitário, era a causa do escandaloso 
endividamento dos Estados na República, em pleno regime federal, es-
banjando empréstimos internos e externos, até ao ponto de provocar, 
em 1926, a reforma constitucional, estabelecendo a interferência da União, 
para as relações financeiras dos Estados com o estrangeiro. D. José An-
tônio dos Reis, na sessão de 4 de setembro, impugna a tese do P. Resende. 

38/21 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Pede verba para reparo da fortaleza ele Macapá, uma das melhores 
do Império, que faz honra ao país e bem atesta o empenho de nossos 
maiores pela defesa de nosso território. 

3 de setembro de 1838, t. II, p. 449. 
N.&C. 

Curiosa antevisão de D. Romual'do, pensando em termos de segu-
rança nacional em relação à atalaia do extremo norte. Hoje a fortaleza 
está reconstruída, mas como simples monumento histórico. 

38/22 D. ROMUALDO ANTONIO DE SEIXAS 

Lê o discurso que dirigiu à Sua Majestade por ocasião do dia 7 de 
setembro: 

"Senhor, o ato de um povo, que, sentindo a consciência 
das suas forças e da sua dignidade, sacode o pesado jugo de 
uma longa tutela e reassume seus naturais direitos para cons· 
tituir-se no lugar que seus destinos lhe assinam entre as na· 
ções civilizadas, é sem dúvida um dos que mais brilham em 
seus fastos, e tão digno do seu respeito e gratidão que o mesmo 
supremo legisl'ador e árbitro dos impérios não se designou de 
prescrever, como especial objeto do culto de um povo célebre, 
para ser transmitida at~ a última posteridade, a memória do 
dia venturoso, em que o seu braço onipotente o libertou das 
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mãos dos seus opressores. Mas, entre estas pasmosas v1ciss1tu-
des que mudam a face das nações e que muitas vezes escapam 
à previdência e aos cálculos da política humana, qual é o 
povo que pode gloriar-se, como o brasileiro, de uma proteção 
mais singuI:ar e de mais copiosas bênções do céu no heróico 
empenho de conquistar seus legítimos foros e independência? 
Ao passo que outros povos do antigo e novo mundo, apresen-
tam seus gloriosos troféus enegrecidos de sangue e marcados 
com as calamidades de uma porfiosa e encarniçada luta, e que 
muitos ainda erram, mal seguros e vacilantes ao impulso das 
paixões inimigas da paz e da verdadeira liberdade, o Brasil, 
senhor, não ostenta hoje senão recordações gratas e puras de 
um triunfo talvez sem exemplo na história das nações. Apenas 
o augusto pai de V. M. Imperial, o magnânimo fundador do 
império, soltou nas margens do lpiranga o grito subl'irne da 
Independência, a este mágico som, estalaram as cadeias que 
já não podiam convir sem desonra a um povo numeroro e 
ilustrado; confundiram-se neste magnífico pensamento todos 
os interesses e todas as vontades e o Brasil de uma até outra 
extremidade, se viu corno por encanto reunido em o intér-
prete dos seus generosos sentimentos; as mais poderosas nações 
da Europa correm, não em seu auxílio para debelar falanges 
inimigas, mas para saudá-lo como seu igual e solicitar sua 
amizade; enfim, três lustros apenas têm decorrido e o Brasil 
através de mil escolhos e embaraços avança sereno e majestoso 
na brilhante carreira da civilização. 

Tais são, senhor, os prodigiosos efeitos dessa política rara 
e feliz que identifica os príncipes com os povos: seu trono 
firmado nos corações se torna um centro inexpugnável, donde 
parte a luz, o movimento e a energia que vivifica todas as 
partes do corpo político e triunfa de todos os obstáculos. Só 
esta ditosa aliança entre o povo e seu chefe, só esta unidade 
de crenças e de sentirncntqs que constituí a vida das nações, 
será capaz de consolidar esta grande obra e realizar essa imensa 
e indefinida perspectiva de grandeza e de glória que a natu-
reza tem assinal'ado ao nosso abençoado país. 

É com este espírito, senhor, que a Câmara dos Deputados 
nos encarrega de vir exprimir respeitosamente ante o trono de 
V. M. Imperial, o íntimo júbilo de que ela se acha possuída 
neste dia faustíssimo e sempre memorável. Fiel à sua alta mis-
são e aos seus sagrados juramentos, a Câmara dos Deputados 
formula os mais ardentes votos pela estabilidade do trono 
constitucional como o mais firme penhor da independência, 
da união e da prosperidade nacional. E estes votos, senhor, 
ainda se tornam mais fervorosos aos contempl'ar sentado neste 
augusto trono um jovem monarca, delícias da nação e objeto 
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das suas caras esperanças. Possa o seu reinado, afugentando 
para sempre de nossas praias o feroz demagogismo, desempe· 
har (nós o confiamos) todas as condições de uma monarquia 
independente, respeitada, livre e feliz! Deus que vela inces. 
santemente sobre os destinos do Brasil e que tem na sua mão 
os corações dos reis, queira escutar propício estes votos de um 
povo fiel, que olha a religião de seus pais e o trono dos seus 
monarcas como os principais elementos e as mais sólidas bases 
de sua existência política". 

10 de setembro de 1838, t. II, p. 483. 
N. &C. 

Já neste texto, aparece a idéia do processo incruento da evolução 
brasileira, em contraste com as lutas sangrentas que marcaram a inde. 
pendência e o desenvolvimento de outros povos. 

38/23 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Argumenta longamente conta o projeto que concede privilégio à 
Companhia de Navegação a vapor de Foom. 

Dar a uma Companhia o privilégio exclusivo de nave-
gação a vapor "é coarctar, a favor dela, a liberdade de indús-
tria, sem colher vantagem senão muito secundária." 

Lembra que já há outras barcas a vapor, uma de João Comonós, e 
outra em construção, fazendo o transporte de gêneros, sem exigirem pri-
vilégio exdusivo. 

Além do mais, vê na medida a morte do comércio de cabotagem, e a 
destruição do único elemento de marinheiros nacionais para tripular as 
embarcações brasileiras de guerra. Teme que se faça necessário engajar 
marinheiros estrangeiros. 

20 de setembro de 1838, t. II, p. 537. 
N. &C. 

O mesmo privilégio já fora solicitado por outra Companhia de Ro-
bert Coats (Anais, II, 414). Na discussão desse privilégio, o Pe. Resende 
voltará a opor-se ao projeto, repetindo as mesmas razões (Anais, II, 608). 

38/24 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Nota que no artigo 

"No caso da rebelião, poderá o Governo ordenar que 
se observem no exército as leis militares em tempo de guerra", 
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o que se quer é estabelecer uma nova legislação, o que não é necessário; 

"quer se fazer desaparecer a diferença que há entre guerra 
estrangeira, e rebelião e sedição, o que não constitui um 
estado de guerra: quer-se declarar a lei marcial e entende que 
isso se não deve fazer por meio de uma resolução." 

22 de setembro de 1838, t. II, p. 541. 

N.&:C. 

Como se deduz da observação do Pe. Venâncio, não é recente no 
Brasil a tendência do Governo a identificar a rebelião interna com es.. 
tado de beligerância. 

38/25 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não vê vantagens na demolição do morro do Castel'o. 
Vota contra a emenda do Sr. Clemente Pereira a propósito de doação 

à Misericórdia dos materiais da Igreja dos jesuítas. 

2 de outubro de 1838, t. II, p. 605. 

N. &:C. 

O Pe. Resende observa que a primeira coisa que a companhia tem 
de fazer é um cais, no qual pode empregar toda a pedra que tirar desse 
edifício; e se a outrem se tivesse de dar esses materiais, pelo seu voto seria 
à nova freguesia da Glória, e não à Misericórdia que nada tem de fazer 
com eles, principalmente se se tiver de mudar o hospital do lugar em 
que se acha. (Os altares da Igreja dos jesuítas no Castelo estão na Mise-
ricórdia). Cl'emente Pereira defendia o projeto da criação de uma com-
panhia dirigida por Conrado Jacob Niemeyer e Pedro de Alcântara Bel-
legarde, encarregada de demolir o morro do Castelo, onde se encontrava 
a antiga Igreja dos jesuítas. O morro seria demolido um século depois. 

SESSÃO DE 1839 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO39/1 

Apóia a idéia da reforma da Comis.são de Orçamento. Explicitando 
suas razões, exemplifica aludindo a fatos de diversos Ministérios, que 
demonstram a necessidade de conhecimentos especializados, para julgar 
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o aspecto material e moral das consignações. Isto lhe dá ensejo para uma 
severa crítica da administração anterior, cujos 

"princípios concorrem diretamente para destruir a liberdade 
do meu país e levá-lo ao abismo, incentivando a corrupção" 
(apoiados) • 

"Entendo por corrupção tudo quanto tenda direta ou 
indiretamente a forçar a consciência do cidadão, para seguir 
princípios que não pode professar. Que es.te foi o sistema da 
administração passada ninguém o negará, e se houver quem 
o negue, os fatos falam mais alto." 

Aparteado pelo deputado por Mato Grosso Antônio Navarro de 
Abreu, exigindo provas, responde: 

"Quero s.aber se reconhece que se destituíram verdadeiras 
capacidades para se nomearem perfeitas nulidades e se isto é 
ou não corrupção." 

Estende-se numa longa lista de exemplos. 

8 de maio de 1839, t. l, p. 44-45. 

N.&C. 

Na sessão do dia anterior, fora o Pe. Resende que propusera uma 
reforma da Comissão de Orçamento (Anais, I, 25). 

O Pe. Marinho pedira a palavra muito antes, durante uma inter-
venção de Carneiro Leão, que defendia o sistema adotado pela adminis-
tração passada. Só no fim da sessão, foi-lhe dada a palavra, recebida 
em "profundo silêncio". Esperava-se, com efeito, que através da discussão 
da indicação do Pe. Resende, ele visasse atacar a administração, defen-
dendo a oposição. Foi o que de fato fez. 

39/2 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Critica o juramento que fazem ps bispos quando de sua sagração. 
Declara que o juramento é inteiramepte oposto aos princípios do verda-
deiro catolicismo e próprio dos sécul'os do feudalismo. Nele os bispos 
se comprometem por juramento a serem espiões e delatores da Cúria 
Romana. A santidade do juramento tem imensa força ao menos sobre 
aquelas consciências que se têm habi~uado ao religioso cumprimento de 
seus deveres. 

II de maio de 1839, t. I. p. 62. 
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39/3 

N. &:C. 

O Pe. Resende levantara a questão, na sessão de 30 de junho àe 
1836 (Anais, II, 130). O texto do juramento porém só chegaria à Câ-
mara depois de novo requerimento do Pe. Resende na sessão de 28 de 
maio de 1839 (Anais, 1, 180). 

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não concorda em que se diga ao Trono que a Câmara se comprome-
te desde já a tomar em consideração o consórcio da augusta princesa. 

"Não encontrando entre as atribuições do Governo auto-
rização para enunciar idéia nenhuma sobre a casamento de 
pessoas da Família Imperial, devendo este casamento pela 
Constituição, ser a aprazimento do Imperador, e sendo o 
Imperador menor, está portanto, este negócio inteiramente 
submetido à Assembléia Geral, a qual, se entendesse que con-
vinha tratar del'e desde já, deveria autorizar o Governo para 
isto." 

Acha que no estado em que se acha o país, não é possível decretar-se 
um dote digno da nação e da pessoa para quem é decretado. 

Envia a seguinte emenda: 

"Ao § I.0 do voto separado: - E reconhecendo a impor-
tância política do consórcio de Sua Alteza Imperial, tomará 
em consideração, em tempo oportuno, negócio de tamanha 
monta." 

15 de maio de 1839, t. I, p. 84. 
N.&C. 

O texto do voto separado sobre o qual incide a emenda proposta 
pelo Pe. Resende é o seguinte: "[...]desde já segura a V.M. Imperial 
que ela (a Câmara) tomará em mui particular consideração o consórcio 
de S.A. Imperial e pesará as propostas que lhe fizer o Governo a esse 
respeito, crendo que o dito consórcio será compatível' com a dignidade 
do povo brasileiro, e com a dignidade do Trono e da augusta Família que 
entre nós impera." 

A Fala do Trono de 1839, a primeira de Araújo Lima como regente 
efetivo, contém apenas uma página e meia sendo de um laconismo tal 
que ofendeu a oposição. A discussão da resposta, chamada "voto de gra· 
ças", foi das mais intensas. Especialmente Antônio Carlos, liderando a 
oposição liberal, dirigiu os ataques mais veementes. 



A princesa imperial era D. Januária, irmã mais velha. Tratou-se do 
casamento dela com o príncipe de Savoia Carignaro (Sardenha), mas 
não foi adiante. 

39/4 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Pronuncia-se contra o jornal O Despertador, que não tem publicado 
devidamente as sessões do Senado e ainda quer publicar as da Câmara. 

Acha que deve haver publicidade dos trabalhos legislativos para que 
o país saiba exatamente o que dizem seus representantes. 

22 de maio de 1839, t. I, p. 107. 

N. &:C. 

Em discussão a indicação do Sr. Ferreira Pena apresentada no ano 
passado, para que a Câmara tenha um jornal seu, assim como a emenda 
que propõe que se contrate com O DesjJertador, e o parecer da Mesa sobre 
o requerimento do Jornal do Comércio. 

O Despertador que foi publicado entre 1838 e 1841, em que pese 
as acusações do Pe. Peixoto, foi um excelente espelho do ambiente par-
lamentar. Nele colaborou Francisco Sales Torres Homem, autor, depois, 
sob o pseudônimo de Timandro, de O Libelo do Povo, publicado em 
1849 e que foi o maior atague dirigido contra a monarquia no Brasil. 
Como tantos, o terrível panfletário t~rminou convertido ao maior reacio-
narismo, foi visconde de Inhomirim e senador do Império. 

39/5 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Apóia o voto em separado da resposta à Fala do Trono, especial. 
mente na parte em que se refere à rp.á escolha dos agentes do Poder pela 
administração anterior. Exemplifica com o caso do ex-presidente, da 
Província do Ceará, defendido aliás pelo ex-ministro da Marinha, a quem 
refuta. O ex-presidente não foi ren~bido com odiosidade pela província, 
onde não era conhecido. A odiosidade veio com os atos arbitrários que 
praticou, imitando de resto a administração do Governo central. Enu-
mera alguns destes atos. Em oposjção ao Ato Adicional, recusou-se a 
sancionar leis da Assembléia Provincial. Longe de procurar conciliar 
os partidos, como pensa o ex-ministro da Marinha, seu defensor, acir-
rou os ódios, sustentando O Barbeiro, jornal insolente e imoral; demi· 
tindo o secretário de governo, digno e inteligente, para dar o cargo a um 
amigo que trouxera de Pernambuco; demitindo sumariamente um fun-
cionário da Alfândega que lhe fizera peguena censura; exonerando 130 
pessoas para substituí-las por outras do seu partido; mandando pagar 
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39/6 

generosamente 2. 000$000 a um seu afeiçoado por uns 6 a 8 coqueiros 
que se tiraram do seu sítio. Enfim, 

"desfez tudo quanto achou feito, não só na parte adminis-
trativa, como no material da província, e tomou tanta qui-
jila ao chafariz da cidade que o mandou parar. 

22 de maio de 1839, t. II, p. 108-110. 
N.&C. 

O ex-presidente do Ceará era Manuel Felizardo de Sousa e Melo, 
defendido pelo ex-ministro da Marinha, então deputado pelo Rio de 
Janeiro, Rodrigues Torres, amigo pessoal do ex-presidente, no dizer do 
Pe. Alencar. Tinha fama de atrabiliário. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Responde ao Sr. Paula Cândido, que cl'assificara de falso e desai-
roso o segundo tópico do voto de graças, que estava em discussão. Aduz 
exemplos do Rio Grande do Sul e Ceará em defesa de sua tese. Termi-
na afirmando que não insistirá no que disse a respeito do ministro da 
Justiça; pode ser mesmo que se enganasse; mas todo mundo sabe a uma 
que teve lugar no Senado, que po.r tal maneira chocou um ilustre se-
nador que apressou a sua morte. 

23 de maio de 1839, t. I, p. 121. 
N.&C. 

O tópico do voto de graças em discussão dizia: 
"A Câmara, bem a seu pezar, não pode desconhecer que o esperdício 

e mau emprego dos dinheiros públicos, a negligente fiscalização das ren-
das, a m.á escolha dos agentes do poder, o estado cada vez mais empio-
rado dos negócios do país, e, enfim, a obstinação e política acintosa da 
administração passada, tornavam necessária a sua mudança. Permita a 
Providência que a nova administração caminhe mais conforme com as 
leis, e acerte em adiantar e conservar a prosperidade e liberdades públicas." 

O ministro da Justiça a que se refere é Bernardo Pereira de Vas-
concelos que fora acusado pelo Pe. Resende, "que não reconhecia prin-
cípio moral de eterna verdade". O que de fato dissera, segundo Paula 
Cândido fora que "os princípios em política eram constantemente mo-
dificados pelas circunstâncias, nem podia o ministro da .Justiça avançar 
a proposiçã.o que se lhe atribui, sendo como é, ortodoxo e católico, apos-
tólico" (apoiados e risadas) (Anais, I, 120). 

O senador a que se refere o Pe. Venâncio talvez seja Estevão Car-
neiro da Cunha, morto em 1832, ou o marquês de Santo Ama.ro, .José 
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Egídio Alvares de Almeida, morto em agosto do mesmo ano. Na bio-
grafia de Bernardo Pereira de Vasconcelos por Otávio Tarqüínio de Sou-
sa não há referência a nenhum incidente. 

JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Responde aos ataques a ele feitos por alguns deputados que se 
insurgiam contra suas críticas ao Gabinete anterior. Na sua opinião, a 
renúncia do Gabinete fora anticonstitucional e sem dignidade. Com 
efeito, o Gabinete prometera não deixar o poder senão quando perdesse 
a confiança da maioria ou do eleitor dos ministros. Ora, o Gabinete, 
depois de obter da Câmara tudo que pedira, 

"depois de haver tomado sobre si empenhos tão solenes, obri-
gações tão sagradas, quando se aproxima a reunião do Corpo 
Legislativo, tomando um fútil pretexto de amor próprio 
ofendido, se retira [... ] recusando-se a dar os motivos dessa 
mal pensada, dessa imprudente retirada [...]" 

Afirmara também que a Fala do Trono refletia a política da tran-
sata, não da atual administração. Por esta afirmação fora acusado de 
covardia, visando a administração atual "com tiros de revez", através de 
ataques à administração passada. Repele com veemência a acusação, rea-
firmando sua tese, baseado no fato q4e a administração atual confessara 
não ter tido tempo de informar-se dos problemas. Em defesa da admi-
nistração passada, afirma o seu opositor, 

só se aduziram fatos parciais que nem "deviam ser trazidos 
a esta Casa". 

Responde que é esta precisamentç uma das funções dos deputados: 

"Qualquer deputado tem obrigação de trazer à Câmara 
aqueles fatos de que porventura tenha notícia. Aprendo agora 
que aqui só se devem trazer grandes prevaricações, fatos es-
trondosos" [ ... ] 

Em defesa da reintegração de um desembargador demissionário, e 
do pagamento dos honorários atrasados, o opositor do Pe. Marinho, ape-
l'ara para um princípio: 

"A um homem que fez tantos serviços é crime dar-se 
alguns contos de réis?" 

O Pe. Marinho aproveita a afiTJQação para uma tirada patética: 
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"Oh! Senhores! Onde estamos nós? Pois o espírito pú-
blico brasileiro está úe tal sorte embotado, o patriotismo está 
tão frio que só o faz aquecer o fraco lume de algum maço 
de notas? E então perguntou o nobre deputado: quem há de 
querer servir d'hora em diante? Senhores! Não foram estas 
as máximas de nossos ilustres avós. A glória de ter servido à 
sua nação, julgo que ao coração generoso é a mais forte de 
todas as ambições. Mas tem estes serviços que deviam ser 
recompensados. E só a dinheiro é que se eles pagam? Que 
recompensa tão pequena! Mas ainda assim, não era melhor 
se o Governo entendia que devia premiar esses serviços, dar 
uma pensão a esse digno cidadão? Ou antes, não era melhor 
pedir ao Corpo Legislativo (e não seria o primeiro exemplo) 
autorização para se lhe dar uma condecoração de honra?" 

Responde a seguir a outros ataques menores, para fixar-se na afir-
mação do ex-ministro dos Estrangeiros que o atacava, dizendo que 

"o Brasil devia ter uma política somente sua." 

Replica o Pe. Marinho: 

"O Brasil não deve ter tal' política, porque esta política 
egoísta há de trazer a sua perdição.[... ] Rejeito o egoísmo, 
ou seja do homem ou da nação, rejeito a política do egoísmo." 

Passa ao ataque, afirmando que o ex-ministro que o censura fizera 

"um triste papel de suplicante diante de uma corte estran-
geira, que não quer restituir aquilo que de direito nos toca." 

Ataca enfim duramente o ex-ministro dos Estrangeiros, pela maneira 
servil com que tratou com a Santa Sé a questão da nomeação do Pe. 
Moura, para bispo do Rio de Janeiro. 

Passa depois a responder com igual veemência aos ataques que lhe 
fizera o ex-ministro da Marinha. Censura a administração anterior pela 
organização de um batalhão incapaz de coibir as incursões dos índios 
Naknemiques que destruíam fazendas e mataram "imensa população". 
Refere-se às malversações e irregularidades do governo de Minas, aco-
bertado pelo Ministério, e às fraudes nas eleições: "cartas se escreveram 
a certos vigários, com notas de 200 mil réis, para dizerem uma missa 
ao Divino füpírito Santo, para ilustrarem os eleitores na eleição dos 
candidatos (hilaridade prolongada!). Conclui invetivando a reforma do 
Ato Adicional, que deveria ser apenas objeto de interpretação da Assem-
bléia Geral, e dando enérgico apoio ao voto em separado. 

28 de maio de 1839, t. 1, p. 186-194. 
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N. &C. 

O Pe. Marinho, em sua intervenção, responde especialmente a Ma-
ciel Monteiro, ex-ministro dos Estrangeiros, e ao ex-ministro da Marinha, 
Joaquim José Rodrigues Torres, ambos deputados presentes ao debate. 
Revela-se um orador prolixo, e rebuscado, mas hábil em revidar aes ata-
ques. Aceita o desafio do ex-ministro da Fazenda, Miguel Calmou Du 
Pin e Almeida, para "enristar uma l'ança em economia política e na 
discussão de matérias financeiras", mas na realidade cautelosamente não 
faz referência alguma a esse tema em sua intervenção. Na questão da 
nomeação do Pe. Moura para bispo do Rio de Janeiro, sua posição é 
de duvidosa fundamentação canônica e histórica e inspirada em um na-
cionalismo eclesiástico de baixo teor teológico (Anais, l, 189). 

A alusão à restituição por uma corte estrangeira daquilo que de  
direito nos toca, refere-se à ocupação francesa da margem direita do Oia- 
poque para a qual o ministro recorrera à mediação inglesa.  

A França ocupou terras disputadas pelo Brasil no limite da Guiana  
Francesa. O Brasil pediu a intervenção inglesa e as terras foram neu- 
tralizadas até a decisão final, já na República, com a vitória do Brasil,  
por arbitragem da Suíça.  

O Ministério de 1.0 de setembro de 1839 caiu porque não conse-
guia deter a onda maiorista. Era conservador, mas admitiu como minis-
tro da Fazenda Alves Branco, depois 2.0 visconde de Caravelas, que era 
liberal, sob pretexto de que era técnico. O Ministério demitiu-se a pre-
texto da nomeação de Lopes Gama depois visconde de Maranguape, para 
o Senado. O motivo foi considerado fútil porque a nomeação de sena-
dores era ato do Chefe de Estado e não do Gabinete. 

Os Ministérios do final' da Re1~ência Feijó sucediam-se sem pretexto. 
O de 1.0 de setembro de 1839, q~e precedeu o 4.º e último, de 18 de 
maio, era fraco e sem expressão. 

89/8 JOSÉ LUfS DE FREITAS 

Apóia de início o texto preparado pela Comissão em resposta à 
Fala do Trono, e rejeita o voto em separado. 

Entra depois diretamente na questão da nomeação do Pe. Moura 
para bispo do Rio de Janeiro, e toma a defesa da Santa Sé. O próprio 
deputado Andrada Machado afirmara que não escolheria o Pe. Moura 
para bispo, para não criar contenda entre a Santa Sé e o Brasil. Alguma 
razão portanto assistia à Santa Sé quando recusou a confirmação. Com 
efeito, o Pe. Moura tinha contra si um impedimento canônico, oriundo 
de certas afirmações julgadas pela Santa Sé contrárias à ortodoxia. Tra-
ta-se de um impedimento facilmente dispensável, desde que haja a devida 
retratação. Acontece que o Pe. Moura, em resposta ao ministro Alves 
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Branco, afirmara que não tinha nada de que retratar-se. Daí a recusa 
da confirmação. Ilustra sua tese com exemplos de bispos católicos na 
Revolução Francesa. Concorda com o Sr. Andrada Machado, quanto a 
sua prevenção contra as concordatas, mas respeitosamente se opõe ao 
Pe. Marinho, quando dissera que herdamos as leis canônicas de Portu-
gal, e parecendo insinuar assim a necessidade de um Direito Canônico 
novo para o Brasil e por conseqüência quer uma religião nova. 

As leis canônicas não as herdamos de Portugal mas da 
Igreja. 

Opõe-se a inovações em política e muito menos em religião. Discor-
da também do Pe. Marinho quando supõe que 

"a concordata que se intentou estabelecer entre o Império e a 
Santa Sé iria tirar todas as dificuldades." 

1 de junho de 1839, t. I, p. 252-254, 

N.&:C. 

Este discurso se insere na crise gerada pelo preenchimento da sede 
da diocese do Rio de Janeiro. Feijó, no uso do direito de indicação 
inerente ao padroado "nomeara" o Pe. Antônio Maria de Moura, seu 
correligionário de regalismo, para a já. citada diocese, em 22 de maio 
de 1833. A Santa Sé recusou-lhe a "bula ele confirmação", por lecionar 
doutrinas regalista na Faculdade de São Paulo e ter se declarado contra 
a imposição do celibato clerical. Aberta a crise, Feijó enviou ordem ao 
nosso representante junto ao Vaticano de intimar o Papa a nomear o 
bispo proposto. A Santa Sé benevolamente aceitou a indicação desde 
que o Pe. Moura renunciasse, por escrito, a suas idéias heterodoxas. 
Os termos deste documento foram revelados, não se sabe como, em plena 
Câmara. É a isto que se refere o Pe. Freitas. A questão se agravou, 
chegando a ser proposta na Câmara a 6 de junho de 1835 a separação 
da Igreja brasileira da romana. Finalmente, tudo se resolveu com a re-
núncia do Pe. Moura e a indicação do Pe. Manuel do Monte Rodrigues 
de:' Araújo, conde de !rajá. Ainda assim, a Santa Sé foi extremamente 
complacente: o Pe. Monte é autor de dois livros no tndex, mas sua 
virtude e boa fé o fizeram ser recebido com simpatia e ter um governo 
calmo. 

A questão teve aspectos cômicos, quando, por exemplo, se provou, 
perante a Câmara, que a nota apresentada pelo ministro brasileiro junto 
à Santa Sé fora plagiada da nota apresentada pelo ministro inglês, algum 
tempo antes, ao Sultão da Turguia. De modo que os termos utilizados 
pelo representante de um país católico ao Santo Padre eram inspirados 
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N.&C. 

O Pe. Marinho, em sua intervenção, responde especialmente a Ma-
ciel Monteiro, ex-ministro dos Estrangeiros, e ao ex-ministro da Marinha, 
Joaquim José Rodrigues Torres, ambos deputados presentes ao debate. 
Revela-se um orador prolixo, e rebuscado, mas hábil em revidar aes ata-
ques. Aceita o desafio do ex-ministro da Fazenda, Miguel Calmon Du 
Pin e Almeida, para "enristar uma l'ança em economia política e na 
discussão de matérias financeiras", mas na realidade cautelosamente não 
faz referência alguma a esse tema em sua intervenção. Na questão da 
nomeação do Pe. Moura para bispo do Rio de Janeiro, sua posição é 
de duvidosa fundamentação canônica e histórica e inspirada em um na-
cionalismo eclesiástico de baixo teor teológico (Anais, l, 189). 

A alusão à restituição por uma corte estrangeira daquilo que de  
direito nos toca, refere-se à ocupação francesa da margem direita do Oia- 
poque para a qual o ministro recorrera à mediação inglesa.  

A França ocupou terras disputadas pel'o Brasil no limite da Guiana 
Francesa. O Brasil pediu a intervenção inglesa e as terras foram neu-
tralizadas até a decisão final, já na República, com a vitória do Brasil, 
por arbitragem da Suíça. 

O Ministério de 1.0 de setembro de 1839 caiu porque não conse-
guia deter a onda maiorista. Era copservador, mas admitiu como minis-
tro da Fazenda Alves Branco, depois 2.0 visconde de Caravelas, que era 
liberal, sob pretexto de que era técnico. O Ministério demitiu-se a pre-
texto da nomeação de Lopes Gama qepois visconde de Maranguape, para 
o Senado. O motivo foi considerado fútil porque a nomeação de sena-
dores era ato do Chefe de Estado e não do Gabinete. 

Os Ministérios do final' da Regência Feijó sucediam-se sem pretexto. 
O de 1.0 de setembro de 1839, que precedeu o 4.º e último, de 18 de 
maio, era fraco e sem expressão. 

39/8 JOSÉ LUíS :pE FREITAS 

Apóia de início o texto preparado pela Comissão em resposta à 
Fala do Trono, e rejeita o voto em separado. 

Entra depois diretamente na 9uestão da nomeação do Pe. Moura 
para bispo do Rio de Janeiro, e toma a defesa da Santa Sé. O próprio 
deputado Andrada Machado afirmqra que não escolheria o Pe. Moura 
para bispo, para não criar contenda entre a Santa Sé e o Brasil. Alguma 
razão portanto assistia à Santa Sé quando recusou a confirmação. Com 
efeito, o Pe. Moura tinha contra si um impedimento canônico, oriundo 
de certas afirmações julgadas pela Santa Sé contrárias à ortodoxia. Tra-
ta-se de um impedimento facilmente dispensável, desde que haja a devida 
retratação. Acontece que o Pe. Moura, em resposta ao ministro Alves 
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Branco, afirmara que não tinha nada de que retratar-se. Daí a recusa 
da confirmação. Ilustra sua tese com exemplos de bispos católicos na 
Revolução Francesa. Concorda com o Sr. Andrada Machado, quanto a 
sua prevenção contra as concordatas, mas respeitosamente se opõe ao 
Pe. Marinho, quando dissera que herdamos as leis canônicas de Portu-
gal, e parecendo insinuar assim a necessidade de um Direito Canônico 
novo para o Brasil e por conseqüência quer uma religião nova. 

As leis canônicas não as herdamos de Portugal mas da 
Igreja. 

Opõe-se a inovações em política e muito menos em religião. Discor-
da também do Pe. Marinho quando supõe que 

"a concordata que se intentou estabelecer entre o Império e a 
Santa Sé iria tirar todas as dificuldades." 

1 de junho de 1839, t. 1, p. 252-254, 

N.&C. 

Este discurso se insere na crise gerada pelo preenchimento da sede 
da diocese do Rio de Janeiro. Feijó, no uso do direito de indicação 
inerente ao padroado "nomeara" o Pe. Antônio Maria de Moura, seu 
correligionário de regalismo, para a já. citada diocese, em 22 de maio 
de 1833. A San ta Sé recusou-lhe a "bula de confirmação", por lecionar 
doutrinas regalista na Faculdade de São Paulo e ter se declarado contra 
a imposição do celibato clerical. Aberta a crise, Feijó enviou ordem ao 
nosso representante .iunto ao Vaticano de intimar o Papa a nomear o 
bispo proposto. A Santa Sé benevolamente aceitou a indicação desde 
que o Pe. Moura renunciasse, por escrito, a suas idéias heterodoxas. 
Os termos deste documento foram revelados, não se sabe como, em plena 
Câmara. É a isto que se refere o Pe. Freitas. A questão se agravou, 
chegando a ser proposta na Câmara a G de junho de 1835 a separação 
da Igreja brasileira da romana. Finalmente, tudo se resolveu com a re-
núncia do Pe. Moura e a indicação do Pe. Manuel do Monte Rodrigues 
d{" Araújo, conde de !rajá. Ainda assim, a Santa Sé foi extremamente 
complacente: o Pe. Monte é autor de dois livros no índex, mas sua 
virtude e boa fé o fizeram ser recebido com simpatia e ter um governo 
calmo. 

A questão teve aspectos cômicos, quando, por exemplo, se provou, 
perante a Câmara, que a nota apresentada pelo ministro brasileiro junto 
à Santa Sé fora plagiada da nota apresentada pel'o ministro inglês, algum 
tempo antes, ao Sultão da Turquia. De modo que os termos utilizados 
pelo representante de um país católico ao Santo Padre eram inspirados 
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39/9 

pelos de um representante europeu à Sublime Porta. O fato desmo-
ralizou consideravelmente a ação do Governo. 

Sobre o mesmo assunto, na mesma ocasião, vai se manifestar o 
Pe. José Antônio Marinho. 

O Brasil propôs várias concordatas, desde a Independência. Todas 
inaceitáveis pel'o espírito regalista. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Responde ao Pe. Freitas, afirmando que houve inexatidão na trans-
crição de suas palavras. Respondia a um deputado que parecia querer 
incorporar as concordatas ao direito canônico, e por uso afirmara ser 
necessário um direito canônico para o Brasil, a partir de uma concor-
data. Reafirma sua fidelidade à Igreja Católica, Apostólica e Romana: 

"Cada dia minha fé mais se vigora; o que não sou, falo 
francamente, é ultramontano." 

Retoma porém sua tese, dizendo que se admite que o Santo Padre 
tem o direito de negar a instituição canônica de bispos, 

"esse direito pode ser mais ou menos restrito, conforme as 
concordatas entre os dois poderes." 

Permite-se outra tirada retórica sobre a força moral da santidade 
da Igreja, notando que só 

"a hipocrisia e a corrupção lhe têm desbotado a pureza com 
que ela saiu das mãos divinas de seu eterno fundador." 

1 de junho de 1839, t. I, p. 254-255. 

39/10 CARLOS AUGUSTO fEIXOTO DE ALENCAR 

Opõe-se ao requerimento do Sr. Dantas. Defende a l'ei da Assem-
bléia de Alagoas que julga conforme ao Concílio de Trento, porque 
só exige dos ordenandos os mesmos estudos que o dito Concílio exige. 
Concorda também com a lei da Assembléia Provincial de Alagoas que 
rejeita a imposição do Governo exigindo uma licença especial para qual-
quer cidadão tomar ordem. Declara por fim que em todas as leis da 
Assembléia Provincial que têm sido censuradas não vê nenhuma usur-
pação da autoridade da Assembléia Geral. 

5 de junho de 1839, t. l, p. 287. 
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N.&C. 

O deputado por Alagoas Antônio Luiz Dantas de Barros Leite pe-
dira urgência para discussão de algumas leis da Assembl'éia Provincial, 
de Alagoas, de 1838. Requerimento inábil, como o observa Teófilo 
Ottoni: em vez de pedir urgência para a discussão, deveria pedir sim-
plesmente a anulação cfas leis. Intervém assim o Pe. Peixoto de Alencar 
defendendo as leis, al'iás sensatas. O requerimento foi retirado. 

39/11 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A favor do requerimento que pede ao Governo a nota oficial do 
Sr. ex-ministro dos Negócios Estrangeiros em a qual o Governo do 
Brasil recorreu à intervenção inglesa sobre a ocupação da margem direita 
ào Oiapoque. 

Declara que 

"não pode um coração patriota deixar de lastimar a usurpa-
ção dos franceses, e está certo que o presidente do Pará se 
tivesse força teria repelido a invasão dos franceses pel'os mes-
mos meios porque ela havia sido feita." 

6 de junho de 1839, t. I, p. 299. 

N.&C. 

O Pe. Resende defende o requerimento que fora apresentado por 
Carneiro da Cunha, porque a matéria já não era objeto de segredo de-
pois da declaração semi-oficial que fora feita na Câmara. 

39/12 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Continua a discussão sobre o adiamento da redação da interpretação 
elo Ato Adicional. 

Acha que deve haver uma interpretação do Ato Adicional, mas uma 
interpretação autêntica e que não prejudique aos interesses do país. 

Por falta de uma tal interpretação, não há uma clara divisão de 
poderes que obrigue as Assembléias a se manterem no âmbito de suas 
respectivas atribuições. Considera crimes as invasões das Assembl'éias 
Gerais nas atribuições do Corpo Legislativo, bem como as do Corpo Le-
gislativo nas Assembléias Provinciais. 

10 de junho de 1839, t. I, p. 337. 



N.&C. 

Na sessão de 3 de junho, o Pe. Resende se opusera a qualquer 
adiamento da discussão dada a urgência e uma lei de interpretação do 
Ato Adicional (Anais, I, 257). ,O projeto-ele-lei, em 8 artigos, consta dos 
mesmo Anais, 255 

Uma das primeiras atuações dos conservadores, ao assumirem o P0-
der com Araújo Lima, foi a de limitar a extensão do Ato Adicional no 
que tange à descentralização. Valendo-se elo art. 25 do Ato, que dava 
à Assembléia Geral Ordinária a atribuição de interpretar as dúvidas do 
me~mo, elaboraram uma habilíssima lei de interpretação que só foi apr0-
vada a 12 de maio de 1840. Sua autoria é geralmente atribuída a Paulino 
de Sousa, visconde de Uruguai e marca o início de uma reação centra-
lizadora. 

39/13 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Pede também informações ao Governo acerca da situação de intran-
qüilidade na Província de Goiás, onde estão acontecendo tristes fatos, 
como assassinatos e prisões ilegais. 

Esclarece as razões de um regulamento vigente no Ceará que causara 
susto à Câmara. Pelo referido regµlamento o soldado que prendesse um 
criminoso teria 100$ de gratificação, mas 

"quando o criminoso fosse prepotente, tivesse grande clien-
tela, resistisse, acontecendo morrer o agente de polícia teria 
200$." 

Nota o Pe. Alencar que o regulamento se explicava pelo estado 
em que se achava a Província do Ceará e que era a expressão da vontade 
geral da província. 

18 de junho de 1839, t. I, p. 459. 
N.&C. 

Os acontecimentos de Goiás não passaram, na realidade, de fatos 
policiais explorados pela imprensa. Uma grande enchente foi atribuída 
a castigo divino, apesar de um sermão tranqüilizador do bispo D. Fran-
cisco Ferreira de Azevedo (141) . 

Na sessão seguinte, o Pe. Peixoto de Alencar volta a explicar suas 
afirmações deturpadas no Diário do Congresso, deturpação que fazia par-
te "de conspiração no Rio de Janeiro para massacrar a Província do 
Ceará'' (Anais, I, 471-472). 

(14I) AMERICANO URASIL: Srímula de História de Goyaz; Goiás, 1932. p. 127. 
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39/14 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Queixa-se da prolixidade das discussões sobre o assunto em pauta, 
que já se reduzem a discussões de caráter puramente re<lacional. Trata-
se d'e definir se há absurdos ou contradições no texto, para submetê-lo 
a uma quarta discussão. Então mostrará a inconstitucionalidade da elei-
ção para as Assembléias Provinciais, de presidentes, secretários e coman-
dantes de armas, como se está praticando em algumas províncias com 
apoio no Ato Adicional. Aduz outros exemplos relativos ao sistema ju-
diciário. Defende o Ato Adicional, que não exigiria uma lei de inter-
pretação pior do que o próprio Ato. Por isso, insurge-se contra os 
arts. 2.0, 3.0 e 8.0 da lei de interpretação do referido Ato. Julga que o 
art. 2.0 é um círculo vicioso; que o art. 3.º entra em contradição com 
o 2.0 , e que o 8.0 é absurdo e contrário ao estilo l'egislativo, pelo qual 
todas as leis terminam com a fórmula: "Ficam derrogadas todas as leis 
em contrário". 

20 cfe junho de 1839, t. I, p. 492-494. 

N.&C. 

O texto dos artigos impugnados pelo Pe. Resende são os seguintes: 
Art. 2.0 : "A faculdade de criar e suprimir empregos municipais e pro-
vinciais, concedida às Assembléias de província pelo § 7.0 do art. 10 
do Ato Adicional', somente cl'iz respeito ao número dos mesmos empregos, 
~em alteração da sua natureza e atribuições, quando forem estabelecidos 
por leis gerais relativas a objetos sobre os quais não podem legislar as 
referidas Assembléias." Art. 3.0 : "O § 11 do mesmo art. 10 somente 
compreende aqueles empregados provinciais, cujas funções são relativas a 
objetos sobre os quais podem legislar as Assembléias Legislativas de pro-
víncia, e por maneira alguma aqueles que são criados por leis gerais 
rel'ativas a objetos da competência do Poder Legislativo Geral." Art. 8.0 : 

"As leis provinciais que forem opostas à interpretação dada nos artigos 
precedentes, não se entendem revogadas pela promulgação desta lei sem 
que expressamente o sejam por ato do Poder Legislativo Geral." 

39/15 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Na discussão do requerimento do Sr. Ferreira Pena, aduz numerosos 
fatos contra o presidente de Minas: 

Desconhece as leis e a gramática; mantém um estrangeiro 
num cargo público, na vila de Tamanduá; desatendeu aos 
interesses provinciais na questão de um empréstimo; teve ma-
nobras escusas com relação ao cobre tirado da casa de troca 
na cidade do Serro e da vila do Príncipe. 



Chamado à ordem pelo presidente da Câmara, insiste no relato por-
menorizado dos fatos, para se defender <la acusação de caluniador que 
lhe fizera Ferreira Pena. Termina denunciando a existência de "uma po-
tência invisível", de uma 

"Santa aliança a qual pretende arrogar-se o direito de gover-
nar, influir na Câmara, dirigir o governo [ ... ] governar sem 
responsabilidade." 

E perora enfim bombasticamente: 

"Senhores, talvez não esteja longe o tempo em que a nin-
guém será dado ocupar uma das cadeiras na representação 
nacional, um só lugar no Governo do país, sem que se curve 
primeiro diante da divindade orgulhosa (apoiados). Mas um 
dia virá, talvez não tarde cm que todos os planos da malícia 
sejam descobertos, em que a verdade apareça, e o sol nunca 
nasce mais belo do que quando rasga o bojo da escura nu-
vem! Suplente pela minha província, sendo talvez esta a últi-
ma vez, o ímico ano em que tenha de falar à face do país 
inteiro, eu lhe direi: - Brasil, acorda, iludem-te; tu suspei-
taste do fundador do Império e julgaste que quem te deu a 
liberdade te preparava fçrros! Desgostaste-o, desceu do trono, 
deixando-te o valioso pep.hor de união, de paz e de ventura 
(numerosos apoiados): e agora, agora um poder excêntrico, 
ilegítimo é que te há de dominar? Uma potência invisível, 
um poder enfim que a Constituição desconhece? Brasil, fizeste 
descer do trono o filho dos reis para ser dominado por [ ...] 
Acabe a frase quem quiser." 

21 de junho tle 1839, t. I, p. 506-511. 
N. 8cC. 

O requerimento de Ferreira Pena era o seguinte: 
"l.º - Em quanto tem sido orçada a receita geral da Província 

de Minas, em cada ano, desde que se pôs em execução a lei de 8 de 
outubro de 1833. 2.0 - Quanto se arrecadou efetivamente, e qual a im-
portância dos saques feitos sobre Q Tesouro Públ'ico para satisfação das 
despesas gerais. 3.0 - Quanto se deve aos empregados g&ais daquela 
província, de ordenados vencidos até o fim de dezembro de 1838. 4.0 -

Quanto se tem despendido com a organização dos esquadrões de primeira 
linha e com o recrutamento desde 1835 até o presente." 

O Pe. Marinho, sempre paté~ico, de uma oratória torrencial, calo-
rosamente apoiado por Ancfracla Machado, no fim de seu discurso, co-
meçava já a atiçar as paixões liberais contra o partido conservador no 
poder. Prepaa:a assim a crise ele 1842, que culminará com a dissolução 
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da Câmara já sob contole do Partido Liberal'. Não seria a ultima vez 
que teria oportunidade de falar ao país inteiro, porque haveria de se 
reeleger deputado até a Sétima Legislatura, cm 1848. 

39/16 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Referindo-se ao projeto de fixação de forças de terra, e mais espe-
cificamente ao pedido de uma força extraordinária, acha melhor não 
concedê-la, enquanto o Sr. ministro da Guerra não o convencer de que 
o estado atual, não é o estado normal: 

"Não considero que nos achemos em casos extraordiná-
rios, nem que probabilidades existem que tenham de nos 
fazer suspeitar que passaremos a esse estado extraordinário, 
ou antes de rebilião [ ... ] O Trono nos disse que a ordem 
reina em todas as províncias, à excessão da do Rio Grande, 
que as nossas relações existem inalteradas parn com as p<>-
tências estrangeiras, e que estas se interessam pela glória e 
prosperidade do Império" [ ... ] 

Pede informações ao ministro sobre a mediação solicitada à Ingla-
terra na questão dos I:imites com a Guiana Francesa, marcados pelo rio 
Oiapoque. 

Volta à questão do aumento das forças armadas pedido pelo mi· 
nistro. Não crê que tal aumento seja necessário para terminar a guerra 
no Rio Grande do Sul, a qual conforme as declarações do ex-ministro 
da Guerra, que inspecionou a tropa in loco, está para terminar. Assim, 
se o aumento é solicitado para manter a ordem em todas as províncias 
do Império, ele se oporá ao pedido, porque 

"nunca me persuadi que a ordem se possa conservar só por 
meio de baionetas (apoiados) ; outros são os meios de que o 
Corpo Legislativo d'eve lançar mão para manter a ordem [...]" 

Na sua opinião, as desordens provêm do fato de que alguns pertur-
badores geraram a desconfiança no país, propagando que a Constituição 
não é ainda uma realidade, que as leis não serão executadas. 

Ou se desejam mais tropas para manter as províncias unidas ao 
Império ou para combater desordens dentro das províncias. Na primeira 
hipótese, 

"a força é respeitada por isso mesmo que é força, mas o 
respeito desaparece no momento em que essa força desaparece." 

Para manter as províncias unidas ao Império o que se deve fazer é 
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"legislar com prudência e no interesse do país, levar a convic-
ção a todas as províncias de que seus direitos serão mantidos, 
suas liberdades respeitadas e sua prosperidade desenvolvida, 
e obrar o Governo com i'ealdade, convencendo o povo que 
quer administrar a justiça observando estritamente a Consti-
tuição e o Ato Adicional." 

Se se pedem mais tropas, para manter a ordem dentro das provín-
cias, não é este o meio mais eficaz. Cita exemplos da Bahia e Minas 
em que as tropas foram a maior causa de desordens. O importante é 

"a boa escolha de presidentes, a Guarda Nacional e a guar-
da policial, cujos oficiais são da escolha imediata dos pre-
sidentes." 

Cita os exemplos de Minas, Ceará e de Santa Catarina onde presi-
dentes denunciados como prevaricadores terríveis são mantidos p::lo Go-
verno. Segue-se um longo e empolado discurso, cortado por alguns apar-
tes que relançam o orador em novas tiradas patéticas, em diatribes con-
tra a administração cfe 19 de setembro, e em consideração sobre a noção 
de l'ei excepcional definida por um outro deputado como a lei que con-
traria a Constituição. Todo seu discurso é para terminar confessando 
que não sabia como votar depois qe fazer um apelo ao ministro da 
Guerra em favor da Guarda Nacional de Minas, e em especial do ma-
rechal José Maria Pinto Peixoto. 

1 de julho de 1839, t. II, p. 11-15. 
N.&C. 

O ministro da Guerra do Gabinete de 19 de setembro de 1837 tora 
Sebastião do Rego Barros, que permaneceu no cargo durante quase dois 
anos, sendo substituído interinamente por Joaquim José Rodrigues 
Torres, visconde de ltaboraí. Foi substituído por Jacinto Roque de Sena 
Pereira, que não completou um mês no Ministério, assumindo o cargo 
João Vieira ele Carvalho, conde de Lajes, que foi ministro de 16 de maio 
de 1839 até 17 de maio de 1840. 

A guerra no Rio Grande do Sul de fato duraria até 1845. 

39/17 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Defende a sua declaração de voto, lida no começo da sessão, pelo 
qual era contra a emenda que elev(lva para 16.000 a força do Exército 
em casos extraordinári@s, bem como era contra as 2. 000 praças fora da 
linha. Funda seu voto no fato de que a emenda exigiria também o au-
mento do número de oficiais. Não entende para que serve a força fora 
da linha. Eram 
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"homens armados, sem comandante, que cada um defende sua 
testada, assim pois não prestam eles para nada: quando vêem 
o inimigo na porta do vizinho, ainda não é comigo, dizem e 
ficam quedos." 

Pede várias informações ao ministro da Guerra sobre soldos na 
Academia Militar. Quanto à guerra no Rio Grande do Sul, pensa que 
há muita gente interessada em que continue, 

"por isso entende que deve o Governo apresentar-se diante dos 
rebeldes tendo numa mão a espada e em outra o ramo de 
oliveira." 

Os rebeldes não acreditam numa anistia oferecida por um Governo 
fraco. Exemplifica com o caso dos cabanos capitaneados por Vicente de 
Paula, 

"os quais para que se rendessem pelo meio da persuasão foi 
necessário que o bispo com a sua pal'avra evangélica se intro-
duzisse no meio deles." 

Vota contra o art. 2.0 da proposta para a fixação das forças armadas. 

6 de julho de 1839, t. II, p. 95-97. 
N.&C. 

O art. 2.0 da proposta era: "as forças de linha, acima fixadas (13.000 
praças até 16. 000 em circunstâncias extraordinárias) serão distribuídas 
pela maneira seguinte: 

"Doze batalhões cfe caçadores. 
"Três regimentos, e quatro esquadrões de cavalaria ligeira. 
"Cinco batalhões de artilharia a pé. 
"Um corpo de artilharia a cavalo. 
"Um corpo de pontoneiros, sapadores e mineiros." 
A insurreição dos cabanos, no agreste de Pernambuco e Alagoas, de 

caráter restaurador, tivera vúrios líderes populares meio carismáticos, 
entre os quais sobressaía Vicente Ferreira cfe Paula. Com a morte de 
Pedro I em 1834, a rebelião perdera força, mas só terminou cm 1835 
pcl'a mediação do bispo de Olinda, D. João da Encarnação Marques 
Perdigão. Na sessão de 9 de julho o art. 2.0 será aprovado por pequena 
margem ele votos (Anais, II, 136). 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Lamenta a substituição da extinta divisão do Rio Doce: 

"Aquela divisão tinha por principal incumbência, velar 
e de[ender a propriedade de muitos cidadãos de todo o ser-
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tão do Rio Pardo, Minas Novas, etc., propriedades que não 
muitas vezes têm sido acometidas por algumas tribos selva-
gens" [ ... ] "Estou convencido que suas companhias de mon-
tanha não são sulicicntes para dcsempenha1· o serviço neces-
sário e inc\i<;pensúvd na Província de Minas.·· 

Pede que se suprima o art. 3.° da proposla do Governo que fixa a 
força de t.erra para o ano financeiro de 18110 e 1841. 

A seguir, o Pe. ~lairinho permite-se uma longa digressão contra o 
deputado Moura Magalhães, que se metera cm assuntos relativos à Pro. 
cíncia de Minas Gerais, da qual não era deputado, e atacara injustamen-
te a seu ex-presidente Limpo de Abreu, que no momento estava ausente 
da Câmara. O Pe. Marinho julga-se no devn de defendê-lo a propósito 
de uma questão de habeas-corpus, concedido pela Relação da Corte, em 
favor de alguns comprometidos numa sedição em Minas, em 1833. Ter-
mina advertindo que não convém intrometer-se nos assuntos dos mi-
neiros que formam um quinto da ;representação nacional, e que, apesar 
de suas desavenças internas, sabem lembrar-se que são mineiros, quando 
estão em jogo os interesses ele sua província. 

13 de julho de 1839, t. 11, p. UH. 

N. &:C. 

O art. 3.0 , cuja supressão propõe o Pe. Marinho, era o seguinte: 
Art. 3.0 : As forças fora da linha acima designadas serão repartidas 

pela forma seguinte: 
"Na Província do Pará: - un~ corpo de artilharia, um esquadrão 

de cavalaria. 
"Na Província de Mato Grosso: - um batalhão de artilharia, uma 

companhia de cavalaria. 
"E oito companhias de caçadores de montanha, pertencendo: - duas 

à Província de Minas Gerais, duas à do Maranhão, uma à de São Paulo, 
uma à de Santa Catarina, uma à de Goiás, e uma à do Espírito Santo. 

39/19 .JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Volta a defender a Província de Minas Gerais, que julgava ofendida 
por nova intervenção do deputaQ.o Moura Magalhães. Minas Gerais 
constituía um quinto da representação nacional; contava com 620 mil 
habitantes faltando ainda a serem recenseados 100 distritos de paz. Mi-
nas entra com os direitos <lo ouro e um quarto das rendas da Alfân-
dega do Rio de Janeiro é pago pela Província de Minas. Minas tem 
enviado forças para a luta no Sul, e quamlo houve uma sedição na 
Província de Minas. os rrcursos para clebel'á-la foram fornecidos por 
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uma subscrição popular e nenhum dos oficiais que tomaram parte na 
repressão pediu ao Governo qualquer remuneração, e termina: 

"Honra, honra à minha província (apoiados), honra a 
tão nobres oficiais. " 

Volta a tratar da questão do habeas-corpus, reportando-se ao art. 112 
do título 6.0 elo Código Criminal. Conclui defendendo sua emenda su-
pressiva do art. 3.0 da propüsta para fixação das forças armadas. 

13 de julho de 1839, t. II, i" 186-187. 

N.&C. 

Moura Magalhães questionara os pontos abordados pelo Pe. Mari-
nho e dissera que a guerra do Sul recaía toda sobre as províncias do 
Norte. O art. 3.0 , posto afinal a votos na sessão do dia 15 de julho, não 
é aprovado, como também não é aprovada a emenda supressiva do Pe. 
Marinho. É aprovada porém a emenda proposta por Montczuma na 
sessão de 12 de julho e que dizia: 

"As forças fora da linha acima designadas constarão: 
1.0 . De um corpo de artilharia, e de um batalhão da mesma arma. 
2.0 . De um esquadrão de cavalaria, e mais uma companhia da mes-

ma arma. 
3.°. De oito companhias de caçadores de montanlrn. 
Todas estas forças serão distribuídas pelas províncias, conforme o 

Governo entender." 
O art. 142 do Código Criminal que trata do habeas-corpus, consi-

dera ''excesso de autoridade". "Expedir ordem ou fazer requisição ilc.:-
gal será considerado obrar como se tal ordem ou requisição não existira 
e punido pelo excesso de poder ou jurisdição que nisso cometer." 

O art. 3.0 não foi aprovado. 

39/20 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pede a impressão prévia de todos os artigos aditivos à lei de fixação 
das forças armadas, tanto dos apresentados pela Comissão, quanto dos 
apresentados naquela hora na Câmara. O assunto ficara confuso e tor-
nava-se difícil pronunciar-se a respeito sem um estudo prévio, especial-
mente a propósito da questão do recrutamento, da Guarda Nacional' e 
das academias militares. Eram, por exemplo, isentados cfo recrutamento 
os matriculados nestas academias. Assim muitos se matriculavam na 
Academia de Marinha, até caixeiros. A respeito desta academia observa 
a incoerência do Ministério, colocando-a numa ilha 
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"dificultando assim a freqüência desta escola, enquanto fran-
queou as portas da Academia Militar." 

No entanto 

"a força de Marinha é a única defesa própria para as costas 
do Brasil, porque hoje as fortalezas a bombardeamentos não 
resistem." 

Em apoio ao Pe. Venâncio, o Pe. Marinho pede logo adiamento da 
discussão dos artigos aditivos, salvo os apresentados pela própria Comis-
1ão, de outra forma, se atrasaria muito a apresentação na Câmara de 
outros ministros "com os quais o orador muito desejava entender-se". 

15 de julho de 1839, t. II, p. 203. 
N.&C. 

O adiamento é aprovado. Não se pode deixar de observar a opor- 
tunidade das observações do Pe. Resende com relação às fortalezas e à  
tarefa da Marinha.  

Naquel'a época, a Academia ele Marinha, que fora fundida com a 
Militar, passou a funcionar no navio D. Pedro II (142), enquanto a 
Academia Militar estava instalada no 'Largo de São Francisco, onde foi 
a Escola Politécnica. 

39/21 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Intervém na discussão relativa à nomeação de Agostinho Moreira 
Guerra para juiz ele direito de Belém do Pará, donde fora removido o 
Dr. Franco: 

"Depois da publicação do Ato Adicional', o Governo cen-
tral não podia mais nomear os juízes de direito e se os não 
podia nomear, claro está que também os não podia remover." 

Apóia-se na opinião "da primeira capacidade do país, como se diz", 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, em parecer que lê em plenário. Insis-
te na tese defendida antes pelo Pe. Resende, de que só a tomada de 
posse do cargo garante a perpetuidade ao juiz de direito, e exemplifica 
com o caso da nomeação para pároco, exemplo que o Sr. Dantas cha-
mará de argumento de sacristia. Aproveitando a deixa, critica o mesmo 

(142) SCAVARDA: "A !'~ola :'\aval" Subsídios /Jara a história da Marinha, XXV, 
l!J55. 
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deputado, que em resposta ao Pe. Resende tinha dacio exemplo de 
abusos de sacerdotes 

"que vendiam frasquinhos com leite de Nossa Senhora e ex-
comungavam formigas." 

Reconhece que 

"há àois perigos extremos, o ateísmo e a superstição, os ho· 
mens [ ... ] temendo cair no ateísmo, lançam-se na superstição; 
outros receando a superstição, lançam-se nos braços <lo 
ateísmo." 

Refere como exemplo, 

o caso de um "sujeito de grande ilustração", que considerava 
um abuso do clero a defesa da virgindade de Nossa Senhora, 
"eu me admirei que houvesse homens que a título de abusos 
desconhecessem os mistérios fundamentais da nossa religião." 

Abusos também por parte da magistratura e refere fatos úe magis-
ttados venais. Chamado à ordem pelo presidente, conclui: 

"Não se lance a odiosidade sobre a classe sacerdotal; 
em todas as classes há mais ou menos abusos. Passe-se uma 
esponja sobre esses erros e fraquezas; não apareça na Casa es-
pírito d'e classe, cure-se somente dos destinos do Brasit" 

16 <le julho de 1839, L. II, p. 206-208. 
N.&C. 

O deputado por Alagoas, Dantas, revida imediatamente ao Pc. Alen-
car, exigindo que "debaixo de palavra de honra", dissesse à Câmara se 
fora ele, Dantas.. o homem de grande ilustração, que duvidara da virgin-
dade de Nossa Senhora. 

O Pe. Alencar apressa-se em atestar que não se tratava do depu-
tado Dantas. Este aproveita da patavra para voltar a atacar o Pe. Re-
sende e trazer outros exemplos de abusos cfo clero, concluindo: "enfim, 
direi ao ilustre deputado que não sei quem tenha cometido mais estragos, 
se a espada da magistratura ou os raios do Vaticano" (Anais, II, 209). 

A questão da nomeação úo juiz Agostinho Moreira Guerra ia se 
arrastar, em intermináveis debates, até a sessão de 24 de julho, quando 
abrutamente o parecer da Comissão é posto a votos e não (: aprovado, o 
que gera "espanto geral na casa", e suscita v;íri;1s intcrvcm;õ~s pela 
ordem, inclusive dos P."" Marinho e J\lencar que demonstram que a 
Câmara não entendia mais o (jlle significava a não aprova<Jío do p:ireccr. 

?.17  



39/22 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Reclama do fato de que construtores navais mal sucedidos sejam 
mantidos nos cargos, bem como do fato de se contratar um construtor 
naval estrangeiro para a Bahia, onde existe um excelente construtor 
brasileiro 

"que fez uma das melhores embarcações que temos, elogiada 
na Ingl'aterra, a fragata Ipiranga." 

Volta a referir-se aos problemas da Academia de Marinha, a cujos 
candidatos não se oferecem as vantagens que se devem oferecer, 

"muito mais quando no Brasil a força de mar é preferível 
à força de terra." 

Censura 

"a mudança desta escola para a nau Pedro II. " 

17 de julho de 1839, t. II, p. 230. 
N.&:C. 

Em discussão o orçamento da Marinha. O mimstro da Marinha, 
Jacinto Roque de Sena Pereira, responde a al'gumas das reclamações e 
censuras do Pe. Resende. 

39/23 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Requer que se mandem imprimjr 

"os papéis relativos ao que aconteceu a bordo da barca a 
vapor Especuladora", 

não obstante serem enviados também à Comissão de Diplomacia. 

19 de julho de 1839, t. li, p. 254. 

N.8cC. 

O requerimento é aprovado e os papéis são mandados imprimir, e 
aparecem nos Anais, páginas 254 a 266. Constam de notas da chancelaria 
brasileira e resposta da legação britânica, a respeito do episódio da Espe-
culadora que apreendera o brigue ingtês Ganges, do qual fora disparado 
um tiro que causara a morte do brasileiro João Soares de Bulhões. 
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39/24 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pronuncia-se contra a concessão de pensões a todos os oficiais no Rio 
Grande do Sul'. Lá existem 8. 500 praças e seria impossível dar-se pensão 
a todos. O patriotismo brasileiro não pode depender de pensões. É 
lastimável o país que paga com dinheiro todos os serviços prestados. 
Pensões só devem existir para serviços especiais. 

Considera, além disso, como ultraministerialismo dar-se ao Governo 
mais do que ele pede. Tal procedimento vai de al'guma forma tirar ao 
Governo a responsabilidade que sobre ele deve pesar, por não pedir a 
força necessária. Cumpre lembrar aliás que, não obstante o Governo 
não poder completar a força de 16.000 homens, deu-se-lhe dinheiro para 
isto, onerando o Tesouro sem necessidade. 

Critica a redação dos dois primeiros artigos da fixação das forças 
navais, que abriam margem para a contratação de maruja estrangeira, 
medida contra a qual faz restrições. Refere-se ainda à questão do trá-
fico de africanos, sobre o qual interpelara a um ministro da Marinha, 
porque não estabelecia cruzeiros para impedir esse tráfico. A resposta 
fora bem extraordinária: 

"Porque não queria desmoralizar os oficiais da Marinha, 
ou, por outra, S. Exa. não queria expor os oficiais às sedu-
ções dos traficantes." 

Nota que no Norte havia cessado o tráfico. Quando porém foi 
apresentado um projeto derrogando a lei de 7 de novembro de 1831, 
projeto assinado 

"por um nome que é uma potência no país, espalhou-se a 
idéia de que a lei estava derrogada e é hoje espantoso o 
contrabando de africanos em Pernambuco." 

Termina afirmando que, quanto ao programa do Governo, não en-
tende o que sejam esses programas: 

"Os fatos são o programa do Governo; se estes forem 
de acordo com a Constituição e com as leis, tem o Governo 
meu apoio." 

23 de julho de 1839, t. II, p. 329. 

N. &C. 

Os dois artigos cuja redação é criticada pelo Pe. Resende são: 
''Art. I.0 : Para o serviço do ano financeiro que há de correr do pri-
meiro de julho de 1840 ao último de junho de 1841, as forças navais 
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ativas do Império constarão das embarcações que o Governo julgar ne-
cessárias, não d~vend'o as suas tripulações exceder a três mil praças de 
todas as classes." "Art. 2.0 : As forças decretadas no artigo antecedente 
poderão ser elevadas desde já a quatro mil praças, exigindo as circuns-
tâncias." A lei de 7 de novembro de 1831 declarou ilegal a importação 
de escravos. Foi referendada por Feijó. Os negros apreendidos deviam 
ser devolvidos à África livres. En attendan ficavam à disposição do 
Governo que podia confiá-los a particulares. Foi uma forma de premiar 
os amigos ão Governo. A hipocrisia chegou a ponto de propor-se a re-
vogação. O Brasil havia se comprometido, por tratado com a Inglaterra, 
a suprimir o tráfico em 1826. 

Holanda Cavalcante propôs a revogação do ato de 1826. O próprio  
marquês de Barbacena propôs no Senado em 1837 passar uma esponja  
no passado, ainda que aumentasse a repressão.  

A lei não foi revogada. Na campanha abolicionista muitos escravos 
obtiveram de juízes alvarás de liberdade alegando a chegada ao Brasil 
após 1831. O que prova o brocardo romano: Dormiunt aliquan·do l"eges, 
nunguam moriuntur. 

A observação final do Pe. Resende sobre o programa do Governo 
é lastimável enquanto revela sua total incompreensão para qualquer es-
forço de planejamento. 

39/25 JOSÉ ANTôl'ifIO MARINHO 

Critica a administração atual, por ter seguido até agora um cami-
nho dúbio. 

Somente quando elíl satisfizer o que eu entendo por ne-
cessidades do meu país, então conte com meu apoio e o meu 
voto. 

Vota contra a emenda do Sr. deputado Veiga Pessoa: 

"Em circunstâncias extraordinárias as forças decretadas 
poderão ser elevadas, desde já, a 4.500 praças"; 

porque acha que dá ao Governo mais do que ele pede. 

Aproveita da palavra para discorrer sobre assuntos vários abordados 
por oradores anteriores. Concorda com o Pe. Resende quanto à ques-
tão do programa do Governo; todas as administrações só têm um pro-
grama: 

"Nós queremos governar; como deputados dai-nos força, 
arbítrio e dinheiro e como cidadãos respeitai-nos." 
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Refere-se à atual administração: sem q ucrcr comparú-la com a ante-
rior, nota porém nela muito cetiscismo, perplexidade, incapacidade para 
tomar medidas imediatas contra presidentes de províncias e oficiais <la 
Fazenda corruptos. Cita os exemplos de Minas Gerais, Santa Catarina e 
Maranhão. Enfim, defende-se longamente da acusação dos deputado~ 
que o censuravam de contraditório: dizia-se contra a administração, mas 
votava a favor cfe seus projetos. Define sua posição dizendo que era con-
tra a administração, sem ser porém 

"sectário da doutrina subversiva daqueles que entendem que 
se pode negar pão e água às administrações que não saem 
do seu seio; eu reprovo altamente esta doutrina como faisca-
dora do sistema constitucional, como própria de revolucioná-
rios, como própria daqueles que têm por único norte o "de.5-
cei que queremos subir." 

Distingue três posições de parlamentares com respeito à administra-
ção: a ministerialista, que aprova tudo; a oposicionista, descrita acima, 
e a que chama a posição do "Iaisser faire, laisscr passcr", que nem 
apóiam nem sustentam. Mas conclui que sua posição não se enquadra 
em nenhuma destas; é contra a ad'ministração por sua morosidade cm 
demitir homens indignos, mas aprova os projetos que julga de interesse 
dos povos. 

23 de julho de 1839, t. II, p. 329-331. 
N.&C. 

O Pe. Marinho é um orador prolixo e confuso. Não sem razão seu 
discurso é interrompido duas vezes por "risadas", e não sem razão o 
censuram de contraditório. A própria resposta a esta acusação é con-
traditória e confusa, além de demonstrar que não entendia o sentido do 
"laisser faire, laisser passer." 

39/26 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Vota contra a pensão: 

"Forma-se um bacharel, tira sua carta e pede por favor 
um lugar de juiz de direito; d'á-se-lhe o lugar. Depois é feito 
desembargador; depois vai para o Supremo Tribunal de .Jus-
tiça e ainda em cima quer urna pensão para seus serviços?" 

Não há recursos públicos para este desbordamento e além do mais 
existe um montepio para os servidores do Estado, que a nação está car-
regando por meio de loterias. Votará contra todas as pensões. 

29 de julho de 1839, t. li, p. :l!ll-:l'.12. 
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N.&C. 

Tratava-se de uma resoJ;.1ção propondo uma pensão de 800$000 para 
as filhas do Conselheiro Antônio José de Miranda. A tese do Pe_ Ma-
rinho baseando-se na solução social do problema previdenciário era sen-
sata, e mais tarde viria a prevalecer, dispensando a Câmara de discussões 
intermináveis sobre casos particulares. Montezuma apresenta emenda 
pedindo adiamento <le todas as resoluções sobre pensões, até se conhecer 
melhor a situação do orçamento. Antônio José de Miranda fora ma-
gistrado ilustre, formado cm Coimbra, que ocupara elevados cargos na 
magistratura, terminando de fato como ministro do Supremo Tribunal  
de Justiça.  

O montepio no Brasil foi criado por decreto em 10 de janeiro de  
1835. Era subordinado ao Ministério àa Fazenda.  

39/27 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Nega que os cirurgiões militares em campanha prestem serviços 
iguais aos e.los oficias combatentes, e que corram os mesmos riscos que 
estes. 

Sustent.a a emenda que ofereceu a respeito de gratificações de ci-
rurgiões do Exército. ' 

Discorda de Carneiro Leão quanto à admissão de estrangeiros no 
Exército. Lamenta 

"o pouco apreço que a Câmara dá ao estado financeiro do 
país" [ ...] 

Tais forças custam mais que ;.:i.s nacionais. Da Europa, não virão 
essas forças 

"à vista do comportamento havido com o coronel La Beau-
melle." 

Recusa-se a aceitar forças dos países vizinhos, 

"porque, armando a monarquia brasileira, não quer que os 
soldados monarquistas sejam auxiliados por republicanos." 

29 de julho de 1839, t. II, p. 397. 
N.8cC. 

As emendas do Pe . Resende pedindo gratificações só para os cirur 
giões em campanha e llo Pe. Alencar pedindo gratificação para os ca 
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pelães são rejeitadas, como também a emenda de Carneiro Leão sobre 
o engajamento de estrangeiros, na sessão de 30 de julho (Anais, II, 119). 

Victor Luarent Suzanne Molse Anglivicl de La lkaurnelle ( l 77!:!-
-1831) é autor de De l'Empire du Brésil consideré sous ses rappO'rf1· fJ(J-
litiques et commerciaux. Paris, 1823. Seu livro foi traduzido pelo Mon-
senhor Gonçalves dos Santos (Padre Perereca) em 1821. Defendeu a 
Independência do Brasil na Guerra de Panfletos então travada na Euro-
pa. Foi um dos escritores a serviço do Brasil. 

39/28 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO 

Mostrava-se profundamente ofendido porque o ministro da Fazenda 
explicara não ter tomado medidas contra o inspetor da Tesouraria de 
Minas, porque as acusações contra ele eram vagas. Em longa tirada 
oratória, cita dois fatos de prevaricação do referido inspetor, corno base 
de sua acusação, alegando que os outros fatos eram conficlcnciais, e 
termina essa parte de seu discurso: 

"O prevaricador sustenta-se, sobre o prevaricador não 
há de cair o peso da lei; não h<i fatos que sejam bastantes 
para exigir a demissão do prevaricador! Desgraçado tempo! 
Desgraçada época em que vejo o meu país!" 

Apóia a seguir a tese do Pe. Resende sobre a necessidade ele de~ 
globalizar a despesa, e parte enfim para uma diatribe contra a situação 
do Ministério, no qual as Pastas da Fazenda e dos Negôcios Estrangeiros 
eram acumuladas por um só ministro, bem como as da Justiça e do 
Império. 

3 ele agosto de 1839, t. II, p. 181-183. 
N.&C. 

Acumulava as Pastas da Fazenda e dos Negócios Estrangeiros Cân-
dido Batista de Oliveira, enquanto Francisco de Paula de Almeida e 
Albuquerque era ministro do Império e àa Justiça. A situação perdu-
raria até 1 de setembro, quando Manuel Antônio Galvão assume a Pasta 
do Império; Francisco Ramiro de Assis Coelho, a Pasta da Justiça; 
Caetano Maria Lopes Gama, a Pasta dos Negócios Estrangeiro~ e Ma-
nuel Alves Branco, liberal, a Pasta da Fazenda. 

39/29 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Volta a insistir sobre a m:ccs!>idacfc de reduzir as despesas. Para 
isto, o meio mair; eficaz ('. punir os funcionários prcvaricaclorcs, <: c<m-
servar os bons. Não é i~to 'JllC se <:stá fozcndo. Um func:ionárir, que 
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falsificava letras em Alagoas foi absolvido e enviado a ocupar um cargo 
na administração da Fazenda do Rio Grande do Sul. lJ m inspetor de 
Pernambuco, só porque tinha fama de "rabujento", foi demitido. Refe-
re-se depois ao contrabando do pau-brasil, que, na sua opinião, se pren-
de ao tráfico de africanos: 

"Não tendo os fazendeiros com que fazer face aos seus 
empenhos resultantes da compra de africanos em grande 
número, muitos dos quais morrem, recorrem ao expediente 
de cortar pau-brasil para o venderem clandestinamente [ ... ]" 

É de parecer que 

"a única medida que convinha tomar era entregar o pau-
brasil aos seu donos e estabelecer um direito de exportação 
[... ] razoável." 

5 agosto de 1839, t. 11, p. 501-502. 
N. &:C. 

O inspetor rabujento chamava-se Manoel Zeferino. Seu caso volta a 
ser tratado e descrito pelo Pe. Venâncio na sessão de 9 de agosto (Anais, 
II, 564). 

39/80 VENÂNCIO HENR~QUES DE RESENDE 

[... ] "Peço à Câm:tra que atendamos ao estado da Pro-
víncia de Santa Catarina; não inutilizemos um homem" 
(apoiados gerais e prolongados). Há pouco, a Câmara con-
cedeu licença a um deputado para ir presidir à Província 
de Goiás. 

Não vê razão para discussões infrutíferas, quanto ao caso presente. 

8 de agosto de 1839, t. II, p. 546. 
N. &C. 

A Câmara fora surpreendida por um pedido do Ministério do lm· 
pério, solicitando dispensa do deputado Soares de Andréa, nomeado pre-
sidente da Província de Santa Catarina. O deputado Teófilo Ottoni 
atacara o Ministério por não ter declarado as razões em que fundava 
seu pedido e apresenta requerimento a respeito. Na sua opinião, "o 
presidente da província, Sr. Pardal, fora afastado por atos de terroris-
mo, e manda-se para lá um homem que pacificou, dizem, a Província 
do Pará com atos mais aterradores". O próprio deputado Andréa fi-
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zera veemente autodefesa na sessão de 2 de julho, de 1839 (Anais, II, 
38ss.) O deputado para a presidência de Goif1s fora o Dr. José de Assis 
Mascarenhas. A dispensa ao deputado Andréa para assumir a presi-
dência de Santa Catarina foi concedida (Anais, II, 561), com apoio, 
aliás, do Pe. Marinho, na mesma sessão (A nais, II, 554) . 

39/31 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Manifesta seu espanto ante a afirmação de um deputado, segundo 
o qual não competia à Câmara pedir esclarecimentos ao Governo: 

"Estamos no tempo das mônitas secretas?" [ ... ] "Que 
vantagens vieram à nação do muito que se fez no ano passado 
à sombra do sistema da rolha e do silêncio da oposição, desse 
silêncio que foi o silêncio dos túmulos?" 

Vota no entanto contra o requerimento, não porque a Câmara não 
tenha direito de exigir informações do Governo, mas porque 

"não julgo bom que se dê ao público as informações secretas 
que os chefes das repartições transmitem ao Governo acerca 
dos empregados." 

Nota porém uma incoerência nas acusações que motivaram a de-
missão do funcionário: acusam-no de "rabujento", exigente, e no entanto 
o demitem por relaxamento, no caso do transporte de mobílias de um 
empregado de alfândega. 

9 de agosto de 1839, t. II, p. 564. 

N. &C. 

O requerimento em discussão fora apresentado pelo deputado Joa-
quini Nunes Machado, na sessão de 5 de agosto, nos seguintes termos: 
"Requeiro se peça ao Governo o ofício, informação, ou representação 
do presidente de Pernambuco, relativo à destituição do inspetor da 
alfândega de Pernambuco, Manoel Zeferino dos Santos, igualmente a 
informação de quanto rendeu aquela alfândega em 1834 e 1835 em 
diante até a demissão do referido inspetor." Fora o deputado Sousa 
Martins que se opusera ao requerimento denegando competência à Câ. 
mara, e que despertara o espanto do Pe. Venâncio. 

"Mônita secreta" era o nome de um libelo anônimo difamatório dos 
jesuítas. Na sessão de 14 de agosto, o próprio Nunes Machado pede 
para retirar o requerimento "por já ter satisfeito o seu objeto" (Anais, 
II, 624). 
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39/32 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Concorda com o ministro, quando afirma que a causa de nossos 
males é a falta de confiança entre governantes e governados. Mas o 
Governo não faz por merecer essa confiança, cuja base é o conhecimento 
mútuo. 

Ora, "digo solenemente que não conheço o Ministério 
atual [ ... ], entretanto estamos no quarto mês de nossas 
sessões" [ .•.] 

O ministro do Império que apresenta o orçamento é interino. 

"Não é possível haver confiança em uma administração 
cuja dissolução diariamente se anuncia, ou, pelo menos, não 
está ainda completa; faltam dois ministros e a entrada desses 
ministros pode essencialmente alterar a política do Gabine-
te [... ] A confiança mútua também é indispensável em 
nível provincial. No entanto, o Governo não muda presi-
dentes ineptos, como é o caso ào presidente de Minas Gerais, 
ou muda só depois que as rebeliões explodem nas províncias, 
como foi o caso de Santa Catarina, e às vezes muda por 
outros mais ineptos, como é o caso atualmente do Ceará." 

Volta a repisar o caso elo presicknte de Minas, apesar de saber que 
não será atendido e que sofrerá as represálias dos jornais financiados 
pelo presidente. Insiste na necessidade da moralização do povo, para 
a qual o meio mais importante é a instrução e sobre a necessidade de 
a promover nas províncias. Apartc'l-do por vários deputados que lem-
bram ser a instrução competência qas províncias, continua a dissertar, 
lembrando que as cadeiras 

"devem ser providas em concurso presidido pelo presidente 
da província, e que papel fará o presidente ele Minas presi-
dindo a um concurso, sabendo ele apenas ler e escrever?" 

A propósito do mesmo tema da instrução, pede informações sobre 
os cursos médicos e jurídicos, manifestando sua apreensão de que já es-
teja sendo formado um numero de médicos e letrados superior às neces-
sidades do país, os quais 

"depois de obterem as suas respectivas cartas, raras vezes se 
dedicam a outro gênero de industria e quase todos querem 
viver dos em pregos públicos" [ ... ] 

Julga assim que se deveria dificultar o acesso a esses cursos, os quais, 
por outro lado, deveriam ser pagos: 
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"A Constituição só garantiu a instrução primária? Toda 
a instrução que não seja a primária julgo que deve ser à 
custa de quem a recebe [ ... ]" 

Julga necessário incentivar o estudo das ciências e suas aplicações, 

"como, por exemplo, aquelas que nos ensinam a multiplicar 
nossas forças por meio de máquinas [... ] Ouço dizer que 
existe nesta Corte um estabelecimento desta ordem, um co-
légio intitulado Pedro II." 

No intuito de moralizar o país, vê especial importância na instrução 
do clero e pede recursos orçamentários para os seminários. Discorda do 
aparteante Andrada Machado, segundo o qual essa matéria era da com· 
petência das províncias. Com bons seminários, os bispos poderiam es. 
colher melhor os candidatos: 

"Não que eu entenda que o clero deva ser tirado da alta 
classe da sociedade, porque esta classe, mais acostumada a 
uma vida frouxa e aos prazeres que sua condição lhe oferece, 
com dificuldade se acomodará com a vida simples de ecle-
siástico; mas também entendo que o Governo deve empenhar. 
se para que a Igreja não se veja na necessidade de recrutar 
os ministros do culto nas ínfimas classes, porque isso seria 
entregar um depósito precioso e poderoso cm mãos bem frá· 
geis, qual é o da moral, porque, Sr. presidente, um homem 
assim tirado das ínfimas classes, para ser ordenado, e depois 
investido do poder paroquial dificilmente desempenhará os 
deveres de seu cargo, e dificilmente possuirá as boas manei-
ras, prudência e urbanidade, que são indispensáveis naqueles 
que se encarregam àa delicada missão de dirigir as consciên-
cias e esclarecer a seus paroquianos." 

Apóia a seguir as emendas apresentadas pelo deputado Ottoni, sobre 
construção de estradas e conclui denunciando uma contradição na admi-
nistração: nas Assembléias Provinciais se diz que não se pode censurar 
os governos provinciais porque são delegados do Governo central, e na 
Câmara se diz que não se pode fazer as mesmas censuras, porque é com-
petência das Assembléias Provinciais. Termina pedindo a atenção do 
ministro para as considerações que acabara de fazer. 

13 de agosto de 1839, t. II, p. 616-621. 
N. &:C. 

O Pe. Marinho se propusera dizer apenas quatro palavras. Suas 
palavras enchem quase 10 colunas dos Anais. Dirigiam-se a Francisco 
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de Paula de Almeida e Albuquerque, numstro interino do Império, que 
apresentava à Câmara o orçamento para sua aprovação. As emendas de 
Trófilo Ottoni consignavam verbas para reparo da estrada de Itape-
mirim, entre o Espírito Santo e Minas Gerais, e para a construção de 
estradas novas: de Porto Seguro e Caravelas, na Bahia, até Jequitinhonha 
em Minas Gerais, e de São Feliz à cidade de Ouro Preto. 

A 2 de dezembro de 1837 um ato executivo de Bernardo Pereira 
de Vasconcelos transformou o seminário de S. Joaquim em Colégio Pe-
dro II. O Seminário de São José permaneceu eclesiástico. O de São 
Joaquim estava em crise. Os estatutos do Colégio Pedro II são de 31 
de janeiro de 1838. O primeiro reitor foi o bispo in partibus de Ane-
múria, aio de Pedro II. Com isto disfarçava-se um avanço sobre o pa· 
trimônio eclesiástico (143) • 

39/33 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Defende sua emenda cortando as verbas para o Colégio Pedro II, 
que fora criado como colégio para pobres e se transformou em Colégio 
de nobres: 

"Para que não se vá acostumando a população a atos 
ilegais [ ... ] não pode vótar nenhuma quantia para um co-
légio ilegalmente constituído." 

Opõe-se a todas as emendas para construção de estradas 

"é abrir-se a estrada e o mato fechá-la [ ... ] Para que 
abrir-se uma estrada que atravesse o Brasil de N arte a Sul? 
Para quem andar nela? Seis indivíduos cada ano. No Piauí, 
onde ninguém tem feito estradas, há muito boas estradas fei-
tas pelos pés dos bois (risadas!) [... ] Toda esta obra virá 
com o tempo, com a indústria, com a agricultura." 

Não adianta fazer estradas, sem recursos para conservá-las: 

"Eu fui criado numa vila onde todos os anos, quando se 
esperava o ouvidor da comarca procurava-se limpar as estra-
das, mas as primeiras chuvas faziam-nas desa paecer, de ma· 
neira que acabada a correição, acabavam-se as estradas" [ ... ) 

Dá exemplos de verbas mal empregadas: 

(143) ESCRAGNOLLE DóRIA: Memória histórica do Colégio Pedro II, Rio, 1937. 
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O canal cfa Pavuna, que devia facilitar o comércio com 
Minas; a verba de 20 contos de réis para construir a estrada 
entre São Paulo e Mato Grosso, que não se construiu. 

Deseja boas estradas para o Brasil, mas protesta contra o método 
pelo qual são construídas: 

"O Governo, atendendo às representações de um fazen-
deiro, que, movido pelo interesse particular, afirma que, pas-
sando a estrada por sua fazenda, se poupam tantas e tantas 
léguas, e se facilita o trânsito, manda proceder à construção 
nessa direção: pouco depois outro fazendeiro, igualmente 
interessado em que a estrada passe pela sua fazenda, procura 
persuadir que a estrada, seguindo direção diversa cfo plano 
primitivo, atalha mais, e é mais cômodo ao trânsito público; 
o Governo cede, e muda a direção. Daqui resulta que se faz 
grande despeza sem se conseguir o fim principal, que é o 
cômodo público. 

Vota também contra a emenda que pede consignação para o aterro 
do mangue da Cidade Nova. Não contesta a utilidade desta, mas entende 
que 

"não se deve empreender nas atuais circunstâncias do país. 
Primeiro está a viúa e existência política, e depois a exis-
tência cômoda e suave" [ ... ] 

Concorda em que o Correio não deve ser fonte de renda pública, 
mas suas receitas devem equilibrar suas despesas, de maneira a poder 
melhorar seus serviços. Um meio para isto é "vedar a entrega das cartas 
por mãos particulares". Vota pela redução das verbas para obras pú-
blicas. Recomenda ao Sr. ministro que 

"neste ramo do serviço público atenda mais à utilidade do 
que à patacoada de grandes e dispendiosos edifícios sem maior 
utilidade real. Pequenos chafari1es ou anéis de ;ígua condu-
zidos por pequenos tubos de ferro para diversos pontos da 
cidade, abastecerão o povo de água muito melhor do que o 
chafariz da Carioca, Santa Rita e outros que exigem enormes 
despezas, e parecem verdadeiros cstafermos, dos quais resul-
ta até incômod'o público; exemplo do chafariz da Carioca, 
cujas águas de tal modo avultam nas ocasiões de chuvas. que 
tornam intransitável a rua do Cano. 

Vota pela supressão da consignação para o monumento do Ipiranga. 
Um pilar d'e ferro, ou pelourinho, plantado naquele lugar com a Cons-
tituição em cima, enquanto o Brasil se reger pela atual Constituição. e 
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enquanto o estado do Brasil for este, lhe parece o monumento o mais 
glorioso que pode haver. 

Está persuadido de que o Brasil é um gigante; mas os gigantes são 
susceptíveis de serem enfraquecidos pelas muitas sanguessugas. 

14 de agosto de 1839, t. II, p. 630. 

N. &C. 

Não há dúvida de que o Pe. Venâncio, na sua política de retranca 
orçamentária, denuncia velhos vícios de nossa administração: o interesse 
particular se impondo ao interesse público, o faraonismo das obras pú-
blicas que exaltam a vaidade dos administradores, sem servir ao povo. 

Na sessão de 19 de agosto, o deputado Paula Cândido explica a razão 
pela qual não se construiu o canal da Pavuna: o ex-ministro do Império 
julgara preferível, em vez do canal, "construir uma estrada segundo o 
sistema de Mac-Adam." 

Na mesma ocasião envia o requerimento: "Requeiro que se peça ao 
Governo cópia do aviso ou portaria pela qual declarou-se ao presidente 
da Pará que a lei da suspensão de garantias só terá lugar depois de aca-
barla a luta com os facciosos. Idem cópia dos decretos pelos quais desde 
1837 se haja concedido títulos, condecorações e ordens militares". 

É aprovado! 

39/34 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Propõe que se encerre a discussão, que está provocando increpações 
não só entre os deputados, mas agora também entre o Senado e a Câ-
mara. Por isso, 

"não querendo dar incremento a esse mal, cedo da palavra.'' 

20 de agosto de 1839, t. II, p. 700. 

N.&C. 

Registram-se "muitos e repetidos apoiados", não se sabe se de apro-
vação à proposta de encerrar a discussão, ou de alívio pelo Pe. Marinho 
ter desistido de falar. A discussão versava sobre a proposta do Senado, 
que criara uma "Comissão de Salvação Pública", para enfrentar a crise 
que atravessava o país, e propunha que a Câmara fizesse o mesmo. A 
proposta abriu intermináveis e veementes debates na Câmara, onde a 
discussão descambou para o tema da necessidade de um regime forte, 
falando-se mesmo em uma "ditadura legal". A discussão termina de fato 
nesta sessão com a proposta de um ofício dizendo que a Câmara não anui 
ao convite do Senado. 
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39/35 JOSÉ LUíS DE FREITAS 

Defende sua emenda, aumentando o ordenado dos coadjutorcs. A 
emenda fora impugnada por um deputado da Bahia, com o a1gumclllo 
de que os coa<l]utores não eram empregados públicos, mas empregados 
dos párocos. O Pe. Freitas refuta este argumento, partindo da definição 
de funcionário público: aquele que presta um serviço público pelo qual 
é remunerado pela nação. Tal definição se aplica não só aos párocos, 
mas também aos coadjutores. A única diferença é que o pároco "é o 
chefe daquela repartição [ ... ] e tem perpetuidade vinculada", enquanto 
que os coadjutores são amovíveis. A própria Câmara, em 1832, elevou 
os ordenados dos coadjutores de 25$000 para 50$000, portanto os consi-
derou como funcionários. Responde ainda ao mesmo deputado que afir-
mara serem os coadjutores empregados que os párocos contratavam para 
sua comodidade. Mostra que a convocação de coaàjutores fora prescrita 
pelo Concílio de Trento, não para comodidade dos párocos, mas para 
atender melhor ao serviço dos fiéis. Também a constituição do bispado 
do Rio de Janeiro prevê a nomeação de coadjutores: 

"[ ... ] Sua Majestade manda assistir com salários aos sacer-
dotes que servirem de coadjutores [- .. ]" 

Refere-se em seguida à questão relativa às verbas para a Capela 
Imperial, oferecendo esclarecimentos sobre sua situação quanto ao pes-
soal e ao material: material desgastado e pessoal cada vez mais reduzido: 

"A morte já ceifou hoje um dos seus ministros, o cônego 
Goulart." 

Apóia a emenda do Pe. Peixoto de Alencar em favor cfo bispo 
D. Frei Tomaz de Noronha, bem como as emendas em favor dos fun-
cionários subalternos da Capela Imperial. 

Estranha que se tenha previsto o aumento ele até 200$000 para o 
capelão das missas ao meio-d'ia m1 Capela Imperial, e não tenham sido 
contemplados os que dizem missa mais cedo, 

"que saem fora de hora, debaixo de chuvas, expostos ate a 
serem assassinados e pode ser que algumas vezes tenham sido 
mal tratados." 

Conclui peroranclo sobre a necessidade de melhorar a sorte da classe 
eclesiástica, de outro modo "eu creio que ela irá desaparecendo". 

Retira por fim sua emenda gue estabelecia 600$000 para os serviços 
pessoais das 8 cadeiras vagas na Capela Imperial, de vez que o ministro 
da Justiça afirmara já tratar do provimento das mesmas. 

22 de agosto de 1831, t. II, p. 710-742. 
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N.&C. 

O deputado pela Bahia a quem responde é Andrada Machado. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO39/36 

Para votar o orçamento do Ministério de Estrangeiros, precisava de 
alguns esclarecimentos, mas o ministro não compareceu. Parte então 
para uma descrição sombria da situação do Brasil comparável com uma 
nau ameaçada de naufrágio: 

"As ondas do Amazonas encapelam-se, as areias do Mara-
nhão vertem sangue, o céu <lo Ceará está nublado, o chão de 
Sergipe treme, a Bahia não está segura, Santa Catarina se 
abrasa, Rio Grande está em sangue, São Paulo ameaça [ ... ]" 
[... ) "Neste estado, não temos Governo, não temos Minis-
tério [ .. .)" 

E volta a denunciar a situação do Ministério incompleto. Não po-
dendo culpar desta falha o Imperador, atribui à falta de patriotismo 
daqueles que se recusam a aceitar as Pastas sem ministros. Repele a 
acusação de anarquismo ouvida no Senado contra a Câmara: 

"Anarquista é o Governo quando não satisfaz às neces-
sidades do país. " 

É levado a crer que as dificuldades levantadas contra a organização 
do Ministério e a normalização do país são inspiradas na intenção oculta 
de criar condição para um regime de exceção: 

"A não orgamzação do Ministério, as medidas ditatoriais 
lembradas, a Comissão de Salvação Pública pedida, tudo, tudo, 
me faz recear que uma conspiração existe contra o sistema 
monárquico-constitucional-representativo." 

Refere-se, enfim, ao orçamento apoiando o deputado pela Bahia, 
que propusera reduzir as verbas consignadas para candidatos ao estudo 
da diplomacia em cortes estrangeiras: 

"Para que pagar a um exército de adidos em Londres e 
na França e não sei onde mais, para a prender; que o faça à 
sua custa." 

Aprova a soma votada para a Corµissão Diplomática encarregada die 
tratar do casamento de Sua Alteza Imperial, mas protesta contra as 
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"despesas secretas [ ... ] que acabam servindo para sustentar 
alguns periódicos destinados a caluniar os inimigos do Go-
verno." 

Reafirma enfaticamente seus sentimentos de responsabilidade para 
com seus eleitores que lhe pedirão contas das eventuais prodigalidades na 
aplicação dos dinheiros públicos. 

28 de agosto de 1839, t. 11, p. 816-818. 
N. 8cC. 

A emenda de redução fora proposta pelo deputado Maria do Amaral. 
A única Alteza Imperial era D. Januária, herdeira e irmã mais velha 
de Pedro II. Os outros príncipes eram só Alteza. 

39/37 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Julga muito exageradas as consignações feitas no orçamento ao Mi-
nistério da Guerra. Há desperdícios sem explicação, como o caso dos 
200 contos enviados à nossa legação em Montevidéu, para mobilizar 
mercenários para lutar contra os rebeldes do Sul: 

"[... ] Todos os dias se anuncia que aí vem o coronel 
Fuão com tantos cavalos, que aí vem o brigadeiro Calderón 
com 500 homens; mas homens e cavalos evaporam-se no ca. 
minho e com eles o dinheiro do Brasil." Buenos Aires e 
Montevidéu não têm condições cie enviar tropas que lhes 
fazem falta nos momentos difíceis que atravessam: Buenos 
Aires está em guerra contra a França e Montevidéu tem um 
governo vacilante. Por outro lado, diz-se que temos no Sul 
8. 500, mas consta que são apenas 6. 000. Como explicar aliás 
que os rebeldes que vemos pintar "nus, sem nenhuns recur-
sos para guerra, divididos entre si" conseguem encurralar 
nossa tropa, e tomar Laguna em Santa Catarina? Enquanto 
isto, fazemos despesas inoportunas com a construção do quar-
tel do Campo de Sant'Ana. 

Recusa a emenda proposta por Evaristo da Veiga, concedendo grati-
ficação aos diretores de arsenais de Pernambuco e Bahia, devido ao pre-
ço alto dos aluguéis. 

São altos porque desejam morar no centro do comércio, 
onde existe carestia de casas para alugar. Se se concede esta 
gratificação aos diretores, também os subalternos poderão 
reclamá-la. 

30 de agosto de 1839, t. II, p. 841-842. 



Pernambuco "que, sem receber pensões para os seus filhos, 
constantemente sangra-se em apaio da legalidade nas provín-
cias irmãs" (apoiados) . 

3 de setembro de 1839, t. III, p. 25. 

N.&C. 

Em discussão o orçamento da Marinha. 
Ao longo da costa brasileira corre uma muralha natural formada 

de recifes. Pernambuco tem um porto natural magnífico, bastando rom-
per uma passagem no recife. Ali os na'Vios gozam perfeito abrigo. O La-
meirão fica fora da muralha natural e é agitado. A adaptação do porto 
foi uma obra planejada pelos holandeses e, afinal, realizada no Brasil 
independente. A bancada pernambucana sempre se bateu por essa obra. 
No Ceará as condições eram muito piores. 

Chama-se Mosqueiro a parte abrigada pelo recife com a configura-
~º de um funil. No extremo sul há uma boa baía onde deságua o Ti-
gipió. Boyer foi autor de um plano de 1838. As obras, no total Só 
foram feitas na República pelo governo Afonso Pena (144) • 

39/39 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Votará contra a proposta de engajamento de 3.000 mercenários es-
trangeiros 

"para extirpar essa raça que eu chamarei de víboras que no 
Maranhão se tem rebelado contra a civilização, contra a 
ordem pública, contra a propriedade." 

Julga a medida impolítica, perigosa, improfícua e [... ] anticonsti. 
rncional. É anticonstitucional, porque a Constituição 

"determinou que todos os bra·sileiros são obrigados a pegar 
em armas para sustentar a integridade do país, a sua inde-
pendência e liberdade." 

Portanto, isso não é mister para tropas estrangeiras. É 
anticonstitucional além disso, "enquanto deixou de ser ini-

(141) SEUASTIÃO DE VASCONCELOS GALVÃO: Dicionário chorog1·áphico, l11s-
tórico e estatístico de Pernambuco, vol. 3, Rio, 1921. Já havia um plano gigantesco 
para a reforma do porto, preparado pelo engenheiro João Blocm. que fora "encar-
regado ela arquitetura do Recife". Ver a propósito: W ANDERLEY PINHO. Cotegipe 
e seu tempo. São Paulo, 1937, p. 243. 



ciada na Câmara competente. É uma medida política, como 
pode concluir das próprias razões aduzidas em sua defesa. 
Diz-se que é necessário "chamar ao nosso solo uma população 
[... ] que possa contrabalançar com essa outra que a fraude, 
a iniqüidade e o barbarismo anti-religioso têm trazido para 
o país e de que o têm inundado e continua a inundá-lo todos 
os dias". Para este fim, cm vez de chamar estrangeiros arma-
dos e assalariados, melhor seria afervorar o patriotismo dos 
brasileiros, e promover a colonização "sejam então os colonos 
alistados para soldados [ ...J que já tenham um interesse no 
país a proteger ou defender" . É uma medida improfícua, 
pois se diz ser necessário um auxílio pronto, e o auxílio 
estrangeiro é sempre moroso e "quando semelhantes forças 
chegarem ao país serão inteiramente desnecessárias." 

Aproveita para voltar a atacar o Gabinete de 19 de setembro que 
não preveniu a estas dificuldades. 

A Câmarn foi iludida com afirmações de que o país eir 
tava em ordem e as finanças sólidas, quando caminhávamos 
para rebeliões e para a bancarrota. A medida é perigosa, 
porque em todos os países existe sempre um espírito um 
pouco contrário aos estran~eiros. Ora, como disse o ministro 
da Marinha, "cada estrangeiro, por mais desprezível que 
seja, se julga superior a qualquer brasileiro". Assim, o re-
sultado da medida de trazer estrangeiros armados será acirrar 
os ódios e "destruir os benéficos efeitos de uma lei que fi. 
zemos em favor da colonização." 

Parte a seguir para considerações confusas sobre absolutismo e re-
publicanismo. Refere-se a um Ministério que pretendeu encaminhar o 
país para o progresso material e industrial, mas que caiu depois de so-
frer uma guerra encarniçada, inclusive dele, Pe. Marinho. 

"Então alguém [ ... J pretendeu formar outra clientela e 
arvorou uma bandeira na qual, de um lado, escreveu - re-
gresso - e de outro lado ·- nobreza transmissível. Isto assuir 
tou a população e muita gente pensou que uma trama exis-
tia contra as públicas liberdades" [ ...J "e com muita razão, 
pois que apenas se embandeirou o regresso, vimos correr para 
baixo de seu estandarte todos os que tinham combatido a 
Independência do Brasil". 

Conclui deblaterando contra a inépcia do Governo, que mantém 
funcionários indignos, não toma atitudes coerentes, gera a confusão. Cita 
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os exemplo do Pará e volta a repisar o caso do presidente da Província 
de Minas Gerais. 

5 de setembro de 1839, t. III, p. 68-72. 
N.&C. 

A intervenção ocorre já na sessão da Assembléia Geral, constante 
do Senado e da Câmara reunidos sob a presidência de Feijó. Daí a 
argüição de anticonstitucional contra a medida que o ministro da Guerra 
deveria ter apresentado à Câmara, da qual exclusivamente devia partir 
a iniciativa legislativa. A população trazida ao Brasil "pela fraude e o 
barbarismo", e que deveria ser contrabalançada por outra, é certamente 
a população negra. Na afirmação parece transparecer um certo ressen-
timento racista. O discurso do Pe. Marinho é dos mais empolados que 
proferiu, não lhe faltando até uma apóstrofe a Sólon: "Não foi por leis 
desta natureza que a tua memória, venerando Sólon [ .. ·l". Nota do 
taquígrafo: "o orador olha para o retrato de Sólon que está pintado no 
teto, por cima do trono imperial." O ministro da Guerra ainda era o 
conde de Lajes. 

Refere-se à revolta Balaiada, no Maranhão, vencida por Caxias. 

39/40 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Refuta razões em que se apoiaram os oradores precedentes para 
aprovar a emenda. O fato de que há um Governo oferecendo os mer-
cenários, é razão para votar contra a emenda: 

"Pois que deste modo pode dar-se o caso de o Governo 
do Brasil se ver obrigado a conservar esses corpos, ainda quan-
do não queira ou deles mais não careça". Por outro lado, 
aceitar a emenda, como quer o ex-ministro da Guerra, "com 
a condição de não ser obrigado a usar dela", não faz sentido. 
Se se diz que a medida é necessária, como supor que não se 
fará uso dela? E nesse caso que será feito da soma consigna-
da para essa despesa? 

Além disso, mais vantajoso lhe parece [ ... ] se mandassem vir, em 
lugar da força de 3. 000 estrangeiros, 3. 000 famílias para o Pará [... ] e 
se organizassem esses estrangeiros como milicianos ou guardas nacionais 
brasileiras. Afirma ainda ser absurdo a idéia de que a medida não fere 
o § 12 do art. 15 da Constituição. 

Nesse caso o Governo não precisaria pedir autorizacão à 
Câmara. O fato de termos estrangeiros na Marinha não é 
argumento em favor da emenda, porque há no Brasil muita 
gente recrutável para a tropa de terra, e além disto, todos 

lfi7 



sabem dos inconvenientes que sofremos por causa desses ma-
rinheiros estrangeiros. O fato de a Câmara ter aprovado a 
medida no ano passado não prova também que não possa hoje 
recusá-la, 

uma vez que vê melhor os malefícios da medida. 

"Que tem de peculiar a honra do Brasil que a torna 
superior [ ... ] à honra das nações francesa e inglesa?" 

Pergunta o marquês de Barbacena. Responde o Pe. Venâncio que 
a diferença é que 

naquelas nações não se sofreria que lhes dissessem que são 
incapazes de combater seus inimigos, e aqui se faz esta afir-
mação injuriosa ao Brasil e desmentida pelos fatos. 

Lembra os feitos das lutas pela Independência, das lutas no Sul, e 
antes contra os holandeses e franceses . 

.lt verdade que no Brasil há fatores que reduzem nossa 
capacidade combativa, especialmente "a disposição que fa-
culta a qualquer cidadão. o livrar-se do serviço das armas pa-
gando 400$000" bem como certo rigor e disciplina em punir 
os indisciplinados. Os franceses são muito combativos em ele· 
fesa da França. Quem garante que o serão também em defe-
sa de uma pátria que não é a sua? É óbvio que 3. 000 merce-
nários não podem tomar conta do Brasil, 

mas lembra as desordens havidas em Pernambuco que recebera 170 artis-
tas estrangeiros, que tiveram de ser cercados por tropas municipais para 
evitar que "quebrassem o engajameµto". 

Não cabe a pecha de imbeles aos brasileiros que se des-
tinguiram em tantos feitos bélicos. 

Vota pois contra a emenda. 

9 de setembro de 1839, t. III, p. 100-102. 

N. &:C. 

Continuava, em sessão conjunta da Câmara e do Senado, a discussão 
da emenda que autorizava o engajamento de 3.000 mercenários. O Pe. 
Venâncio argumentava especialmente contra Costa Ferreira, e o ministro 
da Marinha, Jacinto Roque de Sena Pereira. 
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O ~ 12 do art. 15 da Constituição incluía entre as atribuições do 
Legislativo, "conceder ou negar a entrada de forças estrangeiras de terra 
e mar, dentro do Império ou dos portos dele." 

Os marinheiros estrangeiros contratados tinham causado várias de-
sordens. No Pará, fora necessário desembarcar, à força, toda a tripulação 
amotinada ào brigue Caboclo. Quando no Rio da Prata uma corveta 
inglesa fez uma presa, não foi possível reagir porque os marinheiros 
ingleses que tripulavam nossa embarcação ele guerra se recusaram: 
"ingleses não se batem contra ingleses." 

Na sessão conjunta do dia 10 de setembro, a emenda favorável ao 
engajamento ele estrangeiros foi aprovada por 58 votos contra 49. 

39/41 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Discute o orçamento da Marinha, confessando não entender nada do 
assunto, discorda das afirmações do ministro da Marinha em resposta 
às objeções recebidas, 

"porque não basta que se nos diga: isto é mau, aquilo é ne-
cessário; cumpre que se nos convença." 

Está convencido de que as emendas propostas atingiam o fim 

"de economizar os dinheiros públicos, sem sacrificar o serviço 
da nação." 

Por outro lado, diversamente do que afirmou o ministro, a emenda 
adota uma base de cálculo essencialmente diversa do sistema adotado 
pelo Governo: 

"O Governo, para organizar o seu orçamento, considera 
os valores de todos os sobressalentes de um navio armado e 
somando esses valores em um tempo dado, procura saber 
quantas vezes este tempo entra no ano e a soma daqui resul-
tante é a consignação que o Governo vem pedir para um 
navio armado durante o ano." 

A emenda proposta 

"procura saber quanto gasta um certo número de praças dis-
tribuídas em navios da armada em um tempo dado e fazendo 
a mesma multiplicação, a soma que resulta é a que entende 
que se deve dar para esse número de praças, multiplicada a 
despesa de cada uma pelo número total delas." 



Confessa a seguir que talvez não haja diferença na essência, mas 
há diferença gerada nos resultados, e confirma a conclusão com exem-
plos, que o levam a crer que o método adotado pelo Ministério enseja 
pagamentos em dobro. Assim, pede-se uma verba para a fabricação de 
velas, e outra para a compra da matéria-prima e para os jornais dos 
operários: 

"Isto seria o mesmo que dizer-se a um alfaiate: ror quan-
to me faz uma casaca? Por 40$000, e quando a casaca estivesse 
pronta, o alfaiate exigir 24$000 pelo pano e 16$000 pelo 
feitio." 

Denuncia ainda outras formas de pagamento em dobr-o aos arsenais: 

"Um toro de pau, do qual se deve tirar uma peça, deixa 
de sobra as partes laterais que podem servir para outro arte-
fato", para o qual se pede nova consignação, "e eis portanto 
outra duplicata intolerável." Com estes processos, o Sr. mi-
nistro acaba pedindo o triplo mais do que devia pedir para 
fabrico das mesmas embarcações. 

E demonstra: 

para as 10 embarcações que estão em fabrico, pede 147 con-
tos, que incluem os jor.oais dos operários, despesa "que guar-
da sempre a proporção da terça parte da importância da 
obra. Ora, além dos 147 contos pedem-se ainda mais 200 con-
tos para operários do arsenal. É por estas razões, que o orça-
mento da Marinha apresenta o defeito horroroso de 9 mi) 
contos. "O atual ministro aparece na cena pública debaixo 
de funestíssimos agouros." Foi assim infeliz sua expressão de 
que não aceitava reduções que não eram contra o Governo, 
mas contra a nação. A emenda defende precisamente os inte-
resses da nação, sem prejudicar o Governo. O ministro con. 
fessara não ter sido autor do orçamento cuja preparação con-
fiara ao deputado ex-ministro. Nem por isto devemos votar 
o orçamento em cruz. 

Defende o autor da emenda açusado pelo ministro cfe não entender 
do assunto e de ter recorrido a um informante incompetente: 

"Quis talia fondo temperet a lacrimis?, não sabe o Sr. mi-
nistro que homens da t~mpera do Sr. Montezuma [ ... J estão 
habilitados a falar sobre qualquer matéria? [ ... ]" 
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Conclui insistindo em que não votará no orçamento sem que lhe 
sejam dadas as razões. Propõe enfim uma emenda reduzindo a consig-
nação para a Academia de Marinha_ 

12 de setembro de 1839, t. III, p. 133-136. 
N.&C. 

O ministro da Marinha, Jacinto Roque, responde brevemente às 
considerações d'o Pe. Marinho, e o orçamento, aprovado em 2.ª dis. 
cussão, passa para a 3.ª. 

89/42 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discussão do orçamento. 
Acha que uma das causas que muito concorre para o aumento da 

despesa pública é o depreciado meio circulante que gira em nossos 
mercados. 

Com o objetivo desta melhoria propõe a emenda: 

"Os direitos de importação e exportação serão pagos, uma 
terça parte em prata, e as outras cfuas terças partes em 
papel." 

Fala-se que há falta ele meio circulante e que por isso foi 
sugerida a emissão de 5. 000 contos em papel-moeda, e que se 
sustasse a queima das notas. 

Sua emenda permitia termos cm poucos anos uma circulação de me-
tais nobres. Censura os desperdícios de administração como causa cfo 
déficit horroroso. Pede informaçõ:s sobre a elevação dos direitos de im-
portação dos vinhos portugueses, inclusive os trazidos por navios ingleses. 
Pede enfim que o Governo torne efetiva a 

"disposição ela lei que estabelece um imposto sobre as casas 
que tiverem mais de um caixeiro estrangeiro." 

Constava que o ministro inglês teria enviado circular a seus súditos 
para que não pagassem o imposto. 

12 de setembro de 1839, t. III, p. 147. 
N.&C. 

O ministro inglês pretendia prevalecer-se da cláusula de nação mais 
favorecida. Entretanto a lei sobre mais de um caixeiro estrangeiro, ante-
passado remoto da lei dos 2/3, valia também para empresas de brasi-
leiros. 
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39/43 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Opõe-se às loterias para obras de igrejas, porque não entende que 
a conservação e aumento do culto deva ter por base a imoralidade, 
quando só deve ter a moralidade e a religião. 

"Julgo que, se o povo não quer levantar uma Igreja, não 
é por meio de loterias que ela se deva edificar'' [ ... ] 

Aproveita a seguir a ocasião para estender-se em observações sobre 
o estado do culto, o modo por que se guardam os domingos, sobre o 
deprezo e abandono a que estão entregues muitas paróquias. 

16 e 18 de setembro de 1839, t. III, p. 176. 

N.&C. 

Em discussão a proposta de duas loterias para a Irmandade do San-
tíssimo Sacramento. 

A concessão de loterias no Brasil data da vinda da Corte, em 1808, 
e se tornou a forma habitual de favorecimento de uma obra pública ou 
uma irmandade. A primeira a ser concedida, através de Carta Régia de 
27 de janeiro de 1809, destinou-se ao término das obras do teatro de 
Salvador. Da renda obtida retirava-se o prêmio, 83 para a amortização 
do papel-moeda e 12% para o beneficiário. O registro da loteria se fazia 
na Contadoria do Tesouro, no Rio de Janeiro. 

39/44 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Referindo-se à emenda do Sr. Carneiro da Cunha, sobre o pau-
brasil, acha-a um pouco complicada e do modo como está irá favorecer 
mais ainda o contrabando, pois que fez 

"dependente a efetiva cobrança da multa de uma fiscalização 
praticada em alfândegas estrangeiras." 

Lembra a reação da Inglaterra a respeito das reclamações do Go-
verno Imperial contra a livre venda do pau-brasil na Inglaterra, passado 
por contrabando: 

"Fiscalizai melhor as vossas costas, impedi o contrabando, 
porém não consinto que se fiscalize o contrabando dos gêne-
ros estancados em nossas alfândegas.'• 

16 de setembro de 1839, t. III, p. 181. 
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inglês sobre o imposto às firmas que tivessem mais de um caixeiro es-
trangeiro (v. intervenção do Pe. Venâncio, de 12 de setembro, t. III, 
p. 147). Discordando do parecer da Câmara, o ministro julgava que a 
lei era contrária ao tratado que regia as relações do Brasil com a Ingla-
terra. Defende-o o Pe. Marinho: havemos de culpar o ministro porque 
não pensa como nós? Ao que intervém o deputado Sousa Martins: 
"Quando um ministro não pensa como as Câmaras, resigna o lugar". 
Em resposta, o Pe. Marinho afirma que tal procedimento estabeleceria 
"o princípio que chamarei horroroso da onipotência parlamentar", num 
regime em que o Governo não tem o direito de dissolver os Câmaras, 
porque, na sua opinião, "nem sempre a maioria do Corpo Legislativo 
pode representar a maioria da nação". 

O ministro de Estrangeiros era o visconde de Maranguape. O mi-
nistro em Roma, Luís Moutinho Alvares e Silva. 

Solução da grave questão da nomeação do bispo do Rio de Janeiro. 
O Governo queria impor o Pe. Moura, recusado pela Santa Sé. Em 1839 
chegou-se a um acordo em torno de Monsenhor Manuel do Monte Ro. 
drigues de Araújo, conde de !rajá, com grande decepção dos regalistas. 

39/46 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Aceita a resolução concedendo uma loteria em favor da Santa Casa 
de Misericórdia, mas apresenta emenda, destinando 1/3 dessa loteria 
em favor dos lázaros. 

Se a Câmara os ajudar, moverá os particulares em favor 
desses infelizes. 

Critica a aplicação da verba das loterias em favor das órfãs 

"que podem casar e que, se não quiserem, podem viver inde-
pendentes com o trabalho de sua indústria, enquanto que os 
lázaros ou não podem trabalhar ou não podem vender os 
seus trabalhos porque su~s obras são desprezadas pelo receio 
do contágio." 

A propósito das obras da Santa Casa, não crê que a mudança do 
cemitério tenha melhorado a saúde pública: 

"O resultado dessa mudança foi tornar a cidade mais 
empestada, por isso que não se pode passar pelas ruas da 
Misericórdia e largo do Moura, quando se conduzem da Santa 
Casa para a barca de Caronte os cadáveres já corruptos e 
roídos pelos ratos [ ... ]" 

18 de setembro de 1839, t. III, p. 203-205. 
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N. ScC. 

O Pe. Venâncio responde a Clemente Pereira, que impugnara a 
sua emenda, alegando que ela tornaria impossível a conclusão das obras 
tla Santa Casa. Clemente Pereira enfatizava os benefícios das obras da 
Santa Casa, que tinham permitido a formação de órfãs, trinta das quais 
tinham podido casar-se honestamente no ano anterior, e aludira às van-
tagens da transferência do cemitério. O Pe. Venâncio, aparteado por 
Clemente Pereira, confessa. que não vira pessoalmente a cena macabra do 
transporte dos defuntos e nem pretendia verificar "porque tem medo 
de defuntos" (hilaridade prolongada). Mas afirmava que o novo cemi-
tério fora colocado em lugar impróprio, porque pantanoso, quando teria 
sido melhor fazer um depósito no Valongo. Na sessão de 21 de setem-
bro, o Pe. Venâncio modifica sua emenda: "A consignação com que a 
Santa Casa concorre para o Seminário de Pedro 1 fica destinada ao hos-
pital dos lázaros" (Anais, III, 257). Na sessão de 26 de setembro modi-
fica outra vez sua emenda, de vez que o Seminário de São Joaquim não 
existia mais (Anais, III, 323). Na sessão de 27 de setembro a emenda 
do Pe. Venâncio não é aprovada (Anais, III, 342). 

O cemitério junto à Santa Casa foi transferido para o Caju (São 
Francisco Xavier) . Este cemitério recebia mais de 3. 000 cadáveres por 
mês. José Clemente Pereira, provedor, começou a libertar a cidade "do 
ar pútrido daqueles cadáveres no dia 2 de julho de 1839" (145). 

39/47 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pronuncia-se contra a emenda do Sr. Carneiro Leão que consigna 
14 contos para a compra da fazenda da Estrela. Na sua opinião o Go-
verno não deve ter fazenda, mas terras para dar em sesmarias ou vender. 

Volta a falar contra a proposta de dispensar a Câmara do município 
neutro de apresentar sua receita e despesa e não aprova a emenda que 
pede uma consignação especial para a Guarda Nacional de 200 ou 100 
contos. Não vê razão para separar o mu.nicípio neutro do resto do 
Império. Refere-se aos diretores dos cursos jurídicos e de Medicina, 
bem como a gratíficação adicional aos lentes e alunos da Academia 
Militar. 

19 de setembro de 1839, t. III, p. 235. 
N.8cC. 

D. Pedro I, em 1829, comprara uma fazenda no alto da serra da 
Estrela, por 24 contos. No inventário do ex-imperador, essa fazenda 

(145) FÉLIX FERREIRA: A Santa Casa de Misericórdia Fluminense. Rio, 1894-1898, 
p. 346. 
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que fora avaliada em 13:574$000 devia ir a leilão para pagamento aos 
credores. Carneiro <la Cunha vota emenda de 14 contos para a compra. 
da fazenda que deveria servir de recreio ao jovem imperador, 

"para que não aconteça ao imperador atual o que sucedia a 
seu augusto pai, que quando tinha de tomar melhores ares, 
se via na necessidade de pedir emprestada a fazenda chamada 
do Padre Correia." 

Esta fazenda do alto da serra da Estrela é hoje Petrópolis. E a fa. 
zenda do Padre Correia é Correias de hoje. 

A fazenda não foi comprada pelo Governo. Ficou propriedade do 
Imperador que em 1843 mandou fazer um palácio e uma colônia. 

39/48 JOSÉ ANTõNIO MARINHO 

Pronuncia-se sobre o pedido de crédito feito pelo Governo. 

"É lamentável [ ... ] que pesem sobre o país encargos tão 
graves [ ... ] que, bem longe de irem em diminuição, progre-
dem (sic) espantosamente todos os anos [ ... ] chegaremos por 
fim à bancarrota que, ~ para o particular é uma vergonha, 
para o Estado é um crime [ ... ]" 

Censura a Câmara de concorrer para esse desastre, votando despesas 
que, não sendo de absoluta necessiqade, deixam de ser legítimas: 

"Nossa onipotência não nos autoriza a decretar despesas 
que não sejam de pública utilidade". As despesas exigem 
impostos que vão recair sobre todos os cidadãos. "A este mal 
acresce o espantoso desperdício [ ... ] a horrível afilhadagem 
que cerca o Governo, com quem ele reparte a mãos cheias 
os dinheiros públicos". 

Cita exemplos de casos de favoritismo com escreventes e desembar. 
gadores que não exerciam suas funções. 

Dizem que o déficit não deve espantar a Câmara, à vista 
dos imensos recursos da nação. A verdade é que esses recur-
sos, mal administrados por funcionários sem escrúpulos, não 
conseguem deter o deficit que era de 2.000 contos no ano 
passado, e neste de !J. 000. Já empenhamos todos os recursos 
de alfândega para conseguir empréstimos, e não teremos mais 
o que hipotecar quando precisarmos de novo empréstimo. 
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E um crédito tão elevado, que deveria ser discutido com cuidado, 
como tantas vezes reclamara, é solicitad'o quando a Câmara está no fim 
de seus trabalhos. Para se aprovar um crédito, são necessárias duas con-
dições (das quais o Pe. Marinho se esquece de dizer qual fosse a segunda): 

"Uma que o Governo prove matematicamente o déficit 
que existe." Ora, tal não é caso, porque não concordam as 
cifras do déficit apresentadas pelo Governo e pelas duas C0-
missões encarregadas do assunto. 

Não negará entretanto o crédito porque, apesar de não convencido 
pelo ministro, 

"tenho provas do déficit, clamores do comércio". 

Refere-se aos gêneros encalhados em Minas Gerais, que só poderiam 
ser vendidos com um prejuízo de 30 a 40%. Está disposto a dar o cré-
dito, mas não sabe ainda de quanto. Neste sentido tem a apresentar um 
projeto substitutivo ao das Comissões, mas confessa-se constrangido em 
conceder um crédito a um Ministério 

"o qual eu não entendo que possa remediar os males pú-
blicos." Só a Divina Providência poderá remediar as desgra-
ças atuais, dando-nos um Ministério "composto de homens que 
pensassem como ministros aquilo que pensavam e diziam 
como legisladores. " 

Antes 

"seguia o princípio dos filósofos que dizem que nada existe 
sem razão suficiente." 

Depois de entrar na Câmara, viu que este princípio era "mentiroso", 
porque pôde observar inúmeras coisas sem razão suficiente. Exempli-
fica, com ironia, com os casos do Gabinete de 19 de setembro e de 13 
de abril. Não entende também como se organizou o atual Gabinete que 
se propunha reformar o Ato Adicional e no entanto escolheu dois mi-
nistros contrários a essa idéia [... ] 

"Eu pensava [ ... ] que a organização de um Gabinete se 
fazia por esta forma, - que se convid'ava um certo número 
de cidadãos, que discutiam os princípios vitais ela administra-
ção ele que se iam encarregar, e depois de estarem de acordo, 
ou de fazerem mútuas cessões, se organizava o Gabinete. Mas 
agora entendo que é inteiramente contrário: quer-se organi-
zar um Gabinete, e o que se faz? Pergunta-se apenas: - O 
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senhor quer ser ministro? - Se quer, o sujeito responde: Pois 
não? - Então aí está a Pasta" (risadas) . 

Vendo escolhidos para o Ministério deputados e senadores que tinham 
clamado contra os maus administradores e os maus presidentes de pro-
víncias, esperava que estes fossem imediatamente demitidos. 

"Hoje são 24 de setembro; o Ministério organizou-se no 
I.0 ", e até agora nada aconteceu. 

Continua assim perplexo quanto à questão do crédito pedido pelo 
Governo. Prefere votar a favor, para não ser responsável pela ruína do 
país, pois 

"parece que mão oculta [... J quer de propósito conduzir o 
país à sua perda . " 

Propõe a seguir uma idéia sobre como poderiam obter recursos para 
o crédito pedido. Exclui a idéia do empréstimo que seria "imensamente 
gravoso", quer levantado no país, quer no estrangeiro. Discorda tam-
bém da 

"emissão de bilhetes de curso livre ou forçado, porque qual-
quer emissão de papel difer~nte do que circula iria estabelecer 
uma diferença de papel para papel, e dar lugar a um ágio 
entre o papel que circular e os bilhetes que fossem emitidos, 
por isso mesmo que a sua amortização e pagamento não re-
pousa em maior garantia." 

Reprova também outro arbítrio proposto: 

Que se suspenda a queima de papel-moeda e que os im· 
postos para isso decretados sirvam para cobrir o déficit. 

Seria isto desviar o produto dos impostos para uma aplicação não 
prevista na lei: propõe então como solução a emissão de notas, sem 
excluir a idéia de que o Governo lance não de todas as disponibilidades, 
por exemplo: 

200 contos disponíveis no cofre dos órfãos; soma não pe-
quena deve obter da "arrematação de africanos", e outra quota 
importante proveniente da arrematação da sisalha de cobre. 
Além disso, deveria o Governo cortar a acumulação de em-
pregos, ou atrasar um pouco certos ordenados, até que me-
lhorassem as coisas, "porque um homem que tem dezoito mil 
cruzados de ministro, nove mil cruzados de senador, seis mil 
cruzados de conselheiro àe Estado, e quatro mil cruzados de 
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tenente-general, um homem que vence por ano trinta e sete 
mil cruzados poderia sofrer algum atraso (apoiados) . Mas 
para que o nosso quadro seja cm tudo feio e descomposto, são 
estes, como também me consta, que recebem pontualmente os 
seus ordenados, ao mesmo passo que as pobres viúvas pen-
sionistas do Estado talvez estejam a exaltar suspiros de fome, 
e não tenham que dar por única consolação e alimento aos 
filhos senão as tristes lágrimas que vertem (apoiados) . En. 
quanto a desdenhosa e opulenta grandeza se recreia cm opí· 
paras mesas, geme a desolada miséria, e não acha alívio à sua 
desgraçai [ ... ] Rogo ao Sr. ministro que atenda a este obje-
to como a humanidaúe reclama." 

24 de setembro de 1839, t. III, p. 293-298. 

N. &:C. 

A intervenção do Pe. Marinho foi tão sinuosa, que ao terminar, o 
presidente da Câmara se viu obrigado a interrogá-lo se falara contra ou a 
favor da proposta. Responde o Pe. Marinho: "contra; ofereço projeto 
substitutivo". O substitutivo é apresentado logo a seguir. 

59/49 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Envia emenda que é apoiada: 

"O Governo é autorizado a emitir em notas idênticas às 
que constituem o meio circulante atual uma quantia igual 
ao crédito que lhe for concedido. O produto dos impostos 
consignados para a amortização do papel-moeda continuará 
a ser indefectivelmente recolhido à Caixa de Amortização e 
queimado como determina a lei." 

Acha que através da emissão das notas, o Governo terá meios pron-
tos para concorrer com o déficit; 

"dá-se ao mercado abundância de meio circulante, que se tem 
dito que falta" [... ] 

Não se trata de encontrar solução sem inconvenientes, 
o que seria impossível, mas a que tenha menos inconvenientes. 

Repete as ponderações do Pe. Marinho, sem citá-lo, sobre os incon-
venientes do empréstimo e da emissão de bilhetes. Refere-se aos incon-
venientes da solução que propõe, emissão de notas, e os considera muito 
insignificantes. 
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O inconveniente da baixa do câmbio será momentâneo. 
e se reduzirá na medida cm que se continua a queima do 
papel-moeda. Parece contradição grave emitir notas, ao tempo 
em que se amortizam. É a objeção dos economistas, mas julgo 
que não tem força alguma: o crédito das notas c1ue circulam 
nasce do fundo destinado a amortizá-lo, quando se retiram 
da circulação para a queima. O inconveniente maior seria 
distrair esse fundo para atender ao pedido de crédito do Go-
verno: "as notas talvez percam inteiramente a confiança de 
que gozam e ninguém mais acreditará nas medidas que forem 
decretadas pela Assembléia Geral. Procura circunscrever a 
discussão no seu ponto central: emitir notas semelhantes às 
que circulam, deixando-se a amortização como está. A im-
pressão de novos bilhetes tão perfeitos que tornem impossível 
a falsificação criaria delongas, porque as chapas para tais 
bilhetes devem ser feitas fora do país, enquanto que para a 
emissão de notas, existe "no Rio de Janeiro, chapas. tórculos 
e tudo quanto é necessário." 

24 de setembro de 1839, t. III. p. 299. 

N.&C. 

Volta a este assunto na sessão'do dia seguinte (Anais, III, 306-311). 

39/50 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

[...] "E do choque das opiniões que resulta a verdade. 
Pedi a palavra para ver se fazia cócegas a alguém de fa. 
lar"[...] 

Volta a defender a idéia da emissão de notas, que segundo o minis-
tro d.a Fazenda, seria 

"abrir um buraco para tapar outro." 

No entanto o ministro 

"propõe a emissão de bilhetes do tesouro, com curso forçado." 
Tal solução é ainda pior, pois esses bilhetes vencem juros. 
"[... ] Esta circunstância e a de serem resgatados em um pra-
zo dado hão de tlar aos bilhetes um valor muito superior 
sobre o meio circulante." Diz o ministro que o Governo tem 
de remeter fundos paq. a Inglaterra e emitindo notas, esses 
fundos serão passados com prejuízo do tesouro. 
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Responde o Pe. Venâncio: 

"Suponha-se que o Governo tem de remeter fundos cm 
gêneros; qual é o inconveniente? Que estes gêneros subam 
um pouco mais no mercado? l\Jas como estas altas vêm a ser 
a favor da indüstria do país, em favor da agricultura, o pe-
queno prejuízo que o tesouro pode ter reverte cm benefício 
do país, em benefício da indústria, em benefício daqueles 
que contribuem para as necessidades públicas. Ora, o que 
pretende o Governo emitindo bilhetes? Pretende obter algum 
valor que há de consumir improdutivamente; ao mesmo tem-
po que, emitindo notas, estas notas produzem." 

Volta a insistir nas idéias pelas quais rejeita a solução <lo empréstimo 
interno - porque 

"não convém num pah novo retirar capitais que não su-
perabundam", nem externo, que são lentos e acarretam enor-
mes prejuízos. Os defensores de outras solução recorreram a 
paradoxos, afirmando que a "Inglaterra linha prosperado 
por meio de empréstimo e que a indústria de um país ganha, 
onerando-se ele de dívidas". Também poderia recorrer a pa-
radoxo-; dizendo que um país prospera com as revoluções 
ensangüentadas, com a guerra civil, como foi o caso cm Per. 
nambuco, depois da revolução de 1817, e na França depois 
de sua revolução. 

Recusa os exemplos aduzidos pelo mm1stro lembrando que os Esta-
dos Unidos este ano emitiram 20 milhões de dólares e que a Inglaterra 
aumentou seus empréstimos: 

"Nos Estados Unidos a economia é restrita, as terras, em 
vez de esbanjar-se, são um fundo de riqueza para o país; 
quando se pede aí um crédito não se compram quintas e fa. 
zenclas e na Inglaterra para se fazer face a essa enorme dívida 
o povo geme oprimido de impostos." 

Censura o ministro por querer apadrinhar sua proposta com a ne· 
cessidade de estabelecer a ordem: 

"Nunca da desordem financeira pode nascer a ordem po. 
lítica: a ordem do Império há de nascer da sua prosperidade, 
da difusão das luzes, etc." 

"Observa ainda que para se obter um crédito de confiança era mis-
ter que o governo fizesse por merecer essa confiança [ ... ]" Refere-se a 
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gastos inúteis no orçamento, como os votados para engajar 3. 000 estran-
geiros. Não votará nem pelo máximo nem pelo mínimo, mas pelo termo 
médio, de vez que um membro da Comissão que é também do Tesouro 
dá menos do que o Governo pede. 

25 d'e setembro de 1839, t. III, p. 311-312, 
N.&C. 

O Pe. Venâncio estava provocando "cócegas" no deputado Viana. 
membro do Tesouro que propusera um crédito de 6. 900 contos, quando 
o Governo pedira 9. 000. Como os membros do Tesouro estão dispostos 
a dar sempre mais ao Governo, conclui que mesmo os 6. 900 são excessi-
vos. Daí votar por um crédito de 5.600 contos, acima do mínimo pro-
posto por outros deputados. O deputado Viana vê no raciocínio do 
Pe. Venâncio uma insinuação d'e falta de caráter. Repele a crítica e 
procura logo mostrar o fundamento de seus cálculos do déficit. O mi-
nistro da Fazenda continuava a ser Alves Branco. 

39/51 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discussão da proposta do Governo que declara em vigor por mais 
um ano os decretos de 9 de outubro de 1837 e 12 do mesmo ano e mês 
com as emendas apoiadas. 

Pronuncia-se contra a suspensão de garantias no Maranhão. A Cons-
tituição diz que, em caso de rebelião, podem-se suspender algumas for-
malidades que garantem a liberdade individual do cidadão. Não acre-
dita porém que se trate de uma verdadeira rebelião o que está sucedendo 
naquela província e sim de uma mera sedição. Além disso, outro motivo 
de seu voto contra é o fato de que a suspensão de garantias vai atar as 
mãos da província a uma só autoridade. 

O orador diz ainda que não sabe por que se hão de proibir as socie-
dades públicas e secretas no Pará, quando o presidente diz que a pro-
víncia se acha pacificada. Se nfio vota para que se proíbam as sociedades 
secretas muito menos votará p<ira que se proíbam as públicas, pois umai 
tal medida pode fazer até com que não se possam reunir 4 amigos para 
tomarem chá [... ] Cita seu próprio exemplo, quando em 1825 fora 
perseguido por freqüentar clubes em Pernambuco, apesar de não ter es-
tado ali naquela época, mas arranjaram 4 testemunhas que juraram tê-lo 
visto naqueles clubes. Na sua opinião, a lei da Assembléia Constituinte, 
contra as sociedades secretas, não atingia a Maçonaria, porque as socie-
dades maçônicas, 

"~e compunham de uns poucos homens, que, não tendo que 
fazer, reuniam-se para entreter as noites." 

5 de outubro de 1839, t. III, p. 459, 
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N. &C. 

No Maranhão, em 1838, eclodira o movimento chamado "Balaiada". 
juízo privilegiado para responder pelos crimes de responsabi· 

rivalidade entre os bem-te-vis e os cabanos, e principalmente social. O 
Maranhão era a província de maior contingente de mão-de-obra escrava 
e a ele não chegaram os benefícios político-econômico-sociais cfa Inde-
pendência. 

Daí a revolta, que se estendeu até 1840, quando o decreto imperial 
de 22 de agosto concedeu anistia aos revoltosos. 

O Pe. Venâncio interpela o ministro da Justiça, Francisco Ramiro  
de Assis Coelho: "l - se no Maranhão existia uma verdadeira rebelião  
que justificasse a suspensão de garantias; 2 - se não bastava pôr em  
cerco a cidade de Caxias e obrar conforme às leis militares." Foi nessa  
luta no Maranhão, que se notabilizou o futuro duque de Caxias, cujo  
título, aliás, deriva exatamente da tomada de Caxias, no Maranhão.  

SESSÃO DE 1840 

40/l CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Discorda da opinião dos deputados que arguíam de anticonstitu-
cionais as emendas do Senado, aumentando para 2:000$000 a côngrua de 
D. Tomás de Noronha e para 2:400$000 a do bispo de Anemúria. 

Se o Senado não pode alterar as despesas do orçamento, 
por que a Constituição exige que a lei do orçamento vá ao 
Senado? Só a Câmara pode criar novos impostos, mas um 
aumento numa côngrua não é um imposto. 

Referindo-se logo ao aumento das côngruas, lastima a infelicidade 
da classe eclesiástica: 

" [ ... ] Infeliz classe! Parece que se conspira contra ela! 
Eu tenho visto, Sr. Presidente, nesta Câmara, quando se trata 
das prerrogativas ou dos interesses das outras classes, uma 
disposição geral, um desejo quase unânime de lhes dar impor-
tância; mas quando se trata dos interesses eclesiásticos, a indi-
ferença, pelo menos é o que aparece neste recinto" (movi-
mento de desaprovação). [... ] "Ora, que grande quantia 
é a de 2:000$000 para se fazer tanta bulha, para se julgar que 
com este pequeno aumento a nau do Estado vai naufragar 
na bancarrota? Nós vemos que qualquer empregado da re-
partição da Fazenda e de outras tem 1 :400$000, l :600$000 e 



2:000$000, entretanto não se traz a bancarrota como argu-
mento. Mas para um prelado acha-se muito, e c.:onsidera·se 
isso um grande favor." 

Repele enfim a insinuação feita contra D. Tomás de Noronha de 
que saíra do Brasil por não querer jurar a Independência sem licença 
de el-rei de Portugal. 

13 de abril de 1840, t. 1, p. 30. 

N.8cC. 

D. Tomás de Noronha resignara a mitra de Pernambuco em agosto 
de 1829. D. Tomás de Noronha e Brito, dominicano, bispo de Cochim, 
na índia, fora apresentado por D. Pedro I a 14. de maio de 1823. Go-
vernara o bispado de Pernambuco como vigário capitular. Confirmado 
pelo Papa Leão XII em maio de 1828, foi mais tarde diretor da Facul-
dade de Direito. 

40/2 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Defende-se da acusação de ter censurado o Corpo Legislativo de 
"falta de religião" e de ter atacado as intenções dos deputados que se 
opuseram à emenda do Senadc;> aumentando a côngrua dos dois pre. 
lados: 

"Eu disse, e ainda digo, que quando se trata das outras 
classes aparece uma adesão a favor delas; mas quando se 
trata da classe eclesiástica, talvez porque seus advogados são 
os mesmos eclesiásticos, tem aparecido quase sempre indife-
rença e frieza . " 

Refuta com dados a afirm~ção do nobre deputado por Minas que 
afirmara ter a Câmara tratado com muita consideração a classe sacer-
dotal, aumentando-lhe os ordenados: 

"Um p;í.roco, por exemplo, que na sua repartição não 
está em menor categoria que um juiz de direito, tem uma 
côngrua de 300$, e alguns de 200$, e o juiz de direito o 
menos que tem é 1:200$; um desembargador, que na sua re-
partição não está em maior categoria que um bispo, tem 
2:800$, e um bispo tem 2:400$, e à proporção destes vere-
mos muitos empregados eclesiásticos muito abaixo dos empre-
gados de outras classes" 

argumenta enfim que não é só com dinheiro que se dá consideração à 
classe. 
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Ora, enquanto os juízes de direito, por exemplo, têm um 
juízo privilegiado para responder pelos crimes de responsabi-
lidade, "um bispo que é um príncipe da Igreja, vai responder 
perante os tribunais do povo." 

13 de abril de 1840, t. I, p. 31. 
N.&C. 

Sua intervenção anterior levantara enérgicos protestos de Andrada 
Machado e de Carneiro Leão. É a eles que o Pe. Alencar responde. Sua 
afirmação final sobre a condição dos bispos de não terem um foro pri-
vilegiado é contraditada categoricamente por Nunes Machado. As emen-
das do Senado foram rejeitadas (Anais, I, 32). A lei 609, de 18 d'e agosto 
de 1851, mandou que os bispos, em causas não puramente espirituais, 
fossem julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Opõe-se a todas as emendas vindas do Senado. 

A lei do orçamento se elabora à base de uma indagação 
sobre o equilíbrio entre receita e despesa. Se a receita é 
maior, a Câmara alivia os contribuintes: caso contrário, cabe 
à Câmara decretar os impostos necessários para cobrir o 
déficit. Entretanto, o Senado pode fazer alterações na lei, 
aumentando as despesas, mas não pode decretar mais impos. 
tos, porque isto é prerrogativa da Câmara. Se a Câmara porém 
aprovar as despesas aumentadas pelo Senado, já não poderá 
mais votar outros impostos "porque a Câmara nada pode 
acrescentar à lei além do que contêm as emendas do Sena-
do [... ] e assim teremos uma despesa muito maior do que a 
receita". Por este motivo, o orçamento entre nós é uma ver-
dadeira nulidade, dando origem ao sistema do crédito soli-
citado sempre pelos ministros para cobrir os défirits de sua 
Pasta. Assim, entre nós, cada ministro gasta o que quer. A 
lei, por exemplo, prevê receitas para 30 desembaq;adores e 
vem um ministro benigno e eleva o seu número a 50 ou 60. 
Donde tirar o dinheiro para pagá-los? "Isto acontece porque 
a lei ào orçamento não é entre nós, como nos países consti-
tucionais, a regra, o tema de todos os agentes do poder; isto 
acontece porque não se atende às conveniências públicas; isto 
acontece porque a lei da responsabilidade entre nós é nada, é 
um mero fantasma e os ministros podem fazer o que quise-
rem; estão tranqüilos, porque, quando muito, só poderão ser 
incomodados, se é que com isso se incomodam, com algumas 
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palavras que se lhes dirige na Câmara das quais alguns até 
se riem, porque a ação é sempre mais poderosa do que a 
palavra." 

Continuará lutando para 

"ver se o país acorda do letargo em que jaz [ ... )" 

E conclui: 

[... ] "Dizem q uc a esperança é a última coisa que morre 
no coração do homem, e que aquele que tudo tem perdido, 
se perde a esperança, é o mais infeliz dos homens. Se assim 
é, eu sou o ente o mais desgraçado, porque não me resta es-
perança alguma de que este Governo, ou outro que venha 
debaixo das mesmas influências, possa fazer a felicidade do 
país." 

13 de abril de 1840, t. I, p. 37-38. 
N. 8cC. 

Em discussão a emenda do Senado, aumentando a verba para a Casa 
de Correção. A emenda é rejeitada por grande maioria (Anais, I, 42). 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Uma prática adotada nas legislaturas precedentes não passa por isso 
apenas a constituir uma norma e muito menos um direito. Cita em 
exemplo o caso da Inglaterra onde a Câmara dos Lordes alterava as cifras 
do orçamento contra o parecer da Câmara dos Comuns. Foi só em 1660, 
sob Carlos II, que esta Câmara começou a protestar contra esse abuso 
e acabou vencendo, de modo que hoje a Câmara dos Lordes não pode 
alterar as despesas votadas pela Câmara dos Comuns. Não está em jogo 
uma questão fútil de rivalidade entre Poderes mas um direito da Câ-
mara temporária 

"que é um depósito sagrado que devemos transnutrr intacto 
aos nossos sucessores". O Senado tem outras que sabemos res-
peitar. Está em jogo um princípio do sistema constitucional 
representativo; a qualquer acréscimo de despesa deve corres-
ponder um aumento de impostos; assim "não pode aumentar 
as despesas aquele que não pode iniciar os meios para as 
suprir." 

Refuta as objeções levantadas contra este princípio. 

A primeira foi levantada por um nobre deputado segun-
do o qual "à Assembléia Geral pertence marcar as despesas 
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do Estado" portanto o Senado que faz parte da Assembléia 
Geral, pode emendar o orçamento para mais. 

Responde admitindo a premissa. mas negando a conclusão: 

O Senado polfe aprovar ou rejeitar "in totum" o orça-
mento, bem como pode introduzir nele alterações em tudo 
aquilo que não aumentar as de~pesas. 

A segunda objeção viera do próprio ministro, para o qual assim o 
Senado seria privado de muitas de suas atribuições. 

"Isto é sofisma, Senhores". O Senado não pode alterar 
as despesas, mas "pode formar um projeto criando um cargo 
público". Se a Câmara aprova tal projeto, ela mesma pro-
verá as receitas necessárias para fazer face a esta despesa. 
Assim, são respeitadas as regalias das duas Câmaras. 

Mostra-se escandalizado com a afirmação de outro deputado que dis-
sera. tratando das emendas do Senado 

"que lhe dava tão pouca importância que até votaria contra 
elas." 

Começa a crer que, por traz destas emendas e de suas discussões, 
esconde-se uma manobra política do Governo visando à não conclusão 
do orçamento e exigindo assim uma convocação extraordinária; assim. 

"o Governo favorece um plano já hoje muito manifesto, de 
desacreditar o Legislativo." 

Acusando o Governo não se refere só a esta 

"administração moribunda, que nunca acreditei que tivesse 
o sangue necessário para viver; falo dos governos que se têm 
sucedido desde 19 de setembro" 

e aos quais sempre se opôs e continuará a se opor votando sempre pela 

"mais severa e rigorosa economia", 

sem nenhuma esperança de mudança na política do Governo. 

14 de abril de 1840, t. I, p. 45-46. 
N.&:C. 

O ministro que ataca em sua intervenção era Francisco Ramiro de 
Assis Coelho, ministro da Justiça, que aliás não estava presente à sessão. 
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O Gabinete que assumira a 19 de setembro de 1837 compunha-se <los 
seguintes ministros: ministro do Império: Bernardo Pereira de Vascon-
celos (como ministro interino) ; ministro dos Estrangeiros: Antônio Pe· 
regrino Maciel Monteiro; ministro da Justiça: Bernardo Pereira de Vas. 
concelos; ministro da I'<tzcnda: Miguel Calmou Du Pin e Almeida; mi· 
nistro da Guerra: Sebastião do Rego Barros; ministro da Marinha: Joa-
quim José Rodrigues Torres. O Gabinete atual compunha-se dos seguin-
tes ministros: Império: Caetano Maria Lopes Gama, visconde de Maran-
guape; Justiça: Francisco Ramiro cfe Assis Coelho; Fazenda: Manuel 
Alves Branco, 2.0 .visconde ele Caravelas; Guerra: João Vieira de Car. 
valho, marquês de Lajes; Marinha: Jacinto Roque de Sena Pereira. 

40/5 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Declara-se oposicionista, o que não impede porém de defender o mi-
nistro mal compreendido por alguns deputados. O ministro não dissera 
que todas as emendas eram inúteis. Referia-se especialmente à consig-
nação de 2.000$000 para a obra da Casa de Correção, que não fora apre. 
sentada por nenhum ministro e que, por isso, não a considerava uma 
questão que empenhasse o Gabinete. Manifesta a seguir sua estranheza 
quanto à atitude de certos deputados que apoiaram o Gabinete de 19 
de setembro e que se opõem ao atual, quando a política de ambos é 
idêntica, e dá exemplo: 

"Esses deputados que apoiaram o Gabinete de 19 de se-
tembro quando pedia vultosas verbas para as rebeliões do Rio 
Grande do Sul e da Bahia, negam ao atual Gabinete verbas 
menores para a rebel~ão do Rio Grande do Sul que continua 
e para a rebelião do Maranhão. Eu quisera que os nobres 
deputados fossem mais francos, que falassem com toda a inge-
nuidade" [... J "Demais [... J é o 3.0 ano da legislatura; é 
necessário ganhar-se terreno contra o Gabinete que não 
agrada" [...J 

I 4 de abril ele 1840, t. I. p. 52-53. 

N.&C. 

O deputado Rodrigues Torres sentiu-se atingido pelas observações 
do Pe. Alencar e respondeu-lhe logo revidando com energia a acusação 
de falta de franqueza. 

A Casa de Correção, desde 1837, já funcionava parcialmente. Rece-
beu o lucro de várias loterias. ~m 1840 foi levantado o I.º andar (146) • 

(146) AMARO CAVALCANTI: Notfria Históricn do Mi11istério da justiça e Ne. 
gócios Interiores. Rio, 1898. 
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40/6 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Ninguém deve suportar em silêncio um insulto. Pode-se 
sofrer uma injustiça ele bom grado. Mas um insulto ninguém 
suporta. Deve ser repelido com dignidade não só de indiví-
duo para indivíduo, mas por uma nação contra outra. 

Votou contra o imposto, não porque fosse contrário ao tratado, mas 
porque o imposto era insuficiente para atingir o fim que com ele se 
propunha a Câmara. Concorda assim com a emenda do Senado que 
suprimiu esse imposto, para o que, na sua opinião, o Senado tem com-
petência. 

Na Inglaterra, a Câmara dos Lordes não pode alterar <J 

orçamento, porque os lordes ali não são contribuintes. No 
Brasil, os senadores são contribuintes, portanto não existe 
aqui a mesma razão que existe lá para vetar aos senadores 
alterar o orçamento. Nossa Constituição é cópia da inglesa, 
e "contém certas cousas que eram peculiares à Inglaterra que 
não podem ter aplicação entre nós". De mais a mais, o Se-
nado com sua emenda não fez mais que suprimir um imposto 
que já existia. De resto a questão está prejudicada, de vez 
que o próprio Ministério já declarou ao governo inglês que 
considera nulo o artigo da lei que criou aquele imposto, por 
ser contrário ao tratado com a Inglaterra. Seria necessário, 
pois, antes mudar o Ministério. Entretanto, a questão prin-
cipal não é a emenda do Senado, mas o insulto: "O ministro 
inglês na nota que dirigiu ao Governo do Brasil diz que a 
Assembléia Geral quis encobrir a incapacidade dos brasilei-
ros para a vida comercial. Ora, eu creio que é preciso con-
fessar que sofrer isto é fechar os olhos quando se ataca a 
dignidade da n:ição (apoiados) ; é dar a entender que a 
Assembléia Geral não representa o país, porque se não res. 
sente das ofensas que se lhe fazem." 

15 de abril de 1840, t. I, p. 63-61. 

N.&:C. 

A emenda do Senado suprimia o imposto que a Câmara criara no 
ano anterior sobre todas as casas comerciais que empregavam mais de 
um caixeiro estrangeiro. Como o nota o Pe. Venâncio em sua inter-
venção, muitas casas comerciais se recusavam a contratar caixeiros bra-
sileiros que a Guarda Nacional chamava todos os dias. O imposto fora 
criado na esperança de que as casas comerciais preferissem contratar 
brasileiros mesmo nestas condições a pagar o imposto. O cônsul inglês 
no Rio protestara contra o imposto e mandara nota às casas inglesas 
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40/7 

para que se recusassem a pagar o imposto afirmando que este era contra 
o tratado de nação mais favorecida que o Brasil tinha com a Inglaterra. 
O Pe. Venâncio na época votara contra o imposto, porque o achava 
incapaz de obter o fim visado; não porque fosse contra o tratado, de 
vez que valia mesmo para as casas comerciais brasileiras. O Governo 
brasileiro pedira explicações ao governo britânico sobre a nota de seu 
cônsul no Rio, e o ministro inglês das Relações Exteriores, Henry John 
Temple Palmerston respondera que, com aquele imposto, a Assembléia 
Geral queria encobrir a incapacidade dos brasileiros para a vicfa comer-
cial. Por isso, na sua intervenção, o Pe. Venâncio sugere que a Ingla-
terra, se queria igualdade, que pusesse seus caixeiros na Guarda Na-
cional. A Inglaterra esforçava-se por prorrogar o Tratado de Comércio 
de 1826, que substituíra o de 1810 e lhe dava indisputáveis privilégios 
no comércio do Brasil. Este porém ansiava pela volta ao regime de con-
corrência. Declarou findo o prazo do Tratado em 1842. Em 1844, as 
Tabelas Alves Branco, futuro 2.0 visconde de Caravelas, então ministro 
da Fazenda, iniciavam a proteção tarifária, que permitiria o começo da 
indústria nacional (147) . A emenda será aprovada na sessão de 30 de 
abril de 1840 (Anais, I, El9). 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Manifesta sua admiração, ver'1do que muitos deputados que se dizem 
contra o Ministério sustentam o pensamento ministerial. Discorda com 
vigor dos que afirmaram poder o Senado suspender o imposto criado 
pela Câmara. Invectiva com veemência o Ministério que não reagiu 
com dignidade à nota do Gover110 britânico, do mesmo modo que não 
reagiu na questão do bispo eleito do Rio de Janeiro: 

"Infelizmente o Brasil só tem tido administrações que o 
aviltam perante as na,ções estrangeiras e que não cuidam da 
sua prosperidade interna". Um deputado propunha aceitar 
a emenda do Senado abolindo o imposto, para não oferecer 
à Inglaterra o pretexto de fazer conosco o que está fazendo 
com Portugal. 

Responde com a fábula do lobo e do cordeiro: 

"Quando o forte quer oprimir o fraco, sempre acha pre-
textos." Devemos não dar pretextos, mas principalmente de· 
vemos "não recuar por nenhuma consideração mesquinha e 

(147) J. M. PEREIRA DA SILVA: Ir1glaterra e o Brasil. Tráfico de Escravos. 
Rio, 1845. 
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sustentar a dignidade nacional até o último extremo; aca-
bemos, mas acabe o Brasil com os brasileiros (apoiados) " 
[ ... ] São manifestos os insultos que diariamente sofremos, 
como a apreensão de nossos barcos debaixo da artilharia de 
nossas fortalezas. Entretanto [ ... ] "esse Governo que tem 
levado a sua audácia a ponto de querer dominar as opiniões 
dos deputados livres e independentes, somente não tem cora-
gem para com o estrangeiro! Curva-se diante dele; e estou 
vendo que assim como nos vêm cosidas as ervilhas de Colin e 
as sardinhas de Nantes, nos virão as leis para nos governar. 
Voto contra semelhante emenda por anticonstitucional, injus-
ta e indecorosa." 

15 de abril de 1840, t. l, p. 64-65. 
N. &C. 

Ainda em discussão o assunto da intervenção anterior. 
O Pe. Marinho diverge da opinião do Pe. Venâncio sobre a compe-

tência do Senado em matéria de impostos. A referência ao bispo eleito 
do Rio Janeiro prende-se à indicação, pela Regência, do Pe. Antônio 
Maria de Moura, não aceito pela Santa Sé, o que deu origem a uma 
grave crise. 

É sabido que o século XIX assistiu à grande expansão do impe-
rialismo britânico, que acabou dominando totalmente a nação portugue-
sa, e mais tarde também o Brasil, apesar de toda a eloqüência de nossos 
deputados como o Pe. Marinho, e só vindo a declinar para deixar-se 
revezar pela ação imperialista norte-americana. 

A emenda do Senado foi rejeitada (Anais, 1, 68). 

40/8 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra o artigo. 

O tratado só obrigava o Brasil a indenizar bens móveis 
ou de raiz, mas não "a indenizar os empregos que cada um 
largou porque quis". Tal obrigação não consta do tratado 
mas de uma nota reversa! de 20 de outubro de 1836. "Mas, 
eu não sei a razão por que essa nota há de fazer parte do 
tratado por uma sanção especial do Governo, sendo ela, para 
assim dizer, um privilégio, que reputo odioso para o Brasil. 
dado a uma nação estrangeira" . 

Discorda também da cláusula de pagamento em moeda forte: 
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"Não sei a razão por que o Governo há de pagar àqueles 
que quiseram deixar o país, não na moeda corrente, mas es-
pecialmente em moeda de ouro e prata!" 

22 de abril de 1840, t. I, p. 75. 
N.&C. 

Discussão da resolução de 26 de setembro de 1838, dando ao Go. 
vemo mil contos para pagamentos de reclamações de súditos brasileiros 
e portugueses. A indenização dos portugueses no Brasil consta d'os ar-
tigos 6.0 e 7.0 do tratado de 29 de agosto de 1825, que diziam: "Toda 
a propriedade de bens de raiz ou móveis e ações, seqüestrados ou con-
fiscados, pertencentes aos súditos de ambos os soberanos do Brasil e de 
Portugal, serão restituídos, assim como os seus rendimentos passados, 
deduzidas as despesas da administração, ou seus proprietários indeni-
zados reciprocamente pela maneira declarada no art. 8.0". "Todas as 
embarcações e cargas apresadas, pertencentes aos súditos de ambos os 
soberanos, serão semelhantemente restituídas, ou seus proprietários inde-
nizados." Pelo art. 8.0 , foi estabelecida uma Comissão de portugueses 
e brasileiros em número igual para examinar a matéria dos artigos 6.0 

e 7.º (Hª). 
As indenizações pretendidas pelo representante do rei de Portugal, 

pelos empregos de portugueses, foram remetidas ao exame da dita Co-
missão, que realmente funcion01'1 por alguns anos. O Pe. Venâncio tinha 
de fato razão (149) • · 

O Pe. Venâncio, era vice-presidente da Câmara, e nesta sessão, por 
ausência do presidente, assumira a presidência. Deixou a cadeira da 
presidência, para poder interferir no debate. 

40/9 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

A questão já está decidida pela Constituição, no seu art. 90, o qual 

"exclui a possibilidade de que cidadãos de uma freguesia que 
indubitavelmente pertence a uma província, possam perten· 
cer a outra província, sob pena de se dar um absurdo na 
Constituição" [ ... ] Ora, foi a Assembléia Geral que elevou 
a freguesia do Rio Pardo, com tod'as as capelas que a com-
punham, e o fez a pedido do Conselho Geral de Minas. "Por 
conseqüência [ ... ] as capelas de que se trata pertencem indu-

(148) Coleção de Leis de 1826 - Rio, 1880, p. 22. 
(149) Arquivo Diplomático da Independência - Vol. VI - Portugal. Rio, 1925, 

p. 133. 
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bitavelmentc à Província de Minas Gerais". Cabe aos no-
bres deputados da Bahia o ônus da prova cm qu:: se baseiam 
para declarar que aquelas duas capelas pertencem ;\ Bahia. 
"O que devemos atender é a comoditlade dos brasileiros [ ... ] 
Se é mais conveniente que os súditos destas capelas perten-
çam à Província da Bahia, declare-o a Assembléia Geral [ ... ] 
Minas está muito contente com os habitantes que tem, com 
os seus limites e não me parece conveniente que façamos 
alterações sem nenhuma necessidade". 

23 de abril de 1810, t. 1, p. 83-81 _ 
N.&C. 

Estava em discussão a resolução de 23 de agosto de 1838: "O termo 
do Rio Pardo da Província de Minas Gerais não compreende as capelas 
de Sto. Antônio da Barra e ela Conquista, sitas na Província da Bahia, 
não obstante o art. 4.0 da resolução de 13 de outubro de 1833, e quais-
quer disposições". Tratava-se das capelas de Santo Antônio da Barra 
e da Conquista, ambas situadas na Província da Bahia, mas pertencente~ 
à freguesia do Rio Pardo situada na Província de Minas. O Pe. Mari· 
nho confunde uma questão de direito e uma questão <le fato. Do ponto 
de vista do direito constitucional, ninguém duvidava que os súditos de 
uma província não podiam votar em outra província, conl'ormc os ar. 
tigos 90 e 91 da Constituição. Mas o que estava cm jogo era uma ques-
tão de fato: a que província pertenciam as duas capelas. Vota-se pelo 
adiamento da questão, esperando-se maiores esclarecimentos elas respec-
tivas Assembléias provinciais b2m como dos limites da juriscliçfío ecJc. 
siástica das duas dioceses, Salvador e Mariana. Minas era ele frito a mai~ 
populosa província do Império. Note-se que ho_je Santo Antônio da 
Barra e Conquista são dioceses independentes, sufragâneas da arquidio· 
cese ele Salvador. 

40/10 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Elogia o ministro pela sua decisão de informar a nação sobre todos 
os atos de sua repartição, e aproveitando essa boa disposição do Minis-
tério, interpela o ministro da Justiça 

"sobre qual a urgência que o moveu a abrir as portas dà 
Relação para empregar nela tantos desembargadores"; 

interpela o ministro da Guerra: 

"Por que razão alargou tanto o quadro em que devia 
manobrar o nosso Exército". 
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"Ora prosseguiremos nós l · .. J ne~te caminho llue neces-
sariamente nos conduzirá ao abismo," Nas circunstância:; 
atuais, só po<lcrcmoo admitir as despesas in<lispensúveis. No 
entanto ainda se fazem despesas inúteis, como por exemplo, 
com adidos e agentes consulares que não têm nenhuma uti-
lidade: "Um ou outro que tem grande proteção quer ir es· 
tudar à Europa, e pede para ser adido: mas para isto have-
mos de consignar dinheiro, e onerar a nação já tão imen-
samente sobrecarregada? É para isso que havemos de abrir 
ainda mais o abismo dos créditos suplementares?" 

Interpela o ministro da Fazenda sobre o crédito suplementar que 
pretende solicitar, e ouvindo que será de 6. 000 contos, continmt: 

"6. 000 contos o ano passado, 6. 000 contos para este ano 
e para o ano, Deus sabe quanto será [... ]" 

Ouve falar em próxima dissolução do Ministério, o quc considera 
um mal, porque não tem sentido discutir a lei do orçamento sem Minis-
tério. Vota contra a emenda, por não necessária 

"para sustentar a dignidade de nossa representação exter-
na[... ] basta que os Srs. ministros não nomeiem adidos e 
cônsules que vão estudar à Europa à custa do Brasil já tão 
endividado e empobrecido." 

21 de abril de 18'10, t. 1, p. 110-112. 
N. &C. 

Estava em discussão a emenda do Senado que aumentara a consig-
nação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, cujo ministro, Lopes 
Gama, está presente à sessão. A França resolvera evacuar a região ocupa-
da à margem direita do Oiapaque. Não há dúvida que em seu estilo 
retórico, o Pe. Marinho levanta por vezes temas de impressionante 
atualidade, como os relativos às pressões exercidas sobre a oposição 
parlamentar. 

A zona em litígio entre a França e o Brasil fora neutralizada e 
evacuada pela França que a ocupara. A questão só veio a ser solucio-
nada na República, defendido o Brasil pelo barão do Rio Branco. 

40/ll VENÃNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra todas as emendas propondo aumento de despesas: 

"Todos os anos se pedem empréstimos, todos os anos há 
uma emissão de apólices e já em um houve emissão de notas. 
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Não desejando aumentar a dívida pública, voto contra todo 
aumento de despesa [ ... ]" 

Pretendem defender a emenda cm discussão, com o argumento de que 
o serviço diplomático sofreria se a emenda cair. Fora levado mesmo a 
propor a supressão do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

"porque olhando para os fatos vi que a nossa diplomacia de 
muito pouco ou de nada tem servido." 

Cita o exemplo da decisão de Serra Leoa, e no caso do Oiapoque, 

a evacuação das tropas francesas não foi devida à diplomacia 
brasileira. Afirma-se que o Brasil deve imitar a prática das 
nações civilizadas: "Creio que o nobre ministro não quererá 
que em muitas coisas se imite a prática das nações civilizadas; 
eu espero que em algumas discussões os representantes do 
Brasil não imitem os exemplos da velha Inglaterra e da 
França." 

Traz enfim um documento para provar que a Casa de Correção 
não precisava do aumento de verba proposto: 

Foram entregues .ªº inspetor geral das obras públicas 
20 africanos livres, lalfinos, aprendizes de pedreiro, carpin-
teiro, canteiro, que existiam na Casa de Correção." 

25 de abril de 1840, t. I, p. 116-117. 
N.&:C. 

O Pe. Venâncio corrobora q>m energia a intervenção que acabara 
de fazer Ribeiro de Andrada, o qual terminara suas palavras com "os 
olhos lavados em lágrimas", ante a orgia de despesas a que assistia. 
Na sessão de 27 de abril, a emenda é aprovada por 51 votos contra 35. 
A convenção de Serra Leoa referia-se à apreensão de navios, que a Ingla-
terra continuou tranqüilamente ~ fazer. 

Em Serra Leoa (África) funcionava um tribunal misto angl0-
brasileiro, que julgava o contrabando de escravos. Em 22 de junho de 
1839 o conselheiro Cândido Batista de Oliveira, ministro de Estrangei-
ros, propôs novo acordo repressivo mais eficaz. 

40/12 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota a favor da emenda do Senado suprimindo o imposto, não por-
que julgou o imposto contra o tratado, mas porque o julga inútil. 
Refere-se a seguir longamente à 1ei da Regência pela qual esta não tem 



competência para dissolver a Câmara. Partindo deste princípio, o mi-
nistro da Fazenda afirmara que a Câmara não era de confiança nacio-
nal, afirmando ao mesmo tempo que ele, ministro, gozava desta confian~·a. 
Contesta com vigor as <Lluas afirmações. Se a Regência tivesse o poder 
de dissolver a Câmara, exatamente por isso o Brasil haveria de ter uma 
Câmara que não representaria o voto da maioria da nação. E cita exem-
plos de todas as pressões que o go,·erno exerce a fim de influenciar o 
eleitorado a seu favor, e 

"empregar sem cometlimento totlos os meios fortes e iníquos 
para arredar das eleições os candidatos que não são do Go-
verno." "Se nestas circunstâncias o Governo pudesse dissol-
ver a Câmara dos Deputados, o recurso que restava era uma 
revolução para chamar o Governo ao seu dever pela força, 
já que não era possível fazê-lo pela razão. 1\'ão tem o Go-
verno à sua disposição já bastantes meios para formar clien-
tela? Se ele tivesse o direito de dissolver a Câmara dos Depu-
tados, o resulta:do seria virem para a Câmara máquinas 
pensantes, que Carlos XII governasse com suas botas, em 
lugar de representantes ind~pendentes." 

30 de abril de 1810. t. I, p. 198-199. 

N.&C. 

Tratava-se da emenda do Senado suprimindo o imposto sobre as 
casas comerciais que tinham mais de um caixeiro estrangeiro. A emenda 
foi aprovada por 53 votos contra 27. O teste da confiança nacional era 
a eleição. Por isso, o ministro afirmara que só uma eleição poderia 
provar a confiança nacional na Câmara. O Pe. Venâncio rebate a idéia, 
notando que o ministro Alves Branco, como senador vi.talício, não tinha 
nenhum direito cfe afirmar que gozava da confiança da nação. Parece 
que a discussão começara a acender a chama do velho rcvolucion;íriol 

40/13 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Receia que o projeto concedendo terras aos colonos nas proximidades 
das cidades e vilas haveria de gerar conflitos de jurisdição 

"entre as autorid~des geral e provincial por isso que o Go· 
verno na Corte não pode ter conhecimento exato elo~ terrenos 
devolutos que se podem conceder." 

Receia além disto que, pela maneira por que o projeto está redi-
gido, dúvicbs se suscitem entre os antigos posseiros e °' que ohti\'crcm 



terreno, por isso que muitas sesmarias ainda não estão demarcadas. Julga 
que o projeto, longe de preencher as vistas da ilustre Comissão, vai 
causar grande confusão, e por isso indica que seja ele remetido à C0-
missão de Estatística [ ... ] 

7 de maio de 1840, t. I, p. 214. 
N.&C. 

Tratava-se do projeto 119, de 1838 sobre colonização, apresentado 
pela Comissão de Comércio, Indústria e Artes. O Pe. Resende volta 
sobre o assunto, apenas terminada a leitura da proposta do orçamento. 
Concorda com a Comissão quanto à urgência da colonização, mas julga 
que o projeto não irá promovê-la. Primeiro porque não declara onde 
existem as terras a serem distribuídas aos colonos. Segundo porque pre-
tende estabelecê-los na proximidade das cidades e vilas. "É sabido que 
tais colônias não podem prosperar sendo colocadas nessa proximidade: 
exemplo do que acontece com a colônia estabelecida no Recife, a qual 
acha mais vantagem em comprar e vender na cidade, e destruir as matas 
para carvão, do que em ocupar-se nos trabalhos agrários" (Anais, I, 218). 

Como se vê, já então se reconhecia o direito dos posseiros às terras 
devolutas. 

40/14 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Opõe-se à emenda porque 

"se ela passasse, seria melhor que a Assembléia Geral fosse 
mais franc:a, e dissesse: - Ficam derrogadas todas as leis do 
orçamento, e o Governo autorizado para receber os dinheiros 
públicos e gastá-los como quiser." 

Com efeito, a emenda autoriza o Governo a transferir crédito de 
um Ministério para outro e mesmo ampliar os créditos no intervalo das 
sessões legislativas. O orçamento torna-se uma ilusão. Destrói-se a prin-
cipal garantia do sistema constitucional que atribui ao Legislativo a com-
petência para a tomada de contas do Governo. 

Seria melhor que se fechasse a Assembléia, "resultando 
daí a vantagem de concedermos ao governo mais esses 400 
contos despendidos com os nossos subsídios". Estão dando à 
emenda o sentido de um voto de confiança. "Não quero 
disputar ao Governo a confiança", mas examinar as suas 
conseqüências, em exemplos concretos. O ministro da Guerra 
utiliza a soma destinada a pagar a tropa em campanha em 
Santa Catarina, que não recebe soldo a três meses, para es-
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tabelecer uma academia como um corpo militar, com co-
mandantes, inspetores, [ ... ] cria um asilo ele invúlidos. No 
Ministério da Marinha vejo compra de edifícios e de barcos 
a vapor que a lei não autorizou. Se sem esta emenda, o Go-
verno esbanjou os dinheiros públicos, que não farú, se apro-
varmos a emenda? De que adianta um ministro fazer eco-
nomias, se seu colega pocle gastar às mãos cheias? Cai um 
Ministério sem prestar contas; vem outro que s<Í t'. obrigado 
a prestá-las dois anos depois. "E assim vamos concedendo 
créditos sobre créditos e passam-se anos sem que se tomem 
contas. É possível em 3 ou 4 anos conseguir um equilíbrio 
orçamentário, mas não continuando assim. Para salvar a m0-
narquia é preciso que o país não continue gangrenado pelas 
finanças. Entende-se que a monarquia há de sustentar-se, se 
em 2 de dezembro, quando for proclamada a maioridade do 
Sr. D. Pedro II, se distribuírem empregos e graçis. Mas 
quando o Imperador for proclamado maior. "ou não há de 
ter que dar, ou se aumentar essas graças e empregos, a mi-
séria do país chegar;! a estado tal que alguém se persuadirá 
que só um novo 7 de abril poderá salvá-lo. [ ... ] "O país 
não pode viver de ilusões. embora se diga que tem muitos 
recursos, que é um gigante, mas é um gigante doente, que 
com as continuadas sanguessugas que se lhe ;iplicam h:í de 
morrer inanido". Esta emenda é muito grave porque "inves-
te o Governo com uma autoridade ditatorial em matéria ck 
finanças [ ...]" Se privarmos o Governo do cli nheiro neces-
sário, ele há de cair; mas se lhe dermos somas demasiadas, 
nesse caso sucumbe o país; se continuarmos a defender por 
este modo os dinheiros públicos, tempo virá cm que não 
tenhamos mais recursos de que lançar mão. Não consumamos 
a subsistência dos nossos vindouros; Srs. pais de famílias, 
não lhes legueis um país podre. Eu peço à Assembléia Geral 
que dê atenção a esta emenda; ela acaba com o orçamento. 
E nem se persuada o Governo que adquire por este meio 
uma soma muito grande de clientela, nem porque adquire 
um grande número de afilhados há de ser mais feliz; esses 
afilhados hão de apedrejá-lo logo que ele se sumir no ocaso 
para fazer a Corte ao astro que se levantar no horizonte. 

8 de maio de 1840, t. T. p. 223-224. 

N. &C. 

A emenda em discussão dizia: "O crédito especial de cada Minis.. 
tério poderá ser distribuído como mais vantajoso for, sem prejuízo po-
rém do serviço, em cada um dos objetos designados. Poderá também o 
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Governo transferir parte do crédito de um Ministério para outro, quan-
do assim o exigir o serviço público; e mesmo ampliar o crédito de algum 
deles no intervalo das sessões legislativas, por motivos extraordinários". 
É uma das mais graves intervenções do Pe. Venâncio, solidamente fun-
dada em boa doutrina constitucionalista. Palavras severas que advertem 
com lucidez para os riscos da ditadura em matéria de finanças. O velho 
revolucionário republicano se convertera à monarquia, mas não perdera 
de todo o gosto das advertência radicais. O conde de Lajes, ministro da 
Guerra, reage logo a seguir contra as acusações a seu Ministério. O 7 
de abril fora o dia da abdicação de Pedro I. 

40/15 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Refuta o argumento de um deputado a favor da emenda, segundo a 
qual deve-se dar o crédito ao Governo para que este se possa armar, 
de vez que não se sabe onde haverá de surgir a próxima rebelião. 

A Constituição determina que o Governo disponha de 
um fundo de reservas para gastar em caso de sedição. Mas 
daí concluir que o Governo "deve ter a faculdade de pedir 
quanto quisesse, não posso entender". O princípio da salus 
populi não pode te,r essa amplitude ilimitada. Tanto mais 
quanto o próprio Governo pode suscitar urna sedição, para 
justificar os créditos solicitados, como o fez no caso de Ala-
goas, onde provocou uma sedição com a transferência da ca-
pital para o litoral: "Pois em um país aonde [sic] no interior 
ainda se espera e acredita em João Antônio e D. Sebastião, 
convinha tirar do interior do país a força do Governo, a ilus-
tração, para trazê-Ia para a costa?" [ ... ] "Em geral sucede que 
algum governo tem interesse em suscitar sedições para, no 
meio delas, ceifar vítimas que lhe fazem sombra". Com a 
amplitude que se pretende atribuir ao Governo para seus 
gastos, será impossível um exame sério da prestação de con-
tas. Neste caso, disse o nobre membro da Assembléia Geral, 
"responsabilize-se o ministro. Ora, se não se pode entrar no 
exame cfo estado das repartições, como se há de responsabi-
lizar o ministro?" 

Refere-se ao caso da Comissão de Contas do ano anterior, da qual 
fora membro e que não conseg~1iu que o Governo franqueasse as repar-
tições não só à Comissão, mas também às pessoas que a Comissão le-
vasse para a guiar, para não haver segredo de abelha. Não foi assim 
possível obter as informações necessárias sobre muitos pontos obscuros 
que enumera. 
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"Daqui concluo [... ] que a responsabilidade de mims-
tros há de ser sempre ilusória". Seria "mais cômodo dizer 
ao Governo: [ ... ] eu vos deixo soltos e descncabrcstados para 
fazerdes o que quiserdes [ ... ] Mas como os ministros não 
têm ciência infusa [... ] preciso é admitir que eles hajam 
de cometer erros, mesmo em boa fé [ ...]" Assim a respon-
sabilidade, em última análise, recai sobre a Assembléia Geral. 

Votará pois contra a emenda, ainda por outra razão: 

"Porque os interessados podem iludir os ministros" e re· 
clamar vantagens injustas: "Se vem um e diz: eu fiz tantos 
prisioneiros, matei tantos rebeldes, os quais fugiram depois 
de mortos (risadas!); quero tais coisas [ ... ] O Governo ar-
mado de um poder imenso há de se ver metido em talas 
pelos interessados. Eles hão de levar o Governo a cometer 
erros em boa fé e é isto o que quero evitar." 

8 de maio de 1840, t. l, p. 230-232. 

N. &:C. 

Ainda em discussão a emenda referida na intervenção precedente. 
O nobre membro da Assembléia Geral a quem responde o Pe. Venâncio, 
é Satumino de Sousa e Oliveira. A emenda do Senado é rejeitada 
(Anais, I, 237). A capital da Província de Alagoas fora transferida de 
Alagoas para Maceió no ano de 1839. 

Traduzindo-se o princípio da salus populi (salvação e.lo povo) pelo 
princípio da segurança nacional, pode-se ver a atualidade das observa· 
ções do Pe. Venâncio. 

40/16 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Quanto à criação da Província do Alto Amazonas, acha que não 
se deve pretender criar uma coisa como Deus criou a luz: 

Fiat lux, e fez-se a luz. Não podemos dizer: faça-se uma 
província e ela será feita. É necessário primeiro ver se o 
lugar tem condições de viver separado do Pará, estudar seus 
recursos e meios de existência: 

"Se o Alto Amazonas tiver condições de se tornar inde. 
pendente, meu voto é a favor; caso contrário, não, pois ao 
ir.vés de causarmos o bem, vamos causar muitos males." 

11 de maio de 1810, t. 1, p. 213. 
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N.&C. 

A comarca do Alto Amazonas foi elevada a província em 5 de &e-

tembro de 1850, sem que tivesse experimentado qualquer progresso que 
justificasse o benefício. No entanto, a insegurança em que vivia desde 
sua criação, obrigou o Governo a elevá-Ia a província como meio de 
lhe garantir tranqüilidade e progresso. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO40/17 

Vota a favor do projeto porque 

"a criação de uma nova província de que se trata, trazendo 
consigo o melhoramento material daquela porção de territó-
rio, será como um chamamento de muitas famílias que para 
ali se irão estabelecer; e ainda que no princípio possa haver 
alguma deficiência de pessoas para ocuparem os primeiros em-
pregos, todavia o tempo irá remediando este mal". A falta 
eventual de funcionários será preenchida por pessoas nomea-
das pda Corte, que acabará mandando para lá os deputados 
para a Assembléia provincial. Assim, a criação será "muito 
conveniente, a fim de se civilizarem os indígenas e promover 
o melhoramento e o desenvolvimento cfos recursos naturais 
daquele país" [ ... ~ A falta de rendas poderá ser corrigida por 
uma inspeção adequada do Governo. 

11 de maio de 1840, t. I, p. 244. 

N.&C. 

Em discussão o projeto de criação da nova província. O Pe. Mari- 
nho não perde ocasião para atacar com ironia a interferência da Corte  
nos negócios das províncias.  

40/18 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Não gostou do texto proposto em resposta à Fala do Trono. A Co-
missão que o preparou parecia pretender de propósito evitar a discussão. 
Compreende a atitude da Comissão não querendo abrir campos de ba-
talha nem no terreno da polil:ica interna nem no da externa, devido à 
situação instável do Ministériq 

"que ainda existe parecendo não existir, mas que, como se 
diz, tem de morrer e de acabar quanto antes." 
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Aceitara mesmo aprovar o texto englobadamente, quando acaba de 
ouvir um deputado propor emenda sobre uma passagem do texto que 
coincide literalmente com seu modo de pensar. Decide assim combate» 
a emenda. A primeira razão em que esta se apóia não procede: 

"Por isso mesmo que a maioria de S. M. o Imperador 
se tem adiantado de um ano, é que aquilo que não era pre-
ciso o ano passado, neste ano se torna necessário." 

Discorda também da segunda razão aduzida em defesa da emenda, 
ou seja, a necessidade de respeitar os precedentes da Casa. Ora 

"ouço pronunciar muito esta palavra precedentes, e o estudo 
que tenho feito dela me leva a crer que sô invocamos pre-
cedentes quando nos fazem conta. Quando nos não convém, 
deixamos, repelimos, não fazemos caso de precedentes". Em 
terceiro lugar, supõe o autor da emenda que a Câmara, apro-
vando o voto de graças, contrai um engajamento de não tra-
tar do consórcio de S.A. Imperial senão quando S.M. o 
Imperador tiver tocado a sua maioridade. Não parece este 
o sentido do texto da Comissão, que sugere apenas se dêem 
os passos indispensáveis, deixando a decisão final para quan-
0o o Imperador tocar a maioridade. Argumenta enfim o 
autor da emenda que esta Câmara não será a mesma de 1812 
e assim, não pode contrair empenhos que não poderá cum-
prir. É provável que não será mais esta Câmara, especial-
mente se vier um Gabinete disposto a seguir a mesma polí-
tica que faz com que se apresentem às províncias deputados 
sGmente da feitura, da criação dessa potência invisível, que 
para desgraça do Brasil o pretende escravizar, a Câmara será 
reformada cm grande maioria! Eu serei talvez um dos refor-
mados! (risadas) . Mesmo porém que a Câmara seja refor-
mada excluindo os deputados que se opõem "com todas as 
forças à ominosa política cio terror e das uansações", o corpo 
moral Legislativo será sempre o mesmo. 

Julga mesmo que compete à Câmara ir preparando também as ne-
gociações para o consórcio do próprio monarca, que já tem 15 anos. 
Parece-lhe que aproveitam da minoridade do Imperador para tomar uma 
série de providências, com a preocupação de desviar os olhos do público 
do Imperador menor. Termina com exaltados louvores à dinastia. 

12 de maio de 1840, t. I, p. 259-261. 
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N.&C. 

O texto da resposta à Fala do Trono dizia: "A Câmara profunda-
mente convencida da importfmcía do consórcio das augustas princesas, 
sobre o qual tem V. M. Imperial grande interesse, pela natureza e pela 
lei, e vendo com prazer aproximar-se a maioridade de V. M. Imperial, 
assegura a V.M. Imperial que se ocupará oportunamente com toda a 
solicitude deste objeto que o trono se dignou oferecer à consideração 
da Assembléia Geral". Carneiro Leão propusera emenda suprimindo as 
palavras "Sobre o qual V. M. Imperial tem grande interesse, pela na. 
tureza e pela lei; e vendo com prazer aproximar-se a maioridade de 
V. M. Imperial." 

A maioridade do Imperador seria proclamada poucas semanas de-
pois, a 23 de junho de 1840, e ele casar-se-ia em 1843 com D.ª Teresa 
Cristina. - Só o primeiro período da emenda de Carneiro Leão foi 
aprovado, sem alteração (Anais, I, 397) . 

O Imperador tinha 2 irmãs, além de D. Maria II, rainha de Por-
tugal: D. Januária, princesa imperial, casada, depois, com o príncipe 
napolitano conde d'Aquila, e D. Francisca, casada com o príncipe fran. 
cês de Joinville. 

40/19 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra a emenda supressiva porque a idéia que encerra é incom-
petente, intempestiva e impolítica. 

É incompetente porque pela lei da Regência não pode o 
regente fazer coisa alguma na Casa Imperial, e eu creio que 
nada toca mais de perto à Família Imperial que o consórcio 
das augustas princes;i.s: deixemos ao menos isto para que o 
Imperador possa fazer alguma coisa. "A idéia da emenda 
autorizaria a introduzir na Casa Imperial dois indivíduos, 
os futuros cunhados tjo Imperador, com os quais S. M. talvez 
não simpatize. É assunto que toca mais ao Imperador que 
à Câmara". É intempestiva porque "na proximidade da mai0-
ridade do Imperador todo o passo que se desse em negócio 
de semelhante magnitude havia de muito comprometer os 
interesses da Família Imperial". A questão aliás deveria ser 
examinada de dois pontos de vista: o do casamento de uma 
princesa, e o do casamento da princesa imperial que deixará 
de sê-lo se o Imperador tiver filhos e é muito presumível 
que os tenha. É impolítica porque vai nos fazer entrar em 
uma questão bastante odiosa, de bastante compromisso" [ ... ] 
"mas para que chamar uma questão desta ordem por poucos 
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dias que restam, por quatro anos," [ ... ] "O ano passado, 
era um casamento. Hoje são dois [ ... ] Se algum casamento 
bate à porta como necessário é o de S.M. Imperial". 

No ano anterior, fora contra a Regência de D.ª Januária, e contra 
a idéia de adiantar a maioridade do Imperador; 

mas se as coisas caminham assim, melhor é declarar-se sua 
maioridade. 

12 de maio de 1840, t. I, p. 261-262. 
N. &:C. 

Refere-se à emenda supressiva de Carneiro Leão (ver intervenção 
precedente) . Curiosa profecia do Pe. Resende. De fato, D. Pedro Il 
e o conde d'Aquila não se dariam bem. 

40/20 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Depois dos protestos habituais de que não queria falar e de que 
falará pouco, volta a atacar o presidente da Província de Minas e mais 
especialmente 

"a camarilha que [... ] cerca o presidente [ ... ] e que se tem 
arrogado o direito de governar a província, a camarilha de lá, 
filha da camarilha de cá, que influiu para essa célebre men· 
sagem" [ ... ] destinada a convencer o Governo geral a não 
demitir o presidente de Minas. Todos os atos legislativos lá 
são "primeiramente concertados no clube da camarilha pre-
sidencial." Ela faz as Comissões e arranja as prestações de 
conta de maneira a manter iludidos "alguns deputados pro-
vinciais dotados aliás de muito puras intenções." 

Pede o texto da mensagem ao deputado Pena e começa a analisá-la: 

[ ... ] "É possível admitir-se que um corpo Legislativo 
vote uma mensagem sem especificar um único fato que deva 
fazer objeto dela?" A mensagem atribui a paz e a ordem rei-
nantes em Minas aos esforços do presidente: "isto é o mais 
grave insulto que podia receber a minha província [- . -1 a 
ordem e a paz mantêm-se na Província de Minas pelos pró-
prios mineiros, pelo caráter sisudo e circunspecto dos minei-
ros [... ] esses mesmos mineiros "que, em 1833, apenas o 
monstro revolucionário levantou a cabeça na capital, vieram 
em massa suphntar a tirania à custa de seu sangue e de seu 
dinheiro [ ...r 
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Cita o exemplo de Pinto Coelho que veio com 600 homens e é 
chamado de desordeiro pelos jornais do presidente. 

"Se alguma desordem aparece na província [ ... ] é devida 
à má administração do presidente." 

Cita como prova as desordens em Paracatu suscitados pelas loucuras 
e extravagâncias do juiz de direito protegido pelo presidente. Continua 
a ler o texto da mensagem cheio de elogios ao presidente, atribuindo-lhe 
tudo o que de bom acontecia em Minas: 

"Que injúria feita aos meus patrícios. Aqui não sei como 
não arrebento (risadas) . Dizer-se que a paz se consolida em 
Minas por causa do Sr. Bernardo Jacinto da Veiga"! Trata-se 
de um texto retórico que fala muito sem dizer nada, atri-
buindo ao presidente o progresso do comércio, o desenvol· 
vimento da indústria, animação da instrução, sem citar um 
só fato: [ ... ] "nem sei como o presidente não se zangou 
com os deputados quando lhe mandaram essa mensagem" 
[... ] "que é a ironia mais amarga que se pode fazer ao ho-
nem." No campo da instrução não só não a animou, como 
manifestou "uma criminosa inação e um indcferentismo indes-
culpável." 

Cita o caso do Colégio de S. João d'El Rei onde ele, Pe. Marinho, 
rege duas cadeiras. 

"Chama-se a isto censurar por tabela." 

Aliás, cinco deputados provinciais votaram contra a mensagem, en-
tres os quais o muito probo e honrado cidadão, o Sr. Gomes Freire de 
Andrada. Passa a seguir a analisar o relatório do presidente de Minas 
que fora enviado à Câmara como anexo ao texto da mensagem. Ridi-
culariza o relatório como uma compilação de textos redigidos por outros, 
inclusive por ele, Pe. Marinho, como fazia o Gil Braz para D. Ignácio. 
Diz o relatório que o corpo policial é diminuto. Explica o fato: 

É que o presidente o distribui para os serviços privados, 
para fazer as compras dos juízes de direito. 

Quanto à administração das rendas públicas, cita o exemplo da 
construção da estrada da Paraibµna, para a qual se levantou um em-
préstimo totalmente malbaratado. 

Quando antes, nQ tempo do Sr. Costa Pinto, a constru-
ção de uma légua de estrada custava 17 contos, na adminis. 
tração do Sr. Veiga custa 59 contos. 
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Refere-se a seguir ao problema da Bahia, contra cujo presidente, 
Tomás Xavier Garcia de Almeida, havia graves acusações. Acha que não 
é possível demiti-lo sem demitir o Sr. Veiga, que vem imitando em 
Minas todos os atos daquele na Bahia, como no caso da reforma cfa Guar-
da Nacional, feita com fins eleitoreiros, para garantir a reeleição do 
ministro da Justiça. Lastima a sorte da Província do Ceará na qual se 
sucedem presidentes cada um pior que o outro até chegar ao domínio 
mais insuportável: 

"Porque quando se chega a tirar ao cidadão toda a ga-
rantia de um voto livre, quando se chega a lançar mão de 
meios iníquos, a fim de que os eleitores não levem à urna 
eleitoral a expressão de seu voto, podemos francamente dizer 
que já não temos Constituição." 

Elogia o presidente do Rio Grande, esperando que não venha a ser 
demitido. Referindo-se a Sta. Catarina, receia que ali esteja começando 
a acontecer o que aconteceu no Pará. Desconfia muito quando lê na 
imprensa da capital elogios amiudados a administrações provinciais. 
Conclui apoiando o texto da resposta da Fala do Trono, que evitou 
qualquer discussão sobre política interna e externa, conquanto a situa-
çãr> do país não seja tão esperançosa como insinua a Fala. 

14 de maio de 1840, t. I, p. 295-301. 
N.&C. 

·No contexto da discussão da resposta à Fala do Trono, o deputado 
Ferreira Pena lera uma mensagem que a Assembléia Provincial de Minas 
enviara ao presidente da província, mensagem altamente elogiosa à sua 
administração. O Pe. Marinho, vendo na iniciativa de Ferreira Pena 
uma manobra política em vista das próximas eleições, estende-se num 
discurso de 6 páginas dos A nais, numa crítica impiedosa à mensagem. 
Através de sua crítica, vemos como são velhos os vícios da corrupção 
administrativa, inclusive as célebres mordomias. Na sua crítica, o Pe. 
Marinho resolve seguir o conselho do poeta: 

Verdades que a prudência calaria 
solenes aos mandões farei patentes. 

A crise de 1833 a que se refere é o movimento restaurador que teve 
como um dos seus focos principais a capital da província, Ouro Preto. 
O presidente Bernardo .Jacinto da Veiga, contra quem o Pe. Marinho 
alimentava uma impladvel animosidade, cairia logo depois, sendo subs-
tituído a 22 de agosto de 1840 por Sebastião Barreto Pereira Pinto. 
A referência a Santa Catarina envolve uma alusão ao general Andréia, 
que para lá fora enviado como presidente, depois de ter sido presidente 
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do Pará, onde fora acusado de violências e arbitrariedades. A referência 
a Gil Braz alude ao livro de Le Sage, muito lido na época: Gil Braz 
de Santilhana. 

40/21 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

É de parecer que a Câmara não pode tomar nenhuma deliberação 
acerca do requerimento e que portanto este deve ser encaminhado ao 
Governo. O requerimento denuncia 

"da parte do Governo a mais escandalosa prostituição do 
poder". Na lista dos que ainda estão presos, constam os no-
mes de pobres carpinteiros, alfaiates, lavradores e o de "José 
Inácio de Oliveira, pescador aleijado, de idade de 61 anos, 
preso a 11 de setembro de 1836". Entretanto, da lista dos 
anistiados constam capitães, tenentes, etc. [ ... ]" [... ] "não 
posso deixar de censurar [ ... ] que só as pessoas importantes 
ou que têm padrinhos mereçam a compaixão do Governo, 
enquanto que os miseráveis gemem nas prisões". 

15 de maio de 1840, t. I, p. ~05. 
N.&C. 

Num aparte, o deputado Nunes Machado lembra que entre os anis-
tiados contava-se também o Pc. Pedro que tivera como padrinho o pró-
prio Pe. Marinho. Este admite que falara sobre o caso com o ministro 
da Justiça "no caso de estar ele (o Pe. Pedro) nas circunstâncias de 
ser anistiado". O mínistro lhe informara gue o Pe. Pedro, além de 
crimes políticos, estava envolvido em outros [... ] era um malvado, dava 
bolos nas crianças. À vista disto, ele, Pe. Marinho, se desinteressara do 
caso do Pe. Pedro que obteve anistia por outros canais. 

40/22 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Defende a emenda supressiva ao texto da resposta à Fala do Trono, 
emenda apresentada por Carneiro Leão. 

No caso do casamento das princesas, a regra geral exige 
o "aprazimento do Imperador", a menos que haja algum 
impedimento do mesmo Imperador. 

Na sua opinião existe tal impedimento, que é o fato do Imperador 
não ter ainda atingido a maioridade. O orador também deseja a mai~ 
ridade "esse termo dos nossos males", mas deseja que se realize com 
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vantagem do Brasil, mediante a lei, "sem quebra da Constituição" 
(numerosos apoiados). Refuta a seguir as injustas acusações feitas à 
administração de Minas Gerais. 

À Assembléia provincial de Minas foi infligido um labéu 
que ela não merece, "dizendo-se que a província se achava go-
vernada por uma potência invisível [ ... ] por uma camari-
lha [... ] Esta proposição é boa de dizer-se, mas é difícil de 
provar-sei" O deptuacfo que levantou as acusações, deixando-se 
levar pela "maldita lógica das paixões", não percebeu que 
caía em contradição, fazendo encômios à Província de Minas 
e cobrindo de labéus os seus representantes, porque enviaram 
uma mensagem de louvor ao seu presidente. Como pode ser 
que uma camarilha, uma Assembléia composta de 36 mem-
bros, houvesse de cometer o crime de que é acusada? Não sei 
como uma Assembléia que se organizou debaixo de toda a 
ordem, debaixo de todo o método e tranqüilidade; uma 
Assembléia que não teve por fim senão a prosperidade da 
província, mereça ser caracterizada por esta maneira pelo 
deputado que representa aquela mesma província na Assem-
bléia Geral!". 

Passa a provar que a mensagem foi bem recebida pela Província 
de Minas e que não fora contraditada por "muitos deputados pr0-
vinciais". Na verdade os únicos que protestaram contra ela foram 
Costa Pinto e Gomes Freire de Andrada, e mesmo que tenha havido 
alguns outros votos contra, estavam longe de constituir a maioria, a qual, 
dentro do sistema representativo, tão defendido pelo deputado acusador, 
exprime o pensar do Corpo Legislativo. Dese_ja refutar outras censuras 
infundadas, porque "o carvão quando não queima enegrece". Defende 
o presidente da província contra as acusações de nada ter feito, senão 
aparatosas portarias, para restituir a tranqüilidade às cidades de Ube-
raba e Araxá, perturbadas pelas agitações do tal Anselmo, bem como 
contra a acusação relativa ao juiz de direito de Paracatu, que aliás fora 
nomeado para lá exatamente pelo então presidente da província, o Sr. 
Costa Pinto. Refere-se à acusação relativa à estrada de Paraibuna, ino-
centando o presidente, bem assim à censura de nada ter feito pela ins-
trução pública: 

"Querem que o presidente se assente na cadeira Iccio-
nanáo os discípulos? (Marinho em aparte: não, porque não 
é capaz)." 

Defende enfim as eleições em Minas. 

15 de maio de 1840, t. I, p. 306-310. 
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N. &C. 

O Pe. Antunes Correia estreava na Câmara como suplente por 
Minas Gerais. Partira de sua cidade de Tamanduá para assumir seu 
posto na Câmara a 21 de abril. Na sua argumentação em defesa da 
administração de sua província, visava especialmente às violentas acusa. 
ções feitas pelo Pe. Marinho. 

40/23 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Volta a insistir sobre a questão dos juramentos dos bispos, ainda 
que pareça teima (risadas!). 

Os papéis a respeito desapareceram por duas vezes da 
pasta da Comissão que assim ainda não deu parecer a 
respeito. 

Justifica o projeto que apresenta à Câmara: 

"Os bispos, desde que são eleitos para este cargo, costu· 
mam mandar uma protc;stação de fé, na qual declaram seus 
princípios católicos, sua adesão e obediência ao Papa, etc.: à 
vista disto parece-me dispensável o juramento de preito e ho-
menagem ao Papa, jurarp.ento estabelecido por Gregório VII; 
por este Papa que pôde colocar o pé sobre o colo dos impe-
radores, e que podia impor tudo aos bispos! Ora, o bispos 
católicos constituem-se vassalos feudatários do Papa, e obri-
gam-se não só a defen((er as prerrogativas ela Sé Romana, 
mas também a promovê-las e mantê-las por todos os meios ao 
seu alcance; e a denunciar tudo quanto nos países católicos 
se tratar, que de qualquer maneira se entenda que ofende 
esses direitos. A Câmara verá pois que esse juramento nã.o 
pode ter lugar, e nos põe no dilema de, ou serem os bispos 
inimigos internos do pajs em que residem, ou de serem per-
juros aos seus juramentos; pois se quiserem cumprir estes, 
não podem deixar de ser pouco favoráveis ao país em que 
residem e ao seu governo; por conseguinte me parece até 
ridículo fazer-se um juramento que se não pode cumprir." 

Mesmo que seu projeto não passe na Câmara, 

"servirá talvez para que o Governo se delibere a empreender 
alguma negociação diplomática a este respeito." 
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Apresenta pois um projeto: 

"No ato da ordenação dos bispos do Império do Brasil 
suprima-se o juramento de preito e homenagem, que nele 
se faz ao Papa." 

16 de maio de 1840, t. l, p. 315-316. 

N.&C. 

Apesar de uma certa resistência do deputado Clemente Pereira, que 
nega terem os papéis se extraviado, o projto é remetido à Comissão 
Eclesiástica. A proposta do Pe. Venâncio se inspira na idéia, já outras 
vezes manifestada por ele, de prestigiar uma Igreja Nacional. 

40/24 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Julga que o projeto deve ir à Comissão. Aproveita porém da pa. 
lavra para propor também a reforma do art. 120 da Constituição, 

"que dispõe que o casamento da princesa imperial seja feito 
a aprazimento do Imperador, isto é, para que esse casamento 
seja feito somente com aprovação da Assembléia Geral." 

18 de maio de 1840, t. 1, p. 345. 

N. &:C. 

O projeto, que o Pe. Venâncio propõe seja enviado à Comissão de 
Constituição, fora apresentado por Carneiro Leão, concedendo aos depu· 
taclos da seguinte legislatura a faculdade de reformar o art. 120 da Cons-
tituição, de maneira a permitir que D. Pedro II possa ser declarado 
maior antes dos 18 anos (Anais, I, 3'12). Na sessão de 2 de junho, o 
Pe. Resende envia seu projeto à Mesa: "art I.0 - É reformável o art. 120 
da Constituição Política do Império, para que o casamento da consti-
tucional princesa imperial possa ser celebrado independentemente do 
aprazimento do imperador. Art. 2.0 - Aos deputados da próxima futura 
legislatura darão os eleitores os pocfercs necessários para este efeito." 

40/25 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Propõe requerimento: 

"Requeiro que se pergunte ao Governo: I.0 como tem 
entendido o § 4.0 do art. 19 da lei que marcou as atribuições 
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da Regência; 2.0 quantas mercês de hábito de Avis tem con-
cedido desde a publicação daquela lei, com declaração e or-
dem cronológica. " 

É apoiado. 
20 de maio de 1840, t. 1, p. 379. 

N.&:C. 

Contraditado por Ramiro Coelho, que julga inútil o requerimento, 
justifica-se dizendo que deseja ter nas mãos os documentos, para poder 
interpelar o ministro. Sabe que não se pode conceder esses hábitos pela 
lei da Regência, como sabe também que tais mercês foram concedidas. 
"[... ] pertencendo à classe do povo", não tem intimidade com minis-
tros, precisa assim de documentos à vista [ ... ] "Há patronato em tudo e 
principalmente aqueles que se utilizam deles vêem-se obrigados a tran-
sigir em muitas coisas. Não insiste porém na l.ª parte do requerimento, 
porque se existem fatos é claro, qual a inteligência que o Governo tem 
dado ao artigo. "Não quer que se soltem as rédeas ao Governo no ca· 
minho do arbítrio e do patronato [... ]" De fato, no dia 22 de maio o 
Sr. Resnde pede licença para retirar a l.ª parte do requerimento, o que 
lhe é concedido. 

A lei organizando a Regênci'l suspendera as condecorações. Entre 
estas estava a de S. Bento de Av~s, antiga Ordem de Cavaleiros, então 
destinada só a militares (uma cruz verde floderlizada) . Como era regu· 
lamentada a concessão, foi às vezei; concedida (ISO) • 

40/26 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Referindo-se ao projeto 119 tje 1838 acha que ele todo precisa ser 
modificado, tanto na redação como nas próprias idéias, porque limita 
o poder do Governo Central. 

"[... ] Quando a Assembléia Geral quer extremar as atri· 
buições ao Governo Geral da autoridade provincial, costuma 
exprimir-se por estas palavras - o Governo Geral na Corte, 
e os presidentes nas províncias -; querendo assim que em cer· 
tos casos o Governo obre no Município da Corte, ficando 
aos presidentes obrar :pas províncias. Mas no caso atual ea 
creio que a Comissão quererá que a autoridade do Governo 
seja cumulativa com a dos presidentes, podendo os presiden· 
tes estabelecer colônias nas respectivas províncias, e o Governo 

(150) LUIS MARQUES POLIANO: Ordens honorífica« rio Brnsi/, Rio. 1943, p. 76. 
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Central em todo o Império, onde julgar conveniente; até 
porque as terras devolutas devem formar uma riqueza na· 
cional para muitos objetos, como para pagamentos da dívida 
pública" [... ] 

Concorda também com a supressão das normas relativas à distri-
buição geográfica dos colonos, bem como as relativas à construção das 
vilas e casas a eles destinadas. A esse propósito, chama a atenção para 
uma diferença entre a colonização espanhola e portuguesa: 

"Os espanhóis fundaram cidades na América muito po-
pulosas e regulares, com ruas largas e linha reta, ângulos 
iguais; mas entre nós é o contrário; mesmo no Rio de .Ja· 
neiro, que é a mais bela cid'ade do Brasil, sucede haverem 
ruas, como a da Cadeia e S. José, onde não podem passar 
dois carros sem perigo deles e da gente que passa; de modo 
que, quando encontro os carros de água, vou-me meter em 
uma escada, porque tenho visto muitos arrebentar, e às vezes 
ferir ou esmagar um homem. Ruas se fazem que vão en-
contrar o oitão de uma casa, e não podem mais prog-reclir." 

Quanto à distribuição dos colonos, insiste na necessidade de desti-
n{1-los ao interior, 

"para se não comparar o país com aqueles animais que têm 
só grande cabeça e nenhum corpo, que é o que nos sucede, 
porque temos grandes capitais, enquanto que o país está de. 
serto". A proximidade de mercados não deve ser o critério 
único para a fixação das colônias, mas também as necessida-
des do povoamento interligando as regiões distantes, por 
exemplo, de Goiás e Mato Grosso com o resto do país. Sem 
este povoamento não se constroem as estradas. 

Cita o exemplo da colônia de São Leopoldo que dista da capital 
da província 

"7 léguas por terra e 15 por água; eu acho essa distância 
ainda muito curta; eu quero que seja maior." 

21 de maio de 1840, t. I, p. 408. 
N.&C. 

Voltava à discussão o projeto sobre o qual o Pe. Resende se pro-
nunciara na sessão de 7 de maio. 

Refere-se às emendas apresentadas ao projeto por Silva Pontes: 
"Omitam-se, no art. 1.0 as palavras - que existam devolutas nas proxi-
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midades das cidades e vilas. No § 2.0 as palavras - na proporção de 
vinte casais por meia légua de terras. No § 5.º as palavras - ligeiras, 
mas seguras e aceiadas". Na sessão do dia seguinte, o Pe. Venâncio 
apresenta emenda garantindo competência cm matéria de colonização 
"ao Governo em todo o Império e aos presidentes nas respectivas pr0-
víncias" (Anais, I, 414). 

40/27 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pelo tratado com a Inglaterra, 

"fomos obrigados a fazer uma lei proibindo o comércio da 
escravatura: em virtude disto fez-se a lei de 1831, porém 
essa lei tem caído em desuso, e no estado em que se está de 
imoralidade a este respeito, preciso é dar remédio, preciso é 
que se saiba se essa lei está em pé ou não" [· .. ] "As coisas 
não podem continuar no estado em que estão [ ... ] Não va-
mos chamar os ingleses às nossas enseadas, porque o tratado 
os autoriza a isso, a ir às enseadas e baías todas as vezes 
que não houver autoridade. É necessário pois entrar nesta 
questão." 

Vota pois pela urgência pprque não julga nem ncccss;íria nem útil 
a criação d'e novas relações. De resto não julga que isto seja um ele-
mento de ordem. 

"Tanto não é elemento de ordem que o Governo nunca 
julgou conveniente prover as relações da Bahia e Pernambu-
co quando elas não trabalhavam; e agora mesmo criando uma 
enxurrada ele desembargad'ores diminuiu o trabalho, aumen-
tou o número de operários e diminuiu a obra." 

Não é urgente a criação de relações, porque é necessário 
que se trate primeiro da reforma do Código do processo, ou 
da organização das relações, para se saber se devem ficar com 
9, 15 ou 50 membros, e acabar com o arbítrio e com o pa· 
tronato. Nomeiam-se homens para a relação do Maranhão 
que ficam no Rio de Janeiro; todo o mundo quer ser des-
pachado, mas não quer deixar o seio de Abraão". Urgente 
agora é decidir se a lei de 7 de novembro de 1831 está em 
vigor ou se é derrogada. Sem isto, estaremos expostos a con-
tínuos atritos com a Inglaterra, como no episódio do pata-
cho Fawn que apreendeu um navio de escravos, e "o mais 
é que o comandante da fortaleza ainda está carregando com 
a nódoa de não querer salvar a honra do país, quando uma 
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ordem havia para não se fazer fogo aos navios de guerra, 
como se a honra d'o país estivesse em proteger quanto navio 
de escravos h<í." [... ] 

23 de maio de 1840, t. l, p. 138. 
N.&C. 

Tratava-se de um projeto-de-lei de 1838 criando duas novas rela-
ções, uma em São Paulo outra em Minas. No debate sobre o projeto, 
vem à baila uma série de problemas pendentes mais graves e mais ur-
gentes, entre os quais a questão do tráfico cfe escravos. É para a dis-
cussão deste assunto que o Pe. Venâncio pede urgência, dispensando 
mesmo a sessão secreta que fora proposta para discutir a questão. 

40/28 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Voto apenas contra a urgência, mas não a favor do adia-
mento, de vez que como membro da Câmara Municipal de 
S. João d'El Rei, como membro da Assembléia provincial de 
Minas, sempre defendi a criação da relação em Minas. 

Nota porém que a não criação da relação não resolve os males 
apontados nos debates: 

"[ ... ] Quer as relações sejam criadas, quer não, o Mi-
nistério há de ir nomeando desembargadores; ao menos d'is-
cutindo este projeto poderemos aprovar algumas disposições, 
regulando o número inacresccntável de desembargadores, re-
gulando o direito de antiguidades, porque não \'ou com os 
nobre deputados que censuram o ministro porque nomeou 
este ou aquele que tem esta ou aquela má qualidade; acho 
que o que está encartado na magistratura e tem antiguidade 
deve ser desembargador; se é corrompido, seja acusado, seja 
demiti do pelos meios legais." 

Refere-se de modo mordaz a um ex-ministro da Justiça, o qual, en-
quanto deputado, clamava em defesa da Constituição, mas, uma vez 
feito ministro, 

"abriu o cofre das graças, fechou os olhos e foi assinando 
cartas de desembargadores, impôs silêncio a suas susceptibili-
dades constitucionais e nomeou Sousa Martins para presiden-
te do Ceará. 

Julga entretanto, que, a se criar a nova relação em Minas, não 
deverá ser na Capital: 



"Isto seria, em vez de um benefício, um castigo para 
Minas." 

Concorda porém em que se discuta antes a lei do Senado, para que 
se tranqüilize o país e as consciências: 

"[ ... ] e, eu como sacerdote tenho deixado de confessar 
por causa de semelhante lei; não tiro provisão, não tenho 
ânimo de sentar-me no confes.sionário; quando qualquer me 
procura, digo - não tenho provisão. Em verdade é preciso 
acabar com isto, desejo que isto seja em sessão pública." 

23 de maio de 1840, t. I, p. 439-440. 

N.&C. 

O ex-ministro da Justiça atacado pelo Pe. Marinho era o deputado 
Francisco Ramiro de Assis Coelho que imediatamente repele as acusa-
ções do Pe. Marinho. O projeto que viera úo Senado criara confusões 
na opinião pública, e era interpretado como suspensão ela proibição do 
tráfico negreiro. Fora Montezuma que pedira urgência para a discussão 
desse projeto do Senado, a fim de discuti-lo antes do projeto sobre a 
criação de novas relações (Anais, I, 435). Quem entretanto, levantara o 
problema fora Alvares Machado, na sessão de 12 de maio, lembrando 
que o projeto do Senado havia três anos esperava pela deliberação da 
Câmara (Anais, I, 257) . Das palavras do Pe. Marinho se depreende 
que ele estava disposto a manter a lei de repressão ao tráfico, apesar 
de saber que, estando próximas as eleições, não seria reeleito. Francisco 
de Sousa Martins, deputado pelo Piauí, assumira a presidência do Ceará 
a 3 de fevereiro, ficando porém no cargo somente até 20 de outubro. 
O problema do tráfico de escravos se agravara porque o tráfico ainda 
ent intenso através do contrabando e o Governo era acusado pela Ingla-
terra de conivência com os contrabandistas. A urgência para discutir o 
assunto é rejeitada (Anais, I, 417) . 

40/29 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não vê absurdo no requerimento, apenas alguma expressão menos 
conveniente. Apresenta assim uma nova redação, como emenda: "Re-
queiro se peça ao Governo que :remeta a esta Câmara quaisquer comu-
nicações que na Secretaria de Estado existam acerca dos movimentos se-
diciosos que por ventura houvessem [sic] na Província da Paraíba, em 
tempo da presidência do Sr. Holanda Chacon." 

26 de maio de 1840, t. I, p. 467. 
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N.&C. 

Voltava a ser discutida a questão das eleições na Parallia e Cal'· 
neiro da Cunha apresentara requerimento pedindo infonna~;<>es sohrc 
"procedimentos anárquicos dos oficiais da Guarda Nacio11al f ... j" O 
requerimento e a emenda foram rejeitados. 

Trajano Alípio de Holanda Chacon Cavalcanti de Alhuqucnpic. 
vice-presidente de 7 de abril de 1839 a 22 de fevereiro de 1810, bad1arcl 
em Direito, morreu assassinado em 1819 (151) • 

10/30 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Discorda das duas emendas apresentadas. A primeira que pr·c1e11dc 
manter o número de eleitores igual ao de 1827. A emenda se motiva 
nos abusos observados em Sergipe, Paraíba e Alagoas, que awnentaram 
escandalosamente o número ele seus eleitores. 

São abusos que devem ser corrigidos. Mas 11ão se pode 
querer que todo o Império carregue os pecados comctido1t 
naquelas províncias, quando outras há, como Minas Gc:rais, 
"cm extremo escrupulosas no número de seus ddtorc:s. Rt!S-
trinja-se o número de eleilon.:s somente na11uclas provínc:ias 
onúe houve abusos. 

É contra também a segunda emenda, pela qual nenhuma proví11da 
dará para a representação nacional menos de dois deputados. 

"Eu quisera que os deputados mandado:s a 1:st;t Ca'ía 
fossem filhos da população úe cada uma provl11da; ma~ 
aumentar-se o número de deputados a c:o;rno, arbifrnríauu:11t<;, 
não é conveniente, nem creio <JUe as Jcís deste rccit1lo ~tíam 
mais bem elaboradas por ser o número de dcputado!t maim-." 

27 de maio de 1810, L 1, p. 1!10. 

N.&C. 

Estava ainda cm discussão o projeto de adiamento das cHc;&:i.. A 
primeira emenda fora apresentada por Carneiro da Cunha (AntJÍ~, J 
489), e a segunda por Ramiro Coelho (Anaí.s, l, 452). 

ri.:.1; Al'Oli).SIO XóBRECA: Chefe5 du 1-;xecutí11u l'ami/Jrmo. Klfll~H, p, :!1'J, 
l~lfifJ, 
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40/31 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

No passado, razões políticas e maiores facilidades de comunicação 

"influíram para que se aumentasse o número de deputados 
e senadores naquelas províncias que mais se aproximavam à 
Corte, prejudicando-se deste modo o direito de igualdade da8 
províncias mais longínquas, de que sua representação não 
está de acordo com sua respectiva população". A Província 
de Sergipe foi das mais prejudicadas em sua representação. 
Hoje não deve prevalecer essa injustiça: "Uma província, se-
nhores, que conta 167. 397 habitantes, 4·15 engenhos de fazer 
açúcar, que exporta 22 mil caixas com açúcar anualmente, 
e às vezes mais; uma província que tem ricas minas cfe ouro 
indicadas pelo célebre Maribaca, ainda não trabalhadas; mi-
nas de ferro e de salitre em abundância na serra da Miaba, 
com facilidade ele exportação, não deve continuar a ser des-
considerada, e nem pode ser mesquinhamente representada 
por dois deputados." 

Apresenta assim um artigo aditivo: 

"A Província cfe Sergipe dará para a futura legislatura 
mais dois deputados e um senador." 

1 

27 de maio de 1840, t. l, p. 490. 
N.&C. 

O Pe. Silveira defende s4a província, sobre a qual chegavam à 
Câmara informações de abusos escandalosos nas eleições. 

Deve ser Muribeca, personagem meio lendário que afirmava possuir 
o roteiro de minas úe ouro ou prata, nunca confirmado. 

40/32 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Convém definir o que seja fogo, para evitar os aumen-
tos abusivos <lo número de eleitores: [... ] na capital de Per-
nambuco entende-se por fogo toda e qualquer reunião de fa-
mília, embora haja três ou quatro cidadãos emancipados; 
não acontece porém assim em algumas paróquias do interior 
onde se entende por fogo cada indivíduo emancipado que 
paga conhecenças, embora em uma casa morem quatro ou 
cinco nestas circunstâncias; e é por isso que daí resulta apre-
sentar uma pequena freguesia do interior um número de 
eleitores maior que o das grandes freguesias da capital." 
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Insiste em l!Ue se tome por base nos cálculos atuais o número de 
eleitores da 3.ª legislatura 

"que foi a em que menos se abusou.,. 

Se a votação da Câmara dos Deputados fosse por província, não 11e 
importaria que a Bahia tivesse 50 deputados e Pernambuco 20; 

mas como na Câmara a votação é por cabeças, influi muito 
o número de deputados que deve dar cada província. As 
Assembléias provinciais, que são tão fáceis em aumentar des-
pesas e criar empregos, deviam preocupar-se mais em tirar a 
estatística de suas populações, base necessária para marcar a 
representação nacional. 

Refuta a tese do Pe. Silveira: 

"[... ] Não é razão para se aumentar a deputação cfe 
Sergipe o ser aquela província rica em minas de ouro, de 
salitre, etc.: porquanto a representação não é por proprieda-
de, mas por população: a passar aquele princípio, província 
haveria que, abundante de escravos, produzindo muito, ten· 
do meia-dúzia de senhores d'e engenho com muitos escravos, 
viesse a ter uma representação superior a outra que, sendo 
pobre, abundasse em gente livre". Enquanto não houver bast 
estatística, qualquer solução será arbitrária e não se podendo 
fazer uma lei eleitoral completa, é importante obviar os prin· 
cipais abusos. 

Envia emenda: 

"Pela palavra fugo entende-se família de uma, duas, trê~ 
ou mais pessoas, vivendo cm comum, embora emancipadas." 

27 de maio de 1840, t. l, p. 492. 

N.&C. 

Novas emendas chegam à Mesa, e a discussão fica adiada pela che-
gada à Câmara do ministro da Guerra, Salvador Maciel. Na sessão se-
guinte, continuam a chegar novas emendas, inclusive a do Pe. Camargo 
Fleury, propondo três deputadas para a Província de Goiás. Novamente 
é adiada a discussão pela chegada do ministro da Guerra. 

A expressão fogo corresponde a lar, devia ser familia. Não havendo 
normas estatísticas, os juízes e vigário por pressão política, davam sen-
tido diverso ao conceito. 
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40/33 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Insiste nas teses que já defendera sobre a lei eleitoral. É contra o 
aumento dos deputados. Como não existem bases estatísticas, deve-se 
tomar como base o c;ílculo feito nas eleições da 3.ª legislatura que foi 
aquela em que não houve abusos, nem influências das camarilhas. Pre· 
fere retirar sua emenda, porque tantas outras foram apresentadas que 

"no fim não se há de votar nada ou, votando-se, será uma 
confusão. 

,. Refere-se a seguir aos diversos deputados que apresentaram emen-
~as das quais resultaria aumento dos deputados. 

Citou-se o exemplo de nações nas quais a votação é feita 
por província, cada uma das quais apresenta ao menos dois 
deputados. Não é o caso do Brasil: "nossa representação na-
cional está baseada sobre um dlculo, e este cálculo, bem 
ou mal feito, não pode ser alterado sem uma base certa. Não 
basta dizer que tal ou tal província dê mais tantos deputados; 
é preciso saber a base que para isso se toma, e enquanto 
esta se não apresentar, todos os argumentos caem por terra". 
Com a criação das Assembléias provinciais pelo Ato Adicio-
nal, muitos assuntos que antes vinham à Assembléia Geral 
são resolvidos naquelas Assembléias. Assim, "em lugar de 
aumentar-se o número de deputados (gerais) devia diminuir-
se, porque o trabalho está mais dividido". 

Refuta a tese da necessidade de ter cada província ao menos dois 
deputados para que possam debater. Não concorda, por outro lado, 
com a afirmação de que a 

"província que dá um só deputado é esquecida, não se faz 
caso dela." 

O contrário é que se tem observado: as províncias de representação 
numerosa são sempre generosas com as províncias pequenas, como o ca-
so com a do Rio Grande do Norte, cujo deputado levantou a queixa: 

"A Câmara, por uma generosidade mal-entendida, mo-
veu-se para dar a essa província uma porção de território, o 
qu~ deu lugar a grandes contestações." Enquanto isto, Per-
nambuco, que faz tantos sacrifícios pelo Brasil, não tem inco-
modado a Assembléia Geral com pretensões, a não ser a rela-
tiva ao melhoramento do porto do Recife, que não é de 
interesse local mas geral de todo Império. O cálculo da re-
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presentação nacional deve ter por base as estatísticas da 
população. Não se cuida disto, e vamos decidindo o assunto, 
"só por condescendência, só pelas boas maneiras com que 
qualquer Sr. deputado sabe captar a benevolência de seus 
colegas." 

Cita vários casos comprovando as razões por que não se fazem as 
estatísticas: imagina logo o povo que vão servir para o recrutamento, 
ou para uma nova contribuição e se nega a fornecer os dados. 

"O pior é que muitas freguesias têm pároco encomen-
dado; este é que pode ter interesse em aumentar o número de 
eleitores, e não o pároco colado, que não quer ver dividida 
a freguesia . " 

Explicita a seguir com exemplos a definição de fogu e aborda a 
questão do voto dos soldados: 

"Tudo o que se disser a respeito da liberdade do sol-
dado, da honra, da profissão, que não contesto, é mui bonito, 
mui popular; mas na prática não é o mais razoável e de certo, 
como acreditar-se que o soldado tem a audácia de recusar a 
lista que lhe dá o sargento por ordem do capitão, e este 
por ordem do coronel? Isto acontece e tem-se feito; o coronel 
de qualquer corpo vale 400 votos [.. , ] Todo o mundo sabe 
que nas roças, onde, pela divisão das terras do nosso país, 
o povo parece que vive em um estado feudal, todo o mundo 
sabe, digo, que o morador cm terras de um engenho não 
pode votar contra a vontade :do senhor· do .engenho, porque 
se o fizer, o proprietário deita-lhe as telhas abaixo, e o po-
bre homem caminha com os trastes às costas: todo o mundo 
sabe o que sucede com um comandante da Guarda Nacional; 
vai a colégio e diz - eis aqui os votos de meu batalhão: -
e despeja sobre a mesa imensidade de listas. Negar-se-ão 
estes fatos? Não. E se com guardas nacionais sucede isto, se 
com os lavradores é o mesmo, o que se não deve esperar de 
tropa paga, onde há uma disciplina muito rigorosa? [ ... ] O 
soldado não pode gozar das garantias constitucionais; assim 
pede a providência pública, porque não é senão a força que 
obriga ao soldado; é ela que o faz montar a brecha sobre o 
cadáver do seu pai, ou irmão, é a baioneta calada que lhe 
está na retarguarda que o obriga; o soldado é uma máquina 
pensante, é tão pensante quanto baste para ouvir a voz que 
se lhe dá;. ele deve obedecer sem reflexão; como pois poder 
supor que seja livre o seu voto? [ .i.,...J Eu ,desejava que .o ~oi. 
dado tivesse preferência ' aos empregõs :públicos, · ceteris:'f1lÍ~ '· 
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ribus, que se desse com preferência a um mancebo ele 18 
anos, por exemplo, um lugar da Alfândega a um veterano; 
que se qualificasse a homens que tivessem servido certo núme-
ro de anos; cu quisera que o soldado fosse como antiga-
mente; desgraçadamente, porém, não acontece isto; o soldado 
de hoje dig-am o que quiserem, é máquina pensante; há de 
meter a mão na patrona, e dela tirar a lista que lhe deu o 
seu sargento, e depositá-Ia na urna eleitoral." Não é argu-
mento em favor do voto do soldado o fato de que ele ganha 
100$000. Muito mendigo tem esta renda ou mais, além cfo 
que a Constituição nega o voto aos que vivem em vida claus-
tral. "E haverá vida mais claustral que a do soldado? Se o 
indivíduo que vive em um claustro pelo costume de obede-
cer a (um superior), não tem obtido a liberdade de votar. 
o soldado está no mesmo caso". 

Pede pois para retirar suas emendas: o que é aprovado: 

2 de junho de 1840, t. 1, p. 575-577. 
N'. &C. 

A intervenção do Pe. Venâncio é interessante como depoimento so-
bre a história do coronelismo no Brasil, sobre o problema do voto das 
praças de pré, e sobre as mani!mlações estatísticas por interesses elei-
torais. O voto direto no Brasil estava condicionado pela renda do ci-
dadão; por este aspecto o soldado tinha renda suficiente para ser elei-
tor. A argumentação do Pe. Venâncio sobre as pequenas províncias 
visa especialmente à emenda do Pe. Fernandes da Silveira que pedira 
maior representação para Sergipe. 

40/34 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Defende o parecer da Comissão das Câmaras Municipais impugnado. 
Por um deputado, que 

"parece exigir que ela tenha a infalibilidade do Espírito 
Santo." 

Tratando-se da representação de uma Câmara Municipal solicitando 
melhoramentos para uma estrada, 

"desejaria que a Assembléia tomasse em consideração a re-
presentação desta Câmara Municipal: porque, enquanto se 
não melhorarem os nossos meios de comunicação, estaremos 
em um perfeito caos, e ficaremos sem aqueles objetos mais 
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importantes. Se a Assembléia Geral, em vez de ocupar-se com 
objetos de nenhuma monta, tomasse cm consideração os que 
são relativos a melhoramento de comunicações (af>oiados) ; 
se enquanto se ocupa de virulentas recriminações (apoiados) 
se ocupasse de tais melhoramentos, ela se cobriria de glória; 
os povos bendiriam o sistema representativo; e este sistema 
produziria entre n<'>s os melhores resultados; mas não é isto 
o que tem acontecido." 

3 de junho de 18110, t. I, p. 591-MJ2. 
N.&C. 

Tratava-se de uma representação ela Câmara .Municipal da cidade 
elo Presídio, Minas Gerais, pedindo melhoramento e reparos da estrada 
que na margem direita do rio Muriaé no lugar em que faz barra com o 
Paraíba se dirige da dita vila à cidade de Campos, da Província do Rio 
de Janeiro, "não só por ser de manifesta vantagem para as duas pro-
víncias esse veículo de continuadas comunicações, e transportes, mas 
aincl'a porque nas ohr;is ela mc'm'.l estrada podem ser empregados índios 
dispersos em grande número nas matas elo Muriaé, e de fácil catequi-
zação." A Comissão, sem decidir o assunto, dera parecer remetendo a 
representação às Comissões reunidas de Comércio, Agricultura, ele Esta-
tística e Catequese. É este parecer que o deputado Ottoni impugna: 
como não há uma Comissão de Estradas, a própria Comissão das Câma-
ras Municipais deveria interpor o seu juízo sobre a questão e não reme. 
tê-Ia a outras Comissões. Deste modo, a Comissão está se limitando ao 
papel de secretaria da Mesa ;1 qual compete distribuir as representações 
pelas diversas Comissões. A resposta do Pe. Antunes a Ottoni tem uma 
certa malícia, porque Ottoni queria precisamente que o assunto da es-
trada fosse logo resolvido. Referindo-se a "virulentas recriminações", o 
Pe. Antunes estava visando, por outro lado, o próprio Ottoni, que na 
sessão elo dia anterior fizera uma violenta intervenção, entrecortada com 
apartes desa probatórios do Pe. Antunes. O parece da Comissão da qual 
afüís o Pe. Antunes era membro, foi aprovado e o parecer remetido 
para as outras Comissões. É curioso notar a desenvoltura com que se 
tratava do assunto dos índ'ios ainda existentes na região e de "fácil ca-
tequização", portanto, facilmente requisitáveis para os reparos da 
estradal 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não pode ndmitir a comparação que, a respeito do Senado, fora 
feita pelo deputado Veiga Pessoa. Pelo Ato Adicional, as Assembléias 
provinciais são competentes para verificar os poderes de seus membros; 
pela Constituição, se estabelece que as eleições dos deputados provin-
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dais serão feitas da mesma maneira que as dos deputados gerais. Por 
esse artigo constitucional, a Câmara dos Deputados pode intervir nas 
Assembléias provinciais em caso de eleições irregulares. Mas não pode 
fazer o mesmo quanto ao Senado: 

"A luta que se ia estabelecer entre os ramos <lo Poder Le-
gislativo, a resistência da Câmara dos Deputados, julgar ela 
um ato nulo por haver no Senado um membro mal eleito, 
tudo isso não seria um mal terrível?" 

No caso em discussão, vê que as eleições na Paraíba 

"contêm dois casos distintos; um é a nulidade em certos co-
légios pelo número de eleitores que apresentaram, e outro 
é a maneira com que as eleições foram feitas por intervenção 
da Câmara Municipal, ou intervenção do presidente, para 
que a Câmara recebesse uma lista de sua autoridade, etc." 
A culpa desses males é da Câmara que não estabeleceu uma 
regra fixa que marcasse o número dos eleitores. O mal está 
feito, e só podení ser decidido ou pelo direito escrito ou pela 
índole cfo sistema que nos rege: "Mas uma Assembléia nula, 
que há de ser julgada por si mesma, em causa própria, com 
o espírito que a lev~u àquele ponto, não é direito escrito: 
todas as suas decisões são ilegais a tal respeito: resta, po,is, 
ou deixar passar, e emendar para o futuro, ou tomar uma 
decisão, um remédio ;não por lei escrita, mas pela índole do 
sistema que nos rege". A questão foi levada ao Judiciário, 
mas o que acontece niesses casos é que o júri a absolve, como' 
é de presumir. 

Se o mal é grave, não vê por~m remédio que não crie males maior_es., 

"O melhor será que a Assembléia [ ...J faça vista gorda 
sobre certos inconvenientes, para não cair em outros maiores." 

Não sabe como votar e prefere esperar as idéias.. que aparecerão na 
discussão. 

10 de junho de 1840, t. I, p. 663-664. 
N. &:C. 

A questão das eleições na Paraíba se arrastava em discussões inter-
mináveis. Devido à acusação de irregularidades nas eleições, a abertura 
da Assembléia daquela província ficara adiada para julho. Faltavam 
poucos dias para a· abertura e nada se decidia. Intervém o Pe. Venâncio 
e sua intervenção parece contriln1ir para aumentar a confusão: é tortuo-
sa, cheia de contradições e tfc perplexidade. julgando que as eleições. 

·124 

1 



devem ser anuladas, mas receando as consequcncias de tal dccis;-10 
V4nais, l, 684-685). Na sessão de 22 de junho é rejeitado o parecer da 
Comissão (Anais, l, 832), que dizia: "sejam anuladas as eleições pri-
márias a que ultimamente se procedeu nas paróquias ele Piandi e Sousa, 
e se comunique ao Governo para fazer que nelas se proceda a novas 
eleições, expedindo as ordens convenientes a fim de que se elejam tan-
tos eleitores quantos forem compatíveis com as respectivas popula~·ões. 
segundo as leis em vigor." 

40/36 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Tem toda confiança no ministro da Guerra, mas como é voz que 
o Ministério não durará muito, aproveita para pedir informações sobre 
abusos os quais 

"ou não são censurados na Cfunara, e por isso hú quem os 
considere sancionado pelo seu silêncio, ou se são censurados, 
foram praticados por Ministério que já caiu, e então pre-
valece o parce sepultis; e o que daqui se segue é que os 
abusos vão continuando como que por consentimento táci-
to" [... ] O artigo em discussão não diz em que pontos há 
de colocar a força proposta. Assim é possível que um corpo 
de cavalaria seja enviado para Pernambuco, onde seria 
inútil. 

Não sabe também o que o Governo pretende fazer com as compa-
nhias de artífices, nem se nelas serão incluídos os pontonciros, sapadores 
e mineiros. 

Os praças dessas companhias "vencem unicamente o sol-
do de soldados, ou se têm além disto o salário correspondente 
a oficiais de ofício; e neste caso parece-me a cria<Jío muito 
antieconômica" [ ... ] 

Denuncia abusos cometidos na aplicação <la lei que manda premiar 
por serviços relevantes. Proporá oportunamente a derrogação desta lei 
tais os abusos que propiciou. Cita casos de parcialidades flagrantes: 

"Vemos uma multidão imensa de oficiais de a.lt.as pa-
tentes, mas quando se trata de empregar um cm Comissão 
de importância, por exemplo, se o Governo quiser mandar 
agora um oficial para o Rio Grande, visto que se diz que a 
intriga ali existe, que o presidente pc<le a remoção do atu:il 
chefe das forças: se o Governo quiser nomear algum oficial, 
procurará com uma luz acesa; se perguntar a algum se: rp1c1 
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ir para Santa Catarina, dir{t; ''Pronto, mas há ele se me dar 
um posto ele acesso". Se perguntar a outro se quer ir para 
o Rio Grande, dirá que sim, mas com tais e tais vantagens. 
Daí nasce uma vacilação que muito prejudica ao caráter 
militar e compromete a disciplina. Demais, o oficial antigo 
que tem muitos serviços de campanha, e que se vê em tenente-
coronel, por exemplo, quando vê aquele a quem já coman-
dou, cm altos graus, não pode servir senão com despeito ou 
repugnância. " 

Pede explicações sobre a criação de um corpo d'e inv{1lidos e por 
que consignação serão feitas as despesas: 

"A não se fazer despesa alguma com este corpo, ilusório 
fic:irá este ato de filantropia, e, a fazer-se ela não é fundada 
em lei." 

Quer informações sobre os 200 fardamentos enviados ao Sul 

"tão pequenos e apertados, que não serviram a soldado algum" 

bem como se 

"se remeteu até fardamento podre, que se fez em pedaços, 
apenas principiou a entrar em uso." [... ] "estou inclinado 
a pensar que uma boa parte dos nossos soldados tem morri-
do de frio, ou então que grandes revezes têm tido as nossas 
forças; e se as nossas forças têm sofrido estes revezes isto só 
se pode explicar, ou pela traição, ou porque a nossa tropa 
maltratada e pessimameqte vestida combate nua em um cli. 
ma mui diverso daqueles das províncias onde nasceram." 

Deseja informações sobre os engenheiros que foram estudar à Euro-
pa. Fora de opinião que se deviam aplicar aos estudos de pontes e 
estradas e que deviam ser vigiados pelo nosso ministro junto à Corte 
onde fossem estudar, 

"para não acontecer como consta que alguns têm feito, de 
preferir aprender a dançar o minuete em lugar de se ocupa· 
rem nos estudos a que são destinados." 

IO de junho de 1840, t. 1, p. 674-676. 
N.&C. 

Em discussão o art. 2.º da lei que fixava as forças de terra: "as 
forças fixadas serão distribuídas da seguinte maneira: 12 batalhões de 



caçadores; 3 regimentos e 't esc1 uatlrões de cavalaria ligeira; 5 batalhões 
de artilharia a pé; 1 corpo de artilharia a cavalo". O ministro da Guerra, 
Salvador Maciel, procura logo a seguir responder ;is interpclaçõc~ do 
Pe. Venâncio. Por ela. se vê aliás como são antigas as mal vcrsaçõcs igni"i-
bcis dos dinheiros públicos. A prática do parce sepultis, perdão para os 
mortos, comistia em revelar as responsabilidades dos Ministérios caídos. 
Como caíam com freqüência. acabava por corresponder a uma quase 
impunidade. 

10/37 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Insatisfeito com algumas explicações do ministro <la Guerra volta 
à carga sobre alguns pontos. Retifica sua afirmação sobre a guerra do 
Sul: 

"Quando (alou a respeito das opt·raçõcs do Exército no 
Sul, quis mostrar que ;'1 vista elas tropas que se têm mandado 
para o Rio Grande do Sul, tanto do Pani como cfo Mal'anhão, 
Pernambuco, Bahia e Rio ele Janeiro, e da que ~;e continua 
a mandar, pois que o recrutamento está aberto, comparand0-
se o que se tem mandado com as (on;as que existem no Sul, 
se devia concluir uma de duas, ou que nós temos sido batidos 
e os rebeldes nos têm matado muita gente, ou que as nossas 
tropas têm morrido de frio e ao desamparo, e igualmente a 
Guarda Nacional que dela faz parte." 

Volta a insistir sobre os abusos cometidos cm nome da lei qnc anto-
tiza promoções por serviços relevantes: 

"Um militar, posto que mais antigo seja, que vê premiar 
o seu camarada por um serviço relevante que prestou ao es-
tado, longe de o censurar, o elogia, e o acha nobre; mas 
quando vê que empolgam posto uns porque são filhos do 
Sr. fulano, outros porque são afilhados ou companheiros 
desses filhos, etc., não pode deixar de desgostar-se, e quando 
é chamado para ir a uma Comissão, vai de mau grado expor 
a sua vida, sem esperança de se pôr a par daqueles a quem 
já comandou, e que hoje, sem o merecerem, estão em postos 
superiores." 

Cita exemplos em abono de sua afirmação: 

"Não sei o que é ser benemérito no pensamento tio Con-
selho Supremo [... ] talvez entenda o Conselho que é bene-
mérito o oficial que faz cortesias e não deixa as escadas dos 
ministros." 

·127 



A vista de tantos abusos, julga 

"que quando o Governo tiver de premiar algum homem por 
serviços relevantes que tenha feito, venha pedir a aprovação 
do Corpo Legislativo, como faz com as pensões, tenças, etc." 

10 de junho de 1840, t. I, p. 678. 
N. &:C. 

O art. 2.0 é afinal aprovado na sessão de 11 de junho, com emendas 
propostas pelo deputado Ramiro Coelho (Anais, I, 693). 

40/38 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

É um absurdo só se anistiarem os oriundos políticos do 
Rio Grande do Sul, que se acham atualmente nas prisões da 
Corte. Enquanto isto, os do Pará se encontram num completo 
abandono. Esta província já está em plena tranqüilidade, 
consolidando cada vez mais a paz e a ordem. "[ ... ] Não sei 
por que razão neste estado feliz de coisas, se há de querer 
que estes réus sejam entregues a seus juízes naturais; não sei 
até quando se pretenqe que esses homens, se pena merecem, 
estejam entregues aos vermes das prisões" [... ] "Tendo-se 
anistiado um Pe. Pedro, e outros, não sei por que os do Par;\ 
[ ... ] tenham sido esquecidos." 

12 de junho de 1840, t. 1, p-. 703, 
N. &:C. 

Refere-se à resolução: 
Art. · i.o - Ficam anistiados todos os criminosos políticos do Rio 

Grande do Sul que se acham atualmente nas prisões desta Corte. 
Art. 2.º - Ficam revogadas todas as leis e disposições em con· 

trário. 
Joaquim Nunes Machado - Antônio da Costa Pinto 

O Pe. Pedro era acusado de cumplicidade com criminosos que ar. 
rematavam orelhas elos prisioneiros. Muitas testemunhas, porém, negavam 
o fato. 

40/39 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Volta a insistir na urgência dos reparos do porto do Recife. A pro-
pósito, deseja saber de S. Ex.ª 
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"O estado de uma barca que muito de propósito se man-
dou rebocar o ano passado para escavação do porto de Per-
nambuco." 

Observa que em tempo de nordestes ponteiros nenhum barco é 
capaz de rebocar uma barca de escavação; e por isso não chegou a barca 
a Pernambuco, foi aportar a Santa Catarina, parecendo ao orador que 
o destino desta barca para Pernambuco era só aparente; deseja, pois, 
que S.Ex.ª informe se a barca ainda está em Santa Catarina, ou se o 
Governo já deu providência para seguir ao seu verdadeiro destino. Pede 
ao ministro da Marinha informações sobre a existência de oficiais não 
combatentes: 

"É incompreensível que haja oficiais ad honorem com 
as vantagens dos oficiais, mas livres dos perigos da guerra." 

Deseja também explicações sobre uma consignação para compra de 
canhões, consignação que já fora votada no ano anterior e não devia 
constar da lei de fixação das forças de mar, mas na lei do orçamento. 
Vota pelo art. I.0 , mas com exclusão da última parte sobre a embar-
cação para aperfeiçoamento dos oficiais de Marinha: 

"[... ] Os oficiais de Marinha de Guerra de nenhum 
modo se podem aperfeiçoar melhor do que entrando nos 
combates: e se isto é assim, e se esta embarcação não é de 
guerra, entendo que ela virá a ser refúgio daqueles que não 
gostam nada do cheiro da pólvora., e querem vencer anti-
guidade e vantagens em uma embarcação de guerra, porém 
pacífica." 

22 de junho de 1840, t. I, p. 835. 
N.&C. 

Em discussão o art. I.0 da lei de fixação das forças de mar: "as 
forças navais em tempo ordinário para o ano financeiro que há de 
correr de 1841 a 1842, constarão de 2.500 praças de todas as classes, e 
dos navios de guerra que o Governo julgar conveniente armar, incluin-
do sempre, e desde agora, uma embarcação própria para aperfeiçoamento 
dos oficiais de Marinha." O ministro da Marinha, Rodrigues Torres, 
passa a responder às indagações do Pe. Venâncio. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO40/40 

Vendo que não se tratam as questões urgentes, decide-se a imitar 
o exemplo daqueles que deixando a matéria, entram "na vasta discussão 
da política geral". Toma a defesa da oposição que está sendo objeto 
de insinuações destinadas a tomá-la odiosa. 
f;r;Yrr· 

-129 



No entanlo é aos esforços desta opos1çao que devemos 
o ato "mais solene, o mais grandioso, que acaba. de apresen-
tar-se, e é que um Ministério sem sair do seio da oposição 
adolou o programa da oposição (apoiados)." O ministro deve 
pois poder contar com o apoio ela oposição, na medida cm 
que procurar realizar o programa, sempre defendido pela 
oposição e não somente agora: "economia na distribuição dos 
dinheiros públicos; fiscalização na arrecadação <las rendas pú· 
blicas: debelar a rebelião com toda a força e energia, mas não 
desprezando os meios de conciliação (apoiados) ." 

Defende a oposição da acusação de não querer empregar a força 
contra os rebeldes: 

"Alguém já disse que se lhes <lesse tiro de pólvora seca? 
Alguém já disse que se não os combatesse? Alguém já disse 
que quando oferecessem combate, se fugisse, ou que só se pro-
curasse chamá-los à obediência por meio da conciliação? Não 
foi um membro <la oposição, o seu maior adorno, o seu chefe, 
quem primeiro levantou a sua voz nesta Casa contra a tran. 
sação vergonhosa, por meio da qual se queria trazer à união 
do Império o rebelde de Bento Manuel? (apoiados) . Como 
pois se diz que a oposição não quer que se empregue a força 
contra os rebeldes? É a acusação a mais injusta, é a insinuação 
a mais pérfida que se pode fazer contra a oposição". O que 
a oposição defende é a garantia da proteção dos vencidos 
contra a perseguição dos vencedores: "já deu o nobre minis-
tro ordem para que venham da ilha de Fernando Noronha os 
desgraçados que ali estií.o, condenados a trabalhos sem ser por 
sentença do Poder Judiciário? É contra estas transgressões da 
Constituição e das leis que clama a oposição; mas ela não 
quer que deixe de ser castigado quem tem delinqüido 
(apoiados) ." A oposição também deseja a conciliação mas 
quer saber em que bases ela se fundará e em que garantias: 
"Parece que uma única, e é - deixem-nos governar; calem o 
bico; acomodem-se com tudo, e vivamos em paz (riSadas e 
apoiados). - Nós então dizemos - não pode ser: nós acei-
tamos a conciliação. " 

Responde ao ex-ministro da Justiça que afirmara fora obrigado a 
retirar-se porque perdera a maioria. 

Na realidade perd'~ra a maioria não pelos despachos que 
deu, não porque não desempenhasse o sistema político. Per. 
deu a maioria "porque a camarilha quis que perdesse." 
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Passa a afirmar a impos~ibiildade da pcnn;ml:11cia do (;;tl,im:te 'Ili<' 
não tem homogeneidade, e não explica com franqueza os '1:11s atm, 
como 110 caso da demissão do presidente da Bahia. Não lc111 1011fi;111<." 
no Gabinete, conquanto tinha wda confianc;a no mini,trn d;1 l\1;1ri11lia. 
Lamenta que não se organize um Gabinete capaz d"c l;11n o lu:111 do 
país, e que um bom Gabinete possa cair por c:onsider:H;iics pe,wais. 
Urge na necessidade de se fazer economia, suspendendo '" orde11ados 
dos desembargadores que não vão para suas rclaçôes e dc111ítindo o!, 
maus administradores. Refere-se como exemplo ao caso do Rio G1 a11d1: 
do Sul de onde se demite um bom administrador para '11iisti111í-lo por 
outro contra o qual tinham sido feitas gravíssimas acmac;i>cs 11a Ciunara. 
Existem bons administradores, a questão é não excluí-los sli por'l 111· não 
pensam como o Governo. 

"O nobre ministro disse que desejara a c:or1< ilíac~ão <fm 
espíritos. Um único meio h;í: influa o nobre mini~tro a fim 
de que suba ao trono o Sr. D. Pedro II; é o ú11ic:o meio <fc 
obter a completa conciliação dos espíritos (ajmirulo.1); o m;iís 
é sistema de governar, govcrn ar só, governar rorn c:xcl mão." 

27 de junho de 18111, t.. 1, p. 871-877. 

N.&C. 

O ex-ministro da .Justiça a que se refere era Paulino José: Soare, de: 
Sousa. O presidente da Bahia demitido fora Tomás Xavier, e o uovo 
presidente nomeado para o Rio Grande do Sul era Francisco José ele 
Sousa de Andréia. 

40/41 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Volta a insistir na sua emenda supressiva relativa à cmbarca,;ão dt:s.-
tinada ao aperfeiçoamento dos oficiais de Marinha. Não pode c:onwr-
dar, porque 

"não havendo embarcações bastantes para se empregar no 
serviço do país, se destine um vaso para este fim." 

Aborda outras questões relativas à Pasta da Marinha: 

·'Tem-se falado na nece-~sídade de mandar uma umlt" 
ncira para as Alagoas a fim de evitar o contrabando do pau-
bra.c;íJ; mas conseguir-se-á o que He 'luer com c~r.a m1:dí,hú 
Creio fjUC não. Muita gente íntcrcssacla ne~rc: cornl:n.í" c:n 
terra a madeira na areia quando receia que: o Cow:1 "'' rnan 



ele a embarcação, e na ocas1ao oportuna embarcar o gênero. 
E de mais, que é uma canhoneira para impedir o contraban-
do de pau-brasil, de africanos e outros? Se o nobre deputado 
das Alagoas (o Sr. Dantas) julga que não se pode proibir 
o comércio de africanos, há ele convir também que se não 
pode proibir o contrabando do pau-brasil. Desenganemo-nos; 
quando a corrupção ou os abusos se introduzem num ramo 
da administração pública, é impossível que essa corrupção e 
abusos não arrastem após de si outros abusos: o contrabando 
de africanos devia arrastar o pau-brasil. É indispensável para 
se conseguir alguma coisa, não uma ou mais embarcações de 
guerra., mas que as autoridades de terra, que são os olhos e 
braços elo Governo, cumpram seu dever." 

Aproveitando a presença do ministro da Marinha que estava tam· 
bém encarregado dos Negócios do Império, comenta com insólita ve-
emência os documentos que, a pedido seu, tinham sido enviados à Câ. 
mara, sobre a concessão da Ordem de Aviz ao major Emiliano Felício 
Munducuru: 

'l ·.] A Câmara vcrà até que ponto podem chegar o 
abuso, a prevaricação, o pouco caso, o desprezo de todas as 
leis e consideração ,rública! O Ministério anterior ao atual 
caiu, e caiu não de maduro, mas de podre, tão pocfre que os 
mesmos ministerialistas, aqueles cuja fé no Govreno era mais 
firme que a rocha, não o puderam sustentar! Eu declaro à 
Câmara, declaro à minha província, ao país todo, que sinto 
que esse _Governo caís.se, porque se continuasse, queria ter o 
gosto de lhe negar pão e água; e negá-lo-ei sempre a qual-
quer Governo que merecer o desconceito que mereceu essa 
administração. Faço esta declaração porque, como é tempo 
de eleições, se a minha província entender que o deputado 
que nega pão e água ao Governo não deve ser reeleito, negue-
me os seus votos. " 

Responde à objeção: em vez de atacar o Ministério, por que não 
acusa o ministro? 

"[... ] Aí estão três ou quatro acusações e só uma pro· 
grediu [... ] Enquanto não vier uma Câmara que conheça o 
que deve a si e ao país, não há esperança de passar acusação 
alguma: o único meio pois na minha opinião é negar pão e 
água ao Ministério. " 

Termina fazendo apelo ao ministro presente: 



"[ ... ] Que rejeite de si patronatos csc:111dalosos, t•ssa 
força que fustiga o Ministério, para que não faça wrd:ukiro 
o que já dizem os estrangeiros - que no Brasil h:í uma 1ri· 
vindade protetora a quem tudo ce<le." 

2 de julho de 1810, L. IJ, p. :l!í-:lli. 
N.&C. 

Não é fácil compreender por que um caso insignificante c:omo o 
do Munducuru, tenha levantado tamas iras cio Pc. Venâncio. J~i.taria 
ele dando uma demonstração de bravura parlamentar, numa laM: pn"· 
eleitoral, com vistas às próximas eleições? Em todo caso, garantiu sua 
reeleição para a legislatura seguinte. O ministro presente era Rodrigm;~ 
Torres e estava em discussão a lei de fixação das forças de mar. O arti· 
go l.º foi aprovado com emenda supressiva do Pe. Vcnt111c:io. As~irn não 
passou a idéia de uma embarcação para aperfeiçoamento dos oficiais, 
que se realizaria mais tarde com os navios-escolas (Anais, li, 7G). 

,10/42 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Dirigiu, com mais dois colegas de Pernambuco, uma pctir;ão a~sína
da por mais de 400 pernambucanos, cm favor de um dos milítan:s im-
plicados na sedição da Bahia, cm 1837. Fez a petição dirigida ao Poder 
Moderador, por obséquio a seus comprovincianos: 

"[... ] Mas cu a fiz com o coração apertado e com suma. 
repugnância, por entender que qualquer que fosse a dec:i~flo 
do Poder Moderador, no meu modo de entender, da s1:ría 
sempre perniciosa." 

Envia projeto: 

Art. I.0 - É concedida anistia aO!I réus militan:s, e aos 
demais complicados na scdíçfio de 1837 na Província da Ual1ía, 
ainda que sentenciados <:5tcjam. 

Art. 2.0 - Ficam para este fim derrogadas qm1Í"<1ucr kí11 
e disposições em contrário. 

6 de julho de lMO, t. li, p. 78. 
N.&:C. 

O Pe. Venâncio explica as raz(~ pelas quais julgava fJl(:rrrn:10~;1 
qualquer decisão do Imperador: "ou mandava executar a 6.n1tem;11, e 
então o Gl-"O cra u:_'TJívcl, ou concedia graça, e rw~~e u1v1 d;n;1 'Pmpri: 
robustez a um julgam':nto, que m1 meu fraco juízo (; nu1'1 pur pmu:1fn 
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de um tribunal incompetente, como, no caso de que se trata, eu consi-
dero o Conselho de Guerra e a aplicação dns leis militares." 

A 6 de novembro de 1837 rompera na Bahia a revolução chamada 
Sabinada, do nome do seu líder Dr. Sabino Alvares da Rocha Vieira. 
Houve séria luta militar. Sabino mo1Teu exilado cm Mato Grosso. O 
Pe. Resende voltará a insistir no seu projeto, na sessão de 18 de julho 
(Anais, II, 304). 

40/43 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra a urgência da proposta de Moura Magalhães, pelo fato 
de existirem objetos mais urgentes a serem discutidos e principalmente 
porque discorda da idéia da reforma. Explicita mais longamente sua 
convicção: 

"[... ] Em matéria de Governo não sou entusiasta; repu-
to todo o Governo um mal, e a sua bondade é unicamente 
relativa. Reputo todo o Governo um mal, porque se nós 
estivéssemos costumados a respeitar o direito do mais fraco, 
se os homens curassem de sustentar seus direitos sem pre-
juízo de terceiro, todo o Governo era acusado; mas não su-
cede isto; a tendência natural é ofender o direito do mais 
fraco e dar suprema preferência ao seu direito. Eis aqui p01 
que digo que todo o Governo é um mal." 

Não vê assim motivos para reformar a Constituição no sentido de 
encurtar o prazo da minoriclade do Imperaclor: 

"[... ] Se sobre a experiência dos anos é que se pode 
basear a esperança de um bom Governo, estou de acordo 
com a idade de 18 anos, e desejaria que antes a idade se 
aumentasse do que qiminuísse. Se a lei veda que eu governe 
em minha casa não tiendo 21 anos, como se há de admitir que 
governe a casa de tod'os sem experiência?" 

Lembra que já se opusera a outra reforma quando se pretendia 
e.lar a Regência à Sra. D. Jaquária, apesar de ter sido contra certos 
princípios da Regência de Feijó. 

"Não julgo que o Brasil aproveite em mudar cada dia 
conforme as idéias que se apresentam, hoje uma reforma, 
amanhã outra. Eu Jl.ão quererei que entre nós suceda como 
em alguns países onde o imperante é maior desde que 
nasce." 
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Exprime sua conv1cçao de que a ciência do Governo r<esulta não :só 
do saber mas da experiência, e exemplifica com o nosso Código Criminal 
tão deficiente, não por falta de saber, mas por muito saber, mas sem 
experiência, e por se não confrontarem as teorias dos livros com a li-
ção viva. Não vê nenhuma razão para a reforma da Constituição: 

"Diz-se que não se pode estar pior do que se está; mas 
pergunto eu, poder-se-ia ficar melhor com a mudança que se 
pretende?" 

6 de julho de 1840, t. II, p. 80-81. 
N. &:C. 

A proposta de Moura Magalhães era: "que o projeto relativo à  
maioridade de S. M. Imperial seja discutido com preferência a outro  
qualquer, na segunda parte da ordem do dia". A proposta não foi apro- 
vada (Anais, II, 102). Curioso como as idéias do Pe. Venâncio, sobre  
o Governo como um mal, se aproximam das de Saint Simon, adotadas 
também por Karl Marx. Pela Constituição, o Imperador seria maior aos 
18 anos. Durante a menoridade a Regência caberia ao parente com mais 
de 25 anos. D. Januária tinha mais de 18 . Se o Imperador morresse 
poderia ser imperatriz, mas não regente. Situação anômala que se quis 
resolver por lei interpretativa. A Assembléia terminou, em 22 d'e julho 
de 1840, por declarar D. Pedro II maior com 15 anos incompletos. Pelo 
art. 178, a Constituição considerava que só era constitucional o que se 
referia à forma de Governo e direitos individuais. Todos os demais ar-
tigos püderiam ser alterados por lei ordinária. Era o que se chama uma 
Constituição "flexível". A lei declarando o Imperador maior não foi 
assim um golpe ilegal. 

40/44 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Votará também contra a urgência, mas por razões diametralmente 
opostas às do Pe. Venâncio. Enquanto este vota contra porque julga 
o artigo constitucional e não considera conveniente que seja reformado, 

"eu voto contra porque estou convencido de que o artigo 
não é constitucional, e que as circunstâncias atuais exigem 
quanto antes esta medida salvadora; eu estou além disto con-
vencido de que S. M. o Imperador tem a necessária inteli-
gência e estando nesta convicção, já bem vê V. Ex.ª que devo 
votar contra a urgência que tem por fim a discussão de um 
projeto-de-lei que só no ano de 1842 é que concede a di~ 
pensa da idade elos 18 anos, com o que eu jamais concordarei; 
porquanto entendo que o Sr. D. Pedro II deve subir ao trono 
desde já." 



Vota ainda contra porque entende que o caso da maioridade de 
D. Pedro II deve ser excepcional, e não ficar como preceito estabeleci. 
do, reduzindo a maioridade dos monarcas para 15 ou 14 anos: 

"[ .•. J Sucedendo atualmente achar-se S. M. o Imperador 
quase aos 15 anos da sua idade com uma inteligência não 
vulgar, desenvolvendo grande talento, muita circunspecção e 
sisudez cm todos os seus atos, por que razão havemos de estar 
ainda por três anos privados de sua salutar interferência nos 
atos da pública administração mormente achando-se o Brasil 
no doloroso estado que todos vemos e presenciamos?" [ ... ] 
"Quero quanto antes, quero desde já que o Brasil saia deste 
provisório que tantos males tem feito às instituições livres 
do país; portanto votarei contra tudo que tiver por fim re. 
tardar esta medida. " 

Refuta diretamente o argumento do Pe. Venâncio segundo o qual 
o bom governo é fruto da experiência: 

"Esse saber e essa experiência que deseja o nobre depu-
tado, ou que supõe poder haver aos 18 anos, também se 
poderá dar aos 15; mormente se nos referimos ao Sr. D. Pe-
dro II, cuja inteligência e talentos, como já disse, ninguém 
disputa: que muito piais poderá o Imperador aprender em 
dois anos e meio ou três, que o possa mais habilitar do que 
atualmente se acha?" 

Aproveit<JJ da palavra para dirigir-se a Nunes Machado que o desa- 
fiara a provar com fatos que respeita mais a pessoa do Imperdor do  
que ele. Aduz fatos de sua conduta monarquista em defesa do D. Pe- 
dro II, desde 1832 quando lutara contra a facção de Pinto Madeira.  
Acusa de incoerência a Nunes Machado  

"que na sua província foi um progressista exaltado e nesta 
casa é um regressista radical." 

6 de julho de 1840, t. 11, p. 81. 
N.&C. 

Parece confusíl íl primeira parte da argumentação do Pe. Alencar: 
vota contm a urgência, p:ira o projeto de Carneiro Leão, que propu-
nha a discussão cfo "projeto ele rt'forma constitucional a respeito da maio-
ridade de D. Pectro II" (Anais, II 6!'í), porque julgava que o artigo 
n:lo era constitucional. Ac:ontcd:1 que o art. 121 da Constituição dizia: 
''O Imperaclor t~ menor ah~ a icl:ulc dos demito anos complcLos". Ferrei-
ra Pena pediu explicação sobre a confmão, mas a cfiscussão do assunto 



acabou não sendo aprovada. O debate com Nunes Machado se originou 
de uma afirmação deste, que referindo-se ao problema da maioridade 
ào Imperador dissera: "bom será que tratemos de debelar este cavalo", 
ao que o Pe. Alencar aparteara: "ó! que monarquistas!" - Nunes Ma-
chado então dirigindo-se a ele o desafiara. O Pe Alencar se apoiava pro-
vavelmente na tese que o art. 121 da Constituição era daqueles que 
podiam ser revogados, ad casum, por lei ordinária. 

JOSÉ ANTONIO MARINHO40/45 

Queixa-se da falta de sinceridade com que se está discutindo o assun- 
to da maioridade do Imperador. Não se deve tratar primeiro de dis- 
cutir se o artigo é ou não constitucional. A primeira questão a ser dis- 
cutida é a de saber se urge ou não a subida do Imperador ao trono.  
Decidido este ponto, poder-se-á discutir da constitucionalidade do artigo.  
Mas não se fala com franqueza, escondem-se os motivos, evita-se a dis-.  
cussão sobre a questão primordial. Vota contra a urgência e afirma estar  
convencido  

"de que é indispensável que o monarca suba ao trono quanto 
antes." 

Dirige-se a seguir a um deputado, afirmando 

"eu também sou dos que beijam a mão do monarca", 

e explica sua atitude, por considerar o Imperador como órgão da nação, 
condição 

"em que ser-lhe-á lisonjeira toda prova de deferência que um 
representante da nação lhe queira dar." 

Não é porém dos que freqüentam o Paço a busca de favores. Está 
convencido de que o Ministério é contrário à maioridade, bem como 
toda a camarilha desejosa de manter seu prestígio sobre o Imperador. 
Por isso deseja que ele suba logo ao trono, 

"porque entendo que só o monarca virá acabar com este sis-
tema de feudalismo em que vejo constituído o meu país. 
Atualmente o Brasil não difere em coisa alguma do tempo 
em que éramos colonos" [ ... ] "Só o monarca é que é pai 
comum, e que não há de considerar-se elevado ao trono pelas 
forças de um partido (apoiados) ; mas em virtude de seu 
nascimento, mas em virtude do unânime consenso e desejo 
da nação (apoiados) , é que há de acabar com esta reprova-
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ção, ele será quem há de procurar no homem tão-somente 
o merecimento, isto é, ele h<í de desempenhar aquele artigo 
da Constituição, não dando preferência senão aos talentos e 
virtudes (apoiados) ." 

6 de julho de 1840, t. II, p. 85-88. 

N.&C. 

A intervenção do Pc. Marinho é confusa, grandiloqüente, perde-se 
em assuntos laterais, extraviada pelos apartes que o levam longe ão 
tema, censurando a incoerência de membros da antiga administração, 
retratando-se de qualquer ofensa, porque respeita a todos e deseja ser 
de todos respeitado. Aliás a intervenção nem é original, repisa exata-
mente os pontos denunciados com vigor por Ottoni, que fora quem se 
referira ao beija-mão como uma ação "pouco conforme com a dignidade 
do cidadão livre". O escravo beijava a mão dos senhores. Mas a inter-
venção tem o mérito de chamar o debate para o aspecto central da ques-
tão, para além dos aspectos formalistas. Tem também o mérito de de-
nunciar os interesses políticos envolvidos na questão. 

40/46 JOSÉ ANT~NIO MARINHO 

Defende-se da insinuação feita contra ele de ser ter portado menos 
convenientemente: 

"Julgo que não me desviei nem agora, nem nunca, da 
decência que compreendo bem que se deve observar neste 
lugar" [ ... ] 

Toma a ofensiva contra o ministro que fizera a insinuação, atacan-
do-o com veemência: 

"Tanto não se feriu a sua susceptilidade quando em 1838 
as galerias insultavam a um deputado. Não disse então que 
reclamava a propried4de pública. A dignidade de um depu-
tado, a sua liberdade parlamentar, é também propriedade de 
cada um de nós, é propriedade pública que devemos legar 
intacta àqueles que nos houverem de suceder; mas não se 
reclamou então; antes defendeu-se esse ato, o primeiro deste 
gênero que apareceu nos fastos do Parlamento brasileiro; e 
quem o defendeu? O próprio Governo, que devia reprimir 
semelhantes abusos!" 

Torna a votar contra a urgência, proposta por um deputado 
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"para se aproveitar o entusiasmo: é porque nós falamos sem-
pre levados pela impressão momentânea que muitas vezes nos 
exprimimos menos convenientemente." 

6 de julho de 1840, t. li, p. 90. 
N.&C. 

O Pe. Marinho refere-se a Rodrigues Torres, m1mstro ela Marinha 
e elos Negócios do Império. Na intervenção anterior, o Pe. Marinho 
aparteado de que insultara ueputados, respondera (com candura) : "Pois, 
Senhores, não era minha intenção" (hilaridade prolongada). Neste mo-
mento, Rodrigues Torres aparteara: "isto parece representação teatral", 
ao que o Pe. Marinho reagira ofendido, apesar da explicação do minis-
tro de que não se referira a ele mas às gargalhadas da galeria. Conse· 
guindo a palavra pela ordem, Rodrigues Torres, com o maior comedi-
mento explica-se diante da Câmara, mas nem assim satisfez à pugnaci-
dade do Pe. Marinho, que aproveita da palavra para reafirmar seu 
respeito à Câmara e atacar o ministro. A referência de Rodrigues Torres 
à "representação teatral" continha uma ambigüidade um tanto cruel. 
Durante sua infância de menino pobre, o Pe. Marinho fora membro 
de uma companhia dramática. 

40/47 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

É a favor elos meios ele conciliação, 

"contanto que sejam empregados a par do desenvolvimento 
de força e energia, para que não pareça que tais meios são 
os resultados ela fraqueza e do temor, e não ela nobreza e 
da generosidade", [ ... ] O mal é que se empreguem esses 
meios através de homens tão impróprios para as negociações; 

ma5 concorda com os esforços conciliatários do Governo: 

"Tem-se dito contra os meios conciliatórios que por eles 
se quer levar a Coroa Imperial ele rastos aos pés dos caudi-
lhos da rebelião; não sou porém desta opinião, que me não 
parece razoável. Se é possível, como creio que é, chamar a 
Província do Rio Grande à união por meios conciliatórios, 
não acho que tais meios possam ser indecorosos." 

Na sua opinião o que é indecoroso 

"é a existência desta guerra para engordar tanta gente (apoia-
dos) , que talvez a não queira acabar (apoiados) , se é verda-
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c.Ieiro o fato que se citou, que só de saques se têm despendido 
8. 000 contos, além das grandes remessas; isso é que acho 
muito indecoroso (apoiados), e não que se queira chamar 
os rebeldes à união por meios ele brandura; seria mais ver-
gonhoso que pela força e prepotência essa estrela ficasse para 
sempre perdida" (apoiados). 

Vota pois contra o requerimento que pode criar embaraços ao G0-
verno. Defende a política que já propusera contra os cabanos: 

"A espada em uma mão, e na outra o ramo de oliveira; 
mas só se ofereceu a espada, e todos sabem o que resultou." 

Vota contra o requerimento. 

9 de julho de 1840, t. II, p. 140. 
N.&C. 

Tratava-se do requerimento do deputado Ramiro Coelho que inter-
pelava o Governo sobre instruções enviadas ao presidente cio Rio Grande 
do Sul, fazendo proposta de conciliação aos rebelàcs. O Pe. Venâncio 
julga que o requerimento se inspirava num documento que considera 
apócrifo, no qual o Governo ofereceria uma cadeira de senador a este 
ou àquele rebelde. "O Governo' não pode dispor da cadeira ele senador 
que é de eleição popular". No fundo porém o Pe. Venâncio devia pres-
sentir que havia alguma tentativa de barganha, pois vota contra o re-
querimento por crer que a publicidade das informações criaria embaraço 
ao Governo. Lastima que o metjiador das negociações fosse o presidente 
da província, que julgava inepto. Tratava-se de Antônio Eliziário de 
Miranda e Brito. Em todo caso, a intervenção mostra o alto apreço do 
Pe. Venâncio pela integridade nacional antecipando aliás de alguns 
anos a política que Caxias empregaria com êxito. O Pe. Venâncio é 
logo veementemente atacado por Andrada Machado, que se diz arrepiado 
com a doutrina que acabava de ouvir. Um fim bom não justifica meios 
sórdidos, como oferecer prêmios a Bento Manuel. 

40/48 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra o artigo, porque 

"esta matéria é própria de uma lei permanente e não de 
fixação de forças, que é ânua". O Governo não pode demitir 
nenhuma praça sem que tenha outra para substituí-la, por-
que precisa de força para "juntá-la [... ] aos meios de con-
ciliação. " 
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Aproveita a deixa para responder com veemência ao ataque que 
acabava de receber: 

"[ ... ] O emprego da força, e unicamente da força, é o 
emprego sanguinário daqueles que derramam sangue: é em-
prego próprio dos Guimarães, mas não daqueles que desejam 
estabelecer a paz e a ordem no Brasil. Se a troco de quais-
quer dádivas, se com 200 contos se pode chamar a província 
à ordem, o que é isso à vista dos dinheiros que se têm escoado 
pelas mãos dos ladrões que têm especulado com esta guerra? 
Nem se diga que é vergonhoso transigir com os rebeldes por 
meios de brandura." 

9 de julho de 1840, t. II, p. MI. 

N.&C. 

Em discussão o art. 7 .0 da lei de fixação das forças de mar, que, 
por proposta <le Limpo de Abreu, tinh;i ficado para ser discutido depois 
do art. 8.0 • O art. 7 .0 dizia: "Enquanto outra coisa se não decretar, o 
tempo de serviço para toda a marinhagem voluntária será o ele 5 anos 
efetivos, e de 8 para os recrutados". O artigo foi rejeitado (Anais, II, 
143). 

O Guimarães a que se refere o Pe. Venâncio deve ser Francisco 
Lopes Guimarães, traficante de negros no Sul. 

40/19 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Estranha que os oficiais embarcados em navios de transporte não 
sejam contemplados com as gratificações previstas no artigo. Repete sua 
opinião contrária à igualuacle de gratificações para os cirurgiões e 
capelães: 

"O capelão não tem necessidade de tanta despesa como 
o cirurgião. " 

Fora também de parecer que devia haver diferença nas gratificações 
dos cirurgiões conforme a lotação dos navios em que estão embarcados, 
como também diferença nas gratificações dos cirurgiões embarcados e 
dos que trabalham nos hospitais, que podem ter a sua clínica. Pede, a 
seguir, informações ao ministro sobre o número de capelães e cirurgiões 
embarcados, porque consta que muitos ficam por aqui. Deseja também 
saber se é verdade que diminuiu a força no Rio Grande do Sul e por 
que razões: 
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"Será porque se desprezam os doentes? Será pelo mau 
trato?" [... ] "muitos soldados perecem por falta do facülta. 
tivo ou por inabilidade mesmo." 

9 de julho de HHO, l. 11, p. 144-145. 
N.&C. 

O debate se prolonga, com intervenção de vários deputaáos sempre 
aparteados pelo Pe. Alencar que defende a igualdade das gratificações. 
Entre os adversários mais veementes desta idéia e do artigo cm discussão, 
estava Andrada Machado que insiste em reduzir a gratificação dos ca.. 
pelães e exclama: "que importa ao Governo que todos nós vamos para 
o inferno?" É contraditado pelo Pe. Lopes Gama, ao qual se explica 
dizendo que o Governo nada tem que ver com o outro mundo. 

110/50 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Procura retificar sua intervenção anterior, reafirmando que não tem 
nada contra os cirurgiões. Simplesmente, como está convencido que os 
capelães se acham com os mesmos direitos que os cirurgiões, ofereceu 
sua emenda para ser aprovada só no caso de ser aprovada também a 
emenda de Andrada Machado que reduzia a gratificação dos capelães. 
Refuta os argumentos levantados contra a importância dos serviços dos 
capelães. 

Não é exato dizer que na hora cfa morte basta um ato 
de contrição para salvar-se: " [ ... ] O argumento só tem lugar 
quando por maneira alguma se pode ter o confessor; neste 
caso, sim, concedo; porque a Providência preveniu todos os 
casos da salvação do homem: mas é preciso que o nobre 
deputado reflita que essa verdadeira contrição tão indispen-
sável para a salvação, pem sempre se adquire nos últimos 
momentos de vida: quaintos haverão que, assustados diante 
do peso de suas culpas, não desanimem, não afrouxem essa 
confiança certa que devem ter na Providência, e que sendo 
assistidos pcli confessor, recebendo dele as consolações espi-
rituais, os remédios que a religião ministra, reanimem sua 
esperança e adquiram a necessária contrição para morrerem 
como verdadeiros cristãqs?" A assistência dos capelães é pois 
necessária para ministrarem esses recursos espirituais" àqueles 
que defendem a pátria t fazem a manutenção cfa ordem pú-
blica, que, como todos os mais cidadãos, também são cató· 
Jicos; e assim como o Governo toma as medidas necessárias 
para que não faltem a esses misedveis os remédios corporais, 
assim também deve ser :muito cuiclacfoso e solícito a respeito 
dos espirituais". Também não é verdade dizer que "o cirur. 
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g1ao vai curar dos enfermos no mesmo ato do fogo. e qut 
os capelães só depois que passa o perigo é que aparecem 
p:i.ra confessarem, etc. Ora, en tleyo dizer ao nobre deputado 
que não tem razão para assim se exprimir: o nobre deputado 
sabe muito bem que, se isto tem alguma vez sucetlido. não 
passa de um abuso e de falta do cumprimento de um de,·er. 
e que isso pode também suceder a respeito dos cirurgiões, 
que têm o rigoroso dever de se sacrificarem no ato do fogo 
para ministrarem seus socorros àqueles que deles precisam.,. 

9 de julho de 1840, t. II, p. 1-li-HS. 
N.&C. 

O Pe. Alencar argumenta especialmente contra Paula Cândido. que 
acabava de dizer: "a Santa Igreja permite que o homem em artigo de 
morte se não tem um padre para o confessar, pode muito bem Yoltar seu 
pensamento ao criador, pedir-lhe perdão de suas culpas, arrepender-se 
e gozar da bem-aventurança. " 

40/51 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Intervém na discussão por tratar-se de assunto 

"sobre o qual tenho conhecimentos profissionais". O cirur-
gião foi equiparado ao capelão, segundo um nobre deputado, 
porque um cuida do corpo e outro da alma: "por esta razão 
se deveria aumentar a gratificação aos capelães, por isso que 
as suas funções são tanto mais nobres, quanta é a superiori-
dade que tem a alma sobre o corpo." 

Não pode pois admitir a redução da gratificação dos capelães, poi~ 
tratam 

"de salvar a alma, e a alma é muita coisa para quem é cató-
lico romano, para quem crê na imortalidade da alma, como 
estou persuadido que esta ilustre Câmara crê." 

9 de julho de 1840, t. II, p. 118. 
N.&C. 

Lopes Gama refere-se ao argumento do Pe. Venâncio, e pretende 
que o argumento provaria a nacessidade de aumentar mais a gratificação 
dos capelães. Sua argumentação provoca uma volenta intervenção de 
Andrada Machado: "[... J que tem o Governo com as coisas espirituais? 
Que importa ao Governo que nós todos vamos para o inferno?" Ao qual 
passa a responder o Pe. Gama. 
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40/52 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Estranha a afirmação de Andrada Machado: 

"Esta linguagem não se com padece com o alto conceito 
que formo do nobre deputado: pois o Governo não se há de 
importar com a moral? Para nós irmos para o inferno é 
preciso que estejamos cobertos de pecados, de crimes; e não 
se deve o Governo importar com os pecados, com os crimes? 
O Governo é muito interessado em que todos vamos para o 
céu, porque o Governo mais que ninguém é interessado na 
moral pública". Por outro lado, não é exato dizer que as 
gratificações são proporcionais apenas aos custos da prepara, 
ção profissional: "[ ... ] muitas vezes considera-se também a 
hierarquia, a graduação, a alta importância do serviço; e por 
isso é que fiz a comparação entre o que cura o corpo e o 
que cura a alma. Ninguém dirá que o curador da alma não 
seja mais considerado que o curador do corpo. Pelo lado da 
ciência econômica, é verdade que a despesa que se avança 
para se adquirir conhecimentos profissionais àe medicina e 
cirurgia é maior que para ser padre, se bem que o ilustre 
deputado fala elos padres no modo porque vão as coisas; por-
que se os padres se ordenassem como exigem os cânones, ti-
nham de fazer muitas despesas; não basta que o padre es-
tude meramente um pouco de latim, e latim (perdoe-me a 
ilustre Câmara que o diga) mascavado, quase macarrônico, 
e que aprenda quatro coisas pelo Larraga, ou pelo Grossim; 
não é isto o que deve ser. Para ser sacerdote como a. religião 
quer, são necessários muitos estudos; além do latim, é pre-
ciso que saiba filosofia, eloqüência, principalmente sagrada, 
história sagrada e eclesiástica, que saiba o direito canônico, 
a teologia dogmática, teologia polêmica, telogia exegética, e 
teologia moral. Ora, um padre com estes conhecimentos é 
verdadeiro padre, é sacerdote ão evangelho, é capaz de anun-
ciar a palavra divina. Mas já se arg·umenta com abusos, tam-
bém direi que há cirurgiões tão ignorantes que nem sabem 
anatomia." 

Pede a Andrada Machado para corrigir sua proposição e vota pelo 
artigo que equipara as gratificações dos capelães e cirurgiões. 

9 cfe julho de 1840, t. II, p. 149. 
N. &:C. 

Andrada Machado explicita a seguir sua opinião reafirmando sua 
tese da competência do Governo limitada aos deveres civis. A opinião 
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de amb~. t:mto de _-\mh-ada ::\larhatlo rnmo a do Pe. Lopes Gama sl'r;i 
denuncfada como herêtic:a pelo Pe. I\larinl10. Na intcl'\'l'llç:"ttl tio Pt'. 
Gama, por outro lado, é interessante notar, abonb-sc taln•1 pd.t pri-
meira i.-ez d.e modo explicito o problema da relação n1stos-~.1Lirios tu 
fon:n:l~âo de profis.sionais. 

,10]53 JOSÉ .\:\TO:NIO l\I:\RINHO 

Entra no debate por ter ouvido 

'·heresias de parte a parte. O nobre deputado pela Província 
de Pernambuco di!>se que a moral nos conduzia ao ceu. 
Perdoe-me o nobre deputado: Sócrates foi sem dú,·ida o ho-
mem mais moralizado, e entretanto julgo que Sócrates iüo 
está no céu. O nobre deputado que acaba de sentar-se ainda 
insiste em dizer que o Governo não se importa que nós todos 
vamos para o inferno. Julgo que o Governo, se não se importa 
que vamos para o inferno, deve-se importar (ajJoiados). Con-
cebo mui bem que não seja da atribuição do G0\1crno legis-
lar sobre dogmas, ou forçar as consciências: mas que não seja 
da inspeção do Governo proteger a religião católica apostó-
lica romana, e sustentá-la com todos os seus esforços, é o 
que não posso conceber (apoiados). A isto é até obri~ado 
pela Constituição do Estado porque a Constituição reconhece 
e garantiu a religião católica apostólica romana. Por que 
paga o Governo aos párocos, se não é para que ensinem a 
seus fregueses e dirijam suas consciências? Eu não concebo 
governo algum sem religião; eu não concebo o nosso Gover-
no sem a religião católica apostólica romana, que, sencfo a 
única verdadeira religião, devia ser a religião do mundo in-
teiro. Ora, nós que tivemos a felicidade de nascer na religião 
católica apostólica romana; nós que temos uma Constituição 
que a reconhece e garante, elevemos fazer tudo quanto está 
da nossa parte para manter esta religião pura e santa como 
ela é." 

Vota pelo artigo porque discorda da tese de que os capelães não 
tendo família podem se contentar com módica gratificação: 

"Os capelães podem ter mãe, irmãs e irmãos, e como é 
homem de bem, deve carregar com a família." 

Defende a tese de que os servidores do Estado devem ser pagos na 
proporção da importância do serviço. Julga importante o serviço dos 
capelães, 
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"porque podem ser muito úteis para a mesma sociedade, por-
que podem concorrer com um bom conselho para firmar os 
direitos na sociedade, para que se não privem a certas pessoas 
de direitos legítimos." 

Discorda do deputado que afirmara que a religião de Jesus Cristo 
não é deste mundo, citando o evangelho: 

Regnum mcum non cst de lwc mundo: "Eu porém digo, 
pelo contrário, que a religião de Jesus Cristo é deste mundo 
(apoiados); que ela influi muito sobre a sociedade, como não 
pode deixar de influir aquela religião cuja moral é: - Dai 
a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César: - aquela 
religião que aconselha ao pai que seja bom pai; ao filho que 
seja bom filho; ao esposo, que seja bom esposo." 

!I de julho de 18110, t. II, p. 151. 
N.&C. 

O debate se estabelecera entre Andrada Machado, deputado por São 
Paulo e Lopes Gama, deputado por Pernambuco. Andrada Machado, 
em termos um tanto rudes para a época, antecipa-se sobre a idéia hoje 
pacífica da autonomia do temporal. Lopes Gama situa-se ainda dentro 
de uma visão de cristandade medieval ou tridentina. O Pe. Marinho, 
atribuindo-se a arbitragem no deb;He, com uma teologia bastante dúbia 
(exclui Sócrates do paraíso, com a maior desenvoltura) reflete bem a 
idéia de uma religião, confundida com o Reino, a serviço do sistema e 
da sociedade estabelecida. O episódio é aliás um exemplo insigne de 
como, na Câmara, a propósito de uma questão menor, os deputados 
permitiam-se as maiores escapadas em terrenos completamente alheios 
aos assuntos. 

40/54 JOSÉ LUíS DE FREITAS 

Não se trata de defender direitos de classes, mas os direitos da 
justiça: 

"[ ... ] Quando a Câmara concede gratificações a empre-
gados, qualquer que seja a sua classe ou condição, toma em 
consideração não só os serviços que vão prestar, mas também 
os cômodos de que vão ser privados e os riscos a que vão 
expor-se. Ora, perguntQ: o cirurgião não terá o mesmo risco 
que o capelão, e o capelão o mesmo risco que o cirurgião?" 

Mesmo se admirando que a discussão tenha chegado a um tal ponto 
de divagação, julga dever insistir na refutação dos argumentos apresen-
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tados por Paula Cândido e Andrada Machado. Referindo-se ao primei-
ro, observa: 

"O nobre deputado devia fazer a necessária distinção da 
contrição e atrição porquanto esta só consiste em que o pe-
cador se arrependa propter poenas inferni, enquanto a con-
trição, que é mais difícil, consiste em arrepender-se o pecador 
tão-somente por ter ofendido a Deus, que é o sumo bem." 

Espanta-se da afirmação de Andrada Machado, segundo o qual o 
Governo não se importava que os cidadãos fossem para o inferno: 

"[ ... ] Se é da privativa competência de qualquer autori-
dade, e muito mais do Governo, conconer para a felicidade 
do povo, como há de o Governo desprezar este meio de con-
seguir a suma felicidade, a salvação eterna, única que reputo 
verdadeira felicidade?" 

9 de junho de 1840, t. 11, p. 152-153. 

N.&C. 

O Pe. Antunes Correia entra também na discussão, retomando os 
argumentos do Pc. José Luís de Freitas (Anais, II, 153). O art. 1.0 , cm 
discussão, acaba sendo aprovado, com rejeição das emendas (Anais, II, 
154). 

40/55 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na sua opinião, o artigo da Constituição, relativo à maioridade do 
Imperador, é um artigo constitucional; assim não pode ser reformado 
por uma lei ordinária. Desta forma haveria de abrir-se uma brecha na 
Constituição: 

"Que uma vez aberta dará entrada a todas quantas re-
formas se proponham diariamente; e que a Assembléia Geral 
é a primeira que deve respeitar muito as disposições consti-
tucionais." 

Resume sua argumentação: 

"Como a Constituição contém artigos constitucionais e 
artigos que o não são, é preciso que se esclareça isto por meio 
da discussão preliminar." 
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Apresenta neste sentido um requerimento: 

"Discuta-se primeiro se o artigo é ou não constitucional, 
para então tratar-se da reforma." 

10 de julho de 1840, t. II, p. 162. 

N.&C. 

A questão fora levantada por um requerimento do deputado Jerô-
nimo Francisco Coelho: "Requeiro que preliminarmente se decida se a 
questão da maioridade deve ser discutida em lei ordinária, ou por uma 
lei de reformabilitlade". Coelho retira seu requerimento, por julgá-lo com-
preendido no requerimento do Pe. Venâncio que acabava de ser apro-
vado. A questão toda tinha origem no art. 178 da Constituição, que 
reconhece que alguns artigos da Carta Magna não tinham caráter cons-
titucional e poderiam assim ser reformados por lei ordinária: "É só 
constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições dos poderes 
políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tuclo o que 
não é constitucional pode ser alterado [... J pelas legislaturas [ ... ] ordi-
nárias''. A discussão se originara em face do projeto de Carneiro Leão, 
o qual, admitindo o art. 121 da Constituição como artigo constitucional, 
propunha logo fosse conferida à próxima legislatura faculdade para re-
formar o artigo, antecipando .a maioridade elo Imperador. 

O art. 121 da Constituição dizia: "O Imperador é menor até a idade 
de dezoito anos completos." 

40/56 VENÂNCIO Ij:ENRIQUES DE RESENDE 

Insiste em afirmar que o projeto sobre a maioridade é inútil e ilu-
sório, além de ser perigoso. 

Faltam apenas 3 anos para a maioridade do Imperador. 
Que adianta votar agora o projeto cuja aplicaçrw terá lugar 
daqui a 2 anos, isto é, um ano apenas antes da maioridade 
constitucional? É perigoso, porque se funda no argumento tão 
repetido de que a situação do Brasil é a pior possível, de que 
a Regência é fraca e perdeu todo prestígio, e de que a maiori-
dade antecipada aliviaria a todos os males. Desta forma cria-
se um clima ele insegurança, c1" tensão entre "o elemento 
puramente monárquico e o elemento clemocràtico que transigi-
ram para se estabelecer a monarquia constitucional". Tal cli-
ma haverá de piorar ainda mais a situação, que não poderá 
ser remediada pela simples antecipação d'a maioridade, porque 
"o Imperador tem ele reinar com os homens, quero dizer com a 
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geração presente: ora, cu estou persuadido de que é da gera-
ção presente que nascem os males todos, porque tem-se criado 
no país uma tendência para gozar ele todas as vantagens a so-
ciedade sem nenhum risco: tem-se criado a mania dos em-
pregos; tem-se proclamado o egoísmo que não se quer senão 
para gozar. Ora, se é assim, sendo posto o Imperador no 
trono, sem experiência dos negócios, o que fará ele? O que 
farão aqueles que ficarem ao pé do Imperador? Hão de fazê-
lo seguir a sua sorte, hão de fazer que seja arrastado por esse 
egoísmo hoje proclamado no país que geme debaixo dessa 
influência, e receio que continue a gemer". O argumento 
prova demais, e assim não prova nada; provaria a necessida-
de da declaração imediata da maioridade: "Se reconhecemos 
que é necessário adiantar a maioridade do Imperador, da· 
mos uma arma mui forte àqueles que a querem já." 

Vota pois contra todas as propostas de reforma. 

"Estou persuadido de que não úrú ao país outro monar-
ca que reúna maior prestígio de autoridade do que o Sr. D. 
Pedro I; é esta minha íntima convicção; e suponho que qual-
quer outro monarca será muito feliz se puder obter tanto 
prestígio como o Sr. D. Pedro I. Ora, nós vemos que este 
prestígio eclipsou-se, que esta força debilitou-se, e que o 7 
de abril acabou com tudo isto: como pois se pode apelar 
agora para uma coisa melhor?" 

10 de julho de 1840 t. II, p. 16~-171. 

N.&C. 

A intervenção do Pe. Venâncio é longa e repct1t1va, de um ._on-
servador decepcionado, especialmente com o 7 de abril da abdicação de 
D. Pe<l'ro I, que parecia ter destruído tantas esperanças, mas de cuja 
destruição o país se recuperava lentamente. Político sagaz, o Pe. Ve-
uâncio parecia prever a proximidade do desfecho da crise. Com efeito, 
por pressão do Partido Liberal, poucos dias depois, a 23 ele julho seria 
declarada a maioridade do Imperador. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Depois de longa introdução retórica anuncia as três partes do seu 
discurso. Em primeiro lugar, defende a tese de que o art. 121 não con-
tém disposição constitucional e pode assim ser reformado por lei ordi-

·1-19 

40/57 



nária. Parte de considerações sobre a questão da minoridade em geral, 
para examinar a seguir a minoridade dos monarcas. 

Todo cidadão ao nascer possui um direito à herança, di-
reito que os juristas chamam "jus ad rem". Pela morte do 
pai, o direito do menor se transforma num "jus in re". Este 
o aspecto essencial da questão. Acidentalmente, entretanto, 
dado o fato de que não possui ainda as habilitações para 
administrar o seu patrimônio, a lei marca um tempo para 
que ele possa assumir a administração de seu patrimônio. 
Trata-se entretanto de uma disposição acidental, tanto que 
se o menor revela, antes do prazo, as capacidades necessárias, 
pode se proceder à suspensão da lei para que ele entre na 
administração úos seus bens. 

Aplica a seguir essa doutrina à minoriclacle dos monarcas. Entende 
que a realeza não é propriamente um bem patrimonial: 

"A monarquia não foi instituída para a utilidade do 
monarca, mas para a utilidade pública". Entretanto, dada 
a forma da sucessão monárquica, aplica-se à realeza o prin-
cípio universal: desde o primeiro dia de vida, o monarca tem 
um "jus ad rem", sobre o trono, que passa a um "jus in re", 
por morte ou abdicação do monarca reinante. A suspensão 
do direito ao trono é uma disposição meramente acidental 
que pode pois ser revogada por uma lei regulamentar. A 
Constituição deve ser interpretada à luz úa razão que inspi· 
rou os seus artigos. Ora o art. l 21 se inspira na presunção 
de que antes dos lS anos os monarcas não têm condições de 
assumir o governo. Quando porém se verifica que tal não 
é o caso, "acredito que a mente dos legisladores constituintes 
não poderia ligar por tal maneira os braços à Assembléia 
Geral, que ela não pudesse cm um caso dado, quando as cir-
cunstâncias do país o exigissem, e quando as conveniências 
o aconselhassem, declarar que o monarca, bem que não ti-
vesse chcgacio ao décimo oitavo ano de idade, estivesse em 
circunstâncias de exercer a realeza. " 

Reporta-se à opinião de um deputado presente e de um senador, o 
marquês de Paranagu{1, que foram constituintes. Na segunda parte de 
seu discurso discorre longamente sobre o que se passa, a respeito, 

"nos dois países mais ilustrados da Europa, a Inglaterra e a 
França". Quanto ao povo inglês "de quem aliás temos ainda 
muito que aprender para sabermos ~er livres'', [ ...J 
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conclui, depois de longas referências históricas: 

[ ... ] "na Inglaterra o rei nunca é menor e a questão da 
maioridade convém que seja decidida pelas circunstâncias do 
momento e pela conveniência pública." 

Com relação à França, conclui que também ali nunca se fizeram 
disposições constitucionais sobre o problema da maioridade, para permi-
tir que os casos ocorrentes fossem resolvidos segundo a maior conveniên-
cia pública. De fato, pode acontecer, e já aconteceu em França, que um 
monarca chegado aos 15 anos já tenha desejos definidos e opiniões for-
madas relativas a questões de governo. Pode assim nascer uma tensão 
entre seus desejos e as decisões da Regência, 

"e então não convém mais que o legislador, quando se con-
vence que o monarca tem adquirido as habilitações precisas, 
necessárias para exercer a realeza, lhe entregue o poder, do 
que sacrificar o país talvez a uma luta de um que governa, 
e de outro que há de governar?" 

Enfim, na terceira parte de seu discurso, responde a observações 
feitas a seu respeito por outros deputados a propósito da questão em 
debate. Refere-se, em primeiro lugar, à opinião do deputado pelo Par{1 
(Ângelo Custódio Correia, Anais, III, 191), segundo o qual, se o art. 121 
não é constitucional e pode ser mudado por lei ordinária, 

"a Assembléia Geral podia até arrancar do trono a família 
imperante, [ ... ] podia até mudar a forma de governo." 

Nega a conclusão, porque uma coisa é um direito adquirido, outra 
é a habilitação para exercê-lo. A Assembléia não pode revogar o direito 
adquirido da família reinante, 

"mas que paridade tem isto com o dizer-se que o monarca 
que pela lei é considerado maior aos 18 anos, o monarca que 
já é monarca, em cujo nome se expedem todos os atos pú-
blicos, debaixo de cuja autoridade se administra toda a jus-
tiça, vai ele mesmo exercer o poder, aqueles direitos que 
sendo seus são atualmente exercitados por outro?" Pela mesma 
razão, não tem fundamento o argumento dos que dizem que, 
podendo revogar o art. 121 por lei ordinária, a Assembléia 
poderia também fazer a Câmara vitalícia e o Senado tempo. 
rário, ou reduzir a idade de 40 anos exigida para ser senador. 

Aduz em seguida vários exemplos de leis ordinárias que limitam 
direitos políticos, como a que nega a um liberto ser oficial da Guarda 
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Nacional, para demonstrar que o art 121, limitando o direito de acesso 
ao Trono do primeiro cidadão do país nem por isso deve ser considerado 
um dispositivo constitucional. Queixando-se enfim de seu 

"físico que não me permite falar por muito tempo", 

estende-se . agora em considerações sobre a conveniência da solução ime. 
diata: 

"[... ] Os males que o Brasil experimenta, que o estado 
atual do país reclama, e reclama imperiosamente que o Sr. 
D. Pedro II entre desde já no exercício da realeza." 

Segue-se uma longa tirada autobiográfica em que se refere à sua 
atuação política desde o seminário e especialmente desde o dia em que, 
orador sacro que despertava geral entusiasmo, fora convidado para pre-
gar na missa de ação de graças pela abdicação do primeiro imperador. 
Julgava então uma felicidade para o Brasil a longa minoridacle do novo 
imperador, que ensejaria a realização das reformas necessárias para en-
tregar o edifício social ao monarca quando chegasse a época de sua 
maioridade. Apoiou as rdormas que foram feitas, especialmente o Ato 
Adicional, bem como o cidadão benemérito que o "Partido Moderado" 
conseguiu colocar na suprema magistratura (Feijó). Entretanto viu que 
uma oposição violenta e indigna se levantou contra esse cidadão, devido 
às medidas tomadas na guerra no Rio Grande do Sul e nas rebeliões da 
Bahia, a ponto de forçarem a sua demissão. Começou então a cfesenganar-
se e compreender os males da mjnoridade prolongada, especialmente ao 
ver o comportamento de parlamentares como o Sr. Calmon, e ao ver co-
locado na· presidência de Minas w,m homem como o Sr. Miranda Ribeiro 
que convocou para o governo os piores sediciosos. Desiludiu-se comple-
tamente ao saber da demissão do Gabinete de 19 ele setembro, que tinha 
todas as condições ele fazer um bom governo. Se este Gabinete não se 
pôde manter no governo, nenhum outro terá condições ele fazê-fo. Suce-
dem-se Ministérios para os quais são convocados homens como o Sr. Ja-
cinto Jorge 

"que disse aqui uma vez que a ilha das Cobras era um terri-
tório cercado de mar, que não se podia lá chegar senão em-
barcado (hilaridade!) ". 

Chega-se à administração atu4l, na qual não tem confiança. Refere. 
se ao caso ele dois periódicos de oposição O Instinto e O Atleta, que 
desaparecem misteriosamente, sucedidos pelo periódico governista que 
tomou o gigantesco nome de O .(Jrasil, e observa: 

"Um 'Ministério organizado com estas transações será um 
Ministério que infunda confiança na população e mesmo na 
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Câmara?" [ ... ] "Não se poderá pois daqui deduzir que ao 
atual regente é impossível uma organização ministerial capaz 
de satisfazer às necessidades públicas, capaz de administrar o 
país, como é de mister, a fim de fazer cessar os males que ele 
sofre, e aqueles ainda maiores que estão pendentes sobre ele? 
Eu julgo que bem se poderá deduzir do que acabo de esta-
belecer, que ao atual regente é impossível outra organização 
ministerial neste sentido". Qual pois a solução? Entregar já 
o governo ao Sr. D. Pedro II. Mas, objeta-se, é isto mesmo 
o que desejou a maioria apresentando o projeto que se dis-
cute. Crê de fato a maioria que para tal fim o projeto seja o 
meio mais conveniente? 

Na sua opinião o art. 121 não é constitucional: 

"Por isso votarei em qualquer ocasião por ·uma lei ordi-
nária que supre a idade do Sr. D. Pedro II; mas se eu esti· 
vesse convencido de que o artigo era constitucional, votaria 
por uma reforma, e a medida que apresenta o nobre deputado 
não é uma reforma." [ ... ] "é apenas uma disposição para 
um caso especial, e disposição que a não ser por lei ordinária, 
não sei como se poderia fazer. " 

Receia que o projeto venha ser motivo de novas dissensões. Contu-
do é de opinião que os deputados que o sustentam 

"façam passar infalivelmente uma medida, a fim de que seja 
dissolvida a Câmara, a fim de que esta reforma se verifique 
quanto antes." 

Talvez isto lhe custe a sua não reeleição, mas na consciência de agir 
pelo bem do Brasil 

"volto ao meu ofício de padre, em o qual me preparei para 
servir na sociedade; e, simples cidadão, farei quanto em mim 
couber pela prosperidade do país." 

Sentindo-se "extremamente fatigado", não pode deixar de responder 
ao deputado que o acusara de incoerência, dizendo que 

"Em um caso tinha uma opinião, porque isto me interes-
sava, e n'outro caso outra opinião, porque o partido queria." 

Disserta largamente para provar que não há incoerência de sua par-
te, que se opôs à iniciativa da Regência de D. Januária e agora. defende 
a imediata ascensão ao trono de D. Pedro II: 
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"Neste caso o suplemento de idade é um mero acidente, 
não influi na essência dos mesmos direitos; outro tanto não 
acontece com o suplemento de idade ao parente próximo do 
imperador, porque então é uma condição a idade para que 
se adquira o direito." 

Confessa que de início julgava constitucional o art. 121, mas depois 
de estudo sério da questão, convenceu-se do contrário: 

"[ ... ] Não vemos todos os dias repetido o dito de um 
Sr. deputado que seguiu princípios republicanos no verdor 
dos anos, mas que já os abjurou, e é hoje monarquista, o 
que ninguém lhe lança em rosto? Pois se um homem pode 
mudar de princípios, ou de sistema, que é sempre resultado 
de reflexões, que é sempre resultado de uma convicção es-
clarecida, como não será <lado a um homem mudar de pen-
samento a respeito da inteligência de um artigo da Consti-
tuição, ou de uma lei? Seria a mais horrível de todas as 
tiranias." 

Conclui afinal fazendo novo apelo cm favor da imediata proclama-
ção da maioridade do Imperador. 

l~ de julho de 1840, t. II, p. 232-246. 
N.&:C. 

É a mais longa e fastidiosa intervenção do Pc. Marinho. Exibição 
insegura e tortuosa do resultado de suas leituras improvisadas. Réplica 
de uma vaidade mal-ferida aos ataques que lhe oferecem oportunidade 
para um autopanegíriCo, ataques que lhe tinham sido dil igidos por Her-
culano Ferreira Pena, ao qual não apartcou por não ter r.omparecido à 
sessão. São 27 colunas dos Anais, apesar da recomendação do físico [mé· 
dico] e de sentir-se extremament~ fatigado. A intervenção é a propósito 
da discussão do projeto de Carneiro Leão, sobre a maioridade do impe-
rador. Na sessão do dia seguinte Miranda Ribeiro entra no debate e 
aproveita da palavra para respor1der ao ataque do Pe. Marinho (Anais, 
II, 263). O debate continua tão acalorado sobre o projeto que na 
sessão de 18 de julho ele é retirado a pedido do seu autor (Anais, II, 
302) . Estava na Regência Pedro Araújo Lima. 

40/58 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Esclarece sua posição: não deseja a impunidade dos crimes, mas me-
nos ainda deseja a destruição das leis, o que seria pior que a impunidade 
de todos os culpados. Se o crime não era puramente militar, não podia 
competir ao Conselho de Guerra: 
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"Se pois em virtude da incompetência do Tribunal a 
sentença for nula, e os réus ficarem impunes, a culpa não é 
minha; eu nada mais faço do que satisfazer um dever de mi· 
nha consciência. " 

O debate sobre o assunto permitirá 

"Fixar o genuíno sentido do artigo do código do proces-
so, e definir o que sejam crimes puramente militares". Dei-
xar o assunto ao imperador, se ele subir já ao trono, não re. 
solve pois a questão, que é não o agraciar os réus, mas definir 
o sentido do código: "Se o Tribunal fosse competente, eu dei-
xaria os réus à mercê puramente do Poder Moderador; mas 
o caso é outro, e muito mais transcendente: trata-se da com-
petência dos juízes, da validade do julgamento, e de definir 
o sentido da lei." 

Não partilha dos temores acerca da impunidade dos culpados no 
caso vertente, bem como dos presos políticos de 1817: 

"Muitos desses cuja impunidade se temia têm depois pres-
tado muitos e relevantes serviços ao país." 

18 de julho de 1810, t. II, p. 305. 

N.&C. 

O Pe. Venâncio responde a Caetano Maria Lcpes Gama (não con-
fundir com o Pe. Miguel do Sacramento Lopes Gama), que votava con-
tra a urgência pelas razões que o Pe. Venâncio refuta em sua intervenção. 
Entre os presos políticos de 1817 que depois prestaram "relevantes ser-
viços", estava o próprio Pe. Venâncio. A urgência não foi aprovada. 
A questão sobre crimes puramente militares é examinada cm projeto 
apresentado à Cftmara na sessão do dia 20 (Anais, II, 306-307) . 

40/59 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

É indiferente a que o assunto seja levado a uma Comissão Ordinária 
ou Extraordinária. O importante é dar tempo a que a Comissão possa 
dar 

"um parecer com toda a reflexão que requer a importância 
da medida'', para que a Comissão possa verificar se se trata 
mesmo de um anseio geral da nação, ou de uma agitação 
fingida pelos interessados em colocar já o imperador no tro-
no: "( ... ] tem-se falado no grito ela nação, mas eu ainda o 
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não ouvi (apoiados) ; só ouço um que me retumba nos ouvi-
dos: é o art. 121 (apoiados). Se por ventura houvesse este 
pensamento no Brasil, se houvesse este grito, eu digo-o fran. 
camente, a Assembléia devia ceder; porque em um ponto, 
permita-se-me dizer, revolucionário, não é a Assembléia que 
toma a iniciativa; diria pois que devíamos ceder." 

Na sua opinião, a solução proposta pelo requerimento é ilegal. En-
tretanto, 

"Se a necessidade do país a reclamasse, eu não recuaria diante 
de uma revolução, e ainda hoje digo que não recuo; a difi-
culdade está em me convencer de que é necessária; por ora 
estou na convicção de que tudo isto se tem levantado nas 
Câmaras, e que nas Câmaras há de perecer (apoiaàos). Se 
o país não exige esta medida, eu não quisera que a Câmara 
fizesse revoluções! Reduziríamos a Constituição do Império 
a folhas de laranjeiras, e eu quero o imperador com a Cons-
tituição. l\fas sem ela, não!" (Numerosos e repetidos apoiados). 

Procura manter-se cqüidistante dos amigos que o solicitam para um 
lado ou para outro: 

"Eu ainda não cc~nspirei, nem entrei em revolução ne-
nhuma, tenho sido levado pelo turbilhão de muitas, e tenho 
a consolação de que s(> uma lágrima não se tem derramado 
por minha causa; mas eu e minha família temos chorado 
bastante." 

Vota pois para que o negóciQ v;í a uma Comissão, com liberdade e 
tempo para deliberar. 

20 de julho de 1810, t. II, p. 310. 

N.&C. 

Sobre a questão da maioridade do imperador, estavam em discussão 
a proposta de Limpo de Abreu, no sentido da criação de uma Comissão, 
para tratar do assunto ou a própria Comissão de Constituição ou uma 
Comissão ad hoc, com a convocação conjunta das duas Câmaras. Apre-
senta-se também um requerimento de Rocha Galvão pedindo a decre-
tação por aclamação da maioridade imediata do imperador. É contra 
este requerimento que se insurge o Pe. Venâncio, pelo risco rle preci-
pitação que comportava. Ribeiro de Andrada porém visa ao mesmo obje-
tivo ele Rocha Galvão, apresentando um projeto: "Art. l.º O Sr. D. 
Pedro II <'~ declarado maior dc<dc j;í. Art. 2.0 Revogam-se todas as leis 
e disposições em contr;írio." 
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JOSÉ ANTONIO MARINHO40/60 

Refere-se às agitações ocorridas na Câmara na sessão anterior, sá-
bado, 18 de julho. Supunha que então se chegara a um pensamento co-
mum relativo 

"à questão grandiosa de que nos temos ocupado." 

Estranha hoje, segunda-feira, que alguns deputados voltem à ques- 
tão insinuando que a oposição, que continuam a chamar minoria, é a  
responsável pelas agitações. Declara então com ênfase:  

"É preciso que o país saiba que o nobre deputado que 
tem perturbado a ordem nunca pertenceu à oposição." 

Se este deputado chegou à conclusão idêntica à da oposição, no 
assunto em debate, não foi por pertencer à minoria. Reprova os excessos 
cometidos e afirma a disposição pacífica da oposição: 

" [ ... ] Entramos hoje aqui muito de acordo a nos con-
graçarmos (apoiados) , para tratarmos desta idéia que é de 
todos, e que a todos pertence, e do modo unicamente por que 
ela pode ser í1til e vantajosa ao país. Senhores, o que queria 
dizer elevar o monarca brasileiro, que é o símbolo da paz 
e da união com uma só lágrima, com um só desgosto?! Deus 
nos livre de tal; porque este mal seria pior que todos aqueles 
que temos tido até agora." 

Julga que não é o momento da convocação dos ministros, porque 
nunca participavam do debate das leis em 3.ª discussão. Volta enfim a 
repelir as acusações feitas contra a oposição como responsável pelos 
excessos cometidos: 

"Do lado da minoria não tem aparecido senão idéias de 
conciliação, de paz e de ordem . " 

20 de julho de 1840, t. li, p. 315. 

N.&:C. 

O deputado que acabara de responsabilizar a opos1çao pelos ex-
cessos fora Joaquim Nunes Machado, deputado por Pernambuco. A 
sessão do sábado anterior fora realmente tumultuada pela intervenção 
do deputado por Mato Grosso, Antônio Navarro de Abreu, militar exal-
tado que se dizia ameaçado de facadas por Carneiro Leão. Já na sessão 
de 2.ª-feira, brada às galerias: "Viva a maioridade de S. M. Imperial 
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D. Pedro II!" Segue-se um tumulto, com dificuldade contido pelo pre. 
sidente da Câmara. É ao deputado Navarro que se refere o Pe. Marinho 
dizendo que não pertencia à oposição. 

É aprovada a indicação de Limpo de Abreu no sentido da nomeação 
de uma Comissão para apresentar parecer sobre a questão da maioridade. 
Dentre os 96 deputados presentes, são eleitos: Francisco Ramiro de Assis 
Coelho, Gonçalves Martins e Nunes Machado. 

40/61 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Vê nas manifestações das galerias uma expressão sincera do apreço 
do povo pelo Imperador: 

"[... ] Louvo o comportamento do povo brasileiro, con-
quanto o regimento o proíba; mas há momentos de prazer 
(apoiados), e o nome de Sua Majestade é tão grato aos brasi· 
leiros que eles não podem conter-se." 

Denuncia como perigosíssima a proposição do deputado pela Bahia, 
afirmando que aqui representamos a opinião do povo. 

"Não; nós apresentamos os interesses do povo. A sua pro-
posição está prenhe de absurdos, porque seguir-se-ia daqui 
que logo que a opinião do povo fosse contrária ao represen-
tante, ele devia dá-la; e onde iríamos parar?" 

Apela para a doutrina de Benjamin Constant e de todos os publi-
cistas. Discorda da lógica do mesmo deputado que concluíra da retirada 
do projeto, que o projeto não era constitucional. Aparteado por Antô· 
nio Navarro de Abreu, reage com veemência: 

"Eu não me acovardo conquanto padeça o meu sistema 
nervoso, sou pernambucano, e é quanto basta para me não 
amedrontar: creio que os pernambucanos são conhecidos: o 
que temo são cenas pouco decorosas na Câmara; trato bem a 
todos, respeito a todos, não costumo atirar chascos, nem con· 
tribuo para que haja recriminações. Eu reprovei sempre estes 
apodos que se barateavam de uma parte e outra: as recrimi-
nações não prestam, porque, como disse o Divino Mestre 
aquele de nós que se julgar inocente seja o primeiro a atirar 
a pedra." 

Discorda entretanto do requerimento propondo o pedido ao Senado 
para nomear uma Comissão: 
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"Nada se adiantará com uma Comissão do Senado; estou 
desta opinião: é melhor que se decida este negócio, sim ou 
não (apoiados) . Creio que é do interesse mesmo do Governo, 
que ele está deste acordo, segundo imagino." 

Reafirma a independência de seu voto por não ter relação com o 
Governo: 

"Tenho apenas um irmão no Ministério que prontamente 
o largará desempoeirado, muito honrado sempre (apoiados); 
sempre há de sacudir a sua casaca limpa, e isto é que me 
gloria; não há de abandonar o monarca, não haverá uma voz 
que diga: O senador Caetano l\faria Lopes Gama foi inimigo 
um só dia do Sr. D. Pedro II. Esta é a sua coroa de glória. 
E como aqui nesta Casa tenho visto o exemplo de pessoas 
para mim tão venerandas que costumam a defender seus 
irmãos, não é muito que defenda o meu, e quando se trata de 
honra de um irmão muito digno." 

21 de julho de 1840, t. 11, p. 332. 
N.&C. 

A proposição que denuncia como perigosíssima acabara de ser emi. 
tida pdo deputado Francisco Gonçalves Martins, visconde de São Lou-
renço, cuja lógica, em defesa da nomeação da Comissão do Senado, pa-
rece ao Pe. Lopes Gama claudicar. Entre vivas das galerias à maioridade 
imediata do Imperador, cai o requerimento da nomeação dessa Comissão 
e volta a ser colocado na ordem do dia o projeto de Andrada Machado 
declarando a imediata maioridade. O irmão elo Pe. Gama ocupava a 
Pasta elos Estrangeiros; já fora também ministro do Império e viria a 
ser mais tarde ministro da Justiça. 

40/62 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Estranha que alguém duvide ainda que haja um só brasileiro que 
não almeje a maioridade de D. Pedro II. Mas não pode concordar com 
os que desejam que esta maioridade se faça por uma maneira atropelada. 
Deve ser feita em virtude da Constituição do Império. Ora, está con· 
vencido de que o art. 121 é constitucional. Não pode concordar por-
tanto com o projeto de declaração imediata da maioridade: 

"Como portar-me de outra maneira, sem que prostitua 
o mandato que me foi confiado, e em virtude do qual tomei 
assento nesta Casa? Sr. Presidente, partindo ele todos os prin-
cípios que acabo de expcnder, declaro que conquanto deseje 
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e almeje ver raiar o dia da maioridade do Sr. D. Pedro II, 
todavia pela maneira por que se quer ele apressar, recuso a 
esse ato o meu voto." 

22 de julho de 1840, t. II, p. 349. 
N. &:C. 

A sessão continuava tumultuada, quando é lido pelo secretário da 
Câmara o decreto, assinado pelo regente, Pedro de Araújo Lima e pelo 
ministro do Império, Bernardo Pereira de Vasconcelos, pondo em recesso 
a Assembléia Legislativa até o dia 20 de novembro. O Pe. Marinho faz 
na ocasião violento discurso contra Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
como consta do apêndice do Vol. II, de 1840, p. 884. O tumulto se 
torna incontrolável e grande maioria dos deputados, aos gritos de trai· 
ção, precipita-se portas a fora na direção do Senado. Na tarde do mesmo 
dia 22, o regente expede outro decreto convocando as duas Câmaras 
para uma reunião da Assembléia Legislativa no dia seguinte. Nesta sessão 
o presidente da Assembléia, marquês de Paranaguá, declara, em nome da 
mesma Assembléia, o Imperador D. Pedro II desde já maior. Na sessão 
da tarde, às 3 horas o Imperador vem ao Senado e presta juramento, 
como 2.0 Imperador e defensor perpétuo do Brasil. 

40/63 JOSÉ ANTôNIO lVfARINHO 

Apresenta projeto criando um Conselho de Estado: 

"A Assembléia Geral Legislativa decreta: 
Art. I.° Fica criado um Conselho de Estado, que terá 

por fim aconselhar o monarca em todos os casos em que o 
mesmo monarca julgar conveniente. 

Art. 2.0 Este Conselho constará de dez membros, que 
terão os mesmos vencimentos e honras dos antigos conselheiros 
de Estado, e serão nomeados e demitidos como o julgar con· 
veniente o imperador. 

Art. 3.0 Os conselheiros de Estado serão responsáveis 
como os ministros. " 

24 <le julho de 1810, t. II, p. 358. 
N.&:C. 

Na discussão da matéria, o Pc. Marinho explica as razões por que 
apresentara o projeto: "apresentei-o porque estou resolvido a amparar o 
monarca de toda e qualquer responsabilidade, ainda indireta, que possa 
cair sobre a sua pessoa. Eu estou pronto a dar tudo quanto for tendente 

460  



a firmar a monarquia; ao Ministério darei só aquilo que a minha cons-
ciência julgar preciso". Concorda em retirar o projeto, caso exija re-
forma da Constituição. Aprova-se por fim o envio do projeto à Comissão 
de Constituição. 

40/6'1 VE:NÃNCIO HE:KRIQUES DE RESENDE 

É entusiasta da Província do Pará e lamenta o seu abandono. Julga 
excessivo o privilégio de 40 anos para a navegação a vapor no Amazonas 
e muito mais excessiva a isenção dos direitos para todos os utensílios e 
máquinas que a companhia importar durante 10 anos: 

"A expressão é elástica como a borracha; pode-se introdu· 
zir no Pará sob este pretexto quanta foice, machado e enxa-
da se quiser; embora se imponham penas à companhia se 
abusar desta concessão, uma tal disposição é ilusória." 

Nega seu voto para a concessão de tantos privilégios 

"a uma sociedade que se poderá tornar como a Companl1ia 
Inglesa das índias; que pode se estabelecer ou em Quito ou 
na Colômbia, e assim monopolizar um comércio imenso. 
Lembra finalmente que, para realização da navegação por 
vapor no Amazonas, não se tem de lutar com dificuldades, 
como as que há para a navegação do Rio Doce, para uma 
estrada de ferro para Minas, etc." 

27 de julho de 1840, t. II, p. 370-371. 

N.&C. 

Discutia-se o 1.0 artigo <lo projeto que autorizava "o Governo a 
conceder à companhia que organizarem Joaquim Antônio Pinheiro, Nuno 
Nery de Carvalho e João Diogo Sturz, carta de privilégio exclusivo por 
espaço de 40 anos para a navegação por vapor nas águas do Amazonas, 
Tocantins, Solimões, Rio Negro e seus afluentes". O l.º artigo fora 
aprovado sem que o Pe. Venâncio tivesse oportunidade ele discuti-lo. 
Entra em discussão o art. 2.0 : "Assim os barcos, como as máquinas, 
utensílios, instrumentos e carvão-de-pedra, importados para o serviço da 
companhia, serão livres de quaisquer direitos de importação por espaço 
de 10 anos; mas logo que se prove por sentença que houve abuso desta 
concessão, ficará sujeita a mesma companhia, além do perdimento do 
privilégio, a pagar à Fazenda Pública o triplo do valor elo objeto frau. 
dado". É sobre esse artigo que o Pe. Venâncio formula sua crítica, aliás 
de notável clarividência. 
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40/65 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Insiste em que o Amazonas não oferece dificuldades especiais para 
a navegação. Não tem assim fundamento o argumento de que a Com-
panhia terá que fazer grandes sacrifícios: 

"Seguindo o exemplo de outras companhias, escarmenta-
das com os muitos rrulhões que despenderam algumas ela~ 

que primeiro se estabeleceram, a companhia de que se trata 
irá empregando os seus capitais à medida que convier aos 
seus interesses". Abre-se a porta para o "contrabando, com 
os nossos conterrâneos de gêneros semelhantes aos nossos, como 
cacau, açúcar e algodão, que a companhia, por meio de c0-
lonos que vai introduzir, poderá fazer cultivar. Acresce que 
ficando a companhia isenta dos direitos de importação de que 
trata o art. 2.0 , poderá importar livremente durante o tempo 
do seu privilégio, engenhos de descaroçar e enfardar algodão, 
máquinas para o fabrico do açúcar, engenhos de serrar ma-
deira, etc.; do que resultará que ninguém poderá dar estes 
gêneros por tão baixo preço, nem competir com ela; vindo 
portanto o privilégio a ser uma peia para a indústria do país 
e para os nacionais." 

Lembra que a Câmara ainda, está embaraçada com o caso de Gui-
lherme Young, de vez que tais contratos têm a força de tratados, alguns 
dos quais se baseiam numa rcciprpcidade aparente e se revelam nocivos 
ao Brasil; não é contra os estrangeiros que se enriquecem aqui; deseja 
que as vantagens não sejam só para eles. 

27 de julho de 1840, t. II, p. 371-372. 
N.&C. 

O Pe. Venâncio respondia a Ângelo Custódio, deputado pelo Pará, 
que defendia o projeto. Sobre o caso Young, o Pe. Resende já fizera 
uma alusão, na sessão de 23 ele junho (Anais, I, 846), e sobre ela vol-
tará na sessão de 29 de julho. 

40/66 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Esclarece sua opinião citada a propósito do caso Young: 

"Tudo quanto tem aparecido não é capaz de me fazer 
perder a convicção em que estou que a nação vai pagar º' 
que não deve; espanta realmente que tendo-se pedido ao prin-
cípio 300$000, agora se peçam 700 e tantos contos; parece que 

462 



para o ano se pedirá o dobro, e assim talvez seja melhor man-
dar pagar do que arriscar a isso." 

Fora também de opinião que se pagasse por respeito ao Judiciário 
que dera sentença favorável, mas exigira também que se soubesse bem 
o que se estava pagando: 

"Não há ninguém que não reconheça que é exageração 
a quantia de 700:000$; quando esse homem me apareceu em 
casa, com cujos queixumes eu simpatizava e simpatizo ainda, 
eu disse francamente que ele desistiu de seu direito depois 
de ter recebido esse armamento: deitasse-o na praia, e eu 
queria ver como se havia de obrigar a Guilherme Young a 
receber armas que se tinham mandado buscar? l\Ias não, re-
cebeu-as, vendeu-as, e agora aparece com uma conta de grão-
capitão, pedindo perdas, danos, juros, câmbios, recâmbios, etc., 
e tudo o mais que podia inventar para receber 700 e tantos 
contos." 

Vota pelo adiamento, para que uma Comissão examine os documen-
tos. 

29 de julho de 1840, t. II, p. 396. 

N.&C. 

Em discussão o orçamento elo Império sobre a rubrica que continha 
a consignação para o pagamento a Guilherme Young. A questão foi 
adiada e se prolongará até o fim da legislatura. Muito provavelmente 
o valor das horas que a Câmara gastou discutindo esse caso veio a ser 
maior do que os 700 contos que o Governo acabou pagando. 

40/67 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Começa denunciando os abusos da companhia de barcos a vapor no 
cumprimento do contrato a que está obrigada. Não demora nos portos 
o tempo marcado no contrato, 

"a ponto de ter sido necessário que o presidente da Paraíba 
desse ordem à fortaleza do Cabedelo para fazê-lo dar fundo· 
a tiros de bala. Consta que esse comandante nem quis dar 
tempo a que um diplomata desse um passeio enquanto via 
essa pequena cidade" (apoiados) . O ministro deve exigir que 
cumpra o contrato essa companhia "que parece querer nos 
pedir novas consignações, e não queira apresentar viagens rá-
pidas de 50 dias à força ele faltar a seus empenhos." 

463" 



Refere-se a seguir ao problema da reforma dos códigos. Não são 
perfeitos, mas isso não é de admirar numa nação nova, quando outras 
nações mais adiantadas conservam tantos vícios em sua legislação: 

"Em Inglaterra não sei que se tenha já abolido o direito 
que tem o marido de ir vender sua mulher na praça das 
bestas". O importante é fazer observar as leis existentes e 
procurar melhorá-las gradualmente conforme as lições da ex-
periência: "não são as leis que faltam aos homens, são os 
homens que faltam às leis. Enquanto os homens de bem se 
persuadirem que é de sua honra patrocinar facinorosos que os 
procuram, nenhuma lei será suficiente". Entre os códigos, o 
que mais necessita de reforma é o Código de Processo, que 
através do habeas-corpus relaxa as disposições do código cri-
minal. O habeas-corpus "é uma das mais fortes garantias 
constitucionais e nunca poderia fazer parte elo Código de Pro-
cesso [... ] Não compreendo como tendo a relação negado 
habeas-corpus, possa qualquer juiz municipal concedê-lo, e 
às vezes com a maior quebra da moral [ ... ] Alguns oficiais 
militares fazem uma sedição contra um presidente, este os 
prende, e remete-os para a Corte; ao passar por uma provín· 
cia um juiz municipal concede habeas-corpus. Isto é que é de. 
sorclem." ' 

Aludindo depois à expressão usada por um deputado que afirmou 
estar a Câmara prostituída, interpreta o fato como "uma explosão de 
momento". 

Descobrindo enfim nas palavras do ministro uma insinuação de cen. 
sura aos atos do último regente, exorta a que se entreguem todos esses 
fatos à história. 

"a cujo domínio pertencem [ ... ] e que fará justiça a cada 
um."' 

29 de julho de 1840, t. II, p. 409. 

N. &: C. 

Em discussão o orçamento do Império, a propósito do qual o Pe. 
Venâncio se refere à Companhia de Vapores que pleiteava novas con-
signações. Os outros pontos de sua intervenção reportavam-se a afirma-
ções feitas pelo ministro do Imp~rio Andrada Machado que acabava de 
usar da palavra. Fora Carneiro d(L Cunha que, na sessão do dia anterior, 
afirmara que Andrada Machado "saindo para o Senado disse que esta 
Câmara está prostituída" (Anais, II, 385). 
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40 63 \"E~.::\:\CIO llENRlQllf.S DE RESE:\DE 

D;::e::L-'..:: o p~1rerer da Comi~são de l\larinha favorávd l prnrrh.~-:io 
ao poot.J ti-:: tenente do alferes rdormado de l.ª linha Silvestre Hc:n:-iquc: 
de Pic:-~o. T::::do es.se participado da guerra da imlepend~ncb 1u. B.Jl:i.i 
e na luta contra os rebelllcs de Panelas e Jacuipe em Pernamtmrn. é 
esc::mêaloso que seu nome tenha sido riscado da lista dos oficiais bene-
méritos~ qu.3..Üdo outros de menos valor estão cobertos de dragonas e há-
bitos. Duem 

·'que só no meio das revoluções é que se pode dJ.r a um ofi-
cia! de milícias de pretos uma patente de oficiall de ii.n.'J.Jt; 
n:as perguntarei se araso muitos que estão em p~ltentes supe-
riores não devem essas patentes às revoluções; e que seria deles 
se não tivessem pescado em :lguas turvas?" 

31 de julho de 1840, t. II, p. -131--t:I'.!. 
L'\. & e. 

O Pe. Resence defende a promoção do alferes Silvestre Henrique ._te 
Pinho, que era preto. Desde os tempos coloniais ha\'iam-se org-;mizaiJo 
companhias de pretos livres, chamados henriques, em homenagem ao 
herói da f,"Uerra holandesa Henrique Dias. Como se tratava de tropa de 
2.ª linha, sen.-iam, durante a paz, sem remuneração. lmeressame e que 
o rei queria que não houvesse discriminação de cor na organização da 
tropa (t:z;, mas uma longa tradição manteve os regimentos de pretos, 
pardos e 11obres (os brancos tinham a presunção da nobreza). O vice-
rei Luís César de Meneses, por exemplo, julgava "indecente que (os me:s-
tiços) marchem junto com os brancos" (153). Assim mantiveram-se os 
henriques até o Segundo Reinado. Parece que os negros preferiam orga-
nizar-se em corpo próprio. Esta distinção desapareceu com as refonnas 
posteriores. 

40/69 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

".Em verdade, não sei onde vamos parar! Todos os anos 
há aumento progressivo de despesa, e isto sem consideração 
alguma para o estado da nação; e depois quando se pede o 
crédito, toda a questão é saber se se deve emitir apólices ou 
bilhetes. Têm havido muitos desejos de dar à monarquia 
pompa e esplendor; eu direi: se quereis a monarquia, dai fe-

(1S%'J 1731 - Reviita do Arquí110 do F:Jtrulo ria. Bahia. n.0 42, p. 19. 
(153) Documento.J hí.stórímr - 1706 ·- Rio, Biblioteca Nacional, Vol. XLI, p. 191. 
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licicfade ao país, melhorai as finanças, fazei com que o Te-
souro público possa cobrir as suas despesas" [ ... ] 

Vota contra todas as emendas que querem_ aumentar a despesa e 
exemplifica examinando algumas emendas propostas: o caso elo canal da 
Pavuna que já foi julgado inviável; da consignação de 4 contos para o 
monumento do Ipiranga, no qual já se gastaram 12 ou 14 contos e o 
monumento não foi levantado; o caso de inúmeros aumentos de orde-
nados. Refere-se ao chafariz da Carioca: 

"eu sempre falei muito dessa obra; não sendo profissional, 
tinha contra a minha opinião a daqueles que eram engenhei-
ros; mas ainda hoje penso que aquela obra é um espantalho, 
um fantasma que ali existe, e a cidade pouco ganhou com ela; 
só ganhamos uma trovoada de carroças que ameaçam as pernas 
de quem passa pelas ruas: com menos dinheiro se fazia uma 
obra em ponto menos elevado, que daria ;ígua a toda a ci-
dade; mas quis-se fazer um ornamento no largo ela Carioca 
sem benefício real. Senhores, cu estive em Filadélfia em 1825 
e 26; nesse país cuja independência é de mais ele 50 anos, eu 
vi arrancar o encanamento de pau para meter-se outro de ferro; 
no entanto toda a cidade tinha úgua que passava por esse en. 
canamento de pau. Creio mesmo que em Londres ainda M 
bem poucos anos h<~via encanamentos de madeira; mas nós 
queremos logo as coisas cm ponto grande, e é por isso que cm 
obras públicas nada adiantamos; há tendência natural em nós 
todos os brasileiros para impor para essas fantasmagorias, e 
nada de coisas reais." 

Protesta ainda contra a consignação proposta para se abrir uma rua 
em frente da Academia de Belas-Artes até a Rua de São Francisco de 
Paula. A questão é que 

"há uma múxima: não tratemos do dinheiro, tratemos só do 
que se há de gastar, depois iremos buscar o dinheiro onde 
houver. Não sigo cstú máxima.'" 

31 de julho de 1840, t. II, p. 437. 
N. & C. 

O rio Pavuna, na Freguesia de !rajá, é afluente do rio Meriti. Ca. 
nalizar as águas deste rio para resolver o problema das inundações foi 
sempre um velho projeto do Rio de Janeiro. O canal da Pavuna co-
meçou a ser construído em 1827, dirigidos os trabalhos por uma co-
missão de engenheiros militares. Outrora existiam junto ao rio grandes 
trapiches alfandegc'trios. As obras do canal prolongaram-se durante mui· 
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tos anos. O canal retifica o rio desde a localidade de Pavuna até o en· 
contro com o rio Mcriti. O chafariz da Carioca foi obra de vários vice-
reis que conduziam a água do rio da Carioca, no sítio chamado Mãe 
d'Agua, passando sobre os Arcos de Santa Tertsa. Houve vários chafa-
rizes, onde vinham abastecer-se os habitantes do centro da cidade. O 
terceiro, destruído em 1926 foi executado exatamente em 1844. Parece 
ter sido de autoria de José Cândido GuillobeI com modificações de 
Grandjean de Montigny. Tinha 36 bicas para barris e 4 para pipas. Os 
chafarizes eram essenciais numa cidade que não tinha abastecimento d<> 
méstico. Em torno deles havia sempre uma multidão fervilhante de 
escravos que vinham buscar água para as residências. A má vontade do 
Pe. Venâncio é evidente. O Largo era um conjunto dos mais belos do 
Rio (154). O palúcio do Ipiranga, erguido para comemorar o grito de 
7 de setembro, foi construído lentamente, à custa de v;irias contribuições 
e loterias. Destinou-se a um centro científico. Só terminou no princípio 
ela República. Foi a princípio predominantemente de história natural. 
É hoje histórico, com a remoção do material de história natural para 
outros museus. Deve-se o acabamento artístico ao grande historiador 
Afonso D'E. Taunay (155). Quanto à rua Nova é evidente a rn;'1 vontade 
tlo Pe. Venâncio. Tratava-se ele pôr cm destaque o edifício da Academia 
de Belas-Artes, ele autoria de Gramljean de J\Jontigny, considerado pelo 
arquiteto português Paul Lino uma das jóias arquitetônicas do Rio. Foi 
arrasado pelo Governo e nada se ergueu até hoje em seu lugar. 

40/70 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Pede urgência para a solução dos problemas da Companhia de Mi. 
neração de São João d'El Rei, porque leu em uma folha inglesa que, se 
a companhia não apresentasse maior produto, seria dissolvida. Esta 
companhia é muito importante para um país novo como o Brasil. 

l de agosto de 1840, t. li, p. 456. 
N. & C. 

Em virtude do decreto de 16 de setembro de 1826, que permitia 
o estabelecimento de empresas estrangeiras nas províncias mineiras, hou-
ve uma dinamização no aproveitamento das minas de ouro, devida em 
grande parte aos ingleses. A St. John D'El Rey Golcl Mining Limited 
foi uma das principais empresas aqui estabelecidas. Implantada em 1830, 

{154) G. l'ERREZ: O que ensinam os antigos mapas e estampas do Rio de ja-
neiro: RIHGB, Vol. 268, 196!i. 

(1"5) 1-1. RAFFARD: Alguns dias na Paulicéia, RIHGB, t. LV (2.0), p. 237, 1892. 
AFONSO D'E. TAUNAY: "T1·ansfonnarão do cenário de Sete ele Setembro". Anais 

do Museu Paulista. Vol. Ili, p. 323, 1927: 
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localizou-se na mina de Morro Velho, apesar de ter sido planejada, ante-
riormente, sua fixação em S. João d'El Rey. Ainda existe, incorporada 
a um grupo financeiro brasileiro. 

40/71 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não aceita as explicações dadas pelo ministro, quanto à questão dos 
presos nem quanto à questão dos desembargadores. Não entende como 
o ministro a propósito dos presos possa apelar para uma questão de 
segurança: 

[... ] "Sou induzido a falar assim pelo que observei quan-
do eles vieram. No patacho Brasília vinham eles soltos, co-
mendo à mesa com o comandante e conosco; chegando à 
Bahia foram visitados, receberam muitos mimos de freiras 
(risadas) ; eu participei disto (apoiados) ; não que elas man-
dassem, mas mandadas por outras pessoas; receberam muitas 
fitas encarnadas, amarelas, etc. Ora, assim vieram eles, quan-
do deviam estar assustados sem saber qual seria a sua sorte, 
vinham soltos em uma escuna que não tinha guarnição algu-
ma". Quanto à questão dos desembargadores, "não disputo 
ao Governo o direito de nomear deputados para desembar-
gadores, mas o que digo é que o Governo quando nomear 
deve consultar o serviço público: é para isto que as nomea-
ções servem. Se o serviço público sofria, se o presidente do Ma-
ranhão reclamou que a relação não podia trabalhar por falta 
de membros, o que queria dizer nomear homens, que para 
lá não iam?" [... ] "porque não entendo que os lugares se 
criem para os indivíduos, mas os indivíduos são procurados 
para o serviço público." Nomear simplesmente pelo critério 
da antiguidade é mais cômodo para o Governo, mas nem 
sempre é proveitoso para o país. 

Estranha a declaração do ministro que o Governo é independente 
para fazer nomeações: 

"Este princípio é anticonstitucional, é da Turquia; se o 
Governo cometer um abuso, eu nego-lhe o dinheiro com o 
meu voto." 

E conclui num desabafo de ressentimento: 

"Se continuarmos assim, digamos de uma vez: - a Cons-
tituição entre nós é folha de laranjeira; não vale nada, e o 
Governo faça o que quiser." 

l de agosto de 1840, t. II, p. 464-465. 
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N. &C. 

O Pe. Resende acabara de abordar esses assuntos em longa inter. 
venção, censurando as arbitrariedades do Governo, e não ficara satisfeito 
com as explicações do ministro da Justiça. 

Logo a seguir, Limpo de Abreu procura esclarecer melhor suas de-
clarações. 

40/72 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Depois de longa introdução, afirmando seus propósitos de colaborar 
para a prosperidade do país e definindo sua posição com respeito à ex.-
oposição, vota a favor das emendas: 

[... ] "Muito mais posso assim proceder com o atual 
Ministério, havendo ele estreado a sua carreira preconizando 
economias e mais economias." 

Reporta-se a seguir às afirmações de Rodrigues Torres segundo o 
qual a reforma dos códigos não deve ser feita com precipitação. Ora o 
deputado que exprime essa opinião 

"sabe que de todos os pontos do Império se reclama a corre-
ção desses códigos, o nobre deputado sabe que um ex-minis. 
tro da Justiça, q uerenc.lo nesta parte satisfazer ao voto públi-
co, nomeou uma Comissão encarregada de apresentar aquelas 
emendas que se julgassem mais necessárias. Estas emendas 
principiaram a discutir-se no Senado, e depois de lá passarem, 
hão de vir a esta Casa para serem discutidas. Se este é o pro-
cesso que deve seguir-se, como diz o nobre deputado que se 
quer fazer emendas aos códigos precipitadamente?" 

Não entende como o deputado possa considerar as emendas ao có. 
digo como "leis de sangue", que aliás ele poderá suavizar quando en-
trarem em discussão. Discorda ainda do deputado quando afirma que 
tínhamos vivido pacificamente sem essas emendas. Cita o exemplo da 
situação de Minas Gerais apontada "como entregue à matroca, como 
não tendo segurança alguma individual". Reafirma sua posição de inde-
pendência partidária 

" [ ... ] não tenho interesse algum em ligar-me a este ou 
àquele lado; o meu lado é o da verdade, é o lado das con-
veniências públicas, o meu lado é aquele que apresentar meios 
que acelerem mais a consolidação do nosso sistema social." 
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Assim não entende por que os nobres deputados, hoje no governo 

"nos tenham oferecido perdão, não sei que perdão seja este; 
pela minha parte asseguro à Casa que o meu procedimento 
tem sido com os olhos na Constituição; voto segundo os di-
tames da minha consciência; e se assim não agrado a minha 
província não me confira mais os seus votos para ter assento 
nesta Casa." 

3 de agosto de 1840, t. II, p. 481-482. 

N. &C. 

O Pe. Antunes, na questão da maioridade, ainda na véspera da de-
claração de 23 de julho, manifestara-se contra, defendendo a constitu-
cionalidade do art. 121. É a este fato que alude a respeito do perdão 
oferecido. O Pe. Antunes aliás voltaria à Câmara reeleito para a 5.ª 
legislatura. 

40/73 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota pela redução da dotação imperial, 'convencido de que o impe-
rador é o mais interessado em que as coisas se façam de maneira que 
a monarquia não seja abolida. Considera os argumentos em favor do 
aumento da dotação como meras declamações, além de serem argumentos 
contra producentem, e os refuta a seguir: 

"[ ... ]Tem-se dito que a monarquia deve ter esplendor 
para se poder manter; mas eu entendo que a monarquia para 
se manter deve ser sustentada pelos povos; devem os pobres 
sentir a felicidade à sombra ela monan1uia; mas se ela se sus-
tentar à sombra cios pobres, não pode subsistir; não se diga 
como Luís XIV, que dizia que a nação era ele, que o Estado 
era ele. Senhores, esta Revolução Francesa, tão desgraçada, 
trouxe para a França a felicidade de desconcentração dos 
meios que se ac_liavam em mãos de poucos: hoje a França é 
mais brilhante e mais ric<i, porque a riqueza que se enten-
dia então que devia manter a aristocracia dividiu-se. Se, pois, 
exageramos o esplendor pessoal do monarca, há ele exagerar-
se o esplendor dos que o cerczim; aqueles que estão com ele 
hão de ter necessidade ele não apresentar o contraste que se 
via em Moscou, ele existirem choupanas de palha junto ao 
Paço Imperial; de necessidade os que estiverem em contato 
com o monarca hão de apresentar um luxo que os há de 
arruinar e suas fortunas." 
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Rebate a seguir o argumento fundado num aumento de renda pú· 
blica, a partir ele 1842 quando cessam os tratados com a Inglaterra: 

"[ ... ] Nunca fui muito entusiasta de economia pública; 
mas entendo que se os direitos se diminuíssem, a renda aumen. 
tará; hoje pelo contrário se diz: aumentai a tarifa e a renda 
aumentará. Creio porém que, diminuída a tarifa, a impor-
tação será maior, os direitos mais quantiosos, o consumo maior 
e chegará ao alcance de todos, a indústria se desenvolverá 
mais, e o Estado será mais rico." 

Não é exato, afirma a seguir, que D. Pedro I recebia em moeda  
mais forte os seus 1.000 contos:  

"Sua Majestade recebia moeda tão fraca como os outros 
empregados públicos, pois cm 1830 a diferença do dinheiro 
para o papel era 130; [ ... ] logo, recebia [ ... ) em lugar de 
1. 000 contos 600 ou 700. 

Lembra que quando tivera lugar a minoricfade, propusera uma dota-
ção de 200 contos ao par, e que esta fora julgada excessiva pelo tutor 
José Bonifácio e pelo atual ministro do Império: 

"Não digamos que S. M. está aparecendo vergonhosa-
mente em público. Deus nos livre que queira aparecer no 
Brasil como aparecem os monarcas na França e Inglaterra! 
Não estamos neste caso, é preciso mostrar que não é neces-
sário um luxo asiático." 

Rejeita a seguir o argumento de que S. M. precisa ter recursos para 
poder dar esmolas: 

"Bom é que as dê, mas é preciso cuidar em que no país 
não se precise de esmolas, é preciso fazer com que todos os 
brasileiros tenham ao domingo a sua galinha para jantar (ri-
sadas) ; e então não precisarão de ir mendigar ao Paço Impe-
rial uma esmola, e sofrer as repulsas e mangações daqueles 
que guardam esses lugares desde a sala até à porta da rua; 
não será firme a monarquia; mas não enquanto ela se man. 
tiver com o suor público; e do pobre que trabalha noite e 
dia para se alimentar". Não vale também o argumento em 
favor dos 800 contos para quando S. M. casasse: a Consti-
tuição prevê dotação para a imperatriz e para os príncipes. 
"[ ... ] Não se deixe aos vindouros o país arruinado, nem se 
sacrifique o país aos vindouros [ ... ] É preciso saber esperar 
[ .. · 1 Tudo depende do tempo: antecipar as épocas é consli-
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tuir-se verdadeiro arquiteto de ruínas, é destruir cm vez de 
edificar; é principiar obras sem contar com os meios neces-
sários para as concluir. 

Parece-lhe já ser tempo de a Câmara não se deixar levar pela idéia 
de que o Brasil é um gigante. 

"Abandonemos essas e outras poesias semelhantes [... ] 
O Brasil é de fato um gigante, mas um gigante coberto de 
sanguessugas, as quais, se não forem removidas, o não dei-
xarão chegar à idade, e o farão morrer gigante, mas gigante 
pequenino (risadas)". 

Rebate o argumento baseado no exemplo da dotação dos reis da 
Inglaterra: não há paridade entre os dois países. A este respeito, e do 
luxo dos lordes ingleses que contrasta de um modo lamentável com a 
miséria dos pobres daquele país, refere a impressão que lhe causara uma 
caricatura, da qual se coligia que na Inglaterra o trono, o altar e os 
nobres eram mais onerosos à nação, do que todas as mais classes da 
sociedade. Lembra que a situação financeira já começara a se deteriorar 
desde a Guerra da Cisplatina 

"alimentada com bilhetes do banco que os diretores deste 
estabelecimento não tiveram ânimo de negar." 

Não deseja que S.M. Imperial coma em pratos de ouro, enquanto 
seus súditos comem em pratos de barro. Concluindo, lembra que a fa-
zenda de Santa Cruz, bem administrada, poderá ser uma forte riqueza. 

4 de agosto de 1810, t. II, p. 492-494. 
N. &C. 

O deputado Montezuma apresentara proposta reduzindo a dotação 
do Imperador para 600 contos. Fora contraditado pelo Pe. Lopes Gama 
que lembrara ter sido de 1. 000 contos a dotação de Pedro I. 

É um parecer amtero e digpo, que o Pe. Venâncio aliás se propõe, 
se fosse o caso, a defender diante do Imperador. Foi porém aprovada a 
dotação de 800 contos (Anais, II, 503). 

O Tratado de Comércio de 1826 com a Inglaterra, intermediária 
para a paz com Portugal, impusera-nos uma série de regalias em favor 
do comércio inglês. Os produtos ingleses tinham tarifas reduzidas na 
alfândega. São as "sanguessugas" a que se refere o orador. Em 1844, 
findo o prazo do tratado, o Brasil voltava às tarifas do ministro Alves 
Branco, que representam o início da emancipação econômica ão Brasil. 

A fazenda de Santa Cruz era propriedade da Companhia de Jesus. 
Era próspera. Rendia para o Colégio do Rio e para muitas obras so· 
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c1a1s, administrada por um número diminuto de padres e irmãos. Foi 
confiscada pela Coroa com a extinção da Ordem. Daí por diante os 
relatórios dos vice-reis só consignam prejuízos na fazenúa, além de con-
fusos processos de "grilagem". A questão se arrasta até a ditadura Vargas 
que expede sobre o caso um decreto excluindo as questões cio exame da 
justiça ordinária (!) . 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO40/74 

Volta a defender a emenda que apresentara no ano anterior para 
que 

"se consigne uma quantia a fim de se estabelecerem algumas 
aulas nos seminários para se completar a instrução do clero". 
A imoralidade é a principal fonte dos males mais graves que 
afligem o Império. Para combater a imoralidade, o meio 
mais próprio é moralizar o clero, "classe a que está confiado 
todo o depósito da moral". Ora, o clero, no Brasil não tem 
a importância que deve ter em relação às relevantes funções 
que exerce, e isto por várias razões. A primeira é porque pela 
mor parte [... ] "não tem aquela instrução indispensável para 
se apresentar na sociedade com tal ou qual prestígio, visto 
que a Câmara sabe também que o nosso clero não é tirado 
das primeiras classes da sociedade." 

Insiste na idéia: 

"A Câmara não há de deixar de reconhecer os grav1ss1-
mos inconvenientes que provêm de se entregar a administra· 
ção de uma Igreja a um clérigo ao qual muitas vezes faltam 
os conhecimentos indispensáveis para bem dirigir as consciên-
cias. É indispensável que aqueles que se encarregarem da 
administração das Igrejas se preparem com os conhecimentos 
precisos para poder pregar a moral evangélica, que é sem 
dúvida nenhuma a base da moral mais pura." 

Descobre a seguir uma segunda causa da perda de importância do 
clero, 

"na falta de ação que os Srs. bispos têm atualmente sobre 
o clero, e é esta uma reforma pela qual, se tiver a honra de 
estar nesta Casa, hei de dar o meu voto a fim de que se 
restitua aos Srs. bispos toda aquela ação que indispensavel-
mente deve ter sobre o clero." 

Para fundamentar sua emenda, refere-se a antigos alvarás e Cartas 
Régias e a disposições mais recentes até 1822, das quais ressalta a idéia 
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ele a fundação dos seminários correr por conta da Fazenda Pública, tanto 
mais quanto há bispados que não têm recursos para desempenhar essa 
obrigação. Aduz como exemplos os bispados ele Cuiab;í e Goiás, 

"onde sou informado por certidão que mandei tirar, que a 
renda do bispado não excede de 70$ a 80$. Como é pois pos-
sível aos Srs. bispos destes bispados com uma côngrua que 
aliás julgo insuficiente para que possam sustentar-se com dig-
nidade, conforme à hierarquia a que se acham elevados, como 
é possível que possam desta sua côngrua tirar alguma coisa 
para o estabelecimento dos seminários e das escolas?" 

Insiste na idéia de que não defende a emenda por espírito de classe, 
mas porque está convencido de sua necessidade: 

"Por que faz a nação uma <lepesa tão considerável com 
os cursos jurídicos? - para ter bons juízes, bons advogados. 
Por que faz despesas tão consideráveis com academias de 
Medicina? - p;1ra ter bon·, médicos. Como pois nos recusa-
remos a fazer um tal qual despesa a fim de que tenhamos 
bons párocos e bons ministros de moral?" 

Julga entretanto que sua primeira emenda deve ser emendada no 
sentido de permitir ao Governo distribuir as quantias em razão das ne-
cessidades, atendendo primeiro aos bispados mais carentes, como os já 
citados. Passa depois a defender uma segunda emenda que apresentara, 
em favor do aumento cfa gratificação do mestre-de-cerimônias da Capela 
Imperial, dado o brilhantismo de que devem se revestir as cerimônias 
nessa capela. Não lhe parece pois demasiada a gratificação de 100$000, de 
vez que no Pará o mestre-de-cerimônias recebe 240$000, e o atual mestre-
de-cerimônias da Capela Imperial, que durante 22 anos não recebeu gra-
tificação alguma, agora está apenas com 50$000. Concorda assim com 
a emenda do Pe. :Freitas. Lastima a ausência <lo ministro ao qual queria 
fazer algumas indagações. A primeira relativa ao problema levantado 
pela emenda do deputado Urbano Sabino Pessoa de Melo, segundo a 
qual os juízes de direito sejam pagos pelos cofres gerais. Entretanto, a 
criação de novas comarcas continua da competência das Assembléias pro-
vinciais, as quais podem pois multiplicar as comarcas ao infinito, sobre-
carregando os cofres gerais. E se os juízes de direito devem ser pagos 
por esses cofres, porque são empregados gerais, conforme interpretação 
<lo Ato Adicional, por <1ue não p;1gar aos párocos, que estão na mesma 
condição, também pelos cofres gerais? Receia que essas incoerências ve-
nham a criar desarmonia entre os poderes provinciais e o poder central. 
Desejaria também interpelar o ministro sobre as acusações que lê nos 
jornais sobre um magistrado de Cabo Frio que autoriza o contrabando 
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de pau-brasil e não pune os delitos. Quer enfim obter informações de 
magistrados banidos, na Bahia e Alagoas, removidos pelo nobre ex-minis-
tro da Justiça, que 

"não parou diante de corsideração alguma; o nobre ex-minis-
tro removia magistrados como o chefe de um batalhão manda 
remover um tenente que está comandando um destacamento: 
parecia que o nobre ex-ministro tinha em vista fazer uma 
revolução completa em todo o orbe judiciário." 

Defende a tese não só da perpetuidade, mas também da inamovi- 
bilidade dos magistrados.  

5 de agosto de 1840, t. II, p. 504-506. 

i'\. &: e. 

Estava cm ciiscussão o orçamento do Ministério dos Negócios do 
Império. A emenda do Pc. Freitas pedia: "Sejam compreendidos os se-
guintes aumentos: ao cônego que serve de 1.0 mestre•de-ccrimônias do 
solo, entrando os 50$, que já vence, 300.); aos organistas, compreendidos 
os ordenados que já vencem de 360$, 500~; ao tesoureiro das aHaias, 
guarda.peças, etc., inais 100$; ao seu ajudante, mais 100$". É curioso 
que o Pe. Marinho reduz o problema da moralização do clero a algumas 
verbas para introduzir algurn;1s cadeiras nos scrnin;írios dcst inadas a me-
lhorar sua instrução. Estranho também que não perceba a diminuição 
da autoridade dos bispos resultando exatamente da contínua interferên-
cia do poder civil na economia interna da Igreja, na criação de paró-
quias, na nomeação dos cônegos e na imlepend'éncia dos soldalícios ditos 
religiosos. Para garantir sua proposta em favor dos bispados pobres, 
apresenta outra emenda: "Se não passar a minha primeira emenda, pro-
ponho: - Aos bispados de Cuiabá e Goiás, 1:200$ para cada um, que 
devem ser entregues aos rev(ls. bispos para adjutéirio e furnlação dos 
seminários episcopais". O nobre ex-ministro que o Pe. Marinho ataca 
era o deputado I•rancisco Ramiro de Assis Coelho. A emenda relativa 
à Capela Imperial foi aprovada (Anais, II, 514). 

40/75 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Agradece as referências elogiosas feitas pelo ministro, mas observa 
que algumas respostas foram insatisfatórias, quanto ao problema de pre-
enchimentos de vagas de oficiais de secretaria bem como quanto ao pro· 
blema do porto de Pernambuco. Talvez o ministro não tenha tido tem-
po de ler os relatórios dos diversos engenheiros que ali trabalharam e 
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que demonstram a absoluta necessidade da barca de escavação para de-
sobstruir o porto. Alerta o ministro sobre o problema da destruição das 
matas que forneceriam madeiras para a construção naval: 

[ ..• ] "É vergonhoso para o Brasil estar comprando ma-
deiras e.la Rússia, Suécia e América, e isto porque a destruição 
das matas tem chegado a ponto, que hoje não é fácil achar 
um pau perto do mar ou de fácil condução." 

Se S.Ex.ª julga que se deve restabelecer a conservatória das matas, 
ele orador dará o seu voto a isto, conquanto pareça uma medida odiosa; 
mas em todo o caso deve prevalecer o interesse público ao particular. 
Também não se recusará a dar o seu voto 

"para que no orçamento se consigne alguma quantia para 
promover a cultura do pinho e outras madeiras de constru-
ção naval entre nós." 

7 de agosto de 1840, t. II, p. 541. 

N. &C. 

O ministro da Marinha era Holanda Cavalcante que rendera home. 
nagem aos conhecimentos náuticos, do Pe. Resende. 

É notável o valor ecológico tj.a advertência do mesmo sobre a des-
truição das matas, cuja devastação, vemos, estava consumada há mais 
de um século. Curioso é que a advertência seja feita ao ministro da 
Marinha. 

40/76 CARLOS AUGUSTO fEIXOTO DE ALENCAR 

Concorda com as reduções propostas pela Comissão, de vez que 
inclusive foram aceitas pelo próprio ministro, mas gostaria de saber so-
bre a consignação ele 5 contos para o farol do porto do Ceará, se de 
fato foi aplicada ao fim previsto. Aproveita para contestar o princípio 
avançado por Carneiro da Cunha, segundo o qual o Governo não deve 
nomear para o governo das províncias filhos das mesmas províncias. 
A razão proposta em defesa da tese não procede: 

"[... ] Os preside:q.tes filhos das mesmas províncias têm 
nelas parentes e amigos; e que por isso são mais sujeitos ao 
espírito ele partido e ao patronato. Entretanto, eu vejo que 
os presidentes que não são filhos das mesmas províncias nem 
por isso são estranhos aos partidos; sucede muitas vezes que 
dentro de poucos dias eles se têm constituído partidistas en-
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tusiasmados, como infelizmente temos visto em mais de uma 
província". Ao contrário, "os presidentes filhos das provín-
cias, por isso mesmo que nelas têm parentes e amigos, é mais 
m.tural que se interessem pela prosperidade do país; têm 
nisso interesse mais real e positivo do que aquele que é es-
tranho à província." 

Cita a seguir vários exemplos de presidentes que fizeram e fazem 
ótimo governo de suas províncias nativas: Francisco Rego Barros, Paula 
Cavalcanti de Albuquerque, em Pernambuco, Cansansão, em Alagoas, 
Honorato José de Barros Paim, na Bahia, e o próprio presidente da 
Câmara, Marcelino de Brito, quando à frente de sua província. Além 
disto, Carneiro da Cunha fez oposição na sua província a presidentes 
que não eram filhos dela e apoiou outros que o são. Entretanto, com 
sua tese, Carneiro da Cunha pretendeu de fato atacar o Governo, por 
constar que cogita de demitir da presidência do Ceará o Sr. Sousa Mar-
tins, que não é cearense. Nunca censurou o governo desse presidente, 
mas julga dever dizer: 

"[ ... ]Se o governo de S.M. o Imperador assentar que 
o deve remover <la presidência do Ceará, estou convencido 
que tem a seu favor motivos muito atendíveis para justificar 
esse ato, que eu considerarei prudente e acertado." 

Não tem cabimento dizer que Sousa Martins, que perdeu um irmão 
combatendo os "bem-te-vis", está mais interessado que qualquer outro 
em acabar com essa revolução: 

"Com isto o nobre deputado faz uma injúria ao Sr. Sousa 
Martins, porque deste argumento se poderá entender que 
o Sr. Sousa :Martins o interesse que tem de sufocar a revolu-
ção é pelo desejo unicamente de vingar a morte de seu irmão." 

Se valesse o argumento, não deveria ter sido demitido da presidên-
cia do Pará o Sr. tenente-general Manuel Jorge, que na luta contra os 
rebeldes perdeu um filho sob seus olhos. Enfim, contrariamente ao que 
afirma Carneiro da Cunha, é compreensível que um novo Governo mu-
de presidentes que não se enquadrem na sua linha administrativa: 

"A simples mudança de alguns presidentes, que o Go-
verno julga não seguirem sua marcha administrativa não pro-
va reação alguma". Agindo assim, o Governo nada mais faz 
do que têm feito os seus antecessores. 

7 de agosto de 1840, t. II, p. 542-543. 
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N. &: C. 

Carneiro da Cunha estava presente it sessão e aparteou apenas uma 
vez negando ter censurado o Governo, mas não respondeu it argumen-
tação do Pe. Alencar. Parece entretanto haver uma imprecisão nos fatos 
que cita: Marcelino de Brito, presidente da sessão da Câmara, era baiano, 
e nunca fora presidente da Bahia, mas de Sergipe. A rebelião dos 
"bem-te-vis" (nome dado aos liberais maranhenses) estendeu-se depois 
aos que aderiram à balaiada., finda em 1841 . 

40/77 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pede informações ao ministro da Guerra sobre a notícia publicada 
no Jornal do Comércio, segundo a qual: 

"[ ... ] Embarcavam na França 4. 000 homens que deviam 
acompanhar o almirante Baudin, com ordem de empregar 
todos os meios de ocupar Buenos Aires; e conseguido este 
fim, vir estacionar no Rio de Janeiro com o objeto de for-
çar o Governo do Brasil a um tratado em que se estipula a 
diminuição <los direitos <los vinhos. Estas coisas são fáceis de 
crer, atendendo ao car~ter que tem tomado o governo fran-
cês de certo tempo para cá, querendo impor a sua vontade, 
os seus caprichos, a todas as nações que não se dobram às 
suas exigências. Senhores, não é novo; há muito tempo se 
diz que o governo francês pretende fazer do Rio de Janeiro, 
ou do Brasil, o quarteJ-general das duas forças contra os go-
vernos americanos" (aj1oiados) . 

Relata que por ocasião de sua visita ao México teve de sofrer mui-
to como brasileiro, porque constava de uma carta de Bolívar ao general 
Bustamante, na qual se declarava que o Brasil era o principal aliado 
da Santa Aliança. Insiste com veemência na idéia de que a Assembléia 
Geral não pode autorizar a passagem das tropas francesas pelo Brasil, 
o qual deve manter-se numa posição de neutralidade armada: 

"Cumpre que o Governo do Brasil esteja pronto para 
resistir às pretemões exageradas do estrangeiro (numerosos 
apoiados) . Senhores, o comportamento de Rosas, por cujo 
triunfo faço votos aos céus (numerosos aj1oiados), deve ser 
um estímulo para todo o brasileiro que ama o seu país 
(apoiados) , deve servir de estímulo aos brasileiros para em-
pregar esforços de patriotismo contra tais pretensões. Se 
quereis evitar a guerr<J., estai pronto para ela; o meu objeto, 
pois, é que o nobre ministro indique o que cumpre fazer 

478  



para pôr o nosso Go\•erno em estado de n.·pclir com nobrc1;1 
qualquer agressão (11111i/os t1/JC1iaclos); e quando se raia, rnia-
~e com dignidade (11111itos apaiados) ." 

Referimlo-se depois ao orçamclllo, discorda da consignação para ·1 
esquadrões de cavalaria, arma que não pode ser utilizada em v;írias pro-
víncias devido às condições de terreno. FaL observações sobre a~ verbas 
para o Conselho Supremo :Militar, das quais não vê abatidos os \'enci-
mentos do:> membros que já pertencem ao Corpo Legislativo. Aliás, cm 
sua opinião de,·e o Conselho Supremo lVIilitar sofrer uma reforma: 

..Criado no tempo do antigo governo, é hoje, como est;.i, 
contrürio à índole do sistema representativo, usurpa atribui-
ções do Poder l\loclerador moderand'o as penas impostas aos 
réus. 

Faz ainda reparos sobre consignações do orçamento para oficiais 
engenheiros, censura o atual comandante da Escola Militar onde se diz 
ter havido tal ou qual relaxação na disciplina, critica a reforma de ofi-
ciais moços e a conservação, nos quadros, de oficiais velhos 

"isto talvez por proteção, a fim ele que eles, levando mais 6 
meses ou um ano, sejam reformados com vantagens." 

Pede enfim informações sobre o engajamento de estrangeiros, para 
o qual se consignou uma grande quantia, quando se sabe que o coronel 
De l"Hoste não conseguiu voluntários. O Brasil não precisa tle merce. 
nários e o 

"engajamento só será útil para o coronel De !'Hoste, ou qual-
quer outro que for dele encarregado, recebendo corretagem, 
além de outras despesas provenientes da agência." 

8 de agosto de 1840, t. II, p. 560-562. 

N. &C. 

O novo ministro da Guerra, Francisco de Paulo Cavakanti de Albu-
querque, presente à discussão do orçamento ele seu Ministério, responde 
com certa insegurança desculpando-se por não estar aind'a a par dos 
assuntos da Pasta. Na resposta, não faz referências às tropas francesas. 
A questão das tropas francesas não passou de boato. Quanto ft descon-
liança de llolívar relativamente ao apoio do Brasil à Sta. Aliança, é 
certo. Mas isto no 1.0 Reinado. Rosas resistiu à França e despertou 
simpatia por isso no Brasil. Mais tarde voltou-se contra nós. 
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40/78 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Depois de observações gerais sobre a necessidade dos deputados serem 
menos sôfregos, mais tolerantes, formula seu voto aprovando o orçamento 
com as emendas, de vez que o Ministério atual se preocupa louvavel-
mente com fazer economia e a repartição de guerra é aquela que 

"absorve talvez a maior parte das rendas públicas." 

Pede entretanto ao ministro uma explicação que não é propriamente 
da repartição de guerra, mas como 

"o Ministério é solidário, um responde por todos, e toàos 
por um; se estiver ao seu alcance estimarei que me tire de 
uma dúvida cm que estou." 

Prende-se a dúvida à nomeação para Pouso Alegre de um Coman-
dante Superior, mesmo depois de se ter desmembrado de seu termo as 
vilas de Caldas e de Camanducaia e a freguesia de ltajubá. Pede esse 
esclarecimento porque se tem acusado o atual Governo de uma tendên-
cia excessiva para uma política rcatora. Deseja também informar-se sobre 
fatos propalados por jornais como o jornal do Comércio e O Desper-
tador, segundo os quais rebellf~s acossados no Rio Grande 

"se passam a Montcvidéu; ali tornam a organizar-se, e vêm 
de novo hostilizar-nos; e a ser isto verdade, se S. Ex.ª tem to. 
mado todas as medidas preventivas para que estes homens 
acossados. pelas forças da legalidade no Rio Grande do Sul, 
não tomem a vereda de Montevidéu, e regressem depois para 
o Rio Grande para nos hostilizar de novo. " 

8 de agosto de 1840, t. II, p. 562-563, 
N. 8c C. 

Na sua resposta, o ministro afirma somente que "não consta que os 
rebeldes do Rio Grande do Sul tenham comunicação com Buenos Aires." 

40/79 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Os países estrangeiros só aceitam comprar produtos 
nossos, que são também prod'uzidos cm seus territórios, me-
diante condições onerosas para nós. Temos assim necessidade 
de adotar medidas sobre gêneros estrangeiros de que há aná-
logos no país. Encontramos aqui quem faça calçados, quem 
sabe ser alfaiate, quem é correeiro, etc. [ ... ] e assim pode-
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mos estabelecer, sem ofensas a tratados, uma imposição de 
5% além da que já existe, o que permitirá uma redução de 
nosso déficit, e favorecerá a nossa indústria e artes "que, por 
falta de animação, não podem muitas vezes competir com a 
dos estrangeiros." 

13 de agosto de 1840, t. II, p. 605. 
N.&C. 

Em discussão o orçamento do l\'Iinistério dos Negócios do Império. 
Ouvimos aqui as primeiras manifestações em favor de uma política pro-
tecionista, sem a qual era impossível criar uma indústria nacional. 

40/80 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Defende, contra alguns deputados, sua proposta de uma taxa àe 
5% sobre produtos importados que já produzimos no Brasil. Dizem 
que a taxa é contra os tratados, e especialmente contra o de agosto de 
1827. Nega essa afirmação relembrando o texto do tratado: 

"Havendo alguns gêneros brasileiros em Inglaterra su· 
jeitos a maiores direitos do que outros análogos <lo país, fica 
livre aos brasileiros conservar esses gêneros em depósito cm 
Inglaterra para daí os exportarem, e reciprocamente que o 
mesmo sucederá a respeito dos gêneros ingleses no Brasil; 
porém se qualquer dos súditos destas duas nações se sujei-
tarem a pagar esses direitos, paga-los-ão". - Os fatos vêm 
em apoio do que digo; todos sabem que em Inglaterra alguns 
de nossos gêneros pagam maior imposição do que outros 
análogos; todos sabem que o nosso café vai dar uma volta 
pelas colônias inglesas; agora mesmo vejo nas folhas inglesas 
que se trata de impor 5 por cento adicionais a outros gêne-
ros; ora, se os ingleses entendem assim o tratado, como o 
queremos nós entender? É uma desgraça que os tratados sem-
pre sejam em prejuízo nosso. 

Nega a seguir outra tese, defendida pelo deputado do Parú, segundo 
o qual todo o favor dado a um gênero de indústria é prejudicial à indús-
tria principal. 

Que deseja com isto o nobre deputado? "Quererá que 
tiremos aos imlustriosos do país os meios de subsistência que 
lhes resultam da sua indústria, para os obrigar a trabalhar 
na indústria principal? Note o nobre dt'putaúo que uma vez 
costumados a um gênero de dda. n:io adotam facilmente 
outro; se o nobre deputado p11tksst' conseguir que se não 
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dessem as 20 ou 30 léguas de sesmarias que não podem cul-
tivar, de maneira que não sucedesse que uns tenham um es.. 
paço de terra imenso, e outros ao menos sete planos para 
servir-lhes de sepultura, se se estabelecesse uma igualdade, 
teriam lugar as suas illéias. Mas existindo tanta desigualda-
de, vendo-se os pobres debaixo de um domínio quase feudal, 
como se há de apartar qualquer de um gênero de indústria 
para se aplicar à agricultura? Enquanto as terras se não di-
vidirem melhor, esquanto elas estiverem em mãos de poucos 
em prejuízo de muitos, não é possível. 

Dá o exemplo da situação de Portugal, Espanha e Irlanda, onde os 
pobres trabalham para alimentar frades e poderosos comendadores. Con-
tinua denunciando a inabilidade e corrupção dos oficiais da alfândega 
responsáveis pela má fiscalização das rendas. Aumenta assim o déficit 
para o qual se pedem mais créditos mas ao mesmo tempo nomeam-se 
mais empregados. Estranha assim que se tenha censurado tanto a pr0-
posta de um imposto sobre os ordenados dos empregados públicos, quan-
do a Assembléia tem direito de impor sobre qualquer cidadão brasileiro. 
Na realidade porém sabe que seria inútil essa proposta, porque 

"se agora se impuser nos ordenados dos empregados, para o 
ano virá uma emenda para se aumentarem esses ordenados; 
mas em geral, não Il<í. razão nenhuma para que seja rejeitada; 
todos devem concorri.~r segundo as suas faculdades. Os nossos 
agricultores muitas vezes não tiram nem a semente que lan-
çam à terra, mas não se leva em conta este prejuízo, e con-
correm como podem: por que razão não concorrerão também 
os empregados?" 

Propõe enfim uma emend;;i. em cuja defesa argumenta: 

"Se o novo crécj.ito pelo Governo não for concedido em 
nova emissão de notas, os direitos de importação, passados 
seis meses da publicação da presente lei, serão arrecadados 
um terço em moeda de prata nacional, portuguesa ou espa-
nhola, no valor corrente no mercado." 

14 de agosto de 1840, t. II, p. 617-618. 
N. &: C. 

Em discussão o orçamento da receita do Império. São notáveis as 
idéias do Pe. Venâncio com relação ao problema da terra, que já então 
reclamava uma reforma agrária. O deputado que atacara as idéias do 
Pe. Venâncio fora Bernardo qe Sousa Franco, deputado pelo Pará, e 
que mais tarde aliás, em dois Gabinetes, viria a ser ministro da Fazenda. 
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40/81 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra o adiamento. Não é favorável às pensões 

"principalmente depois da instituição do montepio para os 
servidores do Estado." 

Como membro da Comissão aprovara um parecer concedendo pensãu 
a um pai de família numerosa, mas votará contra ela por ter descoberto 
depois que se trata de um empregado público da Bahia. Inclina.se porém 
a votar em favor das tenças para militares inabilitados de servir por 
ferimentos de campanha bem como às viúvas dos que morrem: 

"Não é porque queira agradar aos militares, mas quando 
vejo um alferes com 22$ trabalhando dia e noite, à chuva e 
ao sereno, exposto a ser surpreendido pelo inimigo, mal ves-
tido com o triste fardamento que pode obter com esse peque-
no soldo, e que depois de vinte anos de serviço, sendo major, 
é recompensado com uma tença de 80$, não posso deixar de 
votar por esta mesquinha recompensa; recompensa única de-
pois de ter sacrificado sua saúde no serviço militar. E isto 
é tanto mais atendível quando outros servem o Império de-
baixo de coberta enxuta, entram para as repartições às 10 
horas do dia, saem quando lhes parece." 

18 de agosto de 1840, t. II, p. 64~. 

N. &C. 

Em discussão um parecer concedendo tença ao militar Miguel Flo-
rêncio Xavier de Sena. O deputado Coelho Bastos pedira adiamento 
da discussão sobre esta tença e todas as mais, até a pacificação do Impé-
rio. O pedido de adiamento é rejeitado. 

40/82 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Lastima que se repita a prática de anos anteriores, pela qual 

"uma imensidade de emendas apareceu aumentando a de:>-
pesa e diminuindo o receita." 

Não pode assim deixar de combater uma série de dispositivos novos 
introduzidos no orçamento. Mostra o inconveniente de se pretender de-
duzir do imposto à exportação os custos de transportes. A medida já 
Cora ah-rogada pela impossibilidade de cortar a fraude, mesmo calculando 
razoavelmente a despesa do transporte: 
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"Houve até quem tendo dois engenhos, um mais perto, 
outro mais longe, fazia com que todo o açúcar fosse produ· 
ção do engenho mais retirado; enfim, depois de tantas difi. 
culdades, entendeu-se melhor era isentar de toda a imposição 
o açúcar do consumo, e cobrar-se líquido o imposto de ex. 
portação." 

Aliás tal isenção deveria beneficiar também o fumo, o algodão, o 
pau-brasil, etc. 

[... ] vão reaparecer os mesmos inconvenientes que existiam 
quando se fazia "diferença ele direitos entre café de serra 
acima e café de serra abaixo" . 

Rejeita a emenda que propõe pagar atrasado ao Sr. Dr. Nuno, 
porque nunca tomou assento como desembargador em nenhuma Relação 
do Império. Protesta também contra a emenda que destina 80 contos 
para socorrer as vítimas da inundação da cidade de Cachoeira, na Bahia: 

"[ ... ] Seria mais razoável que ouvissem as autoridades 
locais, que se mandasse examinar os prejuízos causados; se 
estes prejuízos foram propriamente causados pela enchente 
ou se por negligênc~a". De outra forma, "deviam-se indeni-
zar aos cearenses das fazendas que perderam pela peste do 
gado, e outros prej11:ízos havidos por calamidades semelhan-
tes em diversos pontos do Império." 

Não é tão duro que não queira indenizar a quem carece ou real-
mente teve prejuízo, ao pobre que ficou sem a sua cabana; mas quer 
que isto se faça com circunspecção. Ironiza um pouco a verba elo orça-
mento destinada ao ordenado dos mestres do imperador: 

"Se se quer despender alguma coisa a esse respeito, faça-
se isto ocultamente a título de pensão, a outro qualquer tí-
tulo" [... ] "seria estranho que S. M. fosse chamado do des. 
pacho para ouvir ap mestre que lhe vem dar lições" [ ... ] 
"Deus nos livre que o imperador haja de ouvir alguém so-
bre matérias administrativas que não seja do seu Conselho". 
[... ] S. M. não precisa mais de lentes: "S. M. Imperial já 
está livre disto; não precisa mais desta mestrança: pode sim 
aprender mas por sua própria inclinação. Todo o mundo 
sabe que o Sr. D. Pedro I no tempo em que era menor nãd 
teve educação própria, era deixado a si; que tudo quanto de-
senvolveu depois foi devido aos seus próprios talentos; se 
isto assim sucedeu, como não sucederá com Sua Majestade 

484 



que teve uma educação regular, debaixo da influência de mes· 
tres bem escolhidos e esclarecidos?" 

19 de agosto de 1840, t. II, p. 652-653. 
N. &C. 

Logo a seguir, o Pe. Antunes concorda neste último ponto com o 
Pe. Venâncio, achando a coisa pouco decorosa para S.M. A respeito 
da observação sobre as inundações, os P.es Alencar e Lima Sucupira, 
cearenses, aproveitam logo para pedir mais 30 contos para a vila de Ara· 
cati e a povoação de Boa-Viagem, também vítimas de igual calamidade 
(Anais, II, 654). 

40/83 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Insiste na necessidade de se decidir ainda esse ano a questão do  
apanágio de S. M. Imperial:  

"A Câmara já se declarou em favor deste objeto quan-
do, a pedido do Sr. ministro dos Negócios Estrangeiros, de-
mos no respectivo orçamento uma quantia para este fim, isto 
é, para as despesas que sejam precisas fazer-se com as nego-
ciações a respeito dos casamentos de Sua Majestade e Altezas, 
do que se vê quanto é indispensável que neste mesmo ano se 
decida o negócio do apanágio." 

Sabe que o assunto já foi encaminhado a duas Comissões, mas não 
sabe se já deram parecer. 

20 de agosto de 1840, t. II, p. 658. 
N. &C. 

O presidente informa que ainda não chegou o parecer das Comi~ 
sões, mas espera que, diante do apelo do Pe. Marinho, o apresentem 
quanto antes. 

Apanágio era o usufruto de bens nacionais que revertiam ao Esta-
do, não havendo herdeiro direto masculino do agraciado. Atribuía-se em 
certos casos a príncipes. 

40/84 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discorda radicalmente da emenda da Comissão. Em primeiro lugar, 
porque o tratado só manda pagar indenização por bens móveis ou por 
bens de raiz, mas não garantiu a indenização por empregos e pensões. 
Esta última indenização foi objeto de uma nota reversai que não foi 
aprovada pela Assembléia Geral: 
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"Realmente é revoltante que nos venham pedir indeni-
zações por não estarem satisfeitos com a nova ordem de 
coisas." 

Em segundo lugar, porque a emenda manda pagar juros: 

"Como é que se querem contar estes juros? Serão con-
tados de uma época qualquer anterior à liquidação? Isto não 
pode ter lugar, nem mesmo a respeito das indenizações de 
bens móveis e de raiz, quanto mais a respeito de empregos e 
pensões." 

Enfim, suspeita que se pretenda pagar as indenizações em moeda 
forte: 

"Sendo assim calculado em moeda forte o pagamento 
das indenizações, não posso votar por ele, porque vem exa· 
gerar muito esta dívida." 

20 de agosto de 1840, t. II, p. 658-659. 

40/85 VENÃNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota pelo adiamento porque, 'dada a importância do assunto, a lei 
não deve ser discutida aos poucos, 

"passando dois ou três artigos este ano e o resto no que vem, 
quando as idéias já estão esquecidas." 

Discorda porém das apreciações feitas pelo deputado Ângelo Custó-
dio; 

nenhum esrt<mgeiro industrioso foi maltratado em nosso país. 
Não é válido o argumento tirado do fato que "aconteceu 
com esses soldados tirados das prisões da Europa que se insur-
giram no quartel do campo, e contra os quais foi preciso 
empregar a força." Nãp é verdade enfim que na Europa se 
faz mesquinha idéia de nós, "pois se fora assim não estariam 
as ruas, principalmente do Rio de Janeiro, habitadas por es-
trangeiros, e tão grande é o seu número nesta cidade, que 
mais parece estrangeira do que do Brasil." 

20 de agosto de 1840, t. II, p. 661-662. 
N. 8c C. 

Entrava em discussão, mais uma vez, o projeto-de-lei sobre coloni· 
ração. O projeto constava de 4 partes: colonização estrangeira, nacional, 
militar e catequese (Anais, II, 661). Ângelo Custódio era pessimista 
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quanto às possibilidades da migração estrangeira pelas razões que o Pe. 
Venâncio procura refutar. Quanto à insurreição de mercenários insur-
retos, foi devida à má escolha dos imigrantes. 

JOÃO ANTUNES CORREIA40/86 

Vota contra o adiamento, porque por ocasião da lei de 7 de no- 
vembro,  

"a Assembléia decidiu a lei de 7 de novembro, a Assembléia 
Geral devia apresentar uma medida que de alguma maneira 
enchesse o vazio deixado por essa lei." 

Discorda das razões apresentadas em favor do adiamento. 

Se não houver número para votar, há sempre número 
para deliberar, e se se conseguir passar ao menos um artigo 
a Câmara dará testemunho de que não despreza os interesses 
públicos. Para isso bastaria que não se perdesse tanto tempo 
discutindo o adiamento. Se não há mais tempo para fazer 
passar a lei no Senado, a Câmara deve fazer de sua parte o 
que lhe cumpre. 

20 de agosto de 1840, t. II, p. 663-664. 
N. &C. 

A lei declarou ilegal o tráfico de escravos e libertava ipso facto os 
chegados após ela. Mas os negros deviam ser devolvidos à Africa. To. 
lice completa. Cairiam sob o poder dos régulos e traficantes de novo. 
En attendant, o Governo confiava-os a particulares mediante tratamento. 
Foi uma das formas de suborno mais empregadas pelos ministros. Mais 
tarde, os abolicionistas vão requerer e obter dos juízes a declaração de 
liberdade de muitos negros. Eis por que os fazendeiros opunham-se a 
esclarecer a origem dos escravos ao registrá-los. Os filhos de escravos 
chegado de 7-Xl-31 cm diante eram também livres pelo direito romano. 
Por isso os abolicionistas se opuseram à indenização. Seria pagar a 
fraude. 

O adiamento foi rejeitado. 

40/87 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

É contra a urgência para a discussão da lei vinda do Senado sobre a 
escravatura. Está convencido de tratar-se de uma questão vital para o 
nosso país, que deve ser examinada com toda a circunspecção. Não pode 
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entretanto deixar de fazer reparos a algumas d'as considerações feitas 
pelo deputado que pretendeu motivar a urgência, acusando a falsa filan-
tropia do Gabinete britânico: 

"Não me importa a filantropia do Gabinete britânico; 
nem eu encaro a questão da escravatura pelo lado da filan-
tropia, encaro-a por outro lado, pela razão universal, pelo 
direito natural, pelo interesse bem entendido do país, e sO-
bretudo pelo evangelho, cujo seguidor sou, pela lei de Jesus 
Cristo que proscreve semelhante tráfico; embora eu seja ta-
xado de sentimentalista ou de romântico. Eu sei que advogar 
a causa da emancipação da escravaria ou acabar com este 
tráfico de carne humana, é ir d'e encontro à opinião quase 
geral, mormente à dos agricultores, porque julgam que sem 
os escravos africanos não pode haver agricultura, e assim 
logo que se fala d'a não entrada de escravos, perguntam como 
havemos de plantar o café? No pensar de muitos deles em-
bora se calquem todas as leis da natureza e religião, contanto 
que se plante com braços escravos! Entretanto tal princípio 
é falso, nem seria difícil mostrar que o comércio da escrava-
ria tem produzido os maiores males ao Império; o comércio 
da escravaria é uma das causas primordiais da nossa imora. 
!idade e da desgraça elo Brasil; o Brasil nunca há de ser nada 
enquanto tiver escravqs". A verdade é que estamos presos 
por um tratado, e a Grã-Bretanha é uma nação muito mais 
forte do que nós e representa, na pressão {jue exerce contra 
o tráfico, a vontade das altas potências da Europa. Não po-
de adotar como norma umas vagas declamações sobre o trata-
mento dos escravos que vão para a Serra Leoa. Mesmo que 
o Governo inglês entre nesse negócio de má fé, devemos orien-
tar pelo "pensamento nobre e digno dos amigos da religião 
e das luzes do século, que é acabar com o trMico. Admira 
que no século XIX ainda se advogue semelhante comércio, 
quando no século XIII ou XIV, um pontífice romano se 
pronunciou contra a servidão muito explicitamente." 

21 de agosto de 1840, t. II, p. 671. 

N. &C. 

O projeto-de-lei vindo do Senado propunha regulamentar a questão 
do tráfico negreiro de acordo com os compromissos assumidos pelo 
Brasil no Tratado com a Inglaterra. Carneiro ela Cunha, denuncia com 
veemência a hipocrisia da política britânica, que, pouco sensível aos 
imperativos ela filantropia, agia contra o tráfico ~negreiro do Brasil para 
proteger os seus interesses comerciais relativos à produção de açúcar nas 
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~uas colônias. O Pe. Lopes Gama, em sua notável inten·cnção, coloca 
o problema em termos altos, que irritam sobremaneira a Carneiro da 
Cunha, o qual rebate em seguida: "[... ] o ilustre deputado, falando 
eu a respeito da mal-entendida filantropia, veio logo com a religião, e 
é este o estilo dos Srs. padres: quando querem combater qualquer argu-
mento, escudam-se com a religião: ha! Srs. padres, quantas vezes tendes 
abusado da religião de Jesus Cristo! (risadas)". Logo depois é ainda 
arguido por Alvares Machado que se propõe enfrentar o Pe. Lopes 
Gama no terreno religioso: [ ... ] "não recuo aos argumentos pelo lado 
religioso; terei a satisfação de argumentar com o nobre deputado com  
as escrituras, com o Novo Testamento e com as decisões dos pontífices  
que se têm sentado na cadeira de São Pedro pelo espaço de 18 séculos,  
que permitiram fazer-se escravos na costa d'Africa, e conservá-los em  
toda a Europa, até que, não por princípio religioso, mas econômico e  
político, cessou a escravidão na Europa."  

10/88 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Opõe-se à resolução proposta, e repete as mesmas razões em que 
fundara sua oposição: 

" [ ... ] Talvez somos nós a umca nação americana que 
tem proclamado a sua Independência, e que se tem sujeitado 
a essa humilhação, carregando com dívidas que não contraiu, 
carregando com indenizações das pensões e empregos daque-
les que por sua vontade se foram!" Faltou ao Brasil um Go. 
vemo que colocasse a questão nos seus devidos termos: ''Vós, 
governo português, indenizai os vossos, eu indenizarei os 
meus, no que disser respeito a propriedades, bens de raiz e 
móveis. Mas não sucedeu isto. O governo português conhc-
ceu bem que a grande soma era dos portugueses, e quis en-
trar em uma convenção." 

Propõe enfim duas medidas para o encaminhamento da discussão: 
primeira a de definir o valor da nota reversa!; segunda a de iC discri-
minar a natureza das indenizações reclamadas: 

"É preciso discriminar o quantitativo dos prejuízos que 
huveram em propriedades, bens de raiz e móveis, daqueles 
que resultaram de empregos e pensões; votarei pelas primei-
mas, mas não darei o meu voto para que se indenizem empre-
gos e pensões . " 

22 de agosto de 1840, t. II, p. 684. 



N. 8c C. 

A resolução, apresentada pelos deputados Antônio Navarro de Abreu 
e Pe. Marinho, propunha: "É aberto ao Governo um crédito de mil 
contos de réis para o pagamento das reclamações dos súditos portu-
gueses e brasileiros liquidadas, e que se houverem de liquidar na con-
formidade dos tratados existentes entre as respectivas nações". O Pe. 
Venâncio insiste nas razões que apresentara na sua intervenção de 20 
de agosto (Anais, II, 658). A resolução porém foi aprovada (Anais, 
II, 694). 

40/89 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Opõe-se com veemência ao artigo em discussão que consigna um 
patrimônio à princesa imperial: 

"A idéia de princesa imperial exclui a de patrimônio, 
porque a princesa imperial é sucessora do trono, e se há de 
suceder no trono, para quê o patrimônio?" 

O certo é votar uma dotação e julga que 96 contos a mais seria 
uma dotação suficiente para susten~ar a decência correspondente à dig-
nidade da princesa imperial. A casa imperial deve ser mantida pela 
nação e não por um patrimônio p+óprio. Não se pode admitir pois o 
que se propõe: 

"[... ] Vota-se uma quantia para palácios, outra para en· 
xoval etc.; agora o patrimônio; onde achará o nobre depu-
tado no Brasil patrimônio que renda isto? Ora, reúna o nobre 
deputado todos os próprios nacionais que há no Brasil, e 
verá que não hão de render nunca 24 contos de réis por 
ano! Só se quer as casas religiosas; mas então dê-se uma ci-
dade como patrimônio em qualquer das províncias, é mais 
franco; dê-se o rendimento de uma província, etc.; mas torno 
a dizê-lo, a meu ver, a idéia de princesa imperial exclui a 
de patrimônio. " 

Concorda em que o imperante tenha "casas de recreio, a fim de es-
pairecer dos trabalhos da governança", mas não aceito que nem mesmo 
o príncipe imperial tenha patrimônio: 

"[... ] Não precisamos disso no Brasil, e não sei qual 
seja melhor para o país; mas cu não existo aqui só pela m0-
narquia, existo pela monarquia e pelo país, e hei de fazer 
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tudo para não sacrificar o país ao monarca; porque se o país 
não existir, não existirá a monarquia." 

25 de agosto de 1840, t. II, p. 711. 

N. & C. 

O artigo combatido pelo Pe. Venâncio dizia: "Fundar-se-á um pa-
trimônio em terras pertencentes à nação [ ... ] cujo rendimento anual e 
líquido de despesas não pode ser menor de 24:000$000 que serão pagos 
pelo Tesouro Nacional em prestações mensais, enquanto o dito patri-
mônio não se realizar. - S . R. - Clemente Pereira". A esse artigo, 
Coelho Bastos apresenta emenda aditiva: "É concedido 10 léguas (sic!) 
de terras devolutas, onde o Governo julgar mais conveniente, para o 
patrimônio de S .A. Imperial". O artigo porém é aprovado (Anais, II, 
716), conquanto o Pe. Venâncio ainda tentasse advertir para sua pos.. 
sível inwnstitucionalidade: "Este artigo opõe-se à Constituição, que de- 
termina que as princesas que se houverem de casar, e se estabelecerem  
fora <lo Império, receberão uma tlotaçfto por uma vez somente, entre- 
tanto que pelo artigo se estabelece um patrimônio que elas bem podem  
reclamar" (Anais, II, 716-717).  

40/90 l\llGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Afirma conhecer de perto o suplicante e está convencido que seu 
projeto será de muita vantagem para o estudo da geografia. Não vê 
porém por que precisa da licença que solicita: 

"[... ) Tendo sido mestre de S.M. Imperial, uma vez 
que se declarou a maioridade do mesmo augusto senhor, jul-
go que já não tem esta qualidade; entendo que os professo-
res de S.M. Imperial só devem vencer seus ordenados como 
aposentados, e nesta qualidade não carecem de licença." 

Votará para que se lhe facilitem os meios de realizar seu projeto. 

25 de agosto de 1840, t. II, p. 721. 

N. &C. 

Luiz Aleixo Boulanger propunha estabelecer na Corte um Gcora-
ma. Para isso, julgava conveniente poder passar dois anos em Paris para 
"prover.se dos materiais necessários à empresa." Solicita assim uma li-
cença de dois anos com ordenado por inteiro. 
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40/91 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Opõe-se ao crédito solicitado, o maior crédito até então pedido pelo 
Governo. Não houve prestação de contas de créditos já concedidos, o 
que permitiu aplicações não autorizadas: 

"Sabemos que o encarregado de negócios em Montevi-
déu teve um crédito de 200 contos, de cuja quantia não se 
deram nem tomaram contas; houve outro de 40 contos em 
outra repartição, e mais algumas coisas, que se sabem. Acres-
ce mais que um ministro, que a si mesmo se chamou minis-
tro ilegal, gastou ilegalmente muitas coisas; sabe-se que pelo 
Ministério da Marinha se compraram casas, prédios e arma-
zéns, para cuja despesa não houve autorização, gastando-se 
assim o que estava destinado para outros ramos de serviço 
público"_ Por outro lado, o Governo continua a fazer novas 
nomeações para as Relações e para o Comelho Supremo Mi-
litar para o qual não se marcou ainda um número fixo de 
membros: "[... ] se o Governo está no seu direito de nomear, 
eu estou no meu não votando fundos, e por isso pode o 
Governo declarar guerra quando quiser; se eu vir que não 
é justo posso negar-lhe os fundos, e então, se ele puder fazer 
a guerra sem dinheiro, ,que a faça; é este o meio de acabar 
com os abusos". [... ] "Não estemlo que se deva sempre re-
ceber o fato sem averiguar o direito". Além disso, pedem-se 
créditos para compras cm número exagerado. Tal é o caso 
da compra de 10. 000 cavalos: "acho esse número exagerado; 
eu suponho que atualmente a cavalaria legal do Rio Grande 
tem os cavalos necessários: admito a remonta, mas não de 
10 mil cavalos; estou certo que tal remonta não se há de 
verificar, mas o dinheiro há de decretar-se. Eu, portanto, em 
lugar desta sorna ele 100:000$000 daria 50, e assim diminuiria 
esta despesa; e demais, desde que começou a guerra do Sul, 
se deu um crédito para os agentes cm Montevidéu efetuarem 
a compra de cavalos; porém, muitos anos se passaram sem 
que se pudesse verificar essa compra." 

Assim, não está disposto a votar pelo crédito que deve aplicar-se 
a cobrir os déficits passados, mas somente a cobrir o que o ministro 
pede para o seu exercício: 

"[... ] Não porque não tenha confiança; em geral confio 
na administração, mas porque a instabilidade das coisas hu-
manas, as progressivas mudanças de Ministérios em cada mês, 
e além disto, podendo ser verdade que o nobre ministro em 
virtude do seu estado àe saúde não continue a ser ministro 
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nomeações e com a concessão indiscriminada de pensões e 
tenças, mas se recusam propostas visando o aumento da re-
ceita, como a que fizera sugerindo uma imposição de 5% 
adicionais sobre certos artigos. Cria-se assim uma ilusão no 
país fazendo-o crer que a renda chega para cobrir todos os 
gastos. Não se dá o tempo necessário para o estudo sério dos 
pedidos de crédito, "e demais não tenho cabeça enciclopé· 
dica; por outro lado não quisera pôr o Governo do jovem 
imperador em circunstâncias tais que se me possa dizer: -
Vós não quereis a maioridade, sois republicano, por isso ago-
ra negais os meios; - vej0-me por tanto em um dilema ter-
rível." 

Decide-se pois a fazer os cortes que lhe parecem razoáveis: 

"Subtrairei a parte do crédito relativo às despesas ão 
ano passado, suprimirei 50 contos no artigo remonta: 600 que 
se pedem para indenizar a caixa das rendas aplicadas, tam. 
bém não posso votar; suprimirei a despesa com relações e 
justiças territoriais; e enquanto não vir demonstrada a ur-
gência destas despesas, entendo que não devem ser contadas." 

27 d~ agosto de 1840, t. II, p. 741-743. 

40/93 VEN.ANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na situação presente, não há medida boa a ser tomada. 
Trata-se de procurar uma medida menos má, para preencher 
os déficits do Governo: "O Governo quer ser autorizado para 
escolher os meios que julgar mais convenientes, quer um 
voto de inteira confiança nesta matéria, vale-se do artigo da 
Constituição que diz que a Assembléia Geral autorizará o 
Governo para contrair empréstimo, e deduz-se daqui que a 
Constituição não deu ao Corpo Legislativo o direito de li-
mitar o Governo nos meios de contrair empréstimos". O me-
nos mal que se pode fazer é limitar os meios do Governo que 
quer contrair empréstimos: "não há dúvida nenhuma que, 
qualquer que seja o meio que se adote, é uma dívida para 
o país; mas esta dívida pode ser de diversa natureza. Quan-
do se diz - contraia-se um empréstimo - todo o mundo sabe 
que é pedir a Pedro, a Paulo ou a muita gente, uma quan-
tidade de dinheiro debaixo de tais e tais condições, pagando-
se letras a prazos com o juro cfe tanto, etc.; mas quando se 
emitem bilhetes do Tesouro, o empréstimo é de outra na-
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turez:a: quando se emite cobre ou papcl-mot'da, o emptú•timo 
é de outra ordem. ::\ão se pode portanto 1.lilcr que quand• . .l 
o Gow:rno e auwriLado a contrair empr~stinws ficam a st'U 
arbítrio os meios e modos de fa1l'-lo. ·· 

Propõe a~im emenda autorizando o Governo a enuur notas para 
cobrir o:; ~m deficits, e só em pane. emitir apólices da divida pública. 
nunca a menos de 80 (A1rnis_. II, 'i66) . 

Querer cobrir o déficit apenas com a emissão de apólices 
trará como resultado que o Governo não terá meios para res-
gatá-las com os juros e será obrigado a fazer novos empró-
timos, sob pena de perder a confiança do público: º"j;i o 
Governo se viu em talas a respeito do pagamento à Caixa 
de Amortização, temeu-se que faltassem um dia meios de pa-
gar o juro; neste dia o Governo e o país sofreriam tnna re-
volução, o Governo, não existiria mais. É o que há de su-
ceder necessariamente, se decretarmos um fundo de 10.000 
contos com o interesse conveniente." 

28 de agosto de 1840, t. II, P· 770-771. 

40/94 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Responde a Carneiro da Cunha que atacara sua emenda pela qual 
propunha a emissão de notas mais do que o lançamento de apólices: 

O nobre deputado não provou que um crédito de 10 mil 
contos obtido pela venc.la de apólices "não faria grande pre. 
juízo à indústria elo país, fazendo subir extraordinariamente 
o câmbio para os países estrangeiros". Ambas as medidas 
não são boas, mas não foi demonstrado que a emissão de 
apólices é a menos má: "Na emissão de notas há a vantagem 
de não ser preciso reclamar um novo crédito para pagar os 
interesses; é dívida que se amortiza todos os anos pela quei-
ma". Mostra a seguir que a arrecadação dos direitos em 
moeda forte é [ ... ] "um sonho muito bom de uma alma 
virtuosa, mas é medida inexeqüível". 

Responde depois ao discurso feito na véspera por Montezuma ata-
cando sua emenda como acarretando uma quebra da fé pública. 

Não há tal, porque "o Governo não se obrigou no seu 
contrato, nem se podia obrigar a mais do que tomar sobre si 
a responsabilidacle das notas que o banco tinha emitido na 



proporção da dívida que com ele tinha contraído, não se 
obrigando a queimar essas notas em prazo algum [... ]'" 

Insiste nos riscos da emissão de apólices: 

[... ] "Que sucederá quando o Governo não tiver com 
que pagar os interesses aos portadores? O que será dos em-
pregados públicos, passando a emenda do nobre amigo, se a 
Caixa de Amortização ou o Tesouro não puder pagar o juro 
das apólices? O que resultará disto? Não direi bancarrota, 
esta palavra desagrada ao nobre ministro, mas resultará uma 
calamidade geral, a desgraça do país, ou a dissolução social. 
Senhores, uma casa de comércio desde que não paga uma le-
tra ficou perdida; o que sucederá pois ao país se as rendas 
não chegarem para pagar os ordenados dos empregados, ma-
teriais para os arsenais, e mil outras coisas? Ir-se-ão emitir 
novos bilhetes para fazer os pagamentos? E haverá quem os 
admita, vendo que se não pagam juros?" 

A solução seria fazer um empréstimo, o qual, na opinião de Mon-
tezuma chamava para o país uma soma de capital: 

"[... ] Mas eu quisera que nesta parte o Governo dissesse 
à Câmara qual foi o resultado <lesse empréstimo contraído 
com a Inglaterra o ano passado, com que condição foi con-
traído, com que valor? Parece-me que houve bastante difi· 
culdade a este respeito". Por outro lado, o capital empre-
gado na compra de apólices é um capital morto: "pessoas 
há que não carecem de uma parte de seus capitais, e vão 
empregá-la em apólices para lucrarem os juros; este capital 
portanto é morto até um certo tempo"; o que não acontece 
com a emissão de papel-moeda que acelera a atividade eco-
nômica. 

Enfim, discorda do m1mstro Ribeiro de Andrada, segundo o qual 
cabe à Câmara exclusivamente autorizar o quantum do empréstimo, fi. 
cando para o Governo a responsabilidade de escolher o meio mais eficaz 
de obtê-lo. Vê nesta tese um grave perigo de criar-se um precedente: 

"Para mim, tenho que o precedente de arredar de si o 
Corpo Legislativo os meios do empréstimo é terrível; o Go-
verno na melhor boa-fé pode ser enganado; urgido pela ne-
cessidade, urgido pelos que o cercam, pode tomar uma me-
dida que embora seja ruinosa para o país, seja útil a alguns, 
porque enfim o interesse é a mola do coração humano, e 
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41/l 

homens existem perfeitos egoístas que não se importam ('.Olll 
os males de quem quer que seja, contanto que eles existam." 

29 de agosto de ltHO, t. 11, p. 78:!-78·1. 

~. & e. 
O ministro Ribeiro de Andrada responde a seguir ao Pe. Venâncio 

e ataca especialmente sua concepção pessimista do homem: "O ime. 
resse pode concorrer para a criação do edifício social, mas a conserva-
ção, o melhoramento e o progresso da felicidade dele demandam ouu·a 
base, outra base mais sagrada, e esta é a noção do dever; o interesse 
pois não é a principal mola do coração humano (apoiados) . Quando 
o interesse é a só mola das ações humanas, adeus possibilidade de socie.  
dades e de homens."  

SESSÃO DE 1841 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Está disposto a votar a favor de qualquer medida 

'·pela qual se pudesse entrar na exploração das minas de 
carvão-de-pedra amanhã, se fosse possível, atenta a necessi-
dade que tem o Brasil deste combustível para animar a na-
vegação por vapor, e o subido preço por que se vende o 
carvão estrangeiro." 

Conquanto não se incline muito a dar votos de confiança ao Go-
verno, no caso do carvão, dada sua urgência, o melhor será 

"autorizar o Governo para conceder sesmarias de uma exten-
são dada a quaisquer companhias que se proponham a ex-
plorar as minas que contêm este mineral, descrevendo-se com 
exatidão nos títulos de comissão o território concedido, suas 
confrontações, etc." De outra forma, todos os negócios se 
concentram nas mãos da Câmara e não d{t ela expediente a 
coisa alguma. 

Defende entretanto duas teses: que a concessão não seja dada a um 
só porque resultaria num monopólio sobre importante ramo da indús-
tria; que a concessão seja dada de preferência a nacionais e só na falta 
deste a estrangeiros, como ao tal senhor belga Parigot, interessado na 
exploração. É cético entretanto quanto ao patriotismo de nossos capi-
talistas: 



41/2 

"Se entre nós o espírito de empresa não está ainda tão 
adiantado, se os nossos capitalistas tiram maior juro de seus 
capitais no mercado do que nestas especulações," 

então será do voto que se recorra a estrangeiros, porque o que quer é 
que se desenvolva uma riqueza desta ordem; e se não temos forças para 
isto, será de voto que se admitam os estrangeiros. 

"Enquanto o dinheiro der no mercado um prem10 como 
está dando, será necessário um fundo de patriotismo mui 
grande da parte dos nossos capitalistas, um desejo muito 
ardente de promover o desenvolvimento das riquezas ão país, 
para que empreguem os seus capitais em uma empresa dessas. 
Por espírito de patriotismo os capitalistas estarão prontos 
para dar alguns contos de réis;" 

mas o orador tem observado que em especulações não é o espírito de 
patriotismo, mas o interesse pessoal que domina. 

10 de ma10 de 1841, t. I, p. 45-46. 
N.&C. 

O Pe. Venâncio parece intuir a importância imensa que: o carvão 
teria no surto primeiro da revolução industrial. Mal sabia ele porém que 
uma natureza avara nos deixari~ ainda por muito tempo na dependên-
cia do combustível estrangeiro. O assunto é adiado e enviado à Comissão 
de Minas e Bosques. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota pelo adiamento, porque o momento não é para criar Relações, 
mas para recrutar tropas destinadas a acabar com a guerra no Rio Gran. 
de do Sul, quando até os particulares estão fazendo subscrições "para 
ajudar a manutenção do Exército". Além disso, a se criar nova Relação, 
esta deveria ser criada no Ceará, e não em São Paulo ou Minas que 
têm muito maiores facilidades ele correspondência com a Corte. Enfim, 
tem a impressão de que os próprios deputados por Minas e São Paulo 
não estão muito interessados na criação d'e Relações em suas províncias. 
Em todo caso, sendo decidida a criação de novas Relações, será necessá. 
rio dar 

"às novas Relações o número de desembargadores que têm as 
existentes, para evitar a anomalia ele serem umas Relações 
divididas em seções e outras não o poderem ser por falta de 
membros. Como é tendência ela época tudo uniformizar, tu· 
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do igualar, não se deve deixar a desigualdade em um dos 
poderes políticos, do qual diretamente depende a honra e a 
vida do cidadão." 

11 de maio de 1841, t. l, p. 56. 
N.&C. 

No debate do assunto, origina-se uma discussão acalorada. Carnei-
ro da Cunha exigia que, na lei de criação de novas Relações, se intro· 
duzisse uma cláusula autorizando o Governo a aposentar todos os ma-
gistrados ineptos e prevaricadores. Limpo de Abreu acusa tal cláusula 
de imoral, aparteado também com veemência por Carneiro da Cunha, 
que acusa: "o nobre deputado como ministro foi mais imoral". O Pe. 
Venâncio volta a tomar a palavra em defesa de Carneiro da Cunha, afir· 
mando que Limpo de Abreu não era seguramente o indicado para atirar 
a primeira pedra, de vez que, quando ministro da Justiça dissera que 
a Relação ela Corte era um tribunal perigoso ao país, e removera mais 
de 30 magistrados. Provar a prevaricação de um magistrado, como o 
exige agora Limpo ele Abreu, não é fácil, mas quando a opinião pública 
infama um magistrado, "alguma coisa há em que ela se funda" (Anais, 
I, 62). 

41/3 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Discorda da utilidade do requerimento apresentado por Careniro 
da Cunha: 

[ ... ] "Ainda que houvesse um presidente que, levado 
pelo espírito de corrupção, empregasse os dinheiros públicos 
em eleições, esse presidente declararia que esse dinheiro havia 
sido assim empregado? O Governo geral da mesma sorte re-
comendaria aos seus empregados que aplicassem esse dinheiro 
com eleições? Que pode pois informar o Governo sobre o 
requerimento do nobre deputado?" O fato das despesas de 
uma província excederem as consignações marcadas não pro-
va que o excesso tenha sido empregado na compra de elei-
tores. 

Cita casos do Rio Grande do Norte e Ceará em defesa da sua tese. 
Não tem cabimento partir de uma suposição para 

"fazer uma acusação tão caluniosa; tão indigna de um dele. 
gado do poder e tão indigna do Governo." 

Não duvida da probidade do presidente da Paraíba, mas se o nobre 
deputado tem dados positivos, faça o requerimento a respeito da sua 
província, 
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41/4 

[... ] "Mas a respeito de outras, peço que se informe 
melhor, com mais sossego, aplique mais critério ao que faz, 
não nos queira engolir assim com tanta valentia!" 

12 de maio de 1811, t. l, p. 64. 

N. &:C. 

Carneiro da Cunha aparteia logo: "não tenho boca de jacaré!" O 
requerimento pedia: "que o Governo informe à Câmara, com a possível 
brevidade, a soma das quantias despendidas pelos presidentes da Pa-
raíba, Rio Grande do Norte e Ceará com as eleições dos deputados 
gerais, juízes de paz e Câmaras Municipais". O requerimento foi apro-
vado (Anais, I, 65), dando origem a violento debate que acaba voltan-
do para o problema em pauta que era o da criação de novas Relações. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Em vista das declarações do ministro da .Justiça, conclui que pelo 
projeto pretendemos começar por onde se devia acabar, contrariamente 
aos princípios da ciência. Não se trata apenas da criação de um tribu-
nal, mas de verdadeira reorganização judiciúria. Ora, neste caso, 

[ ... ] "Entendo que os princípios cfa ciência aconselham 
que o legislador primeiramente decrete a lei, faça conhecer 
a sua vontade por meio çlos Códigos Criminal e Civil; que, em 
segundo lugar, estabeleça um sistema de meios para levar a 
sua vontade à execução; e cm terceiro lugar que crie os tri-
bunais encarregados da execução destas leis" . Sem a reforma 
das leis, quanto melhor for o estabelecimento de tribunais 
"mais opressivo será, por isso mesmo que terú de executar 
leis opressivas". Entretanto, supondo mesmo que jú tenhamos 
boas leis e bons códigos, "quais são os princípios que a ciên-
cia aconselha, pelos quais nos devemos dirigir quando trata· 
mos de multiplicar os rribunais do país? Dois princípios: a 
afluência de negócios, e a maior comodidade dos povos". 
Contudo, tem-se falado muito, mas ninguém provou que existe 
verdadeira necessidade pública na criação de novos tribunais, 
conquanto não seja "crível que uma Relação criada há um 
século (como a da Corte) pudesse decidir todos os feitos de 
hoje", o que talvez reclamaria a criação cfe novas Relações em 
Minas e São Paulo. Cqmpre, cm seguida, atender às necessi-
dades dos povos: "proporcionar àqueles que necessitam de 
justiça os meios de a obter: digo de propósito obter, sem 
acrescentar mais facilmente, porque, em verdade, pessoas há 
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que não a podem obter por maneira nenhuma, pela impos-
sibilidade de concorrer com as despesas para isso necessárias; 
e esta impossibilidade equivale sem dúvida a uma denegação 
de justiça. Cumpre aos legisladores fazer rigorosamente com 
que, desde o mais alto até o mais pequeno cidadão, todos 
tenham meios de obter franca justiça. Nesta parte direi mui· 
to francamente - a minha convicção é solene: tenho sim a 
convicção de que as distâncias que é preciso vencer, os gastos 
para vir procurar justiça perante tribunais e Relação da Cor-
te são tais, que induzem o perdimento de alguma fortuna, e 
a não reparação de algum prejuízo. Um homem possuidor 
de uma pequena fazenda, sita na distância de 300 léguas, que 
poderá valer dois ou três contos ele réis, que é inquietado 
por um desses homens poderosos que entendem que não deve 
ter o pobre uma pequna fazenda ao pé da sua, e que deve 
absorvê-la, como poderia obter reparação cm uma distância 
tão grande dos recursos?" 

Dissera depois sobre sistemas judiciários e manifesta sua preferência 
pelo sistema inglês, 

apesar das grandes distâncias no Brasil, que parecem fazê-lo 
inaplicável entre nós. Teríamos menos juízes, com evidentes 
vantagens: poderiam ser os mais habilitados; teríamos maior 
economia, apesar de pagar altos honorários; tornar-se-ia mais 
detiva a responsabilidade moral elo magistrado: quando a 
responsabilidade recai sobre muitos, ninguém carrega com 
ela, como foi o caso denunciado na Relação de Pernambuco, 
onde se vendia a justiça, e nós não soubemos sobre que ca-
beça tinha caído uma censura tão terrível, porque essa Re-
lação se compõe ele 10 ou 12 desembargadores." 

Em todo caso, julga importante que se estabeleçam regras sobre a 
removibiliclade dos magistrados 

"para que não estejam os magistrados feito comandantes de 
companhias ou de batalhão, porque o resultado é terrível. 
Quando a política quer intrometer-se na Justiça, o estado 
da sociedade é péssimo" (apoiados) . 

Votará a favor elo projeto criando novas Relações, para ocupar mu-
meros desembargadores que podem ocupá-Ias, sem aumento de despesa. 
Alonga-se depois em considerações sobre os abusos de desembargadores 
que pleiteiam nomeação para uma Relação e, uma vez nomeados, ale-
gam impedimento de saúde: 
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"Um desembargador da Relação do Maranhão estava com 
licença na minha província por doente, e por que seria falta 
de caridade no Ministério negá-la; mas o Ministério nomeia 
esse mesmo desembargador doente para presidente da pro-
víncia: parece que a carta imperial da nomeação de presi-
dente levava consigo todos os integredientes da mais perfeita 
medicina para o seu curativo, por que aquele que não pode 
ser desembargador por doente pode ir administrar uma pro-
víncia, e que província!" Assim é que a lei prevê 14 desem-
bargadores para cada Relação e a Relação da Corte tem 25. 

Propõe-se pois apresentar uma emenda 

"[ ... ] para que não aumente o número dos desembargadores 
senão em certa proporção, isto é, que se organizem as Rela-
ções, que se marque o máximo dos membros que devem 
ter, e que todos os desembargadores que existirem nas Rela. 
ções em maior número do que marca o regulamento vão 
fazer parte das Relações novamente criadas, nomeando o G0-
verno somente os que possam faltar para preencher o núme-
ro legal." 

Pleiteia enfim que a Relação ·a ser criada em Minas seja instalada 
em São João d'EI Rei, e não eiµ Ouro Preto, apesar de ser esta a 
capital: 

"A cidade de São João d'El Rei não só é o centro da 
maior população, como é ponto por onde passam os correios 
para Goiás e Mato Grosso." 

Depois de se referir ao episódio da véspera, para justificar sua pró-
pria atitude do ano de 1839, conclui defendendo a tese ele que os ma-
gistrados, diversamente dos militares, deveriam ser promovidos só por 
antiguidade, não por mérito: 

"porque não creio os desembargadores sejam oficiais milita. 
res, e que possam ter pa magistratura tais atos de estrondo 
que façam passar de inferior para superior; pelo contrário, 
entendo que na magistratura deve observar-se o princípio da 
antiguidade, porque o :rµagistraclo não precisa que seja homem 
de gênio; basta que seja amigo do trabalho, e que tenha dis-
cernimento e compreensão suficientes para cumprir os seus 
deveres." 

12 de maio de 1841, t. I, p. 77-80. 
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N.&C. 

Fora o mm1stro da Justiça, Paulino José Soares de Sousa que afir. 
mara que o Brasil não tinha leis acomodadas "à civilização do país". 
O episódio da véspera fora o violento ataque de Limpo de Abreu con-
tra Carneiro da Cunha, que tinha acusado de imorais alguns atos do 
ex-ministro. O Pe. Marinho lembra que quando dissera o mesmo de um 
empregado público fora atacado por abusar da inviolabilidade parla-
mentar. 

41/5 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Toma a defesa do ex-presidente do Ceará, contra duas acusações  
feitas nas intervenções anteriores. A primeira se prendia à remoção do  
magistrado Antônio Henriques de Miranda, remoção atribuída a inten- 
ções vingativas do ex-presidente, quando ele fato foi kita a pedido do  
mesmo magistrado, que desejava estar mais próximo de sua família. A  
segunda acusação se referia ao fato de que no Ceará  

"os oito deputados e dois suplentes que se elegeram são todos 
do mesmo credo político, e que este fato era uma prova de 
opressão que tinha havido nas eleições." 

O fato parece provar o contrário: que as eleições foram livres e 
espontâneas, fato aliás que ocorreu também em outras províncias. Quei-
xa-se que se possa impunemente 

"desacreditar-se um cidadão com os títulos de tirano, dés-
pota e malvado, e não se apresentarem os documentos? Será 
isto uma brincadeira?" 

13 de maio de 1841, t. I, p. 85-86. 
N.&C. 

O Pe. Alencar defendia seu primo José Martiniano de Alencar, que 
por duas vezes fora presidente do Ceará, e que terminara sua segunda 
gestão, poucos dias antes, a 8 de maio de 1841. Na sessão do dia 14, 
Carneiro Leão faz violenta diatribe contra o ex-presidente (Anais, l, 
110 ss.) . 

41/6 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Propõe-se responder longamente ao Sr. Carneiro Leão, lastimando 
encontrar a Casa deserta e cansada, já quase no fim da sessão. 
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O nobre deputado "fantasiou em sua imaginação e de· 
;:envoh·eu um novo sistema, uma nova política, que, na ver-
dade, a poder ser posta em prática eu lhe chamaria a política 
divina, a política dos anjos", na qual tudo seria harmonia e 
paz. 

Censurou depois o Ministério por não ter seguido essa política, mas 
ter adotado 

uma política mesquinha e de exclusão para si e para os do 
seu lado, como no caso do presidente do Ceará". Ora, acon-
tece que, até certo ponto, essa política é inerente ao sistema 
representativo, como é o caso da Inglaterra: "No sistema 
representativo, senhores, são as maiorias e os seus chefes que 
governam. Na Inglaterra, por exemplo, existe o partido tory 
e o partido whig: quando um deles ganha maioria nos par-
lamentos são os chefes desse partido que vão para o poder. 
E estes chefes no poder não se rodeiam de pessoas de sua 
confiança, ao menos nos lugares mais importantes da públi-
ca administração? E entre nós não sucede o mesmo? Não 
vimos nós que, em 19 de setembro de 1837, foram para o 
poder os chefes do partido que i1as Câmaras ganhou a maio-
ria? E são os chefes de partido ci.ue governam, como então se 
censura o Ministério maiorista por mandar um outro cida-
dão presidir as províncias que se diz é chefe de partido?" 

Entretanto, nega que só pelo fato de ter mudado um ou dois pre-
sidentes, se possa acusar o Ministério de seguir uma política de exclu-
são. Dá exemplos de muitos presidentes conservados em suas províncias. 
Passa depois a repelir as acusações feitas ao ex-presidente do Ceará. 
Toda a acusação se baseia 

"em dois ou três ofícios <lo ex-presidente do Ceará sobre me-
didas preventivas". Há falta de imparcialidade em analisar 
os fatos do presidente não os dos rebeldes que motivaram 
aqueles. É faba a acusação de que foram os atos do ex-pre-
sidente que causaram a rebelião. 

Lê documentos cm abono desta afirmação, documentos de membros 
da oposição que permitem identificar a causa da rebelião: não foram 
os atos do ex-presidente mas o medo de perderem as eleições. Descreve 
mais detidamente a insubordinação originada na vila de Sobral, que 
obrigou o ex-presidente a demitir o chefe do destacamento, o qual se 
rebelou e atacou o palácio do presidente. Acusam agora a este de ter 
sido 
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"déspota, sasguinário e opressor e (1ue esmagou os vencidos." 

Cita documentos que provam o contrário, e narra atos ele clemência 
do acusado, em cuja palavra os próprios rebeldes acabaram confiando. 
Reporta-se depois its acusações diretas de Carneiro Leão contra a admi-
nistração do ex-presidente, enumerando longamente as benemerências 
deste. Estranha que Carneiro Leão volte a responsabilizar o ex-presi-
dente pelo assassinato de Pinto Madeira, quando há muito constava de 
documentos públicos que, este mesmo condenado à morte pelo tribunal 
do júri, recebera a proteção do presidente para recorrer da sentença, 
quando foi trucidado pela população do Crato. Repele a acusação de 
ter sido o presidente que mandou quebrar uma tipografia, de ter expul-
so da província todos os seus inimigos para fazer as eleições. Responde 
ainda a outras acusações e conclui dizendo que se sabe exposto às iras 
dos inimigos do ex-presidente, que andam hoje soltos pela Corte alar-
deando de seus crimes, mas prefere 

"descer ao fundo da sepultura antes do que deixar indefesa 
a minha província e o meu maior amigo." 

15 de maio de 1841, t. I, p. 127-137. 
N.&C. 1 

Andrad'a Machado [Antônio Carlos], na sessão de 19 de maio, toma 
também a defesa elo ex-presidente, Pe. ~osé Martiniano de Alencar; "a 
administração de que fez parte não tinha razão para deixar de nomear 
o Sr. Alencar" (Anais, I, 184, 185). A discussão continuaria nas sessões 
seguintes, quando Sousa Martins volta ;+ atacar o ex-presidente. Acon-
tece que Sousa Martins também fora pn~sidente do Ceará e ouve assim 
o aparte do Pe. Peixoto de Alencar: "Quem tem telhados de vidro não 
atira pedras no vizinho" (risadas). (Anais, I, 193). 

O Pe. José Martiniano de Alencar é um dos vultos mais discutidos 
da história do Império. Abandonou a batina e teve a honestidade de 
não continuar no exercício das funções sacerdotais. Ele mesmo no seu 
testamento se declara presbítero e confessa ter sofrido a fraqueza da car-
ne. É pai do romancista mais popular (.lo Brasil e seu homônimo. 

É curioso que o filho, ardoroso e temperamental como o pai, que 
sempre venerou e defendeu, tenha scgui,,clo direção política tão diversa. 
O velho senador foi ultraliberal. Tomou parte na Revolução de 1817, 
foi exaltado batalhador na Constituinte em 1823, tomou parte, posto 
que menor, na Revolução de 1824. O f,ilho foi conservador. Defendeu 
a dissolução da Constituinte por Pedro I, em polêmica com Homem 
de Melo. Diz que o Imperador salvou o Brasil. Entrou na política, com 
muitos votos dos amigos do pai, mas s1~guiu a orientação do senador 
Eusébio de Queirós, conservador. Mas çomo era temperamental como 
o pai, brigou com o visconde do Rio Branco, com o qual mais tarde se 
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reconciliou, votou contra e combateu a lei do Ventre Livre proposta por 
este e combateu o abolicionismo. 

O pai foi, sem dúvida, administrador eficiente, ainda que pouco 
formalista. Protegeu e animou a instrução pública. Nada teve realmen· 
te com o crime do julgamento ilegal de Pinto Madeira, popular líder 
restaurador (1S6) • 

Por seu temperamento criou vários inimigos. Era de uma honesti· 
dade administrativa indiscutível. Presidiu o Ceará duas vezes, (6-X· 
-1834 a 16-XII-1837 e 20-X-1840 a 9-V-1841). A primeira presidência 
foi a mais notável. "Alencar foi clarividente, antecipando-se em inicia. 
tivas e providências governamentais muito fora elo escalão comum, e era 
um bravo, cujas energias másculas o ajudavam admiravelmente na efe. 
tivação dos seus projetos e resoluções". Lançou, diz João Brígiclo, os 
fundamentos do progresso material elo Ceará ensaiando, com grande 
intuição do futuro, quantos melhoramentos a província mais tarde veio 
a considerar indispensáveis à sua civilização" (157). Enfrentou o bandi· 
tismo, pôs ordem nas finanças, combateu a praga da moeda falsa. Criou 
o Banco da Província (1835). Seus sucessores extinguiram-no apesar dos 
enormes serviços prestados. Criou nos municípios as Companhias de 
Trabalhadores para organizar o recrutamento de lavradores. Recrutou 
trabalhadores para obras públicas conforme a lei militar, tentou abrir 
fontes artesianas e açudes, abriu estradas, facilitou a colonização, dimi. 
nuinclo os impostos elos fazendeiros que a engajassem. Pensou em im-
portar camelos. Na 2.ª presidência~ de apenas 6 meses, enfrentou opo-
sição muito maior e mesmo revoltas que dominou. Foi acusado de 
"republicano". 

41/7 JOSÉ LUíS DE FREITAS 

Pronuncia-se a favor da divis~o da freguesia do Sacramento: 

"Sinto muito cm perder muitos honrados e probos fre. 
gueses, mas prefiro a utilidade pública a essas considerações." 

Observa que a paróquia elo Sacramento já fora desmembrada outras 
vezes para formar as paróquias d'e Sant'Ana e de Santa Rita. Conquanto 
não creia que a nova divisão seja insiparada em motivos políticos, nota 

"quando se apresenta a freguesia do Sacramento, parece que 
todos têm medo dela, e dizem logo: - dividamo-la, para que 

(156) RAIMUNDO GIRÃO: Pequena História do Ceard. Fortaleza, 1953, p. 145 
e ss. 

(157) BRfGIDO, .JOÃO: Ceará - Homens e falos. Rio, 1919 e Esboço histórico da 
Pruvlncia do Crard. Rio, 1869-1895 - A segunda obra está incorporada à primeira. 
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se tire est;. inUuência! - E atê houYe quem di~esse que ~l 
freguesia do Sao-amento na cid:uk era como a ProYitll·ia dl! 
:'.\Iin:i.s no Impêrio~ Eu não quero indagar essas raLÕL's. qul! 
nio deYem merecer consideração: eu conheço que é útil a 
divisão da freguesia do Sacramento naquela parte hei de 
dar o meu voto a fayor, e estimarei que ali haja facilidade 
nos auxílios espirituais." 

_.\prowita da ocasião para afirmar: 

"[...} Kão me poupo ao trabalho, assim como os meus 
dois coadjutores, e se alguma falta pode haver, será, talvez, 
em virtude de pouco caso que há em se procurarem os re. 
cursos espirituais; não quero falar mais sobre isto mas é 
inegável que tem chegado a um estado escandaloso." 

21 de maio de 1841, t. I, p. 188. 
!\. &C. 

A Paróquia de Santo Antônio, destacada do curato do Sacramento, 
foi criada por decreto de 16-IX-1854. Ocorre lembrar que a divisão de 
freguesias tinha implicações eleitorais. 

41 /8 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Volta a fazer nova e longa intervenção em defesa do ex-presidente 
do Ceará, José I\fartiniano de Alencar, respondendo agora às acusações 
feitas contra ele por Sousa lVIartins. Algumas, constata, já tinham sido 
respondidas. Não vê nada de mal em que o Governo trabalhe 

"para que aqueles cidadãos que seguem os mesmos princípios 
sejam votados. Aqui só há de mau o emprego da força pú-
blica nas eleições, isto eu reprovo, e é o que o nobre depu· 
tado não pode provar que houvesse ( ...]" 

E cita fatos para responder à acusação do abuso de força nas elei-
ções. Mostra a má-fé de Sousa Martins afirmando que o Pe. José Mar. 
tiniano de Alencar se jactara de ter proclamado a República no Ceará 
em 1817, quando não fora isso que ele dissera. Repele do ex-presidente 
a responsabilidade dos atos praticados pelo vice-presidente da província 
antes da chegada do Pe. Alencar, para assumir a presidência. Esclarece 
uma série de fatos menores assacados contra o Pe. Alencar, que de resto 
foi sempre deferente com relação a Sousa Martins, como prova lendo 
documentos a respeito. Continua refutando as acusações relativas aos 
abusos nas eleições, e às requisições indébitas de gado para sustento da 
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tropa, entrando em inúmeros e intermináveis detalhes. No fim propu· 
nha-se trazer dados contra a administração de Sousa Martins, para con-
tra-atacar, mas sente-se exausto, refere algumas irregularidades e conclui: 

"A administração do Sr. Sousa Martins no Ceará foi uma 
calamidade ainda nunca vista." 

22 de maio de 1841, t. l, p. 213-226. 

N. &:C. 

Depois de interminável intervenção, que ocupa 26 colunas dos Anais, 
ainda no começo da sessão seguinte o Pe. Peixoto de Alencar pede a 
palavra pela ordem, para enviar à Mesa mais documentos comprobató-
rios das arbitrariedades eleitorais cometidas no Ceará por Sousa Martins. 

41/9 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Envia requerimento pedindo plenas informações com a respectiva 
correspondência tanto sobre a gestão de José Martiniano de Alencar 
quanto de Sousa Martins na presidência do Ceará, para que a Câma-
ra possa julgar sobre quem cometeu arbitrariedades. Queixa-se que as 
acusações contra o primeiro são aceitas sem mais, enquanto a defesa é 
rejeitada, a ponto de um deputado já ter 

"hipotecado seu voto contra as eleições do Ceará", unicamente 
na base das acusações que ouviu aqui. 

No entanto, foi Sousa Martins que cometeu violências e cita o caso 
de cidadãos pacíficos mandados por este para a !.ª linha e depois obri-
gados a ir para o campo para fazer exercício 

"no meio de soldados imorais [ ... ] para lazer exercício com 
os cabras". Vindo depois queixar-se com o presidente Sousa 
Martins, esse os prendeu no próprio palácio. 

27 de maio de 1841, t. 1, p. 290-291. 

N. &:C. 

A expressão "com os cabras'', suscita protestos de Teófilo Ottoni: 
"não apoiado, são todos cidadãos", e de Andrada Machado: "São todos 
cidadãos; não admito essa distinção de cores". Acontece que Sousa Mar· 
tins usara também a mesma expressão referindo-se aos negros e Ottoni 
também o censura, a que responde o ex-presidente: "Essa palavra no 
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41/10 

Norte não é desprezo. Os requerimentos foram aprovados dispensando-
se a apresentação das minutas (Anais, I, 294). O deputado acusado de 
''hipotecar seu voto pela nulidade das eleições no Ceará era Urbano 
Sabino Pessoa de l\'1elo que responderá com veemência na sessão de 7 
de junho (Anais, 1, 409). 

JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Acompanhando as discussões, chega à conclusão de que não é ainda  
tempo de se criarem as duas novas Relações. A Câmara não dispõe de  
elementos para decidir. Assim, a propósito do art. 2.º que definia os  
distritos das novas Relações, acabou deixando o assunto para ser deci- 
dido pelo Governo. Do mesmo modo, agora discutindo-se o art. 3.0  

sobre o número àe desembargadores que deverão ter, acabará também  
deferindo o assunto para o Governo, antes ele discutir duas questões  
que considera básicas:  

"l.ª, se por ventura esses tribunais devem conter ma10r 
ou menor número de juízes; 2.ª, podem estabelecer-se Relações 
com 8 ou 9 desembargadores, quando no Império existem 
outras com maior número de juízes?" 

Quanto à l.ª questão entende 

"que um tribunal oferece maiores garantias na proporção da 
diminuição dos membros de que se compõe." 

Repete os argumentos com que jà antes defendera essa tese: 

"Considcrc->c um tribunal com grande número de ma-
gistrados, todos eles com Relações no país, todos eles com 
amizades, todos eles interessados cm que cada um deles não 
'eja responsável, porque (eu não sei se a frase é muito par-
lamentar, mas costuma-se dizer) lobo não mata lobo." 

Quanto à 2.ª questão, julgo que seria uma anomalia criar 
novas Relações com número menor de desembargadores, en-
quanto não se fizer uma reforma do .Ju<lici:lrio, que, na mi. 
nha opinião, deveria ser a questão primeira a ser estudada 
com o maior cuidado. Em tese, julgo que cacla província 
deveria ter uma Relação, 

por isso votará a favor <la Relação cm Minas. Entretamo, :.e uão for 
aceita sua emenda, colocando essa Relação cm São .João D'El Rei <: 11ão 
na capital, Ouro Prelo, votará contra o projeto, 



"porque o benefício que quero fazer à minha província não 
é só a criação da Relação, mas facilitar aos meus compro-
vincianos os recursos que necessitam nas causas judiciais." 

Refere-se a seguir ao problema da amovibilidade dos magistrados, 

"arma mais terrível que se possa entregar nas mãos do Go-
verno". Mas, sem ela, como sanar o problema elos magistra-
dos corruptos? "Eu quero uma magistratura no meu país ele 
tal sorte constituída que possa oferecer garantias àqueles que 
necessitam de recorrer a ela, mas também a quero de tal sor-
te presa que não possa abusar ele seu imenso poder. Senhores, 
eu digo francamente: a respeito da jud'iciatura vou conceben-
do sérios temores, porque os magistrados vão entrando muito 
na política, e quando a justiça entra na política, Sr. presi-
dente, o país está perdido." 

Assim, inclina-se a crer que os magistrados deviam ser membros do 
Corpo Legislativo. Felicita-se por ver agora aceita a tese que defendera 
em 1839 contra ataques de vários deputados, segundo o qual, 

"o regulamento que tinha dado forma às Relações continha 
disposições legislativas que não podia o Governo a seu bel-
prazer revogar . " 

Conclui inisistindo em idéias que já defendera antes, propondo 
aproveitar nas relações que se criarem os desembargadores excedente~. 

27 de maio de 1841, t. I, p. 306-308. 

N.&C. 

Tratava-se da cnaçao de duas novas Relações, além das quatro já 
existentes. O Pe. Marinho, sempre repetitivo e redundante, tem idéias 
sensatas a respeito do problema, especialmente a respeito do sentido 
fundamental da justiça como serviço do povo e não como instrumento 
de opressão do Governo. Mas parece que lhe escapam certos aspectos 
técnicos do problema como se depreende dos apartes e da perplexidade 
do próprio orador, por exemplo, 'l- respeito dos juízes singulares. Por 
outro lado, é interessante registrar o diálogo que se segue à sua sugestão 
"para que não possam ser membros do Corpo Legislativo os magistrados. 
- E os padres? - Esses podem ser (risadas). Os magistrados não devem 
pertencer ao Corpo Legislativo [ ... ] - Os padres também não (apoia· 
dos). - Os padres devem ocupar-se do espiritual." 
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41/11 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Sem ser profissional no assunto, permite-se fazer observações a res-
peito da fixação das forças de terra para 1842-1843, porque o assunto 
é grave. Quanto aos oficiais generais tem ouvido atribuir as calamida-
des na guerra do Rio Grande do Sul à falta de comando: 

"[ ... ] Se na classe dos oficiais generais não há quem se 
escolha, por que não se faz uma reforma nesta classe?" 

Por outro lado, consta, há em Pernambuco 37 oficiais sem corpos. 
Deseja pois saber 

"a razão por que, havendo necessidade de oficiais no Sul, o 
Governo deixa esses em Pernambuco." 

Não pode aprovar as 13. 000 praças de pré em circunstâncias ordi- 
nárias, porque assim as forças de terra se transformam num verdadeiro  
exército eleitoral,  

"forças que, não servindo para a defesa da integridade do 
Império, servem muito bem para levar de assalto as urnas 
eleitorais, para apresentar ao juiz uma confiança pública 
fictícia, porque pode o Governo dizer que tem os votos do 
povo, por isso que tem uma maioria de 16. 000 baionetas 
contra 6.000 eleitores livres. Além destas forças, existem as 
guardas nacionais, a quem os comandantes de legião mandam 
formar e marchar para as portas das matrizes para votar; e 
se aí encontram algum juiz de paz ou mesa um pouco re-
calcitrante, à força formam uma mesa, chamam juiz de paz, 
pároco, etc." 

Aborda a seguir a questão do voto elos soldados com o qual não 
pocl'e concordar. Os soldados não têm os vencimentos precisos para go-
zarem deste direito, e além disso não pode admitir que os soldados 
votem em ordem de marcha, como em serviço: 

"A única ocasião em que o cidadão intervém nos negó-
cios do país, em que tem de exercer a fruição da soberania, 
não deve de modo algum ser frustrada por uma força do 
Governo, por eleitores que, segundo a expressão de um dis-
tinto general, não devem ser senão máquinas pensantes." 

As perturbações da ordem não são devidas à falta ele forças mili-
tares, antes está persuadido de que, 
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"se não houvesse um só soldado, se não confiasse tanto o 
Governo nessas máquinas, se se visse na necessidade de go. 
vernar melhor, não dando por sua conduta origem a movi-
mentos sediciosos que o desculpam do emprego da força, e 
que entretanto lhe servem para agradar tais e tais eleitores, 
iriam as coisas melhor." 

Faz a seguir longa digressão sobre a legitmidade das revoluções: 

"Quando o Governo comprime a vontade de um povo 
livre, destrói todas as suas garantias, falseia o sistema cons. 
titucional." 

Mostra como os governos têm meios para falsear o sistema consti· 
tucional e responde à objeção: 

"[... ] Falseado o sistema o que resta? De duas uma: ou 
admitir o sistema absoluto, ou reagir contra a força que o 
Governo emprega. Em povos civilizados se diz: para quê uma 
reação em um governo livre? Não temos uma tribuna? Não 
temos uma imprensa? Mas, que representantes? Assim esco-
lhidos e eleitos? Que imprensa? Assim desmoralizada como 
está? Ora, assim estabelecida a tribuna, assim estabelecida a 
imprensa, vós podeis esperar melhoramentos? [ ... J Senhores, 
eu tenho atravessado muitas revoluções, atravessei os 10 anos, 
que se chamaram terµ.pestuosos, da minorid'ade; vi a manei. 
ra por que o Governo era censurado aqui em 1830; a mina 
está atacada, não serei eu que lhe ponha a mecha. Quando 
aconteceram os fatos de 7 de abril, bem ou mal eu atirei-me 
a todo o comprometimento, não recuei. Não quero revolu-
ções; quando falo assim, desejo que o Governo veja o que 
deve esperar." 

Aponta depois várias anom;alias criadas pelo artigo e pede infor. 
mações sobre a situação da cavalaria na guerra do Sul: do que consta 

"resulta que, apesar de termos gasto com cavalo tanto que 
poderia suprir o grande exército de Napoleão, o nosso exér· 
cito, pela confissão do Sr.. ministro, está a pé." 

Termina chamando a atenção do ministro da Guerra para a neces. 
sidade de tirar a Câmara e o público ela perfeita ilusão em que têm 
estado a respeito do que se passa no Sul. 

28 de maio de 1841, t. I, p. 413416. 
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t-:.&C. 

Notável intervenção pelo seu civilismo e constitucionalismo, bem 
como pela tenacidade em denunciar os abusos ela administração, por 
exemplo, a respeito da questão ela compra de cavalos no Uruguai. O mi-
nistro da Guerra, Clemente Pereira, na sessão seguinte, responde ao 
Pe. Venâncio. 

41/12 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Censura a impunidade dos que estando por ofício encarregados de  
garantir a lisura das eleições, as atrapalham e deixam que outros as  
atrapalhem:  

"[ ... ] O julgamento sobre a legalidade dos diplomas per-
tence à Câmara dos Deputados; porém aquele que diz respei-
to aos abusos praticados nos meios da execução das mesmas 
eleições compete a todas as autoridades, por isso que, compe-
tindo ao Corpo Legislativo fazer leis na conformidade da 
Constituição, ao Governo cumpre fazer executar essas leis, 
ver como os empregados subalternos cumprem o seu dever". 
Além disso, compete ao .Judiciário, "fulminar penas contra 
aquêles que acintementc obstam por atos menos decorosos a 
que os cidadãos exerçam um direito que ninguém lhes pode 
contestar, qual o de escolherem livremente os representantes 
da nação." 

Volta a insistir na idéia de que as praças de pré não elevem \'Olar: 

"Não têm a necessária independência para votarem, por 
isso que, ou hão de estar cegamente pelas listas que lhes de-
rem os comandantes, ou hão de cometer uma espécie de indis-
ciplina, recusando subscrevê-las e votando em outros nomes." 

2 de junho de 1841, t. 1, p. 343-344. 
N.&C. 

A propósito do debate entre o Pe. Antunes Correia e o deputado 
Teófilo Ottoni, sobre as irregularidades ctas eleições cm Minas Gerais. 

41/13 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Volta à discussão sobre as forças de terra e a propósito ele uma 
emenda que as reduzia, em caso ordinário, a 8. 000 praças. Tem con-
fiança na atual administração, mas não tinha a mesma confiança na 
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estabilidade das coisas humanas; que, não sabendo em que mãos iria 
parar a execução desta lei, tinha obrigação de ser acautelado a respeito. 
Julgara que a proposta ão Governo de 13. 000 praças, em caso ordinário, 
era força demasiada, porém era a favor da proposta de 16. 000 praças, 
em caso extraordinário, conquanto se admirasse que o Governo pedia 
menos do que o país precisa, de vez que consta existirem hoje em todo 
Império 21.000 praças de todas as armas. Não há proporção entre as 
13.000 para o caso ordin;írio e os 16.000 para os casos extraordinários. 
Objeta: 

Se o bem do país reclama essa força, como a Câmara 
poderá negá-la, alegando que uma futura administração po-
derá não merecer-lhe a confiança? 

Responde que está em jogo um princípio parlamentar: 

"Quando a Câmara entender que a continuação de um 
Ministério é incompatível com o bem do país, a Câmara deve 
negar todo o apoio ao Governo. Não sei por que razão o 
Governo faz do princípio de confiança uma arma contra 
todos os empregados para os demitir ou remover só com dizer 
que não merecem sua conJian~:a, e a Câmara não possa negar 
o seu voto ao Governo quando saiba ou tiver a persuasão 
de que a felicidade çlo país é inconseqüente com tal ou tal 
Ministério." 

Insiste na objeção: 

"dai o vosso voto e acusai o ministro", caso abuse das forças 
concedidas. 

Responde que a acusação de ministros só se verifica depois de uma 
revolução e cita a revolução de julho na França. Não deseja uma revo-
lução para o Brasil, daí preferir negar seu voto a uma medida da qual 
podem abusar os ministros que sucederam aos atuais. As forças so-
licitadas são de l.ª linha, para prevenir, diz-se, que em casos necessá-
rios o Governo chame guardas nacionais. Chama a atenção para as enor-
mes dificuldades do recrutamento que obrigará sempre o Governo a 
recorrer aos cidadãos armados. Objeta ainda que é mais econômico 
manter um exército maior de l.ª linha do que convocar as guardas 
nacionais-

"pelo desfalque que fazem nos seus misteres". "Isto escapa 
à minha imaginação, é muito sublime! Seria exata a tese se 
os guardas não fossem convocados em casos extraordinários 
::!penas, que devem ser raros. O mal reside precisamente no 
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caráter permanente de um exército de grande número de 
pra~as: "Os nobres deputados esqueceram-se da opinião de 
muitos escritores europeus quanto à necessidade ali ele um 
exército em grande pé: é este um cancro roedor das nações 
européias, que vêm-se obrigadas a conservar um estado amea-
çador, forçando aos seus vizinhos ao mesmo tempo. Todas 
as liberdades públicas são ameaçadas à vista desses grandes 
exércitos_" 

No caso do Brasil, é de opinião que as coisas tendem à normalidade, 
tornando desnecessária a conservação de tantas forças. Porém, 

"se assim não é, se ainda por muito tempo é necessária tanta 
força, eu dou de mão de ver o meu país chegar ao seu des-
tino, porque é impossível que este gigante possa resistir a 
t;:intos sanguessugas, a tantas sangrias." 

Não aceita a proporção estabelecida por um deptuado segundo u 
qual 23 da população é que elevem contribuir para a força em estado 
ordinário, calculando daí q uc, tendo o Brasil 4 milhões de habitantes, 

"reduziu essa população a 2 milhões, e daí concluiu a ne· 
cessidacfe de uma força de 13 mil homens em estado ordi. 
nário." 

Não admite essa tese: 

"Quando se apresentam os interesses de uma classe pre-
poderando nos negócios públicos, sacrificando a outra classe, 
neste caso é necessário maior número de força; mas quando 
o espírito que influi na administração, em um Governo ilus· 
trado, é a promoção do bem geral, fácil é manter as coisas 
no seu estado normal, não será necessário aumentar a força 
na razão da população." 

Refere-se ele passagem a outras objeções que julga inconsistentes e 
reafirma seu voto reduzindo a 8. 000 praças, no caso ordinário: 

"Há nesse número força necessária para guarnecer as 
nossas praças fortes, para fazer respeitar as nossas fronteiras 
em alguns pontos, e mesmo para nos fazer respeitar dos vi-
zinhos. E quais são os vizinhos que tememos que venham 
usurpar o nosso território? Quais são os vizinhos que teme· 
mos para nos obrigar a pôr uma força nas fronteiras?[ ... ]" 

7 de junho de 1841, t. I, p. 416-417. 
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N. &:C. 

O Pe. Venâncio volta a reafirmar suas convicções civilistas, sendo 
digna de nota sua opinião sobre os exércitos permanentes. 

JOSÉ ANTONIO MARINHO41/14 

Defende a criação de um Conselho de Estado, pois acha que é ne-
cessário cuidar com muita eficácia da consolidação da monarquia: 

"Desejo ardentemente concorrer para a consolidação da 
monarquia e não o posso fazer melhor do que oferecendo 
garantias à Coroa e acobertando o monarca ainda da mais 
leve sombra de censura que possa recair sobre qualquer ato 
do Poder Moderador." 

11 de junho ele 1841. t. l, p. 475. 
N. &:C. 

O Conselho de Estado surgiu pela primeira vez na Constituição de 
1824, no seu capítulo Vll, artigos 137 a 144. Supresso pelo Ato Adi. 
cional, vai reaparecer na lei de 23 de novembro de 1841, durante a 
reação conservadora de 1837 a 1844, com o intervalo elo "Gabinete da 
Maioridade". Justificam-se ós conservadores dizendo tratar-se de um 
novo órgão. O interesse do voto do Pe. Marinho está no apoio de um 
ardente liberal ao projeto, tão ardente que vai ser "luzia", nome dado 
aos liberais exaltados vencidos por Caxias na localidade mineira de San· 
ta Luzia. O Pe. Marinho levantara 11. questão do Conselho de Estado 
no ano anterior. Nesta sessão, o deputado Urbano Sabino Pessoa áe Melo 
traz de novo à baila o projetp do Pe. Marinho. Ambos lembram que a 
idéia do projeto fora de uma referência na Fala do Trono, na passagem 
que dizia: "Devo chamar a vossa atenção sobre a necessidade de um 
Conselho de Estado, que eu possa ouvir em todos os negócios graves, 
e principalmente nos que são relativos ao exercício do Poder Moderador." 

41/15 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Se a Comissãq encarou o projeto "como um ato de graça 
ou de gratidão a D . Pedro I [... J nada tenho a dizer a res-
peito" 

e estaria disposto a dar seu voto a favor. 

Mas se o ençarou como um direito, gostaria de saber 
qual o direito em que se fundou "para reconhecer como prin-
cesa brasileira a Sra. D. Maria Amélia." 
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Na sua opinião, a questão não pode ser reduzida a um direito de 
herança em termos do Código Civil. 

A única base para esse direito seria a Constituição do 
Império "quando marca as qualidades que constituem os 
cidadãos brasileiros, no seu art. 6.0 : § 1.0 , "São cidadãos bra-
sileiros os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos 
ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que 
este não resida por serviço de sua nação; 2.0 , os filhos de 
pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira nascidos em 
país estrangeiro que vierem estabelecer domicílio no Império." 

Baseado nesse artigo, argumenta: 

Como D. Maria Amélia não nasceu no Brasil, todo o 
problema se resume em saber se nasceu de pai brasileiro, ou 
seja, se D. Pedro I era brasileiro quando nasceu D. Maria 
Amélia. Sua opinião é negativa: "O Sr. D. Pedro l, passan-
do a Portugal, adotou o título de duque de Bragança, e não 
o tendo feito com licença do Imperador do Brasil, perdeu, 
segundo a Constituição, a qualidade de cidadão brasileiro; 
se se me provar que isto não é assim, está a questão acabada.'' 

Chama a atenção da Câmara para a gravidade da questão: 

"Ela é muito essencial e vital para o país, é um direito 
de sucessão à Coroa do Brasil, e neste caso entendo que de-
vemos ser muito escrupulosos." 

Lembra a posição que tomara o próprio D. Pedro 1 a respeito <la 
cláusula do tratado com Portugal a respeito da sucessão: 

"Vinha nele estabelecendo que, no caso de faltar a su-
cessão à Coroa do Brasil, devia-se ir buscar na Casa de Bra-
gança o sucessor à Coroa; o Conselho de Estado, por este 
monarquismo evidentemente monárquico, assentou que devia 
ser assim, e estava por isso, mas o Sr. D. Pedro 1 disse -
não, - parque, pelo fato de, faltando a sucessão, ir-se buscar 
na Casa de Bragança um sucessor estabelece-se o princípio 
de que faltando lá, deve-se vir buscar no Brasil. O Sr. D. 
Pedro 1 julgou portanto que, com igualdade de razão, a ir-se 
buscar o sucessor em Portugal, também podia suceder virem 
buscá-lo no Brasil, e vice-versa." 

Manifesta toda a sua consideração pela Sra. D. Amélia, a rainha 
mãe, 
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"que deixou a Europa, o país de delícias e de civilização, 
para vir estabelecer-se entre nós, no meio destes matos vir-
gens; a Sra. D. Amélia, cuja estrela, em virtude ela face que 
tomaram os negócios do país, foi na verdade péssima, é digna 
de nosso respeito e gratidão." 

Enquanto, D.ª Maria Amélia, a princesa, não fizera residência no 
Brasil, mesmo que não tenha vindo por insinuação do Governo brasileiro. 

14 de junho de 1841, t. I, p. 522-523. 

N.&C. 

O Pe. Venâncio, no seu zelo constitucionalista, não admite inter-
pretações largas ou estritas conforme os interesses políticos ou um sen-
timentalismo mal entendido. Voltará sobre o assunto, na mesma sessão. 

41/16 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Arguído por vários deputados, observa que nada se provou quanto 
ao ponto central do problema. Se julgam que a questão é líquida e 
certa, para que um ato do Legislativo? 

"Vá o negócio ao Poder .Judiciário e aí reconheça-se o di-
reito da augusta princesa". Tanto é verdade que o caso não 
entra no § 2.0 do art. 6.0 ela Constituição, que o próprio 
D. Pedro I "exig\u do médico Tavares que atestasse que a 
Sra. D. Amélia, na viagem a Minas, já estava grávida; e para 
que isto? Se não era necessário provar-se que já nesse tempo 
a Sra. D. Amélia se achava grávida, para que exigi-lo?" Pelo 
simples fato porém de ser filho de D. Pedro I, não se segue 
que D. Maria Arp.élia pertença ;'t dinastia brasileira. Neste 
caso, seria preciso reconhecer o mesmo título à Sra. duquesa 
de Goiás (algumas vozes: Oli! Oh!). "Que diferença fazem 
as nossas leis dos filhos legítimos elo~ legitimados? [ ... ]" 
Pretende-se estender a Constituição "como goma elástica", 
para afirmar que o que decide não é o lugar do nascimento 
mas a concepção: "Quaisquer que fossem os exames que se 
fizeram para provar que a Sra. D. Amélia já estava grávida 
na viagem de Minas, e tudo o mais, não é bastante para eles· 
truir um artigo da Constituição." 

Volta a afirmar que todo o problema se resume no fato de que D. 
Pedro I, por ter assumido o título de duque ele Bragança, não era mais 
cidadão brasileiro quando sua filha D. Maria Amélia nascera. Responde 
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a algumas objeções que considera sutilezas verbais, e adverte sobre incon· 
venientes sofridos pelo fato de se dar interpretação à Constituição, em 
vez de tomá-la literalmente. 

14 de junho de 1841, t. I, p. 526-527. 
N.&C. 

D. Maria Amélia filha da segunda mulher de D. Pedro I, a ex-
imperatriz D. Amélia, nascera em Paris, de fato nunca veio ao Brasil, 
morrendo jovem em Funchal, para onde fora recolhida para tratar-se 
de "tísica". O projeto foi aprovado e ela morreu como princesa brasi-
leira. A referência do Pe. Venâncio à duquesa de Goiás levantou ex. 
clamações escandalizadas de alguns deputados, por ser ela filha da mar-
quesa de Santos (158) • 

41/17 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Disserta longamente sobre o afã e a precipitação com que se vem 
tratando ela criação das duas novas Relações para empregar mais 28 
desembargadores. 

As emendas em vez de melhorar complicam mais os ar· 
tigos discutidos: cria-se uma Relação cm :Minas, "mas os su-
plicantes mineiros virão ou para o Rio de Janeiro, ou para 
Pernambuco, ou para onde quiserem! - Sabe a Casa quanto 
esta discussão tem sido atropelada [... ]" Só aprovaria o pro-
jeto se fosse aceito o artigo "que determinava que os desem-
bargadores supranumerários das outras Relações fossem em-
pregados nas novamente criadas; mas, não sendo aprovada 
esta idéia, o que se segue daqui é que a Relação do Rio de 
Janeiro continua a ser a Rela<:ão imensa do Império. - Será 
o patrimônio dos compadres." 

Enumera tantos abusos na nomeação, demissão, reintegração, remu. 
neração de desembargadores que não está disposto a deixar o assunto 
ao arbítrio do Governo. Volta assim a insistir na sua tese de tomar 
como único critério o sistema ela antiguidade. Outros critérios, como a 
inteligência, são difíceis de se conhecer: 

"Como poderá o ministro da Justiça conhecer quais são 
os magistrados do Brasil mais próprios, mais dignos, pela sua 
inteligência, de serem nomeados desembargadores? Quais os 

(158) \'cr o trabalho de SYI.VIA LACERDA MARTIJ'\S DE ALMEIDA: Uma 
filha dt: D. Pedro 1. D. Maria Amélia. São Paulo, CEN. 1973 (Bra;iliana, v. 354). 
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meios de que se há de servir? Não os tem; e então, o que 
há de acontecer? O que já tem acontecido; hão de ser de· 
sembargadores aqueles Srs. magistrados que se fizeram co-
nhecidos, às vezes com um talento superficial". Mesmo que 
o sistema de pura antiguidade tenha suas deficiências, funda. 
se num direito do magistrado e não num favor do ministro 
da Justiça. 

Volta a protestar contra os arbítrios do Governo tanto em nomear 
quanto em demitir desembargadores: 

[... ] "E isto em tempo em que a perseguição está na 
ordem do dia? Em tempo em que basta não ser amigo do 
Ministério para ser considerado como réprobo? Não, essa 
arma não a entregarei eu ao Governo." 

Recusa-se a aceitar a tendência do Governo a reduzir todas as suas 
questões a questões de confiança. 

Neste caminho as coisas irão mal: "estava deliberado a 
apoiar o Ministério; mas dizia sempre que era preciso que 
o Ministério não se apresentasse perseguidor, reacionário. 
Entretanto, senhores, não há jornal nenhum que não traga 
uma lista de demissões; bem poucas são as presidências em 
que não tem havi,do alteração, e, o que é mais, e é preciso 
dizê-lo, parece que a administração atual tem tomado a peito 
perseguir todos aqueles que por qualquer sorte se pronun. 
ciaram · a favor da declaração da maioridade do monarca" 
(não apoiados) . Com a queda do Gabinete de 24 de julho 
de 1840 e a entrada do atual em 24 de março propalaram-se 
as notícias mais aterradoras nas províncias: que os ex-minis-
tros queriam proclamar a República, que se conspirava con-
tra a monarquia, que várias prisões tinham sido feitas. Inven-
taram-se calúnias, foram feitas ameaças e inúmeras demissões. 

Depois de longamente dissertar sobre esses tópicos, advertido pelo 
presidente, faz questão de declarar não fazer 

"nenhuma oposiçiio à atual administração, e não tome a no-
bre administração as minhas advertências como oposição, são 
advertências de 4m deputado que deseja ardentemente que 
a nobre administração arrepie a carreira que, no meu modo 
de entender, a leva errada." 

Denuncia como abuso que se nomeiem desembargadores para mi-
nistros, como o ministro da Guerra que é desembargador, para presi-
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dentes de províncias, e para o Corpo Legislativo. Assim as Relações 
nunca têm número completo e novos desembargadores são criados:, 

"Assim, se deixarmos ao Governo este arbítrio ainda 
mais lato, ele irá nomeando desembargadores e dando des-
tino a cada um; e ao mesmo tempo as Relações apresentam 
este pretexto, vão-se nomeando novos desembargadores, e 
daqui a pouco o país todo está desembargador" (apoiados, 
risadas) . Insiste na necessidade de artigos regulando a ques-
tão da remoção. Sem emendas que levem em conta suas crí-
ticas ao projeto, votará contra ele. 

17 de junho de 1841, t. I, p. 582-58í. 
N.&C. 

O Pe. Marinho mais uma vez na sua facúndia intemperante, inter-
preta as insatisfações surdas que em poucos meses levariam à grave crise 
política do ano seguinte. O ministro cfa Guerra desembargador era 
Clemente Pereira, que ali{is, em intervenção anterior, falara cm sua larga 
experiência em campanhas militares na Europa (ver Anais, I, 440) . 

41/18 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Afirma-se isento para poder falar sobre o assunto. Lembra que fi-
zera indicação requerendo que a nobre Comissão de Constituição apre-
sentasse uma lei criando os títulos, e regulando o modo de os dar 

[... ] "Aproxima-se o ato da coroação e o monarca estará 
propenso a distribuir graças, e muitos serão os pretendentes 
a essas graças e títulos." 

Não vê pois por que negar urgência ao requerimento do nobre 
deputado pelo qual 

"quer provar que esta moeda foi derramada a esmo, como o 
há ele provar à vista elos documentos, e quer, provando isto, 
que os títulos futuros não se derramem assim, e que as gra-
ças sejam dadas nesse dia só ao verdadeiro mérito e não a 
todos os que importunarem ao Governo." 

19 de junho de 1841, t. l, p. 596-597. 
N.&C. 

O requerimento fora apresentado por Carneiro cfa Cunha, que não 
quer que no futuro se apresentem candidatos a títulos simplesmente por 
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pretenderem estar "nas mesmas circunstâncias cm que estavam os se-
nhores que foram feitos condes de Sarapuí e de Iguaçu". O conde de 
Sarapuí - e não de Sapucaí - (este ilustrado professor de D. Pedro II 
e presidente do Instituto Histórico) - era um ricaço, camarista da Casa 
Imperial. Deveu o seu título unicamente a ter casado uma filha com 
um filho do marquês de Barbacena, o conde ele Iguaçu. Este por sua 
vez teve o título por ser filho do grande estadista. Os dois títulos não 
corresponderam a nenhum grande serviço. Barbacena teve outro filho 
que foi o visconde de Barbacena, diplomata e homem ele empresa. Igua-
çu casou com uma filha da marquesa de Santos em segundas núpcias da 
qual se separou rumorosamente. Estas duas nomeações foram tipica-
mente de Corte e não corresponderam a nenhum serviço à nação. 

No requerimento pede ao Governo os documentos em virtude dos 
quais foram criados esses condes, o que determina no plenário uma hila. 
ridade prolongada. Teófilo Ottoni vê leviandade em se votar urgência 
para tal assunto, quando existem outros pendentes de real gravidade. 
O Pe. Venâncio descobre na intervenção de Ottoni uma manobra polí-
tica visando encobrir uma fraqueza da administração passada, como vê 
em Carneiro Cunha uma manobra para desculpar eventuais fraquezas, 
na concessão de títulos, da a tua! administração. 

41/19 CARLOS AUGUSTQ PEIXOTO DE ALENCAR 

Refere-se ao 

"caso inaudito de se terem sumido os documentos que em 
pleno Parlamento mandei à Mesa me obrigam (sic) a mandar 
fazer na ata algumas declarações a este respeito." 

Começa por censurar a incrível leviandade de se deixarem os do-
cumentos sobre a carteira, o que poderá levar o público a fazer um 
conceito dúbio do nobre deputado. Acuado por vários apartes, aumenta 
suas acusações, acabando por pôr em dúvida a palavra de honra do 
deputado. Isto que aconteceu aqui, observa, é apenas um arremedo do 
que aconteceu no Ceará, ao ex-presidente Alencar. Por isso, insistira que 
viessem as minutas dos documentos o que lhe foi negado pela emenda 
aprovada. Nega que se tratava. de documentos sem importância: 

"[ ... ] Quer o nobre deputado avaliar a importância de 
uma propriedade qlle não é sua? Estes documentos não eram 
uma propriedade minha? Sem dúvida, eu é que sei o que eles 
valiam. Suponhamos que eram insignificantes, nem por isso 
deixo de ter o direito de reclamá-los [ ... ] Pelo princípio que 
o nobre deputado estabelece, se ele entendesse que esta casa-
ca velha não me servisse, poder-se-me-ia despojar dela!" 
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(Muito sussurro, gritos de ordem, ordem, partem de todos os 
lados da Casa) . 

Enviará declarações para constarem cm ata, porque pretende pro-
varo que diz 

"não com gritos, como o nobre deputado diz, provo-o com 
documentos tais que o nobre deputado se vê na dura necessi-
dade de sumi-los" (interrupção, continua o sussurro, o Sr. 
presidente e alguns Srs. deputados chamam o orador à ordem). 

O presidente acaba cassando a palavra ao Pe. Alencar. 

21 de junho de 1841, t. J, p. 614-616. 

N.&C. 

Na sessão de 19 de junho o Pe. Alencar reclamara iL Mesa o desa-
parecimento de documentos que apresentara cm defesa do ex-presidente 
elo Ceará, o Pe. José Martiniano de Alencar. O deputado Figueira de 
Melo, que os solicitara, depois de lê-los os deixara em sua carteira de 
onde haviam desaparecido. Jerônimo Martiniano Figueira tle Melo era 
cearense e assumira, como suplente, a <leputação por Pernambuco, na 
'1.ª legislatura depois de ter sido, na 3.ª legislatura, deputado pelo 
Ceará, e adversário político do ex-presidente. Os documentos reaparecem 
na sessão de 23 de junho. A propósito do reaparecimento o Pc. Alencar 
se desmanda em coment{trios que determinam a maior celeuma e obri-
gam o presidente da Câmara a se levantar para impor silêncio ao Pc. 
Alencar, que termina exclamando: "Eu não nasci para ser escravo; não 
é por essa maneira que me hão de fazer sucumbir" (Anais, I, 655). 

'11/20 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Foi sempre contrário a essa gratificação de 10$000 aos cirurg10es do 
exército, porque não via com ela se conseguirem bons cirurgiões para o 
exército. Com efeito, continuam a ser enviados como cirurgiões ele cor-
pos os terceiranistas do curso de Medicina, sem nenhuma prática e pou-
cos conhecimentos ainda: 

"Conta-se que cm Pernambuco e outras partes os tais ci-
rurgiões de corpos são tão desasados, que os pobres soldados 
que escapam da campanha não escapam das mãos deles." 

Pede informações ao ministro sobre as deficiências dos serviços mé-
dicos em campanha: 
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"Dizem que mais se perde em uma batalha por falta de 
auxílio oportuno, do que pelas balas d'o inimigo; muitas vezes 
se perde, muitas pernas se cortam porque o facultativo não 
acudiu a tempo, ou porque cortar a perna é mais fácil." 

Apresenta emenda em favor dos filhos do segundo matrimônio das 
viúvas dos militares. Não discute o problema da gratificação aos ca-
pelães: 

"O que quisera é que o Governo tivesse nisto algum cui-
dado, que não fizesse expor os soldados aos combates sem 
se lhes dar consolações espirituais." 

Informado da falta de assistência médica aos combatentes do Sul, 
faz uma sugestão: 

[... [ "Seria muito útil e vantajoso adestrar alguns h0-
mens para pensar os feridos, para que os soldados não se 
esvaíssem em sangue por falta de quem os acuda no mo-
mento." 

21 de junho cfe 1841, t. 1, p. 642. 
N. &:C. 

Na discussão do projeto ele fixação das forças de terra, Andrada 
Machado apresentara emenda reduzindo de "10 para 30$000 a gratifi-
cação dos capelães. É a propósito dessa discussão que o Pe. Venâncio 
se pronuncia, aliás com uma sugestão interessante, que corresponderia 
hoje à preparação de pessoas llabílitadas a prestar socorros urgentes. A 
cirurgia no Rio de Janeiro não estava tão atrasada pois consta da inter-
venção de um deputado que jà se fazia aqui operação de catarata, com 
êxito, como no caso do coronel Silva Ferreira (Anais, I, 185). 

41/21 JOSÉ ANTôNIO MARIN I-10 

Esperava que se aprovasse o adiamento indefinido da discussão do 
projeto da criação de novas Relações, para permitir a aprovação de 
questões importantíssimas ainda pendentes, inclusive a da "organização 
da legislação e do país", que, como disse o ministro da Justiça, é uma 
das partes d'o programa do Governo. Estranha pois que o próprio mi-
nistro contrariamente ao que acabara de afirmar, tenha tomado tanto 
a peito o projeto das Relações. Precisamente no discurso do ministro 
encontra as razões para não arpovar o projeto como está sobre a mesa. 
Passa então a refutar o discurso do ministro e suas queixas contra a 
oposição. As Assembléias de Minas e São Paulo querem as Relações, 
mas não nos moldes previstos pelo projeto, o que é também a idéia do 
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orador, que não quer deixar ao Governo a possibilidade de "nomear 
os desembargadores como melhor entender". Queixa-se o ministro que 
a oposição não deve chegar ao ponto de negar os meios de governar: 

"Mas será a criação de duas Relações meio de governo?" 

Enumera longa série de projetos aprovados também pela oposição e 
conclui: 

" [ ... ] Aos nobres deputados que assim se portam pode-se 
lançar em rosto que querem negar meios de governar? O no-
bre ministro da Justiça há de confessar que foi sumamente 
injusto." O ministro afirma que para governar "o arbítrio 
é necessário, mas confessou que era indispensável também re-
gular esse arbítrio". No entanto, o que se vê é arbítrio mas 
não regulado, daí a resistência da oposição obrigada a não 
arredar pé. Entretanto, "quem nos tem forçado a fazer opo-
sição? A administração, pelos seus atos reacion{trios, pela 
constante perseguição que desde que entrou para o poder 
tem feito a todos os homens que entendem não pertenceram 
ao seu lado. Se pois não saímos deste terreno, se nos conser-
vamos em constante hostilidade com a administração de 24 
de março, a ela é que isto deve ser imputado." 

Depois de apontar incoerências no arrazoado do ministro observa 
que este não refutou a tese da promoção por antiguidade, jú implícita 
na própria perpetuidade garantida aos magistrados: 

"O nobre ministro desarrazoou de uma maneira incon-
cebível, abusou hoje de uma maneira atroz da arte de argu-
mentar, e assassinou todos os princípios de lúgica e de ra-
ciocínio". Do mesmo modo, o ministro não trouxe nenhum 
argumento válido contra a idéia de que tribunais organizados 
com menor número de juízes fariam mais relevantes serviços 
ao país. Ao menos assim, evitar-se-ia o escandaloso patro-
nato com que na Relação da Corte se conservam 27 desem-
bargadores, não apenas porque alguns são membros elo Corpo 
Legislativo, mas também porque "alguns desses desembarga· 
dores precisam ir às suas fazendas passar alguns meses, e esta 
precisão não deve ser desatendida pelo Corpo Legislativo."' 

Explica o orador sua idéia de tribunais menores com um exemplo 
numérico: 

"Nós temos nas Relações 73 desembargadores, número que 
julgo muito suficiente para as relações decidirem, seriam pre-
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cisos 90 desembargadores, e o número dos nomeados de novo 
seria apenas 17. Ora, eis o que entendo que podíamos fa. 
zer, porque assim fazíamos este benefício a todas as provín-
cias e aumentávamos muito pouco a despesa." 

Repele a acusação de que a oposição 

"se dirigia por questões pessoais e idéias pequenas": [... ] 
"Entretanto o lado do nobre deputado, a administração de 
24 de março, teve como primeiro dever arrancar dos cofres 
públicos a renda de vinte e tantos contos de réis, querendo 
que o público seja tributado para se aumentar a casa milio-
nária de um homem. A qual dos lados pois cabe a increpa-
ção de pugnar por interesses individuais e pequenos?" 

23 de junho de 1841, t. l, p. 677-680. 

N.&C. 

O ministro d'a Justiça a quem estava atacando era Paulino José 
Soares de Sousa, visconde do Uruguai. 

Foi objeto de muitos debates o pagamento da dívida de 400:000$ 
ao general Albino Gomes Guerra de Aguiar (159) , bem como a de Gui-
lherme Young & Filho, de 784:522$684, intermediário de empréstimos. 
Em ambos os casos o Governo estava apoiado em decisões judiciárias. 
Aguiar era antigo comissário <lo exército, encarregado do fornecimento 
de víveres à tropa. Foi objeto de muitas acusações no parlamento. Pelo 
n.0 71 verifica-se que a indignaçã,o do Pe. Marinho refere-se especial-
mente ao pagamento a Guilherme Young, comerciante inglês, também 
fornecedor do Estado. Verifica-se, porém, que o direito dele estava ga-
rantido por decisão judicial. O negócio, por mais escuso que tenha 
sido, acarretou a responsabiliclade do Governo. Caberia a este acionar 
os responsáveis. 

41/22 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pede várias informações ao ministro da Marinha para esclarecer dú-
vidas suscitadas pelo relatório apresentado. Deseja esclarecimentos so-
bre a fragata que se está construindo no Pará; quer saber se estão sendo 
tomadas as medidas para que não lhe aconteça o mesmo que sucedeu 
à corveta fabricada em Parai:+aguá 

(159) CASTRO CARREIRA: História financeira do Brasil - Rio de Janeiro, 
1889, p. 233. 
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"que só saiu daquele porto para vir morrer no Rio de Ja-
neiro: logo que chegou foi condenada, e não se pode atribuir 
essa condenação senão ao tempo que ela esteve exposta no 
estaleiro às inclemências <las estações, pois que não se tomam 
as cautelas que há em outros países, onde as construções se 
fazem debaixo de telheiro, e, além disso as madeiras são 
envernizadas à proporção que se vão montando; entre nós 
não sucede isso. As madeiras são tiradas verdes, colocada~ 

imediatamente, e deixadas ao sol e à chuva, por isso necessa-
riamente se hão de arruinar, ou porque a mesma madeira 
se corrompe ou porque os pregos, cavilhas e mais ferragens 
são atacados pela ferrugem, e ficam sem a necessária segu-
rança. Espero portanto que o nobre ministro me informe se 
essa fragata está em um estado tal que valha a pena conti-
nuar com a sua construção, porque, se há de acabar-se para 
vir logo ser condenada no Rio de Janeiro, é melhor que se 
abandone." 

O relatório refere a situação do Arsenal de Marinha de Mato Grosso, 
aonde os gêneros encomendados a vários negociantes, ou não chegam, ou 
chegam deteriorados. O mesmo relatório propõe que ou se feche o 
arsenal ou se tomem as medidas necessárias para conigir a situação. Per-
gunta o orador se, entre essas medidas: 

"Se tem tratado ele franquear a navegação para aquele 
ponto pelos confluentes do Rio da Prata porque assim o Go-
verno poderá fazer essas remessas sem dependência de quais-
quer negociantes. Não sei se o Governo tem incumbido des-
sas negociações ao encarregado de negôcios no Paraguai, e 
não sei mesmo se há esse encarregado de negócios. " 

Critica a seguir a desorganização da repartição da ~farinha e pede 
outros esclarecimentos sobre promoções e reformas de membros do Su-
premo Conselho Militar. Insiste na necessidade da reforma desse Con-
selho o qual 

"da forma por que está organizado, é uma anomalia com as 
instituições do país." 

26 de junho de 1841, t. J, p. 706-707. 
N. &C. 

São curiosas as informações sobre a construção naval no Brasil, 
que revelam quanto ela era desenvolvida entre nós, no tempo cm que 
os navios ainda se construíam de madeira. O Pe. Venâncio interpela 
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o mm1stro da Marinha, marquês de Paranaguá, Francisco Vilela Bar-
bosa, que teria um papel destacado na repressão à agitação liberal do 
ano seguinte. 

41/23 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Denuncia a injustiça de se reformar, com um tostão diário, um sol-
dado ferido e inabilitado para o trabalho, abandonado à miséria, sem 
recursos, obrigado à mendicância. Refere o caso do soldado que o foi 
procurar nestas condições, pedindo-lhe socorro: 

"Quando se está perdido em idade nova, em conseqüên-
cia de um tal ferimento, porque o pobre homem não podia 
mover o braço esquerdo sem ouvir estalar os ossos, é tirania 
pegarem em um homem destes e reformá-lo com um tostão 
por dia, para pedir esmolas para subsistir." 

Defende a idéia de manter os mutilados adidos ao seu corpo de 
tropa e continuando 

"a vencer as etapas e outros vencimentos que tem o soldado. 
Assim, a sua reforma era suave, e o infeliz tinha meios de 
subsistência, isto ;~, o soldo e a comida que costuma dar o 
corpo." 

Mostra como o aumento do custo de vida no Rio de Janeiro não 
permite subsistir com 100 réis diários. Lembra a prática empregada no 
exército espanhol: 

"A mulher do soldado pertence ao batalhão, fica no cor-
po e tem vencimentos. Isto não é em seu proveito, mas por-
que a mulher do soldado faz certos serviços para que o sol-
dado não serve. Assim, o soldad'o inutilizado podia fazer 
serviço no quartel, ou ser camarada de um oficial, em vez 
de se empregar neste serviço uma praça do corpo." 

26 de junho de 1841 t. l, p. 713. 

N.&C. 

Discussão da fixação de força de terra e mar, discussão da qual 
resultará a aprovação dos projetos-de-leis de 24 e 30 de agosto de 1841. 
As idéias do Pe. Venâncio foram em parte aproveitadas na 3.ª discussão. 
Os "camaradas" eram soldados postos à disposição dos oficiais para auxi-
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liá-los. Caiu também nesta lei uma prática já combatida antes pelo 
Pe. Venâncio, que dispensava do recrutamento mediante o pagamento 
de 400$000 (Anais, 1, 716). 

·11/24 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Concorda com as reduções propostas pela Comissão no orçamento 
do Ministério do Império, mas faz algumas observações. Acha que o 
Jardim Botânico 

"merece um portão melhor do que a cancela que lá está." 

Mas uma verba já foi votada para isso e quer saber cm que foi 
empregada. Concorda porém com uma verba maior para, segundo infor-
mação do direito, 

"ali se fazer um viveiro de palmeiras que substitua o de 
árvores já mortas." 

Julga também que se deve reduzir a verba da Secretaria do Estado, 
para cortar o precedente, na sua opinião pernicioso, de reformarem ofi-
ciais com emolumentos. Deseja que se faça um monumento no lpiranga, 
mas nega o seu voto à quantia pedida, para não aumentar o déficit. 
Sabe que se contam despesas que não se fazem, para mostrar que a re-
ceita é insuficiente. Mais necessária é a economia nesse ano, no qual se 
tem derramado dinheiro sem autorização, a propósito da festa da co-
roação: 

"Tem-se entendido que o ato da coroação de S. M. Impe-
rial deve ser todo cercado de esplendor fictício que passa como 
a noite antecedente, que não deixa mais vestígio algum no 
país." 

Quer saber em quanto calcula o ministro as despesas com essas 
festas, de maneira a dar seu voto para economizar em outros ramos da 
despesa pública. Ouviu falar de ordens dadas na Academia de J\1arinha, 

"para os alunos se apresentarem em grande uniforme no ato 
da coroação." 

Critica essa ordem: 

"[... ] não é obrigando a despesas superiores às forças 
daqueles alunos e cfe outras classes que a Monarquia se hú 
de radicar. Estou persuadido, senhores, que a Monarquia há 

52(} 



de radicar-se no Brasil sempre que os brasileiros se persua-
direm das vantagens que desta forma de governo tiram, dos 
bens que a estabilidade deste Governo traz consigo, e não 
com o sentimento de sacrifícios pessoais [ ... ]" 

5 de julho de 1841, t. II, p. 58-59. 

N.&C. 

A lei 243, lei do orçamento, consigna a verba de 4 contos de réis 
para o monumento do Ipiranga. Respondendo ao Pe. Venâncio, o mi-
nistro do Império, Araújo Viana, calcula que os gastos com a coroação 
não podem ser menos de 120 contos (Anais, II, 59). Espantosa despro-
porção entre o custo de um monumento e o custo de uma festa que daria 
para fazer 30 monumentos! Note-se porém que às margens do Ipiranga, 
em vez de uma estátua, que se projetara, ergueu-se o palácio que é hoje 
sede do Museu Paulista. Só em 1922 fez-se o monumento que lá está, 
em cuja cripta estão os túmulos de D. Pedro I e de D.ª Leopoldina. 
É estranhamente curioso para nós o interesse com que nobres deputados 
discutem a questão da cancela do Jardim Botânico! 

41/25 VENÂNCIO ftENRIQUES DE RESENDE 

[... ] "O passado é um armazém cm que poucos podem 
entrar sem que s:.:i.iam com a casaca empoeirada [ ... ] Não 
gosto de revolver o passado, mas tocarei em algumas coisas 
que aqui se têm rrazido" [ ... ] 

Pede providências para ~ue se resolva a questão entre o comandante 
da fortaleza de Villegaignon e o encarregado ela repartição da saúde do 
porto nela instalada: 

" [ ... ] a circ4nstância de serem os oficiais de saúde con-
duzidos no escaler da fortaleza é muito incômodo aos passa-
geiros. Não posso queixar-me, porque, como deputado, tive-
ram para comigo muitas atenções, mas a queixa é geral." 

A necessidade de econo:µiia para atender os gastos da coroação o 
obriga a cortar a verba de P4 contos 

"para a colônia qe industriosos. Esta colônia não é ~e agri-
cultura, que muito nos cumpria promover. São artistas, e 
logo que chegarem podem subsistir com o produto de seu 
trabalho. Eu gosto mais de colônias agrícolas para desenvol-
vimento da agricultura, que por muitos anos há de ser a ri-
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queza principal do país. Por muito tempo havemos ele con-
sumir a indústria estrangeira. Ora, não sei se a colonização 
de artistas é a que mais convém estabelecer para cultivar as 
nossas terras no interior, tanto mais quanto se clama contra 
o tratado que acabou com o comércio da escravatura pela 
falta de braços. Cumpria antes despender essa quantia em 
mandar vir de países europeus homens dados à agricultura, 
que venham suprir a falta de braços. Então eu daria o meu 
voto com toda a franqueza_ Se dermos dinheiro para esta 
companhia, quando chegar uma colônia agrícola não sei 
donde o tiraremos para o dar. Enfim, eu conheço a necessi-
dade de população e a falta de braços, mas não sei se esta 
consignação é aquela que mais utilidade nos trará." 

Refere-se depois à questão ventilada da resposta dada pelo general 
Barreto a Rivera, resposta que deve ser entendida como resultado ne-
cessário da influência da posição em que se colocou o general Barreto. 

"Consta que ele está sem recursos, sem cavalos, sem arma-
mento, sem munições e sem meio algum de perseguir os r<.:-
beldes. Os nossos soldados tirados no Norte, não acostumados 
a comer carne crua, com falta de farinha, reduzidos à simples 
carne, preparada sabe Deus como, estão morrendo de miséria 
e ele nudez." 

Nestas condições, o general não pode enfrentar Rivera: 

"Estas censuras devem recair sobre aqueles que têm elo-
giado tão entusiasticamente, tão enfaticamente o general pela 
posição em que se acha." 

Entra enfim na questão do passado empoeirado, motivo principal 
de sua intervenção. Prende-se ao problema da reforma da Constituição 
pelo Ato Adicional: 

"A Constituição quis estabelecer a reforma com os repre-
sentantes das idéias novas, e considerou o Senado como re-
presentante do passado, como não em dia com as idéias do 
tempo; ou, melhor, considerou o Senado como um corpo 
conservador. Se, como em outros países, o Senado fosse eleito 
pelo povo ou mudado em certas épocas, podia-se admitir a 
sua intervenção; mas, sendo o Senado vitalício, estabelecido 
na Corte, sem conhecer o estado das províncias, nem as suas 
necessidades, a Constituição entendeu que não era competen-
te, e disse pouco mais ou menos que os deputados tratarão 
da reforma, e o que se decidir será publicado como lei." 
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Ouve agora dizer que se quer anular o Ato Adicional: 

"Eu não temo que o Governo decrete essa anulação, 
achincalhar-se-ia, perdoe-se-me a expressão, se o fizesse: mas 
o que receio é que pedra por pedra vá desmoronando o edi-
fício." 

E cita exemplos dessa demolição progressiva, para a qual o Governo 
central vai cada vez mais invadindo a competência das Assembléias e 
governos provinciais, com a questão da nomeação dos párocos e a da 
demissão de oficiais da Guarda Nacional. Terminando faz alusão ao 
boato que se propala da dissolução da Câmara. Afirma com ênfase que 
julga absurda a dissolução antes que se faça a verificação de poderes 
dos que serão eleitos nas próximas eleições: 

"Que a Constituição do Império foi mesmo um golpe de 
estado, e o país a adotou; e quando mesmo o Ato Adicional 
não fosse conveniente, ele deve ser tão sagrado como a Coroa 
Imperial, porque o país o recebeu e adotou." 

8 de julho de 1841 t. II, p. 123-125. 
N.&C. 

A emenda para a colônia ' de industriosos autorizando o Governo a 
contratar para ela os serviços do Dr. M me, fora apresentada pelos depu-
tados Ramiro Coelho, Ferreira Pena e Torreão, na sessão do dia 6 (Anais, 
II, 75) . A emenda é longamente defendida por Ramiro Coelho, na mesma 
sessão (Anais, II, 80-82). A questão relativa à respasta do general Barreto 
a Rivera fora levantada por Andrada Machado: "o coração se me aperta 
ao ler o estilo humilde do nosso general. Realmente, cu não esperava 
isso dele. Eu não esperava ver F. Rivera, caudilho do governicho de 
Montevidéu, tratado de rico de virtudes. Eu conheço muito F. Rivera 
desde o tempo da Independência, e embora seja ele chefe usurpador de 
um governicho, é um traidor, que, tendo recebido os maiores favores do 
Brasil, se tornou rebelde e indigno; e é esse o homem a quem um ge-
neral nosso atribui altas virt4des!I! Seja pelo amor de Deus (risadas)." 
A parte final da intervenção do Pe. Venâncio sobre o problema político 
é um depoimento importante sobre o espírito do parlamentarismo brasi-
leiro. Artista é a expressão empregada no tempo para operários. 

O discurso divide-se em três partes. A primeira dá autorização para 
uma colônia de operários (artistas) industriais e não agricultores. O Pe-
Resende não vê vantagem no pagamento da indústria. Está preocupado 
em substituir os escravos africanos, cuja importação estava teoricamente 
proibida desde 1831, por colonos europeus. 

A segunda parte trata qa consideração especial que ele considera 
injusta dispensada pelo general João Propício Mena Barreto, depois ba-
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rão de São Gabriel, ao general Frutuoso Rivera. Este aderira ao Impériu 
quando se constituiu a Província Cisplatina e fora general do Império. 
Quando se deu o movimento separatista abandonara o Brasil e aderira 
a Lavalleja. Mais tarde foi presidente da República OrienLal do Uru-
guai. As autoridades brasileiras tiveram a fraqueza de entrar em enten-
dimento com os orientais para enfraquecer os farroupilhas. É isto que 
indignou o Pe. Venâncio. Mais tarde as posições vão mudar compk-
tamente. O Brasil vai pacificar o Rio Grande e defender o Uruguai das 
ambições absorventes de Rosa, <litauor da Argentina. 

A terceira parte do discurso refere-se à reforma constitucional de 
1834 chamada Ato Adicional. Fora feita segundo o rito prescrito na pró-
pria Carta de 1824. Foi votada uma lei preliminar, com apoio lk arnba> 
as Câmaras, determinando os pontos reformáveis (1832) . A Constitui-
ção exigia votação definitiva em nova legislatura. Esta inaugurou-se cm 
1834 e aprovou a reforma, mas só com o voto dos deputados. Entendcu-
se que os senadores, sendo vitalícios, não haviam recebido poderes cons-
utuintes especiais atribuídos aos novos deputados. A Regência fez pro-
mulgar o Ato e o Senado conformou-se. Agora, 1841, falava-se nova-
mente em reestudar o processo da reforma. Seria uma total anarquia e 
o Pe. Venâncio protestava com razão contra uma reabertura do debate, 
que felizmente morreu. 

41/26 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

[... ] "O Governo tem feito um abuso escandaloso da 
faculdade que lhe dá a Constituição do Estado de remunerar 
serviços feitos ao mesmo Estado". As pensões pecuniárias são 
previstas para enxugar "as lágrimas à viúva de um bom em-
pregado que, depois de servir bem ao Estado, a deixasse na 
miséria". Entretanto, agora o Governo entende dar pensões 
a qualquer indivíduo que se diga que fez serviços ao Estado. 
No entanto, muitos servidores dignos foram premiados em 
vid'a com os maiores títulos, como no caso em debate: "foram. 
lhe conferidas as ordens do Império, foi-lhe conferido o maior 
título de nobreza que temos entre nós; creio que era magis-
trado, foi senador do Império, foi ministro de Estado." 

Observa o nobre deputado que ser ministro, longe de ser recom-
pensa, é uma pena: 

"[... ] Não quero contrariar o nobre deputado, mas o 
que posso afirmar em consciência é que, se isto é uma pena, 
há muita gente entre nós que deseja ser castigada (hilari-
dade, apoiados) . Há tal que, ao receber esta pena, alegra-se, 
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toma outro ar, enche-se de importância [ ... ] e ainda depois 
de castigados têm o prazer de dizerem: - Eu já fui ministro 
de Estado! (risadas). Ora, um castigo tão doce, uma pena 
tão agradável, não parece antes uma recompensa?" 

Por outro lado, não lhe consta que a viúva sofra indigência. Insis-
te na necessidade de se despacharem com presteza os casos particulares. 
Foi por esse motivo que votou contra a urgência pedida para a discussão 
da resolução sobre o juízo privativo dos feitos da Fazenda. 

10 de julho de 1841, t. II, p. 150-151. 

N. &:C. 

Tratava-se da resolução n.0 160, de 1838, vinda do Senado e que 
concedia à marquesa de Queluz a pensão anual de um conto de réis 
"em remuneração de serviços feitos ao Estado por seu falecido marido" 
(Anais, II, 147). O marquês de Queluz, João Severiano Maciel da Costa, 
de fato ocupou os mais altos postos do Império: deputado, presidente 
da Constituinte, presidente de província (Bahia), várias vezes ministro 
e senador do Império, governador da Guiana Francesa quando D. João 
VI a anexara ao Brasil. Morreu em 1833. O deputado que defende a 
pensão da marquesa, alcgand<'> inclusive que como ex-ministro, sabia por 
experiência que o Ministério não é recompensa mas posto de sacrifício, 
era Francisco Ramiro de Assis Coelho. O Pe. Venâncio já se pronun-
ciara também sobre a mesma pensão e volta de novo sobre o assunto 
na mesma sessão, impugnando a pensão, que, aliás, é aprovada (Anais, 
II, 157). 

41/27 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Insurge-se contra o artigo porque mantém a gratificação adicional, 
que não tem mais a razão histórica pela qual fora criada: 

"Aumente-se o soldo quanto é preciso para decente sub-
sistência do oficial, porém não se acrescente a gratificação 
adicional". É uma porta aberta para abusos: "Atendamos 
para o aumento do soldo, para a gratificação adicional, para 
a gratificação de campanha, para a gratificação de comando, 
e então veremos a que ponto chega o vencimento de um ge-
neral de campanha [... ]" acrescem também as gratificações 
para "cavalgadura, forragem, etc. E desejava saber se estas 
forragens também crescem na proporção do soldo?" 



Cita exemplo dos abusos: 

"Segundo sou informado, já tivemos um general que, 
sendo brasileiro e comandando exército do Brasil, fez-se pa-
gar como se fosse general espanhol". Pede-se gratificação para 
o "fardão que custa muito dinheiro. - Senhores, nós trata-
mos agora de dar meios de subsistência, prescindamos do mais. 
Além disto, qual é a craveira que possa servir a este respeito? 
Se o general entender que deve ter um rico fardão, pluma-
gens, etc., deveremos estar por isso? A este respeito eu dese-
jaria que não seguíssemos esses figurinos de muito custo que 
aqui estão; não vamos fazer dos oficiais-generais panos de 
raz para ornar as salas do Paço. " 

A gratificação adicional é um testemunho permanente de que o 
soldo não é bastante. Então aumente-se o soldo, e na sua opinião, de-
crescendo cm porcentagem para as patentes superiores, como aliás se 
previu na lei que diminuiu a própria gratificação cm proporção elas 
patentes superiores: ·'O Sr. Coelho: Teve esta incoerência. O Sr. Hen. 
riques de Resende: 

Saudável incoerência. Oxalá que a Câmara seja tão 
incoerente como foi nessa ocasião! Tendo em vista melhorar 
a sorte dos oficiais ele baixas patentes, tinha muito cuidado 
em não fazer um peso mui forte ao Tesouro público com os 
oficiais-generais, principalmente quando a nobre Comissão não 
marcou o número de oficiais-generais, nem suprimiu a paten-
te de marechal-do-exército, a que de ordinário não se chega 
senão para pedir a reforma." 

Refere-se enfim à questão dos marechais, respondendo aos apartes 
áo deputado Coelho segundo o qual, salvo caso singular, só se chega a 
marechal quando se está "com os pés para a cova". Responde o Pe. 
Venfmcio: 

"Do singular chega-se ao plural [sic]. O Sr. deputado 
sabe que hoje mesmo senta-se praça a meninos de 11 anos 
que vão vencendo tempo, e quando tiverem 25 anos de ser-
viço hão de preterir a oficiais beneméritos que encaneceram 
nos combates, e isto na conformidade da opinião daqueles 
senhores que não querem que nas promoções se siga senão 
antiguidade, e só a antiguidade. No Ministério do Sr. conde 
do Rio Pardo soube eu que se tinha mandado sentar praça a 
um menino e a outro possível, isto é, um nascido, e outro 
por nascer; nesta Câmara clamei muito contra isto, e creio 
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que o Governo sobresteve neste fato. Mas o caso é que nós 
vemos meninos bonitinhos, com 8 anos, já com praça que, 
quando tiverem 12 anos, vêm alegar a sua antiguidade para 
ter um acesso; e o que resulta é o que nós vemos que, quan-
do se vai mandar uma parada de cavalaria, ficam desazados 
no campo. Senhores, nós estamos na mania de fazer tudo à 
Napoleão. Napoleão tinha marechais-do-império, e nós tam-
bém queremos ter marechais-do-império; já houve até um 
maréchal du palais, o que foi bem satirizado em França, mas, 
como na França havia maréchal du f1alais foi, daqui um ho-
mem para a França com este título. Pela mesma mania, como 
há marechais de França, nós queremos ter marechais-do-im-
pério; e tanto é esta a mania, que também queremos ter uma 
guarda imperial, cujos oficiais e soldados hão de ter vantagens 
superiores aos do resto do exército! Estamo-nos assemelhando 
à rã do charco, que, vendo o touro nédio e gordo no prado, 
tanto fez por imitá-lo que arrebentou." 

Conclui justificando o seu voto: 

"[... ] Quisera que acabássemos com os marechais-de-
exército, quisera gue o número de oficiais-generais não fosse 
tão grande, e por isso não posso votar pelo artigo pela forma 
em que está redigido." 

14 de julho de 1841, t. II, p. 218-220. 
N.&:C. 

Estava em discussão o art. 6.0 do projeto-de-lei aumentando o soldo 
dos oficiais, gue mantinha a gratificação adicional e outras distorções 
apontadas pelo Pe. Venâncio (Anais, II, 218). Jerônimo Francisco Coe-
lho, militar, deputado por Santa Catarina, como membro da Comissão 
que examinara o projeto defende os seus artigos. 

41/28 JOSÉ ANTôNIO l\fARINHO 

A Câmara não pretende negar ao Governo os meios ne-
cessários para ad~ninistrar o país, mas também não pretende 
conceder as verbas pedidas sem "severo e circunspecto exame". 

O orador está disposto a acompanhar a Comissão de Orçamento, 
tanto no que diz respeito às verbas concedidas, quanto às supressões 
propostas, com pequenas exceções. Aprovará a quota para o estabeleci-
mr.nto da colônia, porque é uma despesa produtiva. Aprovará também 
o aumento da consignação para os paquetes a vapor-
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"Entendo que a comunicação por vapor é p agor<! para 
o nosso país como o sangue é para a vida do corpo" (apoiados). 

Deixando a questão do orçamento, passa a fazer algumas considera-
ções políticas. Declara-se contra a apregoada política de confiança, pela 
qual se pretende negar os meios necessários a um Governo cm que se 
não confia: 

º'[ ... ] Nunca me pude persuadir que fosse lícito à Câ-
mara <los Deputados, com a oposição constituída em maioria, 
e quando o Governo não tinha o poder de dissolvê-la, procla-
mar a doutrina da confiança com a vastidão com tiue foi 
proclamada, a ponto de, quando as duas extremidades do 
Império estavam cm perfeita conflagração, o Pará e o Rio 
Grande do Sul, e que o Governo fazia esforços para suplan-
tar a rebelião, se dizer nesta mesma tribuna, como cu li nm 
jornais do tempo. "Antes quero que se perca a província do 
que dar forças a um Governo no qual eu não confie!" A 
missão da Câmara é examinar os atos dos ministros, acusá-los 
quando prevaricarem, mas "nunca negar os meios, cm cons-
ciência indispensável para que possam administrar o país. 

Aplica esse princípio à administração atual: fará veemente oposição 
a ela mas apoiará as medidas necessárias que ela solicitar, apesar de não 
ter confiança nela: 

"Essa confiança eu declaro francamente que não a tenho, 
que a não posso ter na atual administração, e creio que a 
maioria da Casa é unânjme em recusá-la. Se fosse talvez pü'· 
sível pcrsáutar as consciências, ver-se-ia que a maioria que 
a administração tem tido nesta Casa tem sido toda fundada 
sobre o princípio que acabo ele enunciar." 

E a razão pela qual perdeu a confiança nessa administração. foi por-
que ela tomou como base principal do seu sistema uma reação :;cm 
motivo, uma perseguição sem causa, e que em vez de apoiar-se na maio-
ria da Câmara, porcure apoiar-se em uma influência fora dela e que as 
medidas administrativas sejam primeiramente indicadas por um jornal. 

Nesta Casa se nos disse que os deputados podem deixai 
de confiar, podem mesmo desconfiar dos ministros como qui-
serem; nesta Casa se nos ameaça com a dissolução no caso 
de que a maioria negue seu apoio ao Governo, mas fora desta 
Casa o Governo se curva diante de um poder ilegítimo." 

E ainda maior motivo encontra para essa perda de confiança quan· 
do vê a administração, 
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"desconhecendo a verdadeira força elo Governo representa-
tivo, querer calcar aos pés a opinião e vem nos dizer aqui 
que o seu sistema é ela justiça e fortaleza. Qual justiça? Quais 
são os vossos atos revestidos de justiça? Qual fortaleza? En-
tende a administração que é ser forte desprezar a opinião e 
o juízo dos representantes do povo para se curvar diante de 
jornalistas? É um novo gênero de fortaleza. Uma tal admi-
nistração eu não desejara que continuasse a administrar os 
negócios do meu país." 

Voltando a questões do orçamento, votará as forças e o dinheiro pe-
didos pelo Governo para acabar com a guerra no Rio Grande do Sul, 
porque entende que plano de campanha não pode ser objeto de dis-
cussão e aprovação daqueles que estão fora elo teatro da guerra. Não 
pode porém deixar de reprovar a maneira humilhante para o Brasil 
com que o general João Propício Mena Barreto respondeu a Rivera, 
presidente da República Oriental, 

"porque eu entendo que as nações são como os indivíduos, e 
que, quando se perde a honra, não se úcve conservar a vida." 

Censura a dureza com que os deputados vêm se increpando mutua-
mente a propósito da nossa pplítica com a República Oriental e com 
Buenos Aires. Se as críticas se referem a fatos, ou eles existem ou não: 

"Se os fatos existem, então o comprometimento que pode 
resultar é filho desses fatos e não das palavras do deputado; 
e se os fatos não existem, a retificação deles livra o país de 
qualquer comprometimento." 

Censura também ao ministro dos Estrangeiros as censuras que fez à 
Câmara, quando 

"lamentou que se n,ão pudesse acreditar na imprensa, e refe-
rindo-se às palavras do nobre deputado, disse que se não podia 
acreditar não só na imprensa, mas nem ainda no que se diz 
na tribunal Eu lamento que o nobre ministro desse assim 
origem a represália&, e que se poderia também dizer que tal 
é o nosso estado que não podemos acreditar nem na impren-
sa, nem nos deputados, nem nos ministros." 

Em longo arrazoado mostra que o ministro, querendo defender seus 
atos, incorreu em falsidade, ao menos leviandade, a propósito da reex-
portação, não apenas simples baldeação, de armamentos para Buenos 
Aires, 
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"quando nosso Governo asseverara que o armamento viera da 
Europa no brigue Ana, e o encarregado de negócios contes-
tara essa asserção, mostrando que esse brigue há quatro anos 
não ia à Europa." 

Queixando-se de se achar quase sem forças, continua abordando a 
questão da dissolução da Câmara, 

"[ ... ] Que é hoje objeto dos entretenimentos dos teatros, 
dos salões, da imprensa e da Câmara a resolução deste pro. 
blema: o meio mais fácil de se livrar a administração da 
Câmara de 1842, que não sei por que tanto a embaraça" 

A questão foi agitada inclusive por um jornal 

"cuja redação constantemente se tem atribuído ao nobre 1111-

nistro da Justiça, o que ele ainda não se dignou negar." 

Insurge-se com veemência contra a tese segundo a qual a dissolução 
de uma Câmara seja uma medida tão ordinária como a dissolução de 
um Gabinete. Lembra o texto constitucional conforme o qual essa prer-
rogativa do Poder Moderador só pode ser exercida para a salvação do 
Estado. Declara 

"franca e solenemente que não está no meu pensamento a 
menor idéia de opor um vislumbre de embaraço ao exercício 
desta faculdade que a Constituição deu muito proviúente-
mente à Coroa de dissolver a Câmara elos Deputados". [ ... ] 
"sei que a prerrogativa de dissolver a Câmara é tão útil ao 
Trono como à liberdade dos cidadãos." 

Entretanto, adverte que se pretende uma dissolução prévia da Câ-
mara de 1842, alegando 

"que a Câmara futura é toda composta de homens votados 
à desordem, que procuraram destruir ou derribar o Trono do 
Sr. D. Pedro II, quebrar seu cetro.'' 

Tenha a convicção de que a futura Câmara será "nacional e mo-
narquista" e nega-se a crer que os atuais ministros tenham a pretensão 
de possuir o monopólio dessas qualidades. Não há razão para se recear 
um golpe de Estado: 

"Tenho a íntima convicção de que aquele que elo alto do 
Trono vela sobre os destinos do país, e que a todos parece 
dizer paz, união e ordem (apoiados), conhece hem que a 
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segurança de seu Trono não está nos golpes de Estado (apoia-
dos), e sabe bem que os golpes de Estado devem ser mais 
temidos pelo poder que ousa tentú-los do que pela nação que 
os sofre; e que, se eles dão momentaneamente força ao po-
der, preparam sempre a sua ruína, e minam a sua queda." 

Exemplifica sua idéia com o exemplo de Napoleão. Um golpe de 
estado só se sustenta quando apoiado em uma parte numerosa da nação 
e não em interesses individuais, isto é, quando se sustenta 

[... ] "No alto e baixo comércio, na grande e pequena 
propriedade, nos manufatureiros, nos artistas que decoram a 
pátria, nos ilustres militares que a defendem, nos homens de 
talento que a dirigem, e não naqueles que, úvidos de riqueza 
e poder, se colocam no meio de interesses individuais, como 
no centro de uma cidadela inexpugnável donde não querem 
ser desalojados, e que, não fazendo nada por ninguém, jul-
gam que tudo fora feito para eles. Um golpe de estado que 
se baseia sobre opiniões tão mesquinhas e tão pequenas teria 
sem dúvida nenhuma uma reação que poderia comprometer 
o país. Eis por que eu os não quero". Não hú nenhuma base 
constitucional para dissolver a Câmara atual que durante 4 
anos sempre apoiou o Governo. Entretanto se por um. ato 
arbitdrio se disso(vesse esta Câmara ora, nesse caso, "a Cons. 
tituição manda que, dissolvida uma Câmara, se convoque 
imediatamente outra. - Mas, qual é a inteligência natural? 
É que, quando hà uma Câmara ji convocada e legalmente 
eleita, substitua ela a que for dissolvida". Mesmo supondo 
porém que seja discutível ou omissa a Constituição nesse 
ponto, "entende o Governo que lhe é lícito fazer tudo quan· 
to a Constituição não tem expressamente proibido? Eu en-
tendo pelo contrário que não lhe é lícito fazer senão aquilo 
que a Constituição tem permitido expressamente". Já existe 
uma Câmara eleita para representar a nação em 1842. Supo-
nhamos que o Governo a dissolva e mande eleger uma se-
gunda diferente daquela: "no dia 3 de maio a Câmara que 
foi eleita para 1842, e que recebeu missão para representar 
o país na futura legislatura, apresenta-se e diz - nós somos 
deputados eleitos -, entretanto apresenta-se a segunda Câ-
mara e também diz que se compõe de deputados eleitos: 
quem há de decidir a questão? O Governo? 

O Sr. Ottoni: As baionetas. 

"A nação assim pois caminharú para o caos, através dos 
sucessivos desatinqs de uma administração cujos donos "apre-
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sentem o cadáver sanguinolento da demagogia, e o !acho abra-
sador da anarquia, passeando do Sul ao Norte sobre todas as 
cabeças e fortunas, abatendo umas e dispersando outras; o 
Trono abalado, a monarquia em iminente perigo, e que con-
sigam desta arte iludir o Imperador". Nestas circunstâncias, 
o dever da Câmara é aproveitar da tribuna para esclarecer 
o monarca. 

Invectiva enfim com veemência o Governo que despreze os princí-
pios constitucionais, o qual 

"não pode senão viver no meio das conspirações (apoiados). 
e dormir sobre inflamados vulcões; então uma conspiração 
sufocada trará outra conspiração (apoiados), então os cárce-
res podem ser entulhados de vítimas, os cadafalsos podem ser 
regados com o sangue mais nobre dos filhos da pátria, mas 
nem por isso o poder será mais forte nem morrerá o amor 
da liberdade (apoiados), o puro amor da liberúadc e da 
monarquia." 

Termina com vibrante apóstrofe ao jovem monarca: 

"Meu monarca, meu imperador, vós não podeis firmar 
melhor o vosso trono, perpetuar mais solidamente a vossa di-
nastia sobre ele, que colocando-lhe ao lado a imagem sempre 
animada das públicas liberdades" (numerosos apoiados) . 

14 de julho de 1841, t. II, p. 226-233. 
N.&C. 

O discurso interminável que o orador lastima fazer "quando a hora 
é dada e a Câmara está deserta" (Anais, II, 226), dirige-se especialmente 
contra as teses de Carneiro Leão, que invectivara duramente Teófilo 
Ottoni quando as contestara. O ministro de Estrangeiros ao qual argüi 
é Aureliano Coutinho. O Pe. Marinho, muito mais interessado em po-
lítica d'o que em problemas orçamentários, procura prevenir o golpe <la 
dissolução prévia o que de fato contribuiu para conseguir. O ministro 
da Justiça acusado de veicular boatos sobre a dissolução da Câmara no 
seu jornal era Paulino de Sousa. 

11/29 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Volta a defender a emenda que apresentara. 

Não tem mais lugar uma nova inteligência do Ato Adi-
cional, visto que a lei de interpretação já foi aprovada. Ora, 
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pelo Ato Adicional ficou reconhecido "o princ1p10 de que 
os juízes de direito e os párocos são empnegados gerais, tanto 
que as Assembléias provinciais não podem legislar sobre as 
suas atribuições, e ao Governo geral ficou competindo a sua 
nomeação, o gue sem dúvida os constitui empregados gerais". 
Sendo assim, devem ser pagos pelos cofres gerais, como acon-
tece com os bispos e presidentes de província. De mais a 
mais algumas províncias "não podem carregar com essa des-
pesa." 

Pela sua emenda visa uniformizar a administração. Aproveita da 
palavra para responder a Carneiro da Cunha que se ofendera com um 
aparte do orador: 

"Parece que o nobre deputado tomou por ofensa o gra-
cejo que eu lhe disse que ele podia ser barão de Cabedelo. 
Isto não pode nunca envolver uma ofensa tal que dê motivo 
à explosão em que rompeu o nobre deputado, pelo menos 
não foram minhas intenções fazer ataque ao nobre deputado, 
porque entendo que um baronato não é injurioso a ninguém; 
pelo contrário, é um título de honra e distinção." 

Repele a insinuação do mesmo deputado de que ele, o orador, de-
sejasse para si o baronato. Nunca se julgou digno de tais distinções, e 
se por vezes pediu favores a ministros nunca o fez em seu proveito mas 
cm benefício de terceiros qt11e julgava merecê-los. Acusa Carneiro da 
Cunha de levantar sempre esses assuntos para atacar o senador Alencar: 

"P;ira ter o prazer maligno de falar mal do senador Alen-
car, repetindo sempre aqui os palavrões, despotismos, violên-
cias, maldades do senador Alencar sem que prove uma só des-
tas asserções. Ora o nobre deputado já me vai enfastiando 
muito com este seµ comportamento! Eu não sei em que con-
siste a maldade do senador Alencar." 

Defende outra vez com veemência o ex-presidente do Ceará, que 
teve o mérito de sufocar uma rebelião, sem maldades, e por isso 

"deveria merecer os elogios do nobre deputado, se não quer 
que se lhe atribua simpatias para com os anarquistas e re-
beldes." 

Defendendo o senador Alencar, faz uma insinuação maliciosa: 

"Também senhor de engenho, mas nem por isso matou 
ainda a miserável algum que lhe tirasse um pequeno feixe 
de cana dos seus f:anaviais." 
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A alusão atingia ao deputado Figueira de Melo, que, no meio do 
tumulto que se segue, revida dizendo que o ex-presidente do Ceará não 
sufocara uma rebelião mas um ato de resistência legal. O Pe. Alencar 
responde escandalizado: 

"Será legal a resistência com as armas na mão contra 
uma autoridade legítima?! [ ... ] Eu, apesar ele ser massacra-
do por muitas vezes, nunca aconselhei essa resistência que o 
nobre deputado chama legal." 

Figueira de Melo aparteia: "Nunca há de ter a coroa do martírio''. 
O Pe. Alencar então dú largas a seus ressentimentos: 

"Eu que vi no curto espaço de dois meses a quatorze pa-
rentes meus sucumbirem às mãos violentas de b;'trbaros assa~
sinos, sendo até uma dessas vítimas lançada ainda semiviva em 
sua fogueira! [ ... ] eu, que vi a meu próprio pai assassinado 
e um meu cunhado: eu mesmo arrastado e preso cm uma mas-
morra, nunca aconselhei a resistência legal do nobre depu-
tado! [ ... ] E, à vista de todos estes padecimentos, não terei 
razão de dizer que tenho passado por martírios? E é assirn 
que se escarnece de quem tem sofrido males desta natureza!" 

Figueira de Melo volta a apartear: "[ ... ] o nobre deputado tem 
dito muitas vezes que é mártir; mas os m~rtires emagrecem, e não se 
pode dizer que sejam mártires os que estão tão gordos." O Pe. Alencar 
termina lastimando que o provoquem a discussões calorosas. mas adverte. 

"Não deixarei também sem resposta os nobres deputado, 
que me chamarem a campo." 

26 de julho d<'. 1841, t. II, p. 3,rn.311. 
N.&C. 

A emenda que o Pe. Alencar apresentara, na sessão de ~O de julho, 
propunha que os párocos, como os juízes de direito, fossem pagos pelos 
cofres gerais . 

Em sessão anterior, o deputado pela Paraíba, Carneiro <la Cunha, 
que não comparecera à presente sessão, defendera o Ministério e ficara 
ofendido com o aparte do Pe. Peixoto de Alencar: "Sairá barão de 
Cabedelo". Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, natural do Cead, 
era deputado por Pernambuco onde era senhor do engenho, ao <1ual se 
atribuía o crime insinuado pelo Pe. Peixoto de Alencar e do qual esse 
afirma: [... ] "não é uma calúnia, esse processo existiu na Relação de 
Pernambuco, onde foi julgado: talvez no Rio de Janeiro esteja um <los 
magistrados que julgaram esse processo." 



JOSÉ ANTõNIO MARINHO41/30 

Queixando-se do seu físico, que não permite tratar dos assuntos 
como gostaria, propõe-se fazer algumas considerações de ordem política, 
a propósito de emendas propostas para o orçamento do Ministério da 
Justiça, que desde já aprova dentro das quotas concedidas pela Comissão. 
Refere-se, em I.0 lugar, à emenda que acabava de fazer o Pe. Peixoto de 
Alencar, e admira-se que o ministro da Justiça a tenha aceito: 

"Se eu quisesse promover a desordem, se estivesse na mi-
nha mente concorrer para tornar mais intensa ou mais ex-
tensa a anarquia que nos ameaça, cu de certo teria de votar 
por esta emenda. " 

O Sr. Peixoto de Alencar: - Não apoiado. O argumento que le-
vanta contra a emenda é que, 

não tendo as Assembléias provinciais que arcar com o ônus 
de pagar de seus cofres aos juízes ele direito nem aos párocos, 
haverão de "criar em cada distrito uma freguesia, e em cada 
freguesia uma vila, em cada vila uma comarca?! Não previu 
o nobre ministro que uma semelhante disposição seria motivo 
de eterna desordem, de uma luta imensa entre o poder pro-
vincial e o poder geral? Como é que pode entrar na cabeça 
do nobre ministro sujeitar os cofres gerais a pagarem a quan-
tos vigários, a quantos juízes de direito as Assembléias pro-
vinciais julgasserµ dever criar? Quando uma Assembléia pro-
vincial quisesse ç:riar uma freguesia, somente com o fim de 
aumentar o número de eleitores; quando uma Assembléia 
provincial quisesse criar uma comarca, somente pzira arranjar 
um afilhado, estariam os cofres gerais sujeitos a pagar essa 
despesa!" 

O orador qualifica cfe ç:avilosa a interpretação dada pelo Pe. Alen-
car ao Ato Adicional para justificar a emenda. Segundo essa interpre-
tação. 

se pelo Ato Adicional cabe ao Governo central nomear pá-
rocos e juízes df:! direito, cabe também ao mesmo Governo 
pagá-los. Ora, aqueles que mais se insurgiram contra essa 
disposição do Ato Adicional atribuindo ao Governo central a 
nomeação dos párocos, são os mesmos que agora se apóiam 
nessa disposição para transferir ao Governo central o paga-
mento dos párocos. 

Discorda da emenda ilpresentada pelo deputado do Piauí como 
corretivo, pois viria reduzir indevidamente as consignaçõas às provín-

544 



cias. Rejeita também outra emenda, essa apresentada por Francisco 
Gonçalves .Martins, deputado pela Bahia, aumentando de 50: GOIJSOOO 
para 80:000$000 a consignação para a polícia e seguranca pública (Anais, 
li, 334): 

"Todas as províncias gastam com a polícia pelos seus 
cofres; para que é pois esta outra quantia? A quem deverá 
ser ela entregue? Talvez aos presidentes para publicarem 
algum periódico que sustente, que defenda os seus atos, en. 
tretanto que a polícia pouco melhorará, que a segurança pú· 
blica será a mesma [ ... ]" 

O Sr. Andrada Machado: Ou pior. Aprova a emenda de D. Ro-
mualdo e julga mesmo justo dar-lhe um acréscimo, aumentando para 
400$000 o ordenado do secretário da Relação Eclesiástica (ver 41 JíO). 
Aborda a seguir a questão das verbas consignadas às Relações destina-
das ao pagamento dos desembargadores. Impugna como ilegais as no-
meações de muitos deles. O Governo, com efeito, com a decretação do 
Código de Processo, recebera a autorização de reorganizar as Relações. 
Feita a reorganização expirava a autorização para nomeação de novos 
desembargadores. Mas os Gabinetes sucessivos continuaram a nomeá-los 
além do número prescrito pela lei de 3 de janeiro de 1833 que diz 
expressamente: 

"Art. 1.0 do regulamento de 3 de janeiro: "Cada uma das 
Relações do Império se comporá de quatorze desembargado-
res, de entre os quais será presidente, etc." "Art. 2.0 Os de-
sembargacl'ores atuais que não entrarem no número dos efe-
tivos, nem forem empregados nos lugares de juízes de direito, 
ficarão adidos às Relações que mais convierem, até que pos-
sam ter efetividade". Assim, havendo em qualquer Relação 
desembargadores adidos, todas as nomeações "feitas não po-
dem deixar de carregar a nota ele patronato escandaloso." 

Faz patética interpelação ao ministro da Justiça para não tolerar 
essas despesas no interesse de indivíduos, quando a situação financeira 
do país, a braços com a guerra do Sul, é gravíssima. Faz a seguir uma 
censura enérgica ao ministro pelas demissões de oficiais da Guarda Na-
cional. Acusa-o de uma perseguição sistemàtica contra os oficiais que 
a 23 de julho d'e 1840 aclamaram a maioridade do Imperador. Estende. 
se em longa tirada contra as injustiças ela administração, que só con· 
cede maiorias ocasionais, e reporta-se a um artigo do Jornal do Comér· 
cio, no qual, o ex-presidente da Bahia, deputado ela maioria oficial, não 
da oposição, Barreto Pedroso, ataca violentamente a administração 

"que desatcmlcu d'a maneira mais atroz os relevantíssimos 
serviços prestados por esses dignos cidadãos que na Província 
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da Bahia, à custa de seu sangue e de sua fzenda, suplantaram 
a rebelião." 

Passa depois a criticar o gesto pelo qual a Comissão julgou agraciar 
com um tratamento aos deputados que assistissem à coroação. O trata-
mento foi dado ao deputado não ao indivíduo, como tal, pelos seus 
préstimos: 

"O indivíduo que for em qualquer circunstância agracia-
do deve, com todo o acatamento, com toda a gratidão, beijar 
a mão dadivosa do monarca: mas o deputado não pode por 
maneira alguma sujeitar-se a receber uma graça que lhe é 
feita na sua qualidade de deputado, tanto mais que essa gra-
ça é mais um insulto que outra coisa" (apoiados). Tanto 
mais que no Senado o tratamento foi feito aos indivíduos e 
portanto perpétuo. Assim, "esta graça não foi, por certo, pelo 
motivo da coroação; esta graça o que me diz é que o Go-
verno teve em vista fazer urna diferença palmar entre os 
mesmos representantes da nação". Nisso a administração obrou 
com demasiada falta: "um presidente de província enquanto 
é presidente, tem o tratamento de excelência; ora, podia mui-
to bem a administração dar o mesmo tratamento aos mem-
bros de ambas as Câmaras durante a sua missão. O deputado, 
acabando de sei'- deputado, tinha perdido a excelência, e o 
Senador, que é vitalício, vitaliciamente a conservava. Eis aqui 
como se conservara a igualdade constitucional sem se ferir 
ninguém." 

O fato lhe oferece assunto para confusas considerações sobre oli-
garquias. Passa ainda a fazer outras censuras à administração, que aliás 
já considera dissolvida, e qi.1e cuida que o Governo do país é seu mono-
pólio. Queixa-se do Governo por sonegar notícias sobre a Guerra no 
Sul. Responde ao ministrq da Guerra que, cm aparte, dissera que não 
há notícias oficiais: mas h;á notícias particulares e 

"se essas notícias particulares fossem do agrado da nobre 
administração, já tinham corrido índia e Mina (risadas); mas 
essas notícias parece que não agradam à nobre administração, 
não sei por que, porque elas são favoráveis à causa da legali-
dade; a administração devia comprazer-se em publicá-las." 

Lamenta a discriminação feita com a oposição: 

"Em verdade é bem triste a posição do deputado da opo-
sição, nem ao menos aquilo que interessa o país lhe é dado 
saber." 
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Censura em seguida o mm1stro dos Negócios Estrangeiros por uma 
declaração, que supõe ter ele feito de que 

"a luta entre a República Oriental e República Argentina 
estava a concluir-se, e acrescentou que esse desfecho havia de 
ter conseqüências para nós." 

Volta depois à questão da dissolução prévia da Câmara, e, entrando 
em debate com o deputado Casado, repete tudo o que já dissera em inter-
venção anterior: 

"O Governo dissolvendo a Câmara, só porque foram elei-
tos antes os indivíduos A, B, C, do que os indivíduos E, F, 
G, o que se segue é que a eleição é uma verdadeira burla, 
não passa de uma proposta ao poder em que ele convém, 
consentindo que a Câmara se reúna, ou rejeita, se nela não 
convém, dissolvendo a Câmara antes de constituída". O mi-
nistro da Justiça em cujo jornal se propala a idéia da disso-
lução prévia, não se dignou responder a essa provocação, a 
mais direta que um deputado pode fazer a um ministro, e 
encerra esse assunto: "Se a Câmara eleita para 1842 é uma 
Câmara de facciosos, por isso mesmo abram-se-lhe estas por-
tas, deixem-na entrar, deixem que se agite neste salão, que 
apresente seus planos destruidores, as suas idéias anárquicas, 
e tome a palavra o nobre ministro da Justiça, o nobre mi. 
nistro dos Negócios Estrangeiros, e muitos outros ilustres 
campeões que vejo reeleitos, e denunciem ao país esses desor-
ganizadores, convençam-no que a sua escolha foi errada, con-
vençam à nação que, escolhendo-os, enganou-se, que ela se 
iludiu quando deu a sua confiança a estes homens; e depois 
de fazerem isto, tenha então o Ministério a coragem ele acon-
selhar à Coroa a dissolução de uma tal Câmara e o apelo à 
nação: a nação há de responder ao apelo, Sr. ministro. Po. 
rém antes disso é criar dificuldades desnecessárias, será dar 
um testemunho autêntico o mais solene ele cle11prezar a 
Constituição." 

Não crê que a administração atual pretenda pela força rasgar a 
Constituição: 

"A administração sabe que, se por meio da força conse-
seguir dar um golpe nas instituições e liberdades públicas, 
não se poderá manter por muito tempo. A história aí está 
para nos certificar a cada púgina qual é o fim daqueles go-
vernos que se formam por meio ela força ou a quem a força 
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sustenta. A força que hoje se prestasse para aniquilar as 
liberdades públicas, amanhã exigiria atos que a administra-
ção se tornaria impreterivelmente escrava dessa força." 

J.\.Ias está convencido de que a administração conspira contra as li-
berdades públicas. Cita como prova a pretensão, não de destruir o Ato 
Adicional, 

"mas a minha conv1cçao é perfeita d'e que a administração 
pretende por meio de uma ou outra lei ir arrancando as prer-
rngativas que o Ato Adicional concedeu às províncias". Mais 
leal seria propor francamente a reforma do Ato Adicional, 
que a oposição não negaria seu apoio, se se tratasse de uma 
medida necessária ao bom Governo do país, como aliás nun-
ca negou. Entretanto, o ministro da justiça, em vez de pro-
por reformas concretas, permite-se fazer sarcasmos, como quan-
do qualificou de justiça barata a magistratura popular eleti-
va: "Essa justiça barata, na frase d'e V .Exª., tem feito muito 
benefí.uo ao país. Essa justiça baraht tem talvez perseguido 
melhor os assassinos e ladrões públicos do que a justiça cara. 
Nessa justiça barata não se apontará quem indevidamente 
condenasse a Fazenda Pública a pagar dívidas que ela não 
deve. En-os podem ter havido, mas esses erros são de muito 
menos conseqüência do que aqueles que são praticados pela 
justiça que V. Ex.éf chama cara. Em verdade, susceptibilida-
des de partidos, inimizades mesmo de homens podem ter le-
vado um ou outro magistrado popular a cometer uma ou 
outra injustiça; mas, senhores, se formos confrontar essas in-
justiças -com aquelas que se podem dizer diariamente prati-
cadas por alguns tj.esses que V. Ex.ª pretende que sejam bem 
pagos, haviam de desaparecer". Não é o bem do país que 
move a atual adn1finistração a pedir à Câmara tal ou qual 
medida. 

Cita como exemplo o projeto que apresentara sobre a criação do 
Conselho de Estado e que fora atacado 

"com gana e fúria desesperada" pela administração, como li-
mitador do Poder Moderador. No entanto, a criação do mes-
mo Conselho aparece proposta na Fala do Trono: [... ] 
"daqui concluo (eµ estou sempre na minha dedução), que o 
que se quer é o Governo, poder e poder (apoiados) , porque 
aquilo que no ano passado ofendia a Constituição hoje está 
muito dentro das órbitas da mesma Constituição." 

Faz depois várias solicitações relativas à revisão da questão do trá-
fico da escravatura, ao expirar-se o tratado com a Grã-Bretanha; à urgên-
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Cla da discussão do projeto sobre o JUlZO dos feitos da fºazenda. Reco-
menda depois ao deputado pela Paraíba, Carneiro da Cunha, que seja 
menos acrimonioso nas suas manifestações, como quando afirmou que o 
ex-ministro da Justiça, Limpo de Abreu, fora ministro da injustiça. Abor-
da a seguir outro assunto: a administração de 24 de julho de 1840, 
que, na opinião do orador, deveria ter demitido todos os presidentes de 
província, não demitiu nenhum. Enquanto isso, a administração atual, 
que não tinha motivos para demitir presidentes, demitiu todos os que 
não eram de seu partido. Termina com longa peroração, censurando a 
tenacidade com que a administração atual persegue os cidadãos mais 
beneméritos, hoje cobertos de cãs que adornam sua probidade e sua 
honra. Só lhe pede que respeite a Constituição e seja fiel ao monarca, 
ao qual dirige a apóstrofe final: 

"Senhor, aqui está o depósito sagrado entregue à vossa e 
nossa guarda; nós, fiéis sacerdotes, vos pedimos, senhor, que 
cuideis [ ... ] a fim de que uma administração caprichosa não 
a viole; porque, quando as nossas lágrimas tiverem de cair 
sobre a Constituição rasgada, também cairão sobre as ruínas 
cfa pátria, porque o ataúde em que se encerrar a Constituição 
há de ser depositado no túmulo da monarquia." 

27 de julho ele I 841, t. II, p. 355-365. 

N.&C. 

Mais uma das intermináveis e patéticas intervenções do Pe. Mari-
nho, repisando sempre os mesmos temas políticos: a reforma do Ato Adi-
cional, o abuso da nomeação ele desembargadores, o Conselho d'e Estado, 
o descrédito da administração, tudo entremeado de protestos sobre sua 
franqueza e patriotismo. O Pe. Marinho se opusera à emenda do depu· 
tado pelo Piauí Francisco de Sousa Martins, porque este propusera: caso 
se transfira para o Governo Central o pagamento dos párocos e juízes 
de direito o mesmo Governo deduziria esse seu acréscimo de despesa dos 
suprimentos que destinava às províncias (Anais II, 343). O Conselho de 
Estado fora dissolvido pelo Ato Adicional por pressão dos liberais que 
o consideravam um instrumento conservador. Agora é o Pc. f\:farinho, 
um liberal, que propugna pela sua volta, que será de fato realizada 
pela lei de 23 de novembro de 1841. Carneiro da Cunha, num rápido 
aparte final, responde à admoestação do Pe. Marinho dizendo que sim-
plesmente repelia um gracejo com outro. 

É bom esclarecer que a expressão "índia e Mina", era corrente para 
significar possessões ultramarinas. Havia nos tribunais o .iuiz da índia 
e Mina, perante o qual deviam ser julgadas as causas dos tcrritbrios 
longínquos. Daí dizer-se correr "índia e Mina" - (Asia e Africa) para 
significar a larga difusão de uma notícia. 
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Note-se que a dissolução prévia, anunciada como uma ameaça, 
ocorreu de fato em 1842, provocando reação pelas armas. 

41/31 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Aprovará o orçamento para o Ministério dos Estrangeiros, mas de. 
seja antes obter alguns esclarecimentos. Quer saber, em primeiro lugar, 
em que bases fora atendida a reclamação de indenização de 300 contos 
em favor de João Loureiro, incluindo o pagamento de duplicatas, lu· 
cros cessantes, danos emergentes, lucros prováveis, custeio de navio com 
frete, e 

"toda a traquinada de coisas que a Comissão tinha antes 
rejeitado", 

e observa: 

"Trazendo aqui esta questão não tenho por fim senão 
lembrar à Câmara a necessidade de não decretar fundos sem 
examinar as parcelas em que eles se fundam, porque se diz 
depois que é caso julgado, e tendo sido liquidadas as recla-
mações, não há, qizem, se não pagar. O que eu posso fazer 
é negar o meu vo~o e não dar o dinheiro." 

Insiste, em segundo lugar, em conhecer 

"o resultado que rem tido uma reclamação brasileira, julgada 
procedente pela Comissão de Serra Leoa, que o Governo 
inglês se tem recusado a pagar." 

Historia rapidamente o episódio do apresamento do navio brasileiro 
pela Inglaterra e conclui: 

"Eu desejo saber o resultado desta reclamação, e se o 
Governo inglês entende que deve seguir o julgamento do 
leão com o cordeiro, e pode a seu arbítrio não pagar uma 
dívida provada, qma reclamação julgada por uma Comissão 
composta mais de súditos ingleses do que brasileiros, porque 
os membros brasileiros não estavam todos presentes." 

Concorda em decretar a verba de 80:000$000 para a despesa extraor-
dinária que pede o ministro de Estrangeiros, · 

"tanto mais qua11to S.Ex.ª tem sido convidado pelos gover· 
nos americanos para o congresso geral, em que se trate da 
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conveniência de certos princípios de direito público na Amé-
rica, que hão de servir de regra a todos os governos ameri-
canos, e para fixar categoricamente os nossos limites." 

Apóia sua tese com exemplos que exigem um entendimento entre 
os vários governos da América, citando, em primeiro lugar, a situação 
de isolamento do Mato Grosso que seria resolvida se conseguíssemos sa-
tisfazer à necessidade vital de abrir navegação pelos rios Uruguai e Pa-
raguai. Da mesma forma são necessários entendimentos para abrir a 
nossos navios uma saída pelo Norte: 

"[ ... ] Consta-me que o nosso Rio Negro no Pará se co. 
munica com o Orenoco que despeja no mar Caraíba ou baía 
de Honduras, por meio de alguns ramos ou braços de rios e 
por alguns lagos; e é do nosso maior interesse abrir esta co-
municação, para que em pouco tempo o nosso país possa obter 
os progressos dos Estados Unidos, cu_ja populaçf'to hoje monta 
a mais de 17 milhões, apesar da ingratidão do seu clima e 
da esterilidade natural do território, devida esta população à 
grande navegação interna e meios de comunicaÇio por água." 
Nosso país é tão mal conhccillo que julgam que o Pará é 
um país partuguês e cita o caso da exportação de cacau do 
Pará para o México onde não recebem as vantagens alfan-
degárias que tinha o cacau ele Guaiaquil, porque o Pará era 
suposto pertencer a Portugal. Daí a necessidade ela verba para 
que o Brasil possa participar desse Congresso onde se discuti-
rão questões de interesse das Américas: "Todos sabemos que 
a Europa se concentra com a Sant:t Aliança, cujo ohjeto é 
dominar despoticamente sobre nações da terceira ordem. Sa-
bemos qual é o sistema das alffmdegas da Alemanha, organi-
zado para se excluírem das vantagens desse sistema os que 
não fizerem parte dele; por gue razão na América não tra-
taremos de nos tornarmos respeitáveis, sendo o nosso merca-
do tão importante que assusta a população inglesa. porque 
se avizinha o tempo em que tem de expirar o trat:ido, e em 
que nós teremos de sustentar nossos direitos sobre as bases de 
verdadeira e não ilusória reciprocidade?" 

Passa depois a se ocupar de questões políticas. Sobre a questão da 
dissolução da Câmara, argúi de incoerência aqueles que 

"nos invectivaram, julgando criminosos os que não acudiram 
à voz do monarca, chamando-os inimigos da monarquia, e 
imputando-lhes o quererem restabelecer a minoridade; dizem 
hoje que, se a vontade do monarca guiser anuir a um golpe 
de estado, lhe hão de resistir!" 
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Defende a administração atual pelas demissões que vem decretando, 
bem como a posição daqueles que, como o orador, aceitaram a decre-
tação da maioridade como "um ato consumado". No caso da maioridade, 
em vez de se reformar devidamente a Constituição, como o orador 
propusera, 

o que se fez foi um verdadeiro golpe de Estado, foi um 
atropelo da Constituição, quanto mais que era incompetente 
a vontade do Imperador para que devesse ser consultada. 
O Imperador em minoridade era como um homem em em-
brião; não tinha vontade própria, a Constituição não a reco.. 
nhecia, ela era pois incompetente, e consultá-la foi um ato 
muito irregular. Hoje mesmo, se uma facção qualquer para 
proclamar o absolutismo obtivesse o assentimento da vontade 
imperial nós, a nação toda devia levantar-se como um só 
homem para resistir-lhe." 

Censura duramente a administração de 24 de julho de 1840: 

"Não há um princípio antes sustentado que não abjuras-
sem, nem uma opinião por eles combatida que não abra-
çassem." 

Discorda em vários pontos da administração atual especialmente no 
caso da deportação de estratjgeiros, que expõe longamente como sendo 
o principal fator que repele a emigração para o Brasil: 

"Aqui se levantou depois de certa época um poc1rao ter-
rível, que punha em consternação inúmeras famílias brasi-
leiras, que punha em risco imensas mulheres e filhos ou de 
ficarem sem maridos e sem pais, ou de ficarem sem pátria, 
abandonando com eles o Brasil, ou de ficarem sem pão em 
sua própria terra; um poeirão terrível que iria levar a calami-
dade por toda a superfície do Brasil. É isto o que repele a 
emigração. Eu fui comprar o terceiro número de certo pe-
riódico, e disse a quem mo vendeu: "compro este escorpião 
para o meter no fogo, porque está mordendo o cachaço de 
meu amigo" [ ... ] 

Lembra que a mesma sanha se levantara no México, quando por 
lá estivera. 

"Ninguém querer<\. emigrar para um país que está convulso." 

Entretanto, apesar de discordar da administração atual em pontos 
como estes, reconhece que certas medidas podem ser urgentes mas devem 
ser parcas. Admite que houve demissões, 
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"mas o que é isto de que acusam a atual administração com-
parado com o que fez a anterior?" 

Defende ou explica certos atos de demissões recentes. Relata a se-
guir longamente casos de insubordinação e anistia, como o Onofre no 
Sul, e com os cabanos em Pernambuco, pela mediação do Bispo local, 
e enfim, a indisciplina na Escola de Medicina, onde alunos da academia 
quebraram bancos para espancar seus lentes, e conclui: 

"Senhores, não apadrinhemos a insubordinação; quem 
não sabe obedecer nunca saberá mandar." 

Depois de longas referências autobiográficas ainda se refere ao abu-
so de se demorar a remuneração de serviços. 

30 de juiho de 1811, t. II, p. 'IOfi-112. 

N.&C. 

É uma longa intervenção, bastante confusa na sua parte política, 
refletindo aliás a confusão reinante, que colocava o Pe. Venáncio entre 
compromissos conflitantes. A administração atual reafirmava a política 
conservadora daqueles que como o Pe. Venâncio acharam precipitado 
o processo ela maioridade do Imperador_ Obrigado a apoiá-lo, não paclía 
deixar de reconhecer suas falhas, mas também não podia criticá-las com 
vigor, para não dar apoio a deputados como o Pe. Marinho e Ottoní, 
que lideravam a oposição ao Gabinete. Daí um discurso tortuoso que 
vai telescopando os temas mais diversos, e que sempre se encaminha para 
o refúgio final do apelo ao respeito à Comti tuição. Será respondido 
com veemência por Andrada Machado na sessão de 6 de agosto (Anais, 
II, p. 511-520). 

11/32 JOSÉ Al\TôNIO MARINHO 

Pronuncia-se contra o adiamento: 

"Se acredito que <levo votar a favor da matéria, voto; 
e se contra também francamente me declaro." 

Mas deixando de lado a questão do adiamento, entra logo no mé-
rito do assunto. A questão com G. Young não é líquida. De um lado, 
alguns estão convencidos de que a nação foi condenada injustamente a 
pagar a dívida. De outro lado, os que defendem o solicitante se apóiam 
em dois argumentos. 
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"[... ] A decisão dos tribunais, tomada sobre a questão, 
decisão de um poder tão independente como é o Poder Le-
gislatiivo na sua órbita, mas argumentam igualmente com um 
ato saído desta Câmara, ato que, reconhecendo a dívida, auto-
rizava o Governo a fim de procurar conhecer o quantum 
dela". Procedeu pois o Governo a uma liquidação arbitral 
que avaliou a dívida em 700 contos. O Governo não tem esse 
dinheiro e "vem pedir à Câmara que o habilite com os fun-
dos necessários. Neste ponto está a questão; mas há outros 
aspectos que não foram agitados. 

Levanta alguns desses aspectos. Consta que, em 1828 ou 1829, entre 
o ministro e Young, 

"tinha havido um contrato, no qual Guilherme Young se 
obrigava a sofrer a demora do pagamento das armas". Tendo 
aceitado essa demora, pode agora Young exigir os juros que 
está exigindo? Outro aspecto que exige maior exame: a Câ-
mara está sujeita àquilo que julgarem os tribunais, ou pode 
procurar saber se o julgamento estava "dentro das órbitas 
da lei?" Além disso, não tem a Câmara o direito de apreciar 
a justiça do arbitramento? A Câmara concordou em que se 
deve pagar, com isso reconheceu o quantum arbitrado: por-
que um ou dois árbítros, mesmo sendo juízes legais, disseram 
que se devia tanto, é preciso que imediatamente se pague? 
Esses aspectos devem ser discutidos para uma decisão esclare-
cida, de outra forma, ninguém pode acreditar no direito de 
uma reclamação tão onerosa: "Encomendou-se um armamento 
a Guilherme Young, este armamento originariamente custou 
300 e tantos contos; mas este armamento foi entregue, e o 
homem dispôs dele, a nação não ficou com uma espingarda; e 
agora, por aquele mesmo armamento que custa 300 e tantos 
contos, e que foi entregue ao seu possuidor, vem exigir 700 
e tantos contos . " 

Quer o orador que se pague o que se deve, mas não é indigno do 
Governo dar as informações à Câmara para julgar da justiça da dívida: 

[... ] "Olho para todos os bancos, e nem um só dos 
Srs. ministros vejo (o orador volta-se e vê o Sr. ministro da 
Justiça). Ah! agora vejo o Sr. ministro da Justiça [ ... ] Mas 
é o mesmo que não estar presente, porque S. Ex.ª tem en-
tendido que não nos deve dar a confiança de dar-nos expli-
cações". Ora, consta que há um ofício do encarregado de 
negócios da Inglaterra, urgindo o Governo a pagar. Por que 
o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros não fala franca· 

554 



mente à Câmara que por trás do negócio há a ameaça de 
uma nação forte sobre a nossa que é fraca. A menos que 
ainda haja o recurso das notas diplomáticas, como sugere 
Sousa Martins: "se o meio em que fala o nobre deputado 
consistir em notas, então vamos bem, enquanto houver papel 
e tinta" (risadas) . Como há outras reclamações de brasileiros 
em discussão, enquanto não é aprovado o requerimento do 
deputado do Ceará, declara que "se por ventura tivesse de 
ceder ou tiver de ceder qualquer coisa, se cu entender que 
em tal objeto eu possa fazer qualquer favor com o meu voto, 
hei de favorecer aos meus patrícios de preferência." 

Censura com veemência a Comissão que no seu parecer ligou à 
questão de G. Young outros casos completamente diversos, como o da 
Companhia do Gongo Soco, que há 4 anos não consegue a devolução 
do seu depósito inicial, quando todas as outras companhias já o conse-
guiram. Associando a questão de Young, com outras, cuja justiça é ma-
nifesta, a Comissão quis de certo modo apadrinhar a primeira: por isso 
votará pela emenda do deputado pelo Ceará. Ouviu o ministro de Es-
trangeiros falar na necessidade de termos diplomatas habilitados para 
obter meios de estimular a emigração para o Brasil. Entretanto entende 
que 

"enquanto não mostrarmos à Europa que observamos com 
toda a religiosidade os nossos tratados, enquanto não pro-
curarmos favorecer quanto em nós couber empresas tais como 
ela Companhia de Gongo Soco, da companhia da navegação 
do Rio Doce, e outras muitas, não poderemos oferecer van-
tagens sólidas para que possamos ter uma emigração tal qual 
nós necessitamos." 

Pede licença assim para estender-se sobre a questão da Companhia 
do Gongo Soco, que interessa muito a Minas Gerais: 

"Eu tenho visto, tenho visitado os trabalhos da Compa-
nhia do Gongo Soco, e tenho conhecido a vantagem imensa 
que aquela companhia trouxe para o país; é uma escola nor-
mal de mineração. Depois que existe a Companhia do Gongo 
Soco, a primeira que foi estabelecida em Minas, os nossos 
mineiros, pelo menos aqueles que têm uma fábrica maior, 
têm deixado já em grande parte aquele costume rotineiro 
de minerar, e já têm procurado fabricar máquinas de outra 
ordem, facilitar o serviço e poupar braços; e enfim fazem 
muito maior interesse. Não sei se poderei dizer se a Compa-
nhia do Gongo Soco é a que extrai quase todo o ouro que 
se extrai em Minas, mas uma muito grande soma, a maior 
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parte do ouro que se tem extraído, tem sido por aquela 
companhia. Tenho visto, Sr. presidente, brasileiros que se 
têm empregado nessa companhia estarem hoje habilíssimos 
oficiais, tais que talvez nunca se fariam se por ventura aquela 
companhia não existisse". Agora porém não extrai nem o 
necessário para cobrir suas despesas ordinárias. 

Tem razão para exigir o depósito restituível. Assim, passando a 
emenda do deputado pelo Ceará, propõe que se discuta primeiro a ques-
tão. Volta a referir-se ao problema das Relações estrangeiras levantado 
pelo deputado pelo Piauí, que fez, 

"um quadro muito melancólico do nosso Estado: [...] não 
quero proferir bravatas, para que se não diga que as bravatas 
só são ditas na tribuna, e que no momento de se empunhar 
a espada ou a clavina os palradores são os que se retiram; 
mas entretanto, eu creio que, se por ventura qualquer na-
ção, por mais poderosa que seja, tentar contra a nossa Inde-
pendência ou contra a nossa dignidade, ela será repelida" 
(apoiados). 

Refere-se a seguir a informações sobre atos de prepotência dos cru-
zeiros ingleses sobre nosso comércio e até sobre nossos portos e censura 
o ministro dos }~strangeiros p\or não trazer tias fatos à Câmara para 
serem discutidos, nem que fosse em sessão secreta. Declara que, por 
ocasião da expiração dos tratac\os atuais, 

"considerarei traidor aos interesses do país o Ministério 
que fizer· um tratado tal qual aqueles que até agora se têm 
feito" (apoiados) . 

Termina em longa peroração com críticas acerbas ao Ministério 
que se nega a dar informações, e quando fala é só para dizer 

"quatro trivialidades e cinco banalidades", 

e pensa que um dos meios de governar é criar empregos: 

"[ ... ] Desejaria poder na tribuna atrapalhar, quanto 
em mim coubesse, semelhante política, e estou convencido de 
que faria com isto um serviço ao país." 

Vota pois contra o a<liame:pto e pela discussão em seprado das ques. 
tões do parecer, a começar pela Cia. do Gongo Soco. 

31 de julho de 1841, t. II, p. 423-427. 
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N. &:C. 

O deputado pelo Ceará era o Pe. Peixoto de Alencar que, pouco 
antes, apresentara emenda: "desprenda-se a discussão da~ outras rndem-
zações que se acham nesta resolução de Guilherme Youug". O deputado 
pelo Piauí a que se refere o Pe. Marinho era Francisco de Sousa Mar-
tins. A discussão ficou adiada pela hora. O ministro da Justiça acusado 
pelo seu silêncio era Paulino de Sousa. 

'11 /33 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Reconhece que há negócios diplomáticos sobre os quais convém 
manter sigilo, porém não concorda com o que vem acontecendo entre 
nós, onde se entende 

"que tudo quanto diz respeito à Secretaria dos Negócios Es-
trangeiros deve jazer envolvido no véu do mistério." 

Entretanto, está convencido que há muitas coisas, nas Relações inter-
nacionais, que interessava ao próprio Governo que o país soubesse. Cita 
como exemplo o caso, que já referira antes, na sessão de 31 de julho, 
das arbitrariedades cometidas pelos cruzeiros britânicos. Referindo.se ao 
orçamento do Ministério ele Estrangeiros, discorda da verba de 800$000 
solicitada para os dois adidos os quais, diz o ministro, são necessários 
àquela Secretaria. Acontece que o ministro não estava autorizado a criar 
esses cargos, dando-lhes o caráter de empregados públicos. O caso não 
é idêntico ao sucedido na Secretaria ela .Justiça: 

"Há muita diferença entre chamar-se a dois assalariados 
para ajudar os trabalhos, e pôr em dia o expediente de uma 
Secretaria, e a nomeação de dois adidos, dando-se-lhes o ca-
ráter de empregados públicos." 

Exime a Comissão de Orçamento da acusação de contradição feita 
pelo deputado de Pernambuco, pelo fato de ter conservado a verba para 
a Comissão ele Serra Leoa e ter cortado a verba destinada it Comissão 
mista brasileira e portuguesa. Não há tal contradição, de vez que a 
segunda terminou ou está terminando a m1ssao para que foi criada. 
Quanto it verba para o corpo consular, declara: 

"Nem a ilustre Comissão me convenceu da utilidade desta 
redução, ou da possibilidade ele se fazer o serviço com a re-
dução, nem tampouco o Sr. ministro me convenceu da ne-
cessidade ela quantia que pediu." 

http:Referindo.se


A razão desta sua posição é que 

"não existe uma lei, como convém muito que exista, deter-
minando o número cios empregados, e seus respectivos venci-
mentos." 

Por falta desta lei é que acontecem os abusos conhecidos: 

[ ... ] "Quando se quer favorecer um indivíduo que de-
seja dar um passeio à Europa, ou que quer ir tomar ares, 
inventa-se uma enviatura para um lugar para o qual muitas 
vezes não há nenhuma necessidade; quando aparece um indi-
víduo que quer concluir os seus estudos na França, e quer 
ter lá meios mais fáceis de subsistência, fala-se a um ministro 
amigo, e nomeia-se a este indivíduo adido à legação e dá-se-
lhe um ordenado. " 

Assim, votará pelas reduções da Comissão, 

"porque a Comissão sustenta o Governo, é do seio da maioria, 
e entretanto propôs essas resoluções: ora, cu bem que seja 
governista, todavia não quero ser ultragovernista. É certo que 
passo como deputado da oposição, com toda a injustiça; mas 
não quero dar ao' Governo ainda mais do que lhe dão os 
seus melhores amigos; não, a tanto não pode chegar o meu 
governismo." 

Quanto às verbas pedida~ para despesas extraordinárias, confessa-se 
embaraçado. Encara a questão pelo lado administrativo e pelo lado po-
lítico. Pelo lado administrativo, tem confiança que o ministro as apli-
cará para fins de interesse público. Entretanto, do ponto de vista po-
lítico, enquanto ao sistema político desenvolvido pela administração, 

"não me é possível dar-lhe nenhum voto de confiança, porque 
em verdade esta política me parece inteiramente inconvenien-
te. Entretanto, conservar-me-ei no meio termo, votarei pelo 
crédito dado pela qustre Comissão", de vez que o Governo não 
revela se estão em curso negociações importantes que exigem 
tão extraordinária soma. 

Estende-se a seguir longamente em lamentações sobre o comporta-
mento de certos deputados, como o nobre deputado por Pernambuco e 
presidente da Câmara, que fazem insinuações sobre a boa-fé de colegas 
e levantam inutilmente tristes recordações sobre as rebeliões da Bahia, 
Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, quando foram eles que negaram 
ao Governo as forças que pedia para as poder debelar: 
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"Existe urna causa bem óbvia na qual o nobre deputado 
deveria ir buscar a razão de5sas rebeliões; foi a fraqueza do 
Governo, foi a denegação das leis que constantemente se pe-
dirão, e que constantemente foram recusadas pelo sistema da 
seita de pão e água. Se, pois, existe esta causa óbvia e na-
tural, para quê trazer estes fatos à Casa, para quê trazer aqui 
essas recordações? Unicamente para censurar o Ministério que 
concedeu uma anistiai" 

Divaga então novamente em longas considerações sobre a amsua, 
censurando o ministro da Justiça que, com a solidariedade do Ministé-
rio, persegue os anistiados por ocasião da maioridade, sob o pretexto 
de que não se devem desacreditar as anistias: 

"[ ... J Não bastam as nossas divisões na Câmara, não 
bastam as nossas divisões no país, é preciso que até os go-
vernos se constituam na necessidade de se desacreditarem mu-
tuamente, desacretl'itando aos sucessores os antecessores? Se-
nhores, é uma fatalidade; um país assim governado é impos-
sível que nele possa existir muito tempo a ordem, por que 
a ordem é sem dúvida nenhuma o fruto ela estabilidade. 
Quando o cidadão não pode estar seguro de ser mantido nos 
seus direitos; quando os cidadãos não podem estar seguros 
que, tendo a proteção do Governo como neste caso, esta pro-
teção lhes será continuada; quando tem de estar sempre a 
tremer por uma mudança ministerial que revolva toda a face 
do país, desaparece necessariamente a ordem. Querem que 
não se desacreditem as anistias; mas quem deu o exemplo 
ele as desacreditar?" 

Passa depois a censurar o nobre deputado por Pernambuco que 
atacou com veemência pouco parlamentar a outro deputado, acusando-o 
de ter proferido 

"uma blasfêmia anticonstitucional", só porque afirmara que 
"o Governo, rejeitando a influência legítima elas CfLmaras, 
se apoiava em uma facção, curvava-se diante dela e fazia 
aquilo que ela queria." 

Segue-se um debate com Sousa Martins, no qual o Pe. Marinho 
sustenta a tese de que o Governo, em vez de procurar apoio numa 
maioria da Câmara devidamente por ele informada, apóia-se numa facção 
estranha ao Corpo Legislativo. Lê cm abono de sua tese um artigo do 
jornal O Brasil que reafirma ser de propriedade do ministro da Justiça, 
de vez que este não o contesta. Do artigo conclui que o Ministério ele 
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21 ãe julho não caiu por nenhuma das causas oficialmente propaladas, 
mas pela força de 

"uma opinião poderosa, ativa e vivaz, que se agita por detrás 
dos Ministérios, que reduziu à nulidade o Ministério de 24 
de julho." 

É esta opinião que dominou o atual Ministério e que o dirige por 
trás dos bastidores. É contra esse sistema que o orador se insurge: 

[... ] "Contra o sistema político da administração, ou 
antes contra esta roda que, julgando-se única e exclusiva do-
minadora do país, não quer, não consente que ninguém lhe 
dispute o poder; que crê que o Brasil foi feito só para eles, 
que nos considera a todos nós miseráveis reduzidos à condi-
ção de Ilotes políticos, a quem, quando muito, deixarão vi-
ver, se por ventura nos curvarmos diante da roda." 

Queixa-se a seguir o orador da utilização maldosa de um artigo a 
ele atribuído e que não era de sua autoria, utilização feita pelo depu-
tado de Pernambuco, Maciel Monteiro. Combinando esse tópico do 
discurso desse deputado com o que diz o ministro da Justiça no seu 
periódico, 

"sou forçado a convencer-me de que esse é o plano que exis-
te, e que se pretende apresentar-nos ao monarra como seus 
inimigos, como inimigos da monarquia. E não é isto uma 
clamorosa injustiça?" 

Só porque o defenderam na maioridade os deputados merecem a 
pP.cha de traidores? Levanta a seguir a questão suscitada pelo sermão 
que foi pregado no dia da coroação, no qual foram emitidas certas 
teses que o nobre deputado por Pernambuco diz que ele e seus corre-
ligionários rejeitaram. Não entra no mérito das doutrinas emitidas; 
sabe apenas que o pregador sacro foi galardoado pela administração, a 
qual parece pois aprovar as referidas doutrinas: 

"[... ] Não tínhamos aqui oradores tão distintos para 
serem nomeados, homens que tinham feito serviços à Inde-
pendência, distintos por sua literatura? Quem me diz que 
o nobre ministro da Justiça não fez isto de encomenda?" 

Passa depois a refutar outra passag·em do discurso de Maciel Mon-
teiro, no qual dava uma interpretação completamente distorcida da de-
cretação do adiamento das Câmaras, na véspera do dia em que foi 
proclamada a maioridade. Historia sua participação no evento, para 
concluir: 
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"Qual é o homem, por mais míope, por lllais estúpido 
que seja, que não há <le dizer - não é o amor à Coustit111ção 
que vos levava a proceder <lesta mandra, era o a111or a uma 
coisa que vós prezais ainda mais y_ue a Cous1.it ui e, ão, mais 
que tudo, era o poder, sempre o poder." 

Em seguida, refere-se ao problema da dissolução prévia da Câmara 
já eleita e a propósito repete wa posição a respeito: é co11tra c~sa <.füso-
lução não porque não reconheça ao Poder Moderador o direito de dis-
solver as Câmaras, mas porque a dissolução prévia é um abuso <lo poder 
e ameaça o equilíbrio social. Trata ainda <la nomeação <los novos pre-
sidentes de p1ovíncia, na sua opinião, piores que o~ uonH:ados pela admi-
nistração precedente, porque 

"os partidistas mais atentos, os correligionários os mais alc-
tuosos do nobre ministro da Justiça todos foram os c1ue se 
mandaram para presidentes de províncias." 

Sabe que o ministro dos Estrangeiros faz esforços para a conciliação 
nacional, 

"mas, desde que V .Ex.ª, concordou em que fosse admitido ao 
Conselho da Coroa o nobre ministro da Justiça, não podia 
esperar conciliação; S. Ex.ª e seus correligionários não aámí-
tem senão uma única, e é que os deixem governar cm paz. 
Tudo quanto não é isto S. Ex.ª rejeita." 

Apesar do 

"sistema reacionário da atual administrac;ão, continuarei a 
votar pelas medidas por ela wlicítadas, dc~c que sr:jam c.on-
formes com os interesses da nação." 

5 de ago~lo de 1811, t. II, p. 195-51Jfí. 
N.&C. 

A verba solicitada em orçamento para as despesas extraordinárias, 
que tanto embaraçavam o Pe. Marinho, era ele 80 conto~ ck r(:is. l'oí 
aprovada, com emenda, na sessão de 13 de agosto (Anaí.s, II, T>~J1J. 

O Brasil pertencia a J ustíniano José ela Rocha, miniw:t íal í•.1.a. ;\.., 
doutrin;is emitidas, que o Pc. Marinho considera o mai<Jr ímulto ao 
monarca, à representação nacional e à Constituição (ver: Awú~ JJ, p. 
503), foram aquelas pelas quais o pregador afirmara "qur: " r>acto w .. 
eia! é uma quimt:ra, uma invcm;ão <la filos<1lía", e: rcívíndíuira ;1 H:~i: 
de: que "a realeza é uma emanação imediata da Divíndaclc:" fvc:r: Arwü, 
ibid.). 

http:Cous1.it


O orador foi Frei José de S. Bento Damásio, beneditino (160). 
Sempre reponta a idéia da dissolução prévia, ocorrida no ano se-

guinte. 

41/35 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Atacado com extraordinária veemência por Andrada Machado, deixa 
a cadeira da presidência da Câmara, "para salvar-se das setas ervadas" 
e coloca-se na "arena das discussões". Responde coagido pela violência 
do ataque, porque 

"a discussão se prolonga, estamos em agosto, nada há feito, 
e o tempo falta, e eu não queria mais concorrer para retar-
dar a votação; porém impossível se tornou o não responder 
às provocações do nobre deputado", 

que se propõe poupar quanto puder, dada sua avançada idade. Lembra 
que no seu discurso não atacara pessoalmente a ninguém. Depois de 
uma tirada autobiográfica na qual demonstra sua permanente atitude 
de moderação, enfrenta a crítica severa que lhe fizera Andrada Machado, 
e que se resumia em dois pontos: não censurava a administração atual 
e atacara a administração de ?4 de julho, da qual fizera parte Andrada 
Machado. Quanto ao primei:,ro ponto, não censurava a administração 
atual, entre outros motivos porque 

"outros senhores, Cfll quem reconheço sobrados talentos, têm 
dado suas razões para se encarregarem desta tarefa." 

Quanto ao segundo ponto, de fato no seu discurso fizera uma re-
provação geral ao Ministério de 24 de julho, mas 

"se isto é um insulto, é mais uma prova que me dá o nobre 
ex-ministro de que abjurara, renegara tocias as opiniões outro-
ra sustentadas na tribuna. Se esse Ministério reputa insulto as 
discussões ainda as mais leais, este fato por si só me dispensa 
de apresentar outros mais dos muitos que podia, para provar 
que os nobres ex-ministros, subindo ao poder, renunciaram, 
abjuraram, renegaram as opiniões que na tribuna haviam 
sustentado. Não ouvimos todas as argüições severas e crimi-
nosas que eles dirigiam aos ministros nesta· Casa? Não lhes 

(160) CALMON: História de D. Pedro II. Rio, José Olympio, I, 1977, p. 161. 
Sobre JUSTINIANO JOSÉ DA ROCHA, ver o ensaio de RADERICK BARMAN: 

T.] . da Rocha, na Revista <lo hl~tit uto Histórico e Geográfico Brasileiro. vol. 301 -
out.-dez. 1973. 
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ouvimos as argüições mais virulentas, fundadas sobre bases 
as mais vagas, que alguns, logo depois, vencidos, rctractavam 
com a mesma sem-cerimônia com que as faziam, para incor-
rigíveis, fazerem logo outras igualmente vagas e infundadas?" 
Tudo o mais que disse o nobre deputado "à exceção dos 
insultos e virulentas provocações, que são já da parte dele 
axiomáticas nesta Casa e no Brasil todo, nada ouvi que valha 
a pena, tudo estava chocho e roído da lua." 

Repele depois com energia a insinuação de que sua atitude se inspi-
rava em algum despeito ou em esperanças malogradas. Pronunciara seu 
discurso, não movido por despeito, mas para responder à provocação de 
um deputado (Pe. Marinho) que o atacava pelo fato de, no ano passa-
do, se ter pronunciado tão altamente contra a maioridade do Imperador. 
De resto, deputado em todas as legislaturas, menos numa, jamais 

··subi as escadas do nobre ex-ministro do Império para lhe 
pedir nada, nem para mim, nem para parente meu, nem as 
escadas de alguns de seus colegas para este fim." 

Fora recomendado para receber alguma condecoração e mostrara a 
carta ao ministro do Império: 

"Será isto pedir alguma coisa aos ex-ministros? [... ] É isto 
coisa que se deva trazer aqui?". 

Interessou-se junto ao ministro da Justiça pelo despacho de um 
bacharel seu amigo. O despacho foi indeferido, por não haver lugar. 
É a isto que se refere o ex-ministro do Império? 

"Agradeço ao nobre ex-ministro essa desgraçada tirada, 
porque é ela um argumento para poder dizer aos meus ami-
gos que se não lembrem de mim para tais coisas, porque 
não estou habilitado para pedir ao Governo." 

Lembra que quando se tratava de fazê-lo cônego honorário da Ca-
pela Imperial rejeitou a honra 

"por não gostar de meias encarnadas." 

Rejeitou também uma comenda 

"não porque goste de rejeitar mas porque sou pobre e pe-
queno, e não quero fazer de gralha com penas de pavão." 

Aceitou a insígnia de oficial do Cruzeiro, dada pelo Imperador, por-
que seria indecente, inonesto recusar. Passa depois à insinuação de 
Ancfrada Machado, de que ele, o orador, sofria de alienação mental: 
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"Bem pode ser e seguramente foi isto um contágio que 
do nobre deputado a mim se comunicou e se pode comunicar 
a todos, porque não é fácil o resistir a semelhante peste que 
inspira o nobre deputado quando fala. Não sou já moço, 
tenho 56 anos, mas sou mais moço do que o nobre deputado, 
e permita-me que lhe dê um exemplo de prudência e mode-
ração" (apoiados). 

Refuta depois várias inverdades do discurso de Andrada Machado, 
relativas à crise da decretação da maioridade, aos empregos ocupados 
.por adotivos, e passa a responder à acusação de revolucionário: 

"Declaro que ainda não entrei em nenhuma conspiração, 
não tenho gênio conspirador, tenho, porém, sido arrastado 
pelo turbilhão revolucionário." 

Explica seu comportamento em diversas circunstâncias para concluir: 

"Não é só apresentando-se de chuço, matando gente, que 
se fazem revoluções; nem, com medidas acintosas e provoca-
doras, com o atropelo dos direitos dos outros" 

e rememora exemplos destas arbitrariedades na Paraíba e em Pernam-
buco, nas quais Andrada Mai:hado estivera envolvido. 

"Em um país assim constituído o remédio umco é a 
última razão dos Estados, isto é, recorrer às armas para sa-
cudir o jugo opressor que se quer impor, porque ninguém 
está obrigado a deixar-se pisar. Para que não cheguemos a 
isto, preciso que o Governo seja comedido, honesto e respei-
tador dos direitos qo povo. " 

Entretanto não gosta de remexer no passado; preferia que 

"o arrostamento da& idéias nos não trouxesse em contínua luta 
uns contra os outros; quisera antes que nos déssemos as mãos 
em harmonia, e que concorrêssemos todos para levar este bar-
co são e salvo ao porto de salvamento." 

6 de agosto de 1841, t. II, p. 520-525. 
N.&C. 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva fora ministro 
do Império no Gabinete de 24 de julho de 1840. Sua velhice, que o 
Pe. Venâncio, de 56 anos, se propunha poupar, atingia os 68 anos em 
1841. O Pe. Venâncio explica a expressão "roído da lua": é uma ex-
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pressão popular conhecida no Nordeste: "quando, partindo-se um coco, 
acha-se a polpa falhada e carcomida, costuma-se dizer que foi comida da 
lua" (Anais, II, 521). Depois da resposta o Pe. Venâncio volta a assu-
mir a presidência para dar a ordem do dia da sessão do dia seguinte. 
O Pe. Venâncio parece minimizar o episódio de seu passado revai ucio-
nário, ou nega sua participação na Revolução de 1817, de onde lhe 
vinham as suspeitas de republicano ou de monarquista insincero. Com 
efeito, na sua autodefesa, não faz referência a esse episódio. Por outro 
lado, Andrada Machado, quando falara na alienação mental do Pe. Ve-
nâncio, referira-se ao fato do que fora uma vez internado na Bahia. O 
Pe. Venâncio parece responder a essa insinuação referindo-se ao episó-
dio de seu nome começar por uma das últimas letras elo alfabeto (Anais, 
II, 524). Na sessão de 9 de agosto, Limpo de Abreu refuta algumas. 
proposições desse discurso do Pe. Venâncio (Anais, II, 550). 

41/36 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Espanta-se da maneira como está sendo tratado na Câmara um as-
sunto tão grave como o orçamento da Marinha. O Ministério pede uma 
verba enorme de 2.464:664$733. A Comissão faz reduções consideráveis. 
nas verbas solicitadas. E no entanto, a discussão girou em torno de te-
mas políticos, não se discutiu nenhum item das despesas. O ministro 
não está presente, e não há ninguém para oferecer informações que lhe 
permitam votar de modo consciencioso: 

"Como eu não tenho informações, voto contra o Gover-
no? Talvez devesse ser este o procedimento mais prudente, 
mais regular do deputado que, querendo habilitar ao Go. 
verno com os meios precisos, não desejando entravar a marcha 
do Governo, todavia não quer dar senão aquilo que é abso-
lutamente indispensável". Desta forma, a que fica reduzido 
o papel do legislador? "O que fazemos aqui? É melhor entre-
gar-se tudo ao Governo: ele que faça, ele que obre; pelo 
menos, poupar-se-á o dinheiro que se gasta conosco." 

Toma como exemplo a primeira redução feita pela Comissão, e inter-
roga a Câmara, onde obter informações para aprovar ou reprovar. 

Votar sem elas é estabelecer precedente funesto à nação: 
"é a nação quem há de ser gravada com mais algumas cen-
tenas e talvez mesmo milhares de contos, por falta de infor-
mações do ministro?" 

Prossegue longamente referindo-se aos pareceres da Comissão, à fal-
ta de informações para poder julgá-las, constantemente aparteado por 
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alguns deputados, especialmente Jerônimo .Francisco Coelho, membro da 
Comissão, que afirma constarem as informações do relatório ou já terem 
sido dadas pelo ministro em sessão anterior. Terminando, faz uma 
confissão: 

[... ] "Falei hoje mais para se dar ocasiao a que venha 
o ministro, a fim de que ele se defenda de acusações desta 
ordem, algumas das quais podem ser mal fundadas, para que 
se saiba que o ministro não é tão criminoso como o quis fazer 
a Comissão de Marinha e Guerra." 

16 de agosto de 1841, t. II, p. 6·12-651. 

N. &:C. 

Nessa longa e balofa intervenção, o Pe. Marinho quis fazer o que 
se chamaria hoje de obstrução: impedir que se chegasse à votação, para 
esperar por outra sessão na qual o ministro, "homem carregado de 
anos" pudesse vir explicar-se. Tanto que, terminada a intervenção, segue-
se o diálogo: "O Sr. presidente pede ao Sr. deputado que declare o 
sentido em que falou. O Sr. Marinho: - Não o posso dizer. O Sr. pre-
sidente: - Contra. O Sr. Ottoni: - Não, sobre". O ministro Francisco 
Vilela Barbosa, marquês de Paranaguá, estava então com 72 anos. Não 
viera à Câmara por estar <loE':nte, como explica na sessão seguinte o 
ministro da Guerra, Clemente Pereira (Anais, II, 657). 

41/37 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Lastima que o deputado, membro da Comissão encarregada pelo 
r;ninistro de dar os esclarecimentos à Câmara, no seu longo discurso não 
esclareceu coisa alguma; negou apenas que o parecer àa Comissão estava 
em oposição ao Governo. O orador reafirma sua posição: 

O parecer tanto está em oposição ao Governo que afirma 
ter o Ministério transgredido a lei, nomeando empregados e 
criando uma repartição sem autorização. 

Seguindo seus princípios: 

[... ] "Não rejeito verbas que julgo necessárias ao ser-
viço público [ ... ] O Sr. Coelho: - Não sendo legais? O Sr. 
Marinho: - [... ] e reprovo as que não são necessárias ao 
serviço público, ainda que o pedido seja feito por ministro 
em quem eu confie." 
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Insiste porém no fato ele informações para poder julgar se as verbas 
são necessárias. Censurou-me o nobre deputado, porque 

"tendo-me eu apresentado sacerdote da economia, agora cen-
suro a Comissão por ser econômica", cortando verbas pedidas 
pelo Ministério: "o que eu não quero é que se desperdicem 
os dinheiros públicos, mas nunca neguei meu voto para que 
se consignem as quantias de que o Governo necessita para 
fazer o serviço público. Eu não quero que as rendas públicas 
sejam esbanjadas, quero que o dinheiro tenha o destino para 
que os contribuintes pagam." 

Não vê por que motivo o nobre deputado se agastou quando, em 
defesa do Governo, quis o orador obter esclarecimentos sobre as reduções 
propostas pela Comissão: 

"Não sou sectário da teoria de pão e água ou da con-
fiança levada ao último excesso." 

Está convencido de que os desastres ela guerra do Sul 

"são provenientes cfa oposição que em 1836 e 1837 se fez ao 
Governo, levando-se à exageração o princípio da confiança, 
e fazendo-se cair a lei da fixação ele forças, quando a Provín-
cia do Rio Grande do Sul exigia socorros." 

Explicita sua posição relativa ao problema da confiança: 

"Se um Ministério em que eu não confie pedir um cré-
dito, por exemplo, para gastar como ele entender mais con-
veniente, eu, que não confio no Ministério, não lhe dou o 
crédito; se por ventura o Ministério pede uma lei excepcional, 
e eu não confio nele, nego-lhe esta lei excepcional. Eis a 
minha doutrina de confiança; mas, se o Ministério pede aqui-
lo de que precisa para administrar o país, hei de dar-lho, 
ainda que não confie nele. Já o nobre deputado <leve saber 
que em uma Câmara podem existir não dois lados, confor-
me ele explicou, mas pode haver igualmente uma porção de 
deputados que, não pertencendo ao lado ofensivo nem ao de-
fensivo, isto é, não adotando todos os princípios de um lado 
nem todos os princípios do outro lado, se conserve no meio. 
Eis aqui bem explicada a teoria que o nobre deputado jul-
gou impossível haver em uma Assembléia." 

Continua longamente a dissertar sobre a própria atitude, com a qual 
não entende fazer oposição à Comissão: 
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"[ ... ] Até agora me persuadia que a oposição se fazia 
ao Governo, e não à Comissão. Os nobres deputados ainda 
não são ministros, bem que estejam em via disto, mas não 
sou tão providente que já de antemão lhes faça oposição 
antes deles entrarem. Se entrarem e praticarem atos contrá-
rios ao bem público, eu os censurarei; mas por ora não." 

Ironiza um exemplo aritmético trazido pelo nobre deputado em 
defesa do parecer da Comissão: 

[... ]"Tenho lido alguns autores que são de opinião que 
os senhores matemáticos devem ser apartados da política, por-
que dizem eles, acostumados com o abstrato, querem aplicar 
os seus princípios abstratos à política, e daqui sempre resul-
ta um mal [... ]" 

Denuncia o que chama de sofisma na argumentação do nobre depu-
tado, que mostrara à Câmara ser apenas de 3 contos de réis a diferença 
deste orçamento sobre o antecedente e que portanto 

"apenas se precisam esclarecimentos para votar a insignifi-
cante quantia de 3 contos de réis." 

Respondendo, observa que a lei do orçamento é ânua e não se trata 
de votar apenas o que acresq~ à do ano anterior, mas toda a proposta 
orçamentária do Ministério, portanto os 2. 400 contos pedidos. Passa 
depois a pedir esclarecimento sobre itens da despesa prevista e consta-
tando que não o obtém decide-se a votar pelo parecer da Comissão, 

"visto que não têm sido apresentadas razões para ser con-
servado o pedido do Governo." 

18 de agosto de 1841, t. II, p. 676-682. 

N.&C. 

É tão longa e fastidiosa a intervenção do Pe. Marinho que, quan-
do termina, não havia mais Casa para votar. Durante toda a sua inter-
venção é aparteado por Jerônimo Francisco Coelho, membro da Co-
missão e que fora encarregado pela Câmara de dar as explicações, na 
ausência do ministro, que continuava enfermo. É a Coelho que alude 
falando nos que um dia talvez serão ministros, mas ainda não o são, e 
ironizando os matemáticos. Coelho de fato era oficial do Exército, "ba-
charel em matemática, e veio a ser ministro da Marinha em 1844. O 
orçamento foi aprovado com as emendas da Comissão (Anais, II, 710). 
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1!/38 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Apesar de criticado, com outros deputados 

"que se inculcam possuir a ciência enciclopédica", 

talando sobre todos os assuntos, entra também na discussão sobre o orça-
mento da Fazenda. Lastima que toda a discussão se ocupe de novas 
despesas, quando 

"a discussão mais extensa deveria ser aquela que versasse so-
bre os meios de aumentar a nossa receita." 

Repete suas queixas intermináveis contra a administração que se 
recusa a dar esclarecimentos, quando desejaria votar a favor do Gover-
no sendo devidamente informado. Aborda a questão levantada pela 
emenda apresentada pelo nobre deputado por São Paulo, questão, a 
seu ver, 

grav1ss1ma, porque põe em jogo o problema das competências 
do Governo e da Câmara. Os tratados são da competência do 
Governo e os impostos da competência da Câmara. Ora, a 
emenda envolve os dois problemas, ameaçando assim con-
fundir as competências. 

Insiste longamente no assunto e na necessidade de que se discuta 
a questão, para concluir: 

"Se o Governo aceitar a emenda do nobre deputado, en-
tão de certo voto por ela, porque é esse o meu pensamento, 
mas se o Governo a não aceitar, então voto contra, e voto 
contra, porque, em matéria tão grave, não desejo por maneira 
nenhuma embaraçar o Governo. Em nenhuma circunstância 
desejo embaraçar o Governo." 

Discorda do deputado da Paraíba que propunha aumentar os im-
postos 

"como que para obrigar o Governo a obrar com mais ener-
gia a respeito de algumas potências estranhas." 

Acha que o assunto deve ser deixado ao critério do Governo para 
não criar-lhe maiores embaraços. Concorda com o ministro quando disse 

"que a Câmara devia ocupar-se de decretar meios que nive-
lassem a nossa receita com a nossa despesa", 
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e deu razão: 

"para evitar a imoralidade." 

Entende com efeito que o 

"ministro deve ficar habilitado com todos os meios possíveis 
para dar a lei aos capitalistas, e não os capitalistas ao mi-
nistro". Quando a praça confia em um ministro é porque 
este lhe faz favores, quando o guerreia é porque sustenta 
mais os interesses do Tesouro do que dos capitalista&. 

Elogia o ministro da Fazenda da administração passada, quan<lo 
trabalhou para obter na Inglaterra um crédito de 10 mil contos, quan-
do se publicavam 

"as notícias as mais aterradoras a respeito do nosso estado 
social." 

Sugere que o aproveitamento dos empregados em disponibilidade 
reduzirá muito a despesa, que em geral é aumentada pela nomeação de 
novos empregados por afilhadagem e patronato, e pela concessão de apo-
sentadorias. Falando de empregados, interpela o ministro pela demissão 
do ex-guarda-mor da alfândega, homem probo, de cuja demissão o mi-
nistro se recusara a dar esclarecimentos. A demissão de um funcionário 
não pade ser objeto de um voto de censura ao Governo, concorda, mas se 

"o Governo a teve plausível, legítima e boa, o ministério 
deve dar graças, quan1do, interpelado para dar dela as devidas 
explicações, e recusando-se a estas explicações, dá lugar a que 
se tirem conseq üênci<,ls contrárias. " 

Cita a respeito o exemplo de Pasquier, ministro de Luís XVIII, 
insistindo com o taquígrafo que o anote. Disserta longamente sobre a 
necessidade de serem dados pelo Governo os esclarecimentos pedidos 
pela Câmara. Estranha a atitude da administração atual que 

"segue um sistema diverso daquele que seguem as nações ci-
vilizadas, isto é, que :mtes quer a discussão de seus atos pela 
imprensa do que na Câmara, onde os ministros se recusam 
sempre a toda e qualquer discussão." 

A esse respeito, faz longa digressão a propósito de uma afirmação 
do nobre deputado por São Paulo, sobre a dissolução prévia da próxima 
Câmara, que não foi contestada pelo ministro da Marinha, mas foi lon· 
gamente explorada pela imprem~a. Lê a seguir vários trechos políticos 
franceses. La Bourdonnay e Courvoisier, para mostrar que 

570 



"na tribuna de uma nação civilizada se emitiram proposições 
semelhantes à que emitiu o nobre deputado de São Paulo, e 
que ninguém teve a malícia de achar nessas proposições 
ameaças feitas à Coroa. " 

Volta depois ao orçamento, defendendo a isenção de direitos da 
barca de vapor pertencente à Companhia do Rio Doce. Gostaria ainda 
de falar sobre os direitos dos couros que se cobram da Província de 
São Pedro, e de pedir informações sobre a guerra naquela província: 
não o faz porém 

"porque não quero ser de maneira nenhuma arguido de de-
morar as discussões. " 

Refere-se a seguir a fontes possíveis de receita: a taxa dos correios 
poderia ser uma boa fonte, se os serviços funcionassem bem. As matrí-
culas dos cursos jurídicos e academias de Medicina podiam ser quadru-
plicadas, ou quintuplicadas para evitar o número de pessoas formadas 
superior às necessidades do país: 

"Não é opinião minha, é de grandes homens, que ne-
nhum país está tão sujeito a desordens como aquele, onde 
superabunda número de capacidades maior do que aquelas 
que o país pode sustentar." 

Dever-se-ia deixar às províncias as sisas de bens de raiz, para poder 
assim reduzir as consignações às províncias. Votaria por qualquer lei 
que reformasse a administração diamantina, de vez que o ministro afirma 
que a renda diamantina nada produz. 

Outra fonte de receita seria a venda de próprios nacionais 
sem utilização, com a condição que essa venda não "vá enri-
quecer a particulares (apoiados). O comércio do pau-brasil 
seria outra fonte de renda, que é perdida pelo enorme con-
trabando. "O salário dos africanos livres [ ... ]" 

28 de agosto de 1841, t. II, p. 824-833. 
N.&C. 

Talvez o Pe. Marinho ainda continuasse com sua interminável inter-
venção, mas "o Sr. ministro retira-se por incomodado", e a hora estava 
dada. Quem levantara a questão que deu origem à intervenção do Pe. 
Marinho, e que ele achava "muito melindrosa", fora o deputado por 
São Paulo, Carlos Carneiro de Campos, com sua emenda: "O Governo 
fica autorizado a organizar as tarifas para cobrança dos direitos de im-
portação, sendo o mínimo destes de 2 por cento e o máximo de 50 por 
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cento, bem como a pô-las em execução na cobrança de tais direitos desde 
o tempo em que tem de findar o tratado com a Inglaterra. Estas tarifas 
servirão provisoriamente, e serão sujeitas à aprovação d'a Assembléia na 
sua primeira reunião depois de organizadas". Discute-se o orçamento 
do Ministério <la Fazenda, com a presença do ministro Miguel Calmon 
du Pin e Almeida, então visconde, depois, marquês de Abrantes. A ques-
tão cl'o pau-brasil fora levantada pelo deputado da Paraíba, Joaquim 
Manuel Carneiro da Cunha, que na sessão de 31 de agosto apresenta a 
respeito: "O corte do pau-brasil scr;í frito pelos proprictúrios dos ter-
renos que o produzem, ou por aquelas pessoas por eles legalmente auto-
rizadas, recebendo da Fazenda Pública 8.)000 pelo quintal, e sendo con-
denado em 1:000$ de multa, no caso de contravenção". As "sisas" cor-
respondem ao que se chama hoje "imposto de transmissão". 

As eleições para a legislatura 42-45 haviam sido feitas em 1840, sob 
o Ministério chamado "da Maioridade"', sob a liderença dos Andradas. 
Caracterizaram-se pela pressão e violência. A imprensa denunciara casos 
escandalosos. Como se vê, esperava-se desde então que o Imperador 
usasse do direito de dissolução da Câmara. De fato usou-o, por decreto 
de l.º de maio de 1842, antes que ela se instalasse, convocando novas 
eleições imediatamente. O ato provocou a rebelião em Minas e São 
Paulo, abafada por Caxias. 

41/39 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Critica a ação do Governo quando demitiu oficiais da Guarda Na-
cional, antes do período de quatro anos previsto pela lei: 

"Pela inteligência que o Governo deu a este artigo, a 
Guarda Nacional ficou desnaturada, ficou reduzida a mero 
instrumento de eleiç()es. 

"É um absurdo o que está acontecendo: um oficial é no-
meado, faz despesas com fardamento, paga até uma patente, 
e no outro dia é demitido e nomeado outro. 

"Se se quer que o Governo tenha o direito de nomear os 
oficiais da Guarda Nacional, então reduzam-se os oficiais aos 
antigos oficiais de milícias, garantam-se as suas patentes, por-
que assim fica uma força nacional, e não uma força sujeita 
aos caprichos das diversas administrações." 

6 de setembro de 1841, t. III, p. 87. 
N.&C. 

A Guarda Nacional, a princípio eletiva, foi reformada diversas vezes, 
sendo estas as mais importantes:: pela lei ele Eusébio de Queirós de 19 
de outubro de 1850, ela passa a ser subordinada ao poder central; pela 
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lei de 15 de julho de 1851, do mesmo autor, é criado o Comando Su-
perior da Guarda Nacional e se reorganiza o serviço ativo e o de reserva; 
por deo-eto de 1874, ela passa a ser convocada unicamente cm caso <lc 
luta externa. 

Quanto à sua redução a "mero instrumento de eleições'', cabe lem-
brar que a Guarda Nacional fora criada mais por motivos de política 
interna que externa. Tomou assim cunho essencialmente político, que 
no futuro surpreenderia pelos abusos que os políticos fizeram dela cm 
suas manobras eleitorais. Para comprovar o interesse político-partidário 
que marcou sua criação, basta dizer que os postos de comando da Guar-
da eram ocupados pelo chefes locais de prestígio, que se utilizavam deste 
privilégio para subjugar seus adversários políticos. Além disto, "sua 
subordinação às Câmaras Municipais, aos juízes de paz, às listas eleito-
rais, denunciam características nítidas de classe, uma vez que tais ele-
mentos eram representantes diretos dos senhores de terras" (H.I). Por 
outro lado, sua subordinação ao ministro da .Justiça, ao invés <lo da 
Guerra, é aspecto bastante sintomático do que foi dito acima. 

Estava em discussão o art. 1.0 de um projeto-de-lei que permitia ao 
Governo destacar "5.000 homens das Guardas Nacionais de todo o Impé-
rio enquanto não for concluída a pacificação da Província do Rio Gran-
de do Sul, a fim de suprir a falta cfe força de linha nos lugares onde for 
precisa". O art. 3.0 dizia: "Os guardas nacionais que recusarem fazer o 
serviço de destacamento, sendo para isso devidamente designados, serão 
obrigados a servir pelo tempo de dois anos nos corpos de l.ª linha." 

41/40 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Não está convencido das razões levantadas em favor da resolução 
vinda do Senado que transfere para o Governo a nomeação dos vice-
prcsidentes das províncias, nomeação que competia às Assembléias pro-
vinciais: 

[ ... ] "É incontestável que, se algumas Assembléias pro-
vinciais têm feito nomeações menos boas, o que cu ignoro, 
o Governo nem sempre tem sido feliz em todas as suas no-
meações. Admira que o mesmo nobre deputado que nesta 
sessão tanto tem clamado contra um presidente de província 
que foi nomeado pelo Governo, entenda hoje que todas as 
nomeações do Governo devem ser ótimas, e que todas as das 
Assembléias provinciais devem ser péssimas." 

Confrontando as opiniões expendidas por alguns deputados com a 
realidade da sua Província de Minas, chega à conclusão cfe que 

(líol) NF.LSON WERNECK SODRÉ: História Militar do Brasil, R!o, Civilização 
Brasileira, 1968. 
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a dedução lógica que se deve tirar é que não é possível uma 
legislação uniforme para todas as províncias do Império. Mais 
importante porém que a reforma da legislação é a reforma dos 
costumes: "a necessidade de que estou persuadido que sofre 
o país é a reforma dos homens, a reforma dos costumes; não 
me persuado que com a reforma da nossa legislação se possa 
obstar aos inconvenientes que o nobre deputado aponta, por-
que, eu perguntarei ao nobre deputado: qual é a razão das 
más escolhas feitas pelas Assembléias provinciais? É sem dú-
vida porque elas não cumprem o seu dever; logo, subsiste 
a minha proposição - que a necessidade que temos é de re-
formar os homens, os costumes, e não a legislação." 

Faz um breve histórico da nomeação dos vice-presidentes que eram 
antes os conselheiros mais velhos dos Conselhos Gerais. Várias mudan-
ças foram introduzidas, mas 

"ficou às províncias o direito de nomear os seus vice-presi-
dentes, e esta mesma nomeação sujeita à inspeção do Gover-
no por tal forma, que poderá, quando quiser, classificar no 
último lugar o primeiro proposto". Considero que esse sis-
tema foi um fator de paz e tranqüilidade nas províncias. A 
inspeção por parte do Governo já constitui um corretivo para 
eventuais abusos. De mais a mais, " [ ... ) se os argumentos 
fundados em abusos que se praticam na execução das leis, 
no exercício de certos direitos ou deveres, devem prevalecer, 
então há muito que nós devêramos ter tirado ao Governo 
uma grande parte de suas atribuições" [... ] "Se a Constitui-
ção diz que nenhuma lei se fará sem utilidade pública, daí 
se deduz o princípio que nenhuma lei seja revogada senão 
por utilidade púqlica." 

Concorda com a idéia qo nobre deputado (Carneiro Leão) , 

"que quer seja o Governo aquele que nomeie os vice-presi-
dentes porque o Governo é que é obrigado a manter a tran-
qüilidade pública, é o Governo que deve ser censurado no 
caso de uma má nomeação. Sr. presidente, não posso deixar 
de alegrar-me vendo quanto o nobre deputado deseja que o 
Governo esteja sempre debaixo do peso das censuras; é este 
sem dúvida um princípio conservador, princípio que, apesar 
de ter sido solenemente negado nesta Casa, todavia eu segui-
rei constantemen~e enquanto tiver a honra de ser represen-
tante do povo." 
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Mas não vê aí razão suficiente para que se privem as províncias 
dessa sua prerrogativa, tanto mais quanto, como obserYou o nobre dep11-
1ado por São Paulo (Andrada Marltado) não é llc supor que 

"o Governo na Corte estaria sempre habilitado para nomear 
nas províncias aqueles homens que mais convenientemente de-
vam ser vice-presidentes delas." 

Em resposta a um aparte, refere-se à situação na Província do Rio 
de Janeiro, e termina repisando os argumentos sobre a inutilidade da 
reforma. Não vê nenhuma anomalia no fato de serem os presidentes 
nomeados pelo Governo e os vice-pesidentes pelas Assembléias pro-
vinciais. 

6 de setembro de 1841, t. III, p. 89-92. 
N.&C. 

Nas idéias defendidas nessa intervenção pelo Pe. Marinho já apa-
recem algumas manifestações do pensamento federalista mais atento às 
diversidades provinciais e mais sensível às prerrogativas das províncias. 
A resolução, vinda do Senado, é aprovada na sessão do dia 9 (Anais, 
III, 102). 

11 /41 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Apóia a resolução propondo uma loteria para concluir as obras da 
Igreja de Nossa Senhora d'Ajuda, da Ilha do Governador. Votará tam-
bém pela proposta de l'erreira Pena, concedendo loterias para o hospi-
tal <la caridade da cidade da Campanha, e outra 

"à Congregação da Missão em benefício dos cokgios de im-
trução pública que tem estabelecido na mesma província, para 
serem ambas extraídas na Corte." 

Propõe outra loteria em favor da Igreja de Itabira de Mato Dentro. 
Rebate os argumentos <lo deputado pelo Rio de Janeiro, segundo o qual 
as loterias extraídas na Corte não deviam beneficiar obras de outras 
províncias: 

"O nobre deputado entende que os bilhetes das lote-
rias que correm na Corte são somente comprados pelos habi-
tantes do Rio de Janeiro, entretanto, é um engano manifesto, 
porque em todas as províncias há compradores. Em Minas 
sei que os negociantes têm constantemente encomendas de 
bilhetes de loteria, e de todas as que correm na Corte vai 
uma porção considerável para a minha província. Não é, 
portanto, tributo que recaia exclusivamente sobre os habitan-
tes da Corte, nem da Província do Rio de Janeiro." 
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Defende enfim a obra educativa desenvolvida com sacrifício pelos 
padres da Congregação da Missão: 

"Este estabelecimento não é ela província, nem parti-
cular, é o primeiro naquele gênero que se estabeleceu no 
Brasil à custa de sacrifícios inauditos. Os padres que se 
ocupam na direção daquele colégio puderam sustentar a des-
pesa por algum tempo, mas a afluência foi mui grande, os 
réditos do estabelecimento eram nenhuns, os alunos pagavam 
uma insignificância porque montava apenas a 5$; desta for-
ma subsistiu o estabelecimento, creio que por 8 ou 10 anos, 
e dele saíram muitos moços, que estão servindo no país em 
diversos ramos da administração pública. Ora, por estar este 
estabelecimento sumamente endividado pede este auxílio, para 
poder continuar a prestar-se it instrução, como se tem pres-
tado até agora. Todos o procuram, daqui do Rio de Janeiro 
foi um número considerável de moços, e assim de todas as 
províncias. Aprovando a loteria a favor deste estabelecimen. 
to, a Câmara fará um grande serviço à instrução pública, não 
da minha província mas do país; e até de alguma sorte isto 
será quase um ato de justiça para com aqueles homens que 
têm sacrificado seus dias e tudo quanto podem obter a favor 
deste estabelecim(j!nto, e se acham atualmente endividados e 
em circunstâncias, de não poderem continuar se não forem 
auxiliados." 

15 de setembro de 1841, t. III, p. 206-207. 
N.&:C. 

As loterias eram concedidas pelo Governo para fins determinados, 
em geral de utilidade pública. O colégio dos padres Lazaristas, da Con-
gregação da Missão, em Minas Gerais, era dos mais célebres centros de 
estudo do Brasil (1&2) • 

41/42 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Chama a atenção para uma emenda que enviara ~1 Mesa sobre a 
alforria dos escravos das fazendas nacionais, onde vê, além de um ato 
de humanidade, uma fonte de renda para o Estado: 

(162) JOSll FERREIRA CARRATO: As Minas Gcrllis e os primórdios do Cara~a. 
São Paulo, CEN, ID63 (Brasiliana, vo.t. 317) e Igreja, iluminismo e escolas mineiras 
coloniais. São Paulo, CEN, ID68 (Bra~füana, vol. 331) e O Caraça f;ortuguês (Con-
tribuição para a história elo Coll>gio do Caraça), São Paulo, 1!}70. 2 vo!s. mimeo-
grafado. (Tese de docência-livre). 
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"Algumas pessoas julgam excessiva a quantia de 800$ pela 
alforria de um escravo, mas é porque ignoram que existem 
escravos nas fazendas do Piauí que possuem muito mais <lc 
quatro contos: são escravos que possuem escravos, que possuem 
fazendas; que não se embaraçam dar l :200S pela sua libcr. 
dade. Alguns deles têm requeriúo, mas o Governo não se 
tem julgado habilitado para lhes conceder alforria. O orador 
supõe que a Câmara, dando esta autorização ao Governo, 
faz um serviço à humanidade, ao mesmo tempo que aumenta 
a renda do Estado. " 

Lembra ao ministro outra fonte de renda: 

" [ ... ] A venda dos encapelados caídos cm com isso que 
hoje se acham ocupados por pessoas que não deveriam ocupá· 
los. Estando o Governo autorizado para isto, o orador só se 
limita a lembrar ao Sr. ministro que, dando providências 
enérgicas a este respeito, obterá dessas rendas um proúuto não 
mesquinho." 

16 de setembro de 1841, t. UI, p. 216. 

N.&C. 

Estava em 3.ª discussão o orçamento da receita. O Pc. Silveira di-
rige-se ao ministro da Fazenda Miguel Calmou Du Pin e Almeida, prc· 
sente à discussão. A emenda do Pe. Silveira dizia: "O Governo fica 
autorizado a mandar passar cartas de liberdade aos escravos das fazen-
das nacionais do Império que as requererem, oferecemlo o seu valor cm 
dinheiro, que não poderá ser estimado cm menos de 800$ para os ho· 
mens, e 700$ para as mulheres." 

As fazendas nacionais do Piauí eram ainda restos das propriedades 
das missões jesuíticas, confiscadas pelo marquês de Pombal. Algumai; 
ainda pertencem ao Governo. Eram o legado do grande sertanista Do-
mingos Afonso Sertão. A administração delas constitui sempre um pc. 
sadelo para o Estado. 

Encapelados são bens vinculados que, por determinação de uma 
escritura ou testamento, são administrados pelo primogênito que não os 
pode vender. Após a obrigação de fazer rezar certo número de missas 
ou ofícios (cajJela), o administrador tem o direito de se apropriar do 
saldo. Há certa confusão entre morgados e capelas. Se o fim principal 
do instituidor foram os sufrágios, diz-se capela; se foi conservar o nome, 
morgado. Se não há sucessor legítimo os bens encapelados ou morgado 
caem em comisso. 

Na sessão de 18 de setembro retira sua emenda ante as considerações 
feitas pelo ministro (Anais, III, 243). 
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JOSÉ ANTONIO MARINHO41/43 

Longe de se opor com seu aparte às idéias ão nobre deputado, ale-
gra-se vendo que hoje ele defende exatamente as idéias que o orador 
sustentara, em defesa do Ministério passado. A única diferença é que, 
antes 

"eu lhe <lava o meu voto; hoje sou adversário do Ministério 
e dou-lhe o meu voto, porque já declarei nesta Casa que 
daria ao Governo todos os meios de que precisava para aca-
bar a rebelião do Rio Grande do Sul." 

Esclarece então o sentido <le seu aparte "para combater a praça". 
Por ele quisera significar o negociar do Governo com a praça em con-
dições vantajosas para o Tesouro Público. Não queria significar que 
assim se comprometessem os interesses particulares, 

"porque o interesse público é a soma dos interesses p<trti-
culares". Entretanto, o atual ministro não teve a prudência 
do ministro do Gabinete de 211 de julho, o qual, em circuns-
tâncias idênticas às atuais, soube calar sua opinião a respei-
to da mesma autorização que lhe era dada pela Câmara, a 
respeito da cmissãq de notas. Ao conmírio, o atual minis-
tro declarou que só faria uso <la autorização cm caso ex-
tremo: "Ora, à vista desta declaração é evidente que todos 
aqueles que tiverem de negociar com o nobre ministro, hão 
de necessariamente fazer o que os seus interesses lhes aconse. 
lhem para não corr+prarem as apólices do Governo senão por 
um preço muito baixo, quando, se o nobre ministro não ti-
vesse cometido a imprudência de fazer esta declaração, po-
deria usar deste meio para negociar mais vantajosamente com 
a praça." 

Dada a autorização pela Câmara, está 

"persuadido que o nobre ministro d'a Fazenda não pode con-
tinuar no Ministério se a Câmara der esta autorização. Ou 
não compreendo o que seja sistema constitucional." 

Conclui com urna declarnção solene: 

"Desejo que o país saiba que a opinião que tive no ano 
passado, o voto que dei ao Ministério, de quem era aliado, é 
a opinião que tenho este ano, é o voto que dou ao Ministério 
atual de quem so4, e serei constantemente, forte e veemente 
adversário, e que votando por todos os artigos da .proposta 
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do Governo com as alterações feitas pela Comissão, satisfaço 
à minha consciência. Diga de mim o que quiser a imprensa 
assalariada e paga pelo Governo, estando eu bem com a mi-
nha consciência, é-me indiferente tudo quanto a imprensa 
possa dizer a meu respeito." 

16 de setembro de 1841, t. III, p. 219-220. 

N.&C. 

O nobre deputado a que se refere era Carneiro Leão que combatera 
o Gabinete anterior e apoiava o atual e que interpretara mal o aparte 
do Pe. Marinho. A intervenção de Carneiro Leão viera a propósito da 
emenda sugerida pelo deputado por São Paulo, Carlos Carneiro de Cam-
pos: "Quando todos os meios não bastarem para preencher o déficit, ele 
o será, ou pela emissão dos bilhetes do Tesouro, como antecipação da 
renda até à soma dos 2.000:000$ com prazo que não exceda a seis meses, 
ou pela venda de apólices dentro ou fora do Império, ou pela emissão 
de notas, como mais vantajoso for aos interesses do Estado. Esta última 
disposição é aplicada ao restante do crédito concedido pela resolução 
de 18 cfc setembro de 1840; não podendo porém o total da emissão em 
ambos os casos exceder à soma ele notas até hoje queimadas". Era desta 
autorização que o ministro da Fazenda dissera que não faria uso, a não 
ser em caso extremo. 

41/41 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Propõe-se autorizar o Governo para emitir notas. l'.:sta 
idéia tem sido combatida, e julgo-me obrigado a sustentá-Ia; 
não porque queira forçar o Sr. ministro a fazer uso desta 
autorização, não lhe imponho esta faculdade como obrigação, 
mas porque é minha opinião que o Sr. ministro fique plena-
mente autorizado para poder consultar os interesses do pais". 
A Câmara tem o direito de marcar ao Governo os meios de 
preencher o déficit, e não apenas definir o quantum de cré-
dito a ser aberto ao Governo. Sempre fui infenso a progra-
mas, especialmente quando, em nome deles, um ministro 
afirma que "se não lhe der tal coisa, se demite". No caso, o 
ministro, porém, não fez mais que emitir sua opinião con-
trária, em princípio, à emissão, bem ·como a tudo que agrave 
a sorte do povo. 

Sempre esteve convencido de que era possível equilibrar a receita e 
a despesa através de uma administração austera. Mas o que é obrigado 
agora a constatar é: 
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"A maior facilidade tem havido da nossa parte em au· 
mentar a despesa pública, criação de empregos, aumento de 

· ordenados, pensões a quem muitas vezes não precisa delas, 
e por serviços ordinários, eis o que temos feito; e a par disto 
temos diminuído a receita". A situação chegou assim a um 
ponto no qual "o país não terá para pagar (nem sequer) o 
,juro de sua divida." 

Pondera então as duas alternativas para enfrentar o problema: 

A emissão de papel.moeda e a emissão de apólices. Quan· 
to à emissão de notas, a verdade é que ela tem sempre sido 
utilizada, apesar dos protestos em contrário, só que foi feita 
"de modo, menos leal, menos franco: porque eu entendo 
que é emitir notas deixar de queimar ou de resgatar aquelas 
que a lei manda, deixando-as no mercado: ora, como se tem 
emitido notas que haviam sido recolhidas para a queima, di-
go que se tem feito emissão de notas". É certo que foi feita 
ao público a promessa de não se emitirem notas e de se 
autorizar ao Governo a recolher notas num prazo improrro. 
gável: "Nunca usarei da palavra improrrogável, porque o le· 
gislador se com uma penada faz o improrrogável, com outra 
o destrói. Portanto, quaisquer que fossem as esperanças que 
da discussão resultassem para o público, elas não podem 
impor ao legislador peias para tomar aquelas medidas que 
forem reclamadas pelas necessidades públicas". A emissão de 
notas não tem os inconvenientes que lhe são atribuídos desde 
que "as notas tivessem um fundo ele resgate, fundo que não 
pudesse ser aplicado a outro fim". 

Cita em abono de sua tese a experiência de Pernambuco onde 

"resultava no mercado abundância de moeda forte, e o câm· 
bio de Pernambuco sobre Londres era sempre a favor da 
província." 

Comparando os efeitos de depreciação do papel-moeda e das apó-
lices, julga que 

"as fortunas públicas não são tão abaladas com a emissão 
de notas como seriam com a emissão de apólices as fortunas 
de inumeráveis possuidores dos fundos públicos, daqueles que 
comprando apólices e setenta e tantos, vêm-se na necessidade 
de vendê-las com a perda de quarenta ou mais por cento. 
Senhores, não é novo em Londres sair um negociante da 
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praça carregado de pistolas por ter perdido no jogo dos fun-
dos [ ... ]" 

Nega que os efeitos nocivos da em1ssao de notas tenham sido ate-
nuaelos devido ao fato ele terem os estrangeiros retirado os seus fundos: 

"A razão por que os estrangeiros retiraram os seus fun-
dos foi a crise da Europa, a crise da Inglaterra que abalou 
muitas casas, e então tiveram necessidade de retirar os seus 
fundos para ocorrerem às suas necessidades internas." 

Além do mais, a emissão de nota·s tem outra vantagem sobre a emis-
são de apólices: 

"É que o sacrifício do país não é aumentado pela neces-
sidade de pagar um juro". A menos que queiramos fazer 
papel de falidos e caminhar para a bancarrota. Dizem que 
"estremece o mercado com a idéia da emissão de notas". 
Na verdade, os que estremecem são os que olham apenas para 
,seus interesses e não para· os interesses gerais, são "al1uelcs 
que têm um interesse muito direto em que o Governo emita 
antes apólices elo que notas, porque assim mais facilmente 
especulam com os fundos públicos: aqueles que não querem 
correr o risco com a navegação na índia, que não querem 
correr o risco com especulações ele companhias do Rio Doce 
e de estradas de ferro, ou com exportação e importação de 
gêneros, quererão antes emprestar ao Tesouro Público 60 
para receber o juro de 100, para receber o juro de valor no-
minal". Ninguém diz que a emissão de notas seja um bem. 
Trata-se de saber apenas qual é o menor mal. Se é difícil 
obter empréstimo interno pela emissão de apólices, também 
é difícil obter empréstimo externo: "os capitalistas ingleses, 
que decidem da sorte da Europa, que são os árbitros da paz 
ou da guerra da Europa, achando ali governos que se apre-
sentam para pedir emprestado, não terão grande interesse cm 
se voltarem para uma operação na América. Verdade é que 
o Brasil figura nos mercados europeus muito vantajosamente, 
mas no entanto não deixará de correr algum perigo quando 
esses capitalistas vêem que todos os anos pedimos empresta-
do, que não se trata dos meios ele pagar aos credores. Tem-se 
dito que a dívida pública é uma prosperidade para o estado, 
é uma vantagem, mas a Inglaterra vê-se ho.je em luta com o 
déficit de cinco milhões de libras esterlinas e procura um 
meio de aproximar a sua receita à despesa; entendeu que o 
meio de o fazer era aumentar o consumo dos gêneros co-
loniais." 
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Refere-se à política econômica adotada pela Inglaterra, para con-
cluir que 

"o Governo deve estar habilitado para consultar os interesses 
do país, não para guerrear, para hostilizar a praça, mas para 
não sacrificar os interesses do Estado à estratégia dos inte-
resses privados". Talvez seja necessário aumentar os impos-
tos sobre a importação de bens, mesmo se isto é "concorrer 
para o sistema proibitivo que na Inglaterra se faz de certos 
gêneros coloniais". O problema não é fácil, "mas a questão 
é se nós queremos nos emancipar da dependência em que es-
tamos do estrangeiro, se o sacrifício feito agora para esta 
emancipação valia a pena que se estabelecesse esta imposi-
ção". [ ... ] "Se nós por este aumento de imposição melho-
rarmos o nosso estado financeiro, conseguimos emancipar-nos 
da influência estrangeira, vale a pena fazer-se este sacrifício." 

Concorda com o ministro que a emissão de notas é uma medida ex-
trema, porém com ela o Governo pode atender melhor aos interesses 
gerais do país. A proposta feita pelo deputado de Minas para que o 
Governo suspenda a amortização da dívida é escusada e desnecessária: 

"Os credores nãp têm interesse cm que se amortize a dí-
vida, contanto que eles contem com o pagamento dos juros." 

17 de setembro de 1811, t. III, p. 233-236. 

N.&C. 

O Pe. Venâncio volta a insistir em teses que já defendera antes. 
Aproveita para dar uma alfinetada no Pe. Marinho quando diz "[... ] 
não para guerrear a praça" [... ] A proposta de suspensão <la amortização 
da dívida viera de Carneiro Leão. 

O decreto n.0 231, de 13 de novembro de 1811 aprovou a resolução 
da Assembléia que mandava pagar diversas dívidas do Governo, autori-
zando para esse fim a emissão de bilhetes do Tesouro como antecipação 
da receita até 2.000:000$ rs. com prazos que não excedam a seis meses; 
ou apólices, ou notas, "como mais vantajoso para os interesses do 
Estado." 

Este era o sistema habitual de liquidação dos déficits: os emprésti-
mos externos e internos ou o papel-moeda inconversível. Assim fomos 
mantendo uma inflação permanente e, às vezes, suportável (163). 

{L63) AGENOR DE ROURE: "História cco11um1ca e financeira". Dicionário his· 
tórico e geográfico do Brasil. Rio de Janeiro, Instit.uto Hfotórico, vol. I, p. 1096. 
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JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Dada a urgência da votação ela lei do crédito, calou-se a respeito 
dos artigos do orçamento, apesar de ter sobre alguns os seus escrúpulos. 
É assim com surpresa que vê partir ela maioria a iniciativa de novos ar-
tigos aditivos ao orçamento, embaraçando a \'otação da• lei do crédito. 
Protestando não querer prolongar a discussão, observa que alguns dos 
artigos aditivos são de tal importância que não lhe é possível calar-se. 
Declara-se logo de início contra todos os artigos que envolvem aumen-
to cfe impostos, por estar c01wencido de que os existentes são suficientes 
para enfrentar as despesas. Passa elepois a referir-se à proposta do depu· 
taclo da Paraíba sobre as corporações de mão-morta, obrigando-as a que 
empreguem uma parte de seu patrimônio em apólices da dívida pública. 
Contesta ao Corpo Legislativo a autoridade para impor a qualquer pro-
prietário, inclusive, pois, às corporações, um determinado uso de seu 
patrimônio. Seria contra o direito de propriedade garantido a todos  
pela Constituição, salvo o caso de patrimônios caídos cm comisso, tor- 
nando-se então propriedade pública. A proposta manda q uc as corpo- 
rações de mão-morta vendam a quarta parte de seus bens de raiz, para a  
empregar em apólices, mas não define as condições em que eleva ser feita  
a transação. Ora,  

"não estabelecendo estas condições, não tomando acertadas 
medidas para as levar a efeito, sucederia como quase sempre 
acontece, estas medidas reverteriam em benefício ele um ou 
outro particular." 

Opõe-se à criação de novos impostos, não por temer a impopulari-
dade, mas porque julga que a existência do déficit não justifica esses 
impostos. O déficit é devido a circunstância de despesas extraordinárias 
com a guerra, que devem acabar logo, ou a defeitos de arrecadação e 

"muito especialmente aos escândalos que se fazem", e que 
devem ser extirpados. 

Referindo-se a seguir a alguns artigos aditivos, cfe vez que 

"não é possível considerar todo esse calhamaço de emendas 
(mostra-as)", 

parte do prinop10 que uma sentença judiciária favorável a um reda-
mante não obriga necessariamente a Câmara a aprovar os fundos para 
indenizá-lo. Cita aliás precedentes na própria Câmara, porque 

"em questões desta natureza e desta ordem, eu considero a 
Câmara dos Deputados e o Corpo Legislativo como um 
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grande júri que tem ele as reconhecer e julgá-las em última 
instância". Se a Cftmara votasse a favor de todas as indeni-
zações reclamadas pelas vítimas das comoções intestinas, "to-
das as rendas públicas não seriam suficientes para os paga-
mentos a fazer. " 

Dando-se ao trabalho de examinar alguns casos, denuncia o escânda· 
lo da reclamação cfe Inácio Rigaud que exige, na base dos cálculos 
mais arbitrários, indenização pelo lucro cessante de seu alambique, o 
qual teria produzido tantas pipas de aguardente se pudesse ter restilado 
tantos carros de cana. São indenizações que montam a 80 contos e que 
não têm por si nem mesmo uma sentença judicial, mas apenas uma jus-
tificação baseada, em documentos de duvidosa credibilidade. Quando pe-
diu um aumento de côngrua que orçava cm 1:600$000, ouviu muitos 
clamores em defesa da economia. Concita os cleputados que então cla-
maram, que façam ouvir agorai o seu protesto. Passa depois a tratar da 
indenização de Guilherme Young. Reestudando minuciosamente os 
autos, chegou à convicção ele que a nação não está obrigada a nenhuma 
indenização. Toda a responsabilidade recai sobre o ministro da Guerra 
de então, que era também o Sr. José Clemente Pereira. Assim: 

"Ou Young deve demandar ao ministro da Guerra de 
1829 e haver dele seus prejuízos e danos ou que, se o Corpo 
Legislativo decretar 'O pagamento ele Guilherme Young, deve 
imediatamente decretar que sejam seqüestrados todos os teres 
e haveres do Sr. José Clemente Pereira para indenização da-
quilo que há de sair dos cofres plihlicos" (j;ausa). 

Ante os risos compass1ivos ele alguns presentes, inclusive do próprio 
Clemente Pereira, funda sua tese em dois argumentos. O primeiro, é 

"porque não pode ter forçt o contrato que ele fez". O con-
trato foi feito entre o ministro da Guerra e o Sr. Young para 
a importação d'e armas da Inglaterra. Ora, em toclo regime 
constitucional o ministro não é habilitado a contratar de sor-
te que do contrato advenha orbrigação ao país. A garantia 
de pagamento pelas rendas püblicas só pode ser dada pela 
Câma•ra. Trata-se portanto ele um contrato condicional, ou 
seja, dependendo de uma condição, no caso, da aprovação da 
Câmara. Isto mesmo o reconheceu o próprio ministro da 
Guerra, como consta do texto do contrato. Os armamentos 
foram recolhidos "em depósito"' nos arsenais, sem que até 
hoje se cumprisse outra. condição de todo contrato que "so· 
mente se torna perfeito quando a parte a quem o objeto fora 
encomendado o apresenta, e a parte por quem fora encomen-
dado o objeto o aceita, satisfaz-se com ele, mostrando a parte 
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a quern fora encomendado que satisfe;t, as condições e.lo con· 
trato". E o Sr. Young tanto sabia disso que se permitiu 
vender ao marechal Francisco de Paula Vasconcelos, "80 es-
padas próprias para a arma de artilharia pelo preço de 'lSOOO 
cada uma". Como poderia ter vendido se supunha o material 
aceito pelo Governo? Não só, mas reexportou o resto do ar-
mamento. Teve prejuízos e agora vem reclamar indenização 
do Governo. E se Young "dispondo, deste armamento, em 
vez de ter perdas, tivesse lucros, a quem pertenceriam esses 
lucros? Viria ele entregá-los ao Tesouro, e dizer: aqui está o 
excesso do armamento? O segundo argumento cm defesa <la 
sua tese é que o Poder Judiciário não era competente para 
decidir a questão. 

Desenvolve a idéia da hannonia e imlcpemlência dos poderes, para 
demonstrar que só à Câmara cabe designar fundos para indeni;t,ações. 
Uma vez que o juízo arbitral encarregado pela Câmara não se desem-
penhou a contento da sua missão, julga que novo juízo arbitral deve 
ser nomeado. Apóia-se na opinião do ilustre conselheiro :Maia, pro-
curador da Fazenda Nacional, que impugnou as sentenças ele 1.ª e z.;i 
instância. Denuncia o absurdo da sentença final: 

Obrigar o país a pagar 900 contos "sern que uma arma 
fosse empregada pela nação; 900 contos, senhores, sem que 
uma espingarda, uma baioneta fosse recolhida; 900 contos, 
Brasil, sem que um capote cobrisse um só dos teus solda. 
dos!!!" A verdade é que a Câmara sofre pressão dos minis-
tros interessados cm aplainar as relações com S. M. britânica, 
que tanto vem humilhando o Brasil com suas exigências, a 
ponto de que "não pode sair um barco das nossas águas sem 
que passe primeiro pela vista dos ingleses, sem que alcance o 
placet do almirante inglês!" 

Conclui enfim: 

"Não, senhores, ainda mesmo que tantas dúvidas não 
houvesse a respeito deste pagamento, nós não o devêramos 
fazer agora, só porque é exigido pelo governo britânico, só 
porque o Ministério quer que se faça em detrimento da hon· 
ra e da dignidade nacional." 

20 de setembro de 1841, t. III, p. 260-271. 
N.&C. 

A proposição sobre as corporações de mão-morta fora feita por Ma· 
ciel Monteiro, que aliás não era deputado pela Paraíba, mas por Per-
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nambuco (Anais, III, 251). Durante sua longa intervenção, o Pe. Ma-
rinho é interrompido pelo presidente, Pe. Venâncio, advertindo-o de que 
estava fora da ordem: não se tratava mais da dívida, mas da decretação 
dos fundos para pagá-Ia. O Pe. Marinho insiste na defesa da tese da 
inexistência da dívida e apela para o plenário que o autoriza a conti-
nuar. A referência às relações com a Inglaterra dirigia-se ao ministro 
dos Estrangeiros, Aureliano ele Sousa e Oliveira Coutinho, presente à 
sessão, para o qual o Pe. Marinho se volta ao proferir sua invectiva. 
Na sessão do dia 22, Clemente Pereira volta sobre o assunto da indeni-
zação de Young, para esclarecer sua responsabilidade. Na sessão de 24, são 
rejeitadas as proposições sobre as corporações de mão-morta. São apro-
vadas as indenizações a Young e a Rigaud, com a emenda de que o pa· 
gamento seria feito "em apólices ao preço de 80 [ ... ] ou em letras sem 
vencimento de juros, a prazo ele 1, 2 e 3 anos" (Anais, III, 321). 

41/46 D. ROMUALDO ANTôNIO DE SEIXAS 

Intervém na discussão da emenda relativa aos bens das corporações 
de mão-morta, 

"como prelado de uma diocese onde existem muitas destas 
corporações, incumbia-me o especial dever de pugnar em sua 
defesa, e mesmo porqµe devo ser coerente com os princípios 
que tenho constanten,r1.ente emitido nesta Casa." 

Tanto mais quanto vê a eme'.,nda defendida pelo ministro da Guerra. 
A propriedade de um indivíduo moral, ou de uma corporação de mui-
tos membros, é tão verdadeira ,,como a propriedade de um indivíduo 
físico: 

"Se a corporação tem uma existência legal; se a posse 
dos seus bens prove1ürntes de uma origem legítima é garan-
tida pelas leis do Est<ido; se, enfim, ela preenche exatamente 
os encargos impostos pelo mesmo Estado, não compreendo 
que possa haver diferença entre a sua propriedade e a de 
qualquer outro indivíduo, e o que acabo de dizer das corpo-
rações em geral, é com muito maior fundamento aplicável 
às eclesiásticas e religiosas." 

O ministro da Guerra contesta esse direito, apelando para a legis-
lação 

"que exige provisão oµ licença do soberano paira possuir bens 
de raiz por mais de 'lno e dia." 

Mostra como essa exJÍgência foi pTeenchida pelo decreto de 1817, 
ratificadp pela lei de 15 de novembro de 1827. Julga o ministro que a 
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Câmara pode retirar sua aprovação a todas essas leis. Responde obser-
vando que essa propriedade repousa sobre um contrnto entre o doador 
e a corporação, contrato 

"firmando com o selo da autoridade pública da Igreja e do 
Estado: E um contrato desta natureza que repousai nas mais 
sólidas garantias, poderá ser rescindido ou alterado pelo arbí-
trio dos legisladores, arrogando-se o direito de dispor ou re-
gular o destino de tais bens? Não seria isto uma, violação da 
fé pública, e da confiança que nela depositaram os que abra-
çaram o estado rieligioso, persuadidos de que ninguém se po-
deria jamais ingerir sem o seu consentimento na administra-
ção do que lhes pertence, enquanto cumprissem as condições 
da sua existência?" Obviamente, quando a corporação dissi-
para o seu patrimônio, ou este cai em comisso, justifica-se a 
intervenção da autoridade. Fora desses casos a medida pro-
posta pela emenda é contrária à Justiça. 

Contesta, a seguir, a própria utilidade da medida, que se pretende 
justificar pelo fato de que os bens daquelas corporações são mal admi-
nistrados. Não pode ver utilidade separaclai e.la Justiça: 

"Ignoro se as [fazendas] e.los outros são melhor admi-
nistradas, mas tenho para mim que uma das causas dessa 
administração menos ativa, e da decadência de semelhantes 
corporações, é ele certo a idéia inquietadora da sua pouca 
estabilidade e segurança; não se abrindo nunca uma sessão 
legislativa que eles em silêncio não estremeçam pela sua sorte." 

Além disso, não entrando nos cálculos feitos sobre os lucros que 
se esperam das vendas d'esses bens, porque se considera hóspede na ciên-
na econômica, uma coisa lhe parece fora de dúvida: 

é que "não se poderá obter a concorrência que é necessária 
para dar a estes bens o seu justo valor; creio que isto não 
carece de prova. Ao contrário, é muito provável que, sendo 
as casas regulares obrigadas a fazer essa venda, se combinem 
e se liguem meia dúzia de capitalistas para iludirem, com os 
expedientes de que é fertil a cobiça e o interesse pessoal, as 
intenções do Corpo Legislativo, e haverem todos esses bens 
por muito menos do que eles valem, com grande prejuízo e 
detrimento dos seus possuidores. " 

Cita exemplos dos extintos jesuítas e mercedários no Brasil, bem 
como das Ordens Regulares extintas em Portugal e Espanha: 
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"Sabe-se como foi vendida a maior parte desses suntuosos 
e magníficos edifícios, antigos monumentos da piedade dos 
reis e <l'os povos; sabe-se o que foi feito dessas copiosas bi-
bliotecas que formavam uma das maiores riquezas nacionais, 
e que, dispersas ou abandona,das, apro\·citaram talvez à outra 
nação mais atilada; pois lembra-me ter líúo em alguma parte 
que a França enviou agentes à Espanha, para coligir e com-
prar os mais preciosos livros e raros manuscritos que exis-
tiam nesses antigos domicílios das ciências." 

Refere-se depois ao problema do grande número de famílias esta. 
belecidas nessas terras por arrendamento, cuja sorte ficará ameaçada pela 
venda. 

Se julgam os defensores da emenda que a conversão em 
apólices trairá muitas vantagens às corporações religiosas, "ha· 
bilitem-nas para isso, concedendo-lhes a necessária faculdade 
com as precauções que parecerem justas, em vez de impor. 
lhes um rigoroso preceito; e então elas farão o que mais con-
vier aos seus interesses." 

Vota contra a emenda. 

22 de setembro de 1841, t. III, p. 295-297. 
N.&C. 

Sobre a emenda em discussão ver a intervenção do Pe. Marinho, na 
sessão de 20 de setembro. Na sessão ão dia seguinte, o ministro da 
Guerra, também deputado, Clemente Pereira, apresenta uma subemenda: 
"as corporações de mão-morta ficam autorizadas para vender, e empre-
gar em apólices da dívida pública, com a cláusula de não poderem ser 
transferidas sem autorização do Governo, a quarta parte dos bens de 
raiz que possuírem". A subemenda vem em seguida a um veemente 
discurso de Maciel Monteiro, cortado ele apartes do Pe. Marinho e 
Ottoni. 

D. Romualdo volta ao tema. 

41/47 D. ROMUALDQ ANTôNIO DE SEIXAS 

Volta sobre seus argumentos em defesa do direito de propriedade 
das corporações de mão-morta. Estas não podem alienar os seus bens 
nem adquirir outros sem autorização. Pode o Estado não admitir a en· 
trada de uma ordem religiosa, 

[... ] "mas desde que a reconheceu e lhe deu uma existência 
legal, garantindo-lhe a sua propriedade, não pode sem injus· 
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tiça e violência impor-lhe preceitos sobre o emprego dos seus 
fundos, bem como não pode obrigar a qualquer outro cida. 
dão a dar aos seus um destino contrário à própria vontade". 
Foi apenas essa tese que quis defender: "Foi a violação destas 
garantias que cu combati, negando ao Corpo Legislativo di· 
reito de as anular; porque estou convencido que semelhante 
tentativa apenas poderia ser justificada pela teoria da oni. 
potência parlamentar, ou pela máxima absurda do ministro 
Jurieu, quando estendia a soberania do povo até poder este 
tornar válido e justo o que de sua natureza era nulo e 
injusto." 

Com os exemplos que aduziu de Portugal e Espanha, tencionava 
apenas alertar para o fato de que 

a venda mesmo parcial dos bens dos religiosos, longe de ser-
vir para cobrir o déficit, servirá "para saciar a cobiça de 
alguns particulares mais opulentos'', como foi o caso da 
Inglaterra de Henrique VIII. 

Não contestou ao Corpo Legislativo o direito de suprimir ordens 
religiosas, 

cuja existência se torne impossível, perigosa ou infensa ao 
país. Mas desse direito não se segue que a Câmara possa re. 
gular a seu arbítrio a propriedade das congregações, consti-
tuídas sob a proteção das leis. 

Insiste na idéia da inutilidade da emenda seja para o Estado seja 
para as próprias corporações. Admite que a subemcnda de Clemente 
Pereira é mais favorável ao princípio ela propriedade enquanto não 
obriga mas autoriza as corporações a venderem a quarta parte de seus 
bens para empregar o resultado da venda cm apólices. Julga, porém, 
inútil a subemenda porque o Governo obviamente esta autorizado a con-
ceder tal licença às corporações. 

23 de setembro de 1841, t. III, p. 310-312. 
N.&C. 

Note-se a preocupação de D. Romualdo de manter a questão no 
campo estritamente jurídico, sem se deixar prender em envolvimentos 
políticos. É o que não fez nem o fará logo a seguir o Pe. Marinho, 
que aproveita da questão para atacar a maioria. Juricu (1637-1713), 
teólogo protestante francês, célebre por suas polêmicas com Bossuet. 
Esta será a última intervenção de D. Romualdo nesta legislatura. Na 
sessão de 25 de setembro pede à Câmara para retirar-se para sua diocese, 
por motivos de saúde (Anais, III, 325) . 
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41/18 

Sobre a dispersão da valiosa biblioteca jesuíticai do Rio de Janeiro 
(ver artigo citado) (164). 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Repele a acusação de ter negado os fundos para a indenização de 
Guilherme Young, por antipatias pessoais. Considerou a questão abs-
traindo das pessoas, tanto do Sr. Young, cujas boas maneiras aprecia, 
quanto do nobre ministro da Guerra, ao qual consaigrava amizade antes 
da sua subida ao poder. Diverge entretanto da política por ele adotada 
e por isso declarou-se em oposição ao Governo. Responde às provoca-
ções do nobre deputado por Pernambuco "que é médico": 

"provocou-me de tal sorte que não posso deixar de dar-lhe 
alguma resposta. " 

Respeitou sempre a todos, convencido de que 

"esta Casa não é uma casa de gladiadores." 

Julgava pois merecer o mesmo respeito, mas enganou-se. Foi ata-
cado com veemência pelo nobre deputado por Pernambuco, 

"que até dirigindo-se a mim, julgou muito parlamentar e 
polido personalizar-me pelo caráter de eclesiástico que tenho, 
e de que me honro." 

Estranha que o nobre deputado, que já foi ministro dos Estrangei-
ros, usasse a expressão 

"tratar a questão perante o Gabinete inglês, em vez de tratar 
com o Gabinete inglês". "A frase não é exata: quando se 
diz - sustentar direitos perante fuão, - considera-se este fuão 
superior; mas quando se trata ele igual a igual se diz - sus-
tentar-se com fuão. '" 

Entrando no mérito da qu~stão, explicita sua tese contra os ataques 
de Maciel Monteiro e Moura Magalhães: não quis dizer que a Câmara 
tenha competência para cassar uma sentença do Judiciário. Afirmou 
apenas que em questões de çonsignação de fundos para despesas, a 
Câmara equivale a um grande júri: somente a ela 

"cumpria examinar a legalidade, a importância e necessidade 
das despesas, para consignar os fundos, ou para negá-los." 

(164) Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - vol. 301 - 1973, 
p. 212, com uma nota do padre JOSÉ DA FRONTAL GENTIL, S.J. 

590 



Sua tese é conforme com o princípio da harmonia e independência 
dos poderes precisamente porque não reconhece no Judiciário a compe-
tência para 

"obrigar a nação a fazer uma despesa que os seus represen-
tantes não haviam autorizado, que os seus representantes con-
sideraram ilegal." 

Utilizando os argumentos dos adversários, pergunta: 

Se uma sentença do Judiciário tem força de lei, por que 
então a resolução de 1837, para a qual eles apelam, autori-
zando o Governo a fazer o pagamento? A lealdade exige que 
se respondam aos argumentos aqui propostos e não se usem 
argumentos ad hominem, apelando, por exemplo, para o fato 
de que não sou jurisconsulto, "[ ... J não me troco por muitos 
que se julgam autoridade para falar na matéria, porque não 
é o pergaminho que dá esta autoridade" (apoiados). Nem o 
Legislativo pode cassar uma sentença do Judici{irio, nem o 
Judiciário pode obrigar o Legislativo a fazer uma despesa que 
não quer fazer. 

Dá exemplos para ilustrar sua tese relativos a indenizações de guerra 
e nomeação de juízes, para deduzir daí que não é nas leis mas na Cons. 
tituição que se devem buscar as bases para preservar a harmonia e in-
dependência dos poderes, e conclui: 

"Eu não me meterei em discussões com o nobre depu-
tado para saber se uma febre é intermitente, amarela, biliosa, 
etc.; mas nestas questões meto-me com tanto direito como o 
nobre deputado, e o desafio para que entre comigo em uma 
argumentação em forma." 

A seguir, nega que o contrato entre o mm1su·o da Guerra e o 
Sr. Young era um contrato perfeito, de vez que faltava-lhe uma condi-
ção, ou seja, a aprovação da Câmara. Prova depois, reportando-se aos 
autos, para mostrar que não fora leviano como o acusara o ministro 
da Guerra, prova que o próprio reclamante sabia desta condição. Nem 
vale argumentar, como o fez Maciel Monteiro, que muitas despesas se 
fazem sem autorização. Responde: 

"Quem negou ao Governo o direito de fazer despesas?" 
[... ] "por isso mesmo é que se admite o bill de indenidade, 
desde que o ministro comparecendo perante o Corpo Legis. 
!ativo diz - cu fiz tal despesa, gastei tal dinheiro - ou diz -
eu fiz despesas, dai-me os fundos para pagar - em qualquer 
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destes casos, se o Corpo Legislativo entende que não deve 
aprovar a despesa, se o ministro já a tem feito, ou dado 
ordem para que o dinheiro saísse dos cofres públicos, é res-
ponsável pelos seus bens à indenização dos mesmos cofres." 

O Sr. Clemente Pereira, ministro da Guerra em 1831, defendia esses 
princípios, mas hoje, em 1841, não parece ser o mesmo, porque defende 
o pagamento não só da dívida mas também dos juros. Em outro argu-
mento, o deputado por Pernambuco quer concluir que o não pagamento 
infirmirá o crédito do Governo. Acontece que o Governo não recebeu 
os armamentos, os quais foram revendidos pelo próprio reclamante. Es-
tende-se na análise de detalhes para provar essa asserção. Repele depois 
como indigna uma última acusação. Disse o deputado por Pernambuco 

"que eu me tinha mostrado tão interessado nesta questão da 
restituição do depósito do Gongo Soco, que eu tinha feito até 
o papel de parte. Eu deveria tratar esta proposição com o 
desprezo que merece: nenhuma outra resposta merecia esta 
proposição senão o desprezo." 

Revida com veemência a insinuação, mostrando a total disparidade 
dos dois casos, louvando-se inclusive na autoridade de Carneiro da Cunha 
e Carneiro Leão. Termina leva,ntando uma questão: 

Por que a soma para essa indenização não foi incluída 
no crédito solicitado à Câmara pelo ministro da Fazenda? 
Por que a questão vem à Câmara através de um artigo adi· 
tivo apresentado por um deputado? 

Explica o fato como 

"fruto dessa política mesquinha, dessa política dos esconde-
rijos, dos corredores: evita-se a discussão na tribuna para se 
tratar em particular; é fruto dessa política mesquinha, em 
que tanto se tem distinguido a nobre atual administração." 

Uma nota lida por Sousa Martins revelara à Câmara a pressão do 
governo inglês por trás do negócio, e um Conselho de um parlamentar 
e ministro sugerindo não criar problemas com a Inglaterra. O Pe. Ma-
rinho atribuíra a afirmação ao ministro dos Estrangeiros, Aureliano de 
Sousa e Oliveira Coutinho, o qual negara ter sido autor da nota. Irrita-
se o Pe. Marinho com essa atitude do ministro: 

"Ora, senhores, t.tm ministro diante da Câmara, e de uma 
questão tão importante, a única coisa que pede é que diga 
o deputado que não foi ele quem mandou a nota! O que tem 
que fosse S. Ex.ª, ou que fosse qualquer dos seus antecessores? 
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Eis o que resulta desta política acanhada de não quererem 
considerar o governo do país, mas somente os homens." 

Volta de novo à questão de sua defesa da pretensão dos proprietá-
rios das minas do Gongo Soco para retorquir o argumento dos adver-
sários: 

"Se vós advogais os princípios de justiça, se eles, e sa-
mente eles vos movem, como creio, por que tomais interesse 
pelo pagamento de Guilherme Young, e não tomais iguais 
mteresses por outros pagamentos que estão sobre a Mesa? 
Por que não dais uma palavra a respeito, por exemplo, de 
Albino de Aguiar e outros? O Sr. Ottoni: - Porque não tem 
por padrinho Lord Palmerston". [... ] "É verdade: mas lem-
brem-se os nobres deputados da colisão em que vão pôr o 
Corpo Legislativo: se se paga, por exemplo, a Guilherme 
Young, porque o governo inglês o exige, e porque a sua re-
clamação está julgada por sentença, todos os credores do 
Estado podem ir vender suas dívidas aos negociantes ingleses 
que podem reclamar o pagamento com o mesmo direito: - A 
dívida está julgada pelos vossos tribunais, dai-me já o di-
nheiro." 

Estende-se afinal em longa peroração, para provar a lisura de sua 
atitude, não movida por motivos políticos de oposição ao Governo e aos 
trabalhos da Câmara, que poderia obstruir, mas por motivos exclusi-
vamente fundados na Justiça. 

23 de setembro de 1841, t. III, p. 312-320. 
N.&C. 

Na sua longa intervenção, o Pe. Marinho mostra sua vaidade mal. 
ferida por Maciel Monteiro. Nenhum argumento novo acrescenta à sua 
intervenção anterior, mas 5 vezes queixa-se do que chama argumento 
ad hominem usado pelo adversário. Lord Palmerston era então primeiro-
ministro inglês. A questão se encerra com violento protesto de Teófilo 
Ottoni, que pedira a palavra e vê com surpresa votado o encerramento 
da questão. A indenização de 748:522$681 foi aprovada, como também 
a de 100:000.$000 para a "Imperial Sociedade de Mineração Brasileira 
de Gongo Soco" (Anais, III, 321). 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO41/49 

Para o desempenho do dever que incumbe a cada deputado de de-
fender a Constituição, vem apresentar requerimento a respeito de fatos 
praticados pelo presidente da Paraíba. Faz isto por iniciativa própria, 
sem ter consultado os amigos: 
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"É pois um requerimento de partido, é filho unicamente 
do meu juízo, foi ditado somente pelo meu pensamento." 

Reconhece que é odioso levantar voze~ para censurar o presidente 
da Paraíba que acaba de escapar a um horrível atentado. 

O atentado deve ser punido, mas nada pode justificar 
o procedimento daquele presidente. 

Não formula uma acusação porque só tem conhecimento dos fatos 
através dos jornais, e não tem documentos autênticos para comprovar. 
Assim, 

"deixarei de mencionar essa prisão de um bacharel formado 
[... ] e o fato ainda mais terrível, praticado até com o frágil 
sexo, mulheres arrastadas pelas ruas com as pernas despeda-
çadas [ ... ] não mencionarei nem mesmo o escândalo da auto-
rização para exercício de ordens sacras dadas pelo presidente 
a um pároco suspenso pelo legítimo superior" [ ... ] 

Refere-se a um ofício no qual o referido presidente trata o Governo 
de "governo de cacete", e 

"é o mesmo Goverp.o quem tem a baixeza de mandar publi-
car semelhante ofício! [ ... ] mas o que se não esperará dessa 
administração pérf{da, que outro nome não precisa?!" 

Um tópico porém não pqde silenciar: 

Consta que o presidente restabeleceu na Paraíba o tor-
mento da tortura: "A Constituição, no § 19 do art. 179, diz: 
- Desde já ficalT~ abolidos os açoites, torturas, marca de 
ferro quente, e todas as mais penas cruéis." E note-se, a 
Constituição aboliu a tortura até como pena, pois que, como 
meio de descobrir·se a verdade, creio que não há já nação 
alguma aonde ten~1am penetrado as luzes da civilização, em 
que se use desses meios inquisitoriais para se conhecer a ver-
dade. Senhores, não entenda a Câmara, não entenda o pú· 
blico que eu quero por maneira alguma julgar que os homens 
que foram presos como compreendidos na tentativa de assassi-
nato contra o presidente da Paraíba sejam inocentes; verdade 
é que se disse que a confissão lhes fora arrancada pelos meios 
mais iníquos e dolorosos! Que os dedos dos delinqüentes ti-
veram de gemer na abertura entre a porta e o portal para 
confessarem! No próprio interrogatório de um elos réus se diz 
que se pusera em prática o tormento do arrocho! [ ... ] Todos 
sabem que o tormento elo arrocho é uma corda que se passa 
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sobre a testa, apertando-se com um pau! E é eslc o meio de. 
descobrir-se a verdade no século XIX no Brasil constitu· 
cional?l 

Quer que os cnmmosos do atentado sejam punidos, mas não pode 
admitir o uso das torturas como meio para obter confissões: 

"Condenaria o atentado se ele fosse cometido contra o 
mais simples cidadão, quanto mais contra um delegado do 
poder. Condeno-o com todas as forças de minha alma, mas. 
digo que esse atentado, por muito horroroso que seja, não 
dá ao presidente da Paraíba o direito de obrar contra as fór-
mulas garantidoras da liberdade, fórmulas que se acham pres-
critas tão claramente na Constituição do Estado." 

Enviará requerimento pedindo as peças oficiais para lazer uma 
acusação formal ao presidente da Paraíba: 

"Saiba a Paraíba, saiba todo o país que ainda existem 
nesta Casa deputados que fiéis ao seu juramento, cumprem o 
seu mandato até o último momento, que até o último mo-
mento pugnarão pelas públicas liberdades, e [... ] venha o 
que vier. Tais são os meus princípios, venha o que vier [ ... ] 
Eu não sei qual será o futuro do meu país, eu o vejo tre-
mendo! Bem pode ser que as vítimas já estejam designadas, 
e que eu entre no número delas, mas que me importa? [. , . )" 
Tanto mais que o referido presidente "foi o terrível causador 
de todos os desastres que hoje assolam a Província do Rio 
Grande do Sul" (apoiados). 

Depois de longa peroração sobre o futuro medonho do país, com 
uma administração ávida de dinheiro e de poder, sem o menor respeito 
à Constituição, e sobre sua decisão de lutar até o fim no cumprimento 
de seu dever de deputado, envia requerimento pedindo ao Governo có-
pia autêntica da correspondência entre o Governo central e o governo 
da Paraíba. 

1 de outubro de 1841, t. III, p. 373-37G. 

N.&C. 

O presidente da Paraíba era Pedro Chaves. A intervenção do Pe. 
Marinho é entrecortada de apartes ou de risos dos deputados Veiga 
Pessoa, Tosta e Carneiro da Cunha. Este último toma a palavra a seguir 
para dar outra versão dos fatos, bem mais favorável ao presidente. 
Ottoni, que apoiara o Pe. Marinho, pede urgência para discutir o re-
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querimento, mas a urgência é rejeitada. Pedro Rodrigues Fernandes 
Chaves continuaria na presidência da Paraíba até 1843 e seria depois 
feito barão de Quaraim e senador. Era magistrado. O requerimento do 
Pe. Marinho continua a ser objeto de debates nas sessões seguintes, 
atacado por Veiga Pessoa, militar paraibano, e defendido com bravura 
por Ottoni. A discussão se prolonga até a sessão de 5 de outubro, quan-
do o Pe. Marinho volta a falar. 

Pedro Rodrigues Fernandes Chaves (1810-1866) era natural de Porto 
Alegre, bacharel em Direito por São Paulo em 1832. Seguiu a magis-
tratura. Foi juiz e desembargador no Rio Grande do Sul. É acusado 
de responsável pelo rompimento da Revolução de 1835 por suas atitudes. 
Recebeu também missões diplomáticas no Uruguai e nos Estados Unidos. 
Foi vítima de um atentado a bala a 21 de agosto de 1841, de caráter 
político. 

41/50 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Volta a explicar as razões pelas quais apresentou o seu requeri-
mento, e aproveitará da palavra 

"para liquidar minha conta com o nobre deputado por Per-
nambuco que onte~ falou." 

Fez o requerimento em defesa da Constituição como é dever de todo 
deputado, mesmo que 

"o nobre· deputado por Pernambuco nesta sessão tem querido 
apresentar um novo código de direito. Ora pretende ele ne-
gar ao Corpo Legislativo o direito de censurar os atos do 
Governo, ora entende que a Câmara dos Deputados somente 
se elevará ao nível que lhe tem marcado a Constituição do 
Estado, à altura magnânima que tem no país, como um dos 
ramos do supremo poder do Estado, quando se limitar a res-
ponder à administração, quando ela disser - queremos arbí-
trio, queremos força, queremos dinheiro - aqui o tendes!" 
A Câmara está pressionada pelo Governo, o qual "para obri-
gar os deputados a cumprirem seus deveres, para os obrigar 
a assistir às prorrogações, seja preciso fechar-lhes os portos 
(apoiados), proibindo até os mestres de embarcações de vela 
que recebam deputados a seu bordo [...]" O deptuado por 
Pernambuco censurou meu requerimento de inoportuno: pe· 
dia eu informações para poder incriminar o presidente, no 
momento em que chegavam notícias do atentado cometido 
contra ele. 
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Explica o verdadeiro motivo de seu requerimento: 

Foi a publicação do ofício do qual constavam "expressõe~ 
acres e inc011venientes" sobre o Governo do país, e mais 
ainda, porque lera na mesma peça oficial dos interrogatórios 
dos réus que na Paraíba se havia restabelecido a tortura como 
meio de descobrir a verdade. Meu requerimento, nas circuns-
tâncias atuais, teria como resultado atrair a comiseração para 
os réus do atentado contra o presidente. 

Retorque o argumento mostrando que o requerimento de Maciel 
Monteiro por sua vez motivará as autoridades judiciárias para, na pu-
nição daqueles indivíduos, infringir todas as leis, calcar aos pés a Cons-
tituição. 

Dizem que não posso acusar o Sr. Chaves, porque não 
acusei também o Sr. Franca. 

Responde que não é promotor geral, e que por outro lado, nunca 
vira na Câmara documentos que atestassem as infrações imputadas ao 
Sr. Franca. Seu silêncio não se explica porque o Sr. Franca fora no-
meado por uma administração da qual era aliado, tanto assim que vo-
tara a favor de todos os requerimentos solicitando informações sobre a 
administração daquele presidente. 

Os que se opõem ao meu requerimento parece que es-
tranham que eu, como eclesiástico, levante a voz para formu-
lar acusação. A Constituição não exclui os eclesiásticos "de 
fazermos parte da Assembléia Geral, e que na qualidade de 
deputado entendo que não falto ao meu dever ele eclesiástico 
quando censuro, ou mesmo quando acuso uma autoridade. 
Pelo contrário, parece-me que sigo à risca o espírito e a le-
tra do Evangelho, e a doutrina do Divino Mestre, tomando 
a defesa daqueles que eu acredito vítimas de injustas perse-
guições. Jesus Cristo não mandou aos apóstolos que unissem 
suas vozes aos poderes da terra contra os fracos, pelo con-
trário, expressamente lhes ordenou que tomassem a defesa 
deles. Se, pois, o meu requerimento tende talvez a salvar 
algumas vítimas inocentes que possam ser comprometidas pelo 
furor do momento, se o meu requerimento nada mais quer do 
que se observe a Constituição e as leis, ou seja para com o 
roubador, ou seja para com o assassino, ou seja para com o 
inocente, em que falto eu aos meus deveres?" 

O que pretende com seu requerimento é que seja feita justiça den-
tro da lei, e que, por descrença na autoridade, não se decida cada um 
a fazer justiça pelas próprias mãos. Se não há outro meio para evitar 
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isso, senão a sua pensão das garantias individuais, então que o Governo 
solicite com franqueza à Assembléia. Envolve-se, a seguir, em longa 
discussão para refutar a afirmação de Maciel Monteiro, segundo a qual 
o atentado do Ceará não se revestira da mesma gravidade que o atual 
atentado na Paraíba. Estende-se enfim em longas considerações sobre as 
violações das leis acobertadas pelo ministro da Justiça e pelo ministro 
da Guerra, e termina votando pelo seu requerimento. 

5 de outubro de 1841, t. Ili, p. 405-414. 
N.&C. 

Pela intervenção e pelos apartes, percebe-se o contexto político em 
que a questão estava envolvida. Por traz dos presidente das províncias, 
era a administração que os nomeara que era visada. Para revidar ao 
l'equerimento do Pe. Marinho, Maciel Monteiro enviara outro pedindo 
informações sobre o atentado ao presidente da Paraíba (Anais, III, 404). 
O ministro da Justiça era Paulino José Soares de Sousa e o da Guerra, 
Clemente Pereira, que responde logo à acusação do Pe. Marinho. 

Francisco Xavier Monteiro da Franca fora o presidente anterior. 

41/51 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Lastimando não poder ficar por último para responder a todos, 
propõe-se a responder aos três "eloqüentes discursos proferidos" contra 
o seu requerimento. O primeiro, do deputado pelo Rio de Janeiro, já 
fora respondido por Alvares Machado. Os dois outros, do deputado por 
Minas, Carneiro Leão, e o do deputado por Pernambuco, Maciel Montei-
ro. Francisco do Rego Barros, barão de Boavista, procurará "compreen-
dê-los debaixo de um único ponto àe vista". Ambos os discursos atiram 
a· um único alvo: 

"É fazer acreditar que o meu requerimento tende a dei-
xar impune ou atenuar o atentado cometido sobre a pessoa 
do presidente da Paraíba do Norte!" 

Repete as razões que já emitira para provar que não era essa a 
intenção de seu requerimento. Aceita a sugestão de uma nova redação 
de todos os requerimentos de ~naneira a propiciar uma conciliação que 
salvaguarda 

"o horror que a Câmara dos Deputados deve prescindir por 
causa de um tão horrível atentado, com o respeito que a Câ-
mara dos Deputados deve guardar para com os direitos e ga-
rantias do cidadão''. É uma proposta justa e honesta, por-
que, se não devem ficar impunes os criminosos do atentado, 
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também a Câmara não pode desconhecer as arbitrariedades 
cometidas pelo presidente. 

Talvez seu requerimentQ tenha sido inoportuno, não pelas razões 
alegadas por Maciel Monteiro, mas pelo fato de ter dado ocasião a um 
injusto ataque à oposição, que não está envolvida no caso: 

"Os nobres deputados pensam que o meu requerimento 
envolve um plano, um sistema"; Disse e repito que o reque-
rimento foi só filho do meu espírito, do meu juízo. As de-
duções feitas em nome do espírito de partido arrastam a 
grandes males. 

Cita <:m abono o caso ocorrido em 1820 ou 1821 em Pernambuco, 
no qual foram envolvidos, entre outros, o próprio presidente úa Câmara, 
o nobre deputado que me combateu, o seu nobre irmão e alguns de 
seus amigos . 

9 de outubro de 1841, t. III, p. 474-476.  
N.&C.  

O deputado pelo Rio de Janeiro que atacara o requerimento fora 
Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de ltaboraí. O caso de Per-
nambuco, ocorrido de fato em 1821, fora um atentado contra o capitão-
general Luís do Rego Barreto. Felizmente foi interrompido pela che-
gada do ministro da Guerra. Mas voltará a falar na sessão do dia 12. 

41/52 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Julga a proposta desnecessária, porque as autoridades locais têm todo 
poder para impedir o comércio com o território ocupado pelos rebeldes. 
Como no caso da rebelião de Panelas, trata-se de declarar esse território 
sob governo militar e que 

"não se garantem a quem quer que seja que se ache no ter-
ritório das operações militares nenhuns dos resultados que 
possam seguir-se". Além de desnecessária, julgo a proposta 
prejudicial, criando equívoco sobre a competência das auto. 
ridades locais e sua eventual desmoralização caso não sejam 
capazes de urgir a lei: Se o fim que se deseja é acabar com 
a guerra, adotem-se os meios eficazes: "cortem todos os recur-
sos que possam ter as forças rebeldes, e não se podem cortar 
esses recursos, senão cortando todos os meios de receber mu-
nições, armamento, e mesmo munições de boca". Mas com 
isto sofrem também as famílias legalistas, impedidas de fazer 
comércio com os rebeldes: "os legalistas elevem-se sujeitar às 



consequencias da medida tomada sobre o território rebelde; 
e enquanto isto se não fizer, desenganemo-nos, a guerra é 
interminável, há de suceder que força muito numerosa será 
necessária no Rio Grande; e para mandar uma força muito 
numerosa é necessário cerrar os olhos ao privilégio da Guarda 
Nacional, quero dizer - todo o homem solteiro que puder 
pegar em armas seja empregado na Guerra do Rio Grande". 
É necessário mobilizar todas as forças disponíveis: "tendo-se 
esgotado a classe dos proletários, que se tem provado não 
ser tão numerosa como se dizia, é necess<1rio que as outras 
classes carreguem com os deveres do Estado e não gozem só 
dos favores." 

Duvida aliás da afirmação de que existem no Rio Grande ão Sul 
muitos legalistas. 

É uma ilusão: "tenho alguns cabelos já bem encaneci-
dos, tenho vivido bastante para desenganar-me disto que cha-
marei imposturas". Foi o que aconLeceu em Alagoas em 1824, 
a propósito da revolução em Pernambuco: "O fato é que há 
muita gente que não quer sair da sua casa, a sua opinião 
tem-na em seu coração, passam os rebeldes, dão-lhes tudo 
contanto que não ?S incomodem; passam os legalistas, dão-
lhes também tudo para também não serem maltratados." 

Está convencido de que rquitos recursos, munições, dinheiro que se 
enviam ao Rio Grande do Su+ acabam beneficiando os rebeldes. 

A guerra é sempre uma calamidade mas "a guerra civil 
é duplicadamente mais cruel e horrorosa do que a guerra es-
trangeira, porque é guerra feita com os cidadãos do mesmo 
país, em que os ódios pessoais trazem encarniçamento por 
um lado, por outro as simpatias, considerações de legalistas, 
estorvam estas medidas, e tornam a guerra mais longa e 
ruinosa." 

Julga que o art. l.º da proposta devia ser redigido de outro modo, 
abrangendo uma única idéia: 

"A suspensão qe garantias fica extensiva àqueles que co-
merciarem no território ocupado pelos rebeldes". Assim os 
civis ficam sujeitos a serem expelidos e os militares enqua-
drados nas leis dos crimes puramente militares, sujeitos assim 
a Conselho de Guerra. A medida não é perfeita, porque os 
rebeldes não estão bloqueados e podem se abastecer através 
de Montevidéu; mas sempre fará algum bem, desencorajando 
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o comércio com as populações locais, que seria mais cômodo 
para os rebeldes. Será grande vexame para as famílias lega-
listas: "é um sacrifício terrível, mas é preciso fazê-lo: ou essas 
famílias devem recolher-se ao território da legalidade, ou resig-
nar-se a sofrer as conseqüências necessárias da sua estada 
entre os rebeldes." 

Termina citando os exemplos idênticos usados na repressão à re-
belião de Pernambuco, e enfatizando as idéias que acima expendcra. 

9 de outubro de 1841, t. III, p. 482-485. 
N.&C. 

O Pe. Venâncio deixara a cadeira da presidência para fazer essa 
intervenção. A proposta em discussão dizia: "Art. 1.0 O Governo é aut<>-
rizado para fazer os regulamentos que julgar convenientes, a fim de 
que cesse na Província de São Pedro do Rio Grande cfo Sul toda a c0-
municação comercial com a parte da mesma província ocupada pelas 
forças rebeldes, podendo impor aos transgressores a pena de prisão, por 
tempo que não exceda de um ano, e a de desterro para fora da pro-
víncia até a terminação da guerra". Na sessão cfo dia 14, o artigo é 
aprovado na l.ª parte e substituído na 2.ª parte pela emenda apresen-
tada por Jerônimo Francisco Coelho, que era militar, segundo a qual 
aos contraventores, além da pena por crime de contrabando, também 
será aplicada a lei sobre crimes militares (Anais, III, 535). 

41/53 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Aborda quatro aspectos envolvidos na resolução. O primeiro é o 

"da máquina ou do agente que deve mover os carros que nela 
devem transitar. Hoje mais geralmente adotados são os carros 
movidos a vapor, mas ultimamente trata-se de estabelecer na 
Inglaterra outra espécie de conclur,;ões para servirem nas es-
tradas de ferro sem aplicação das máquinas locomotivas, 
quero dizer, sem necessidade de uma máquina em que se con-
tenha a força unida àquilo mesmo que ele tenha úe condu-
zir. Para este fim se têm feito experiências, posto que cm 
pequena escala; o sistema é o da pressão atmosférica. É sem-
pre indispensável o estabelecimento dos trilhos ele ferro; mas, 
em vez dos carros serem puxados por uma máquina de vapor, 
acha-se estabelecido um tubo ele uma certa dimensão, dentro 
do qual se encaminha um pistão de uma dimensão propor-
cionada, o qual, sendo impelido pela pressão atmo,férica, dá 
aos carros um impulso muito maior do que aquele que lhes 
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dão as máquinas de vapor: a velocidade dos carros movidos 
por vapor está calculada de 25 a 30 milhas por hora, mas 
esta nova descoberta dá uma velocidad'c de 40 a 45 milhas. 
Além desta vantagem, diz o seu autor que não tem tanto pe-
rigo como as máquinas de vapor, e o trilho não se arruína 
com tanta facilidade, assim como que faz com que às mon-
tanhas se subam mais facilmente". O segundo aspecto é 
relativo ao traçado que deverá percorrer a linha unindo o 
Rio a São Paulo: o empresário "mostrou-me a planta e o 
mapa topográfico dos lugares por onde deve passar a estrada, 
mostrou-me quais eram as facilidades que existem para a 
execução." 

Julga oportuno que os deputados pelo Rio, Minas e São Paulo exa-
minassem o projeto, uma vez que eles 

"conhecem as localidades e sabem a importância que tem o 
comércio entre estas províncias, e que melhor podem calcular 
as vantagens da estrada de ferro, emitissem sua opinião." 

O terceiro aspecto é a concessão do privilégio, com o qual concor-
daria no caso de uma opinião favorável daqueles deputados. O quarto 
e último aspecto é o que lhe levanta maiores dúvidas: 

"Se convém que o Governo entre com duas mil ações para 
a empresa. Ora, o Governo antes de se comprometer a isto, 
antes de entrar como acionista tem de examinar a questão, 
tem de ver se o país ganha, se vale a pena, à vista das van-
tagens que se supõe 1'.esultar, tomar estas ações, isto é ques-
tão que a Câmara poderá também examinar. Eu, em ver-
dade, sou um pouco receoso a respeito de certas empresas." 

Seus receios se fundam nas experiências fracassadas dos projetos da 
estrada de ferro para Minas e do canal da Pavuna, para os quais foram 
feitos sacrifícios perdidos. 

20 de outubro de 1841, t. III, p. 595-596. 
N.&C. 

A resolução em discussão previa: "Art. 1.° Fica o Governo autori· 
zado a subscrever pelo valor de duas mil ações, como acionista da com-
panhia organizada por Thomas Cochrane para construir uma estrada 
de ferro, que comece no município da Corte e acabe na Província de 
São Paulo, conforme o decreto de 4 de outubro de 1840, e condições que 
o acompanharam. Art. 2.0 As máquinas, carros de vapor, e instrumentos 
necessários importados exclusivamente para uso da companhia serão 
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isentos dos úireitos de importação por tempo de cinco anos". Na mesma 
sessão, o Pe. Venâncio ainda observa que, caso o projeto seja aprovado, 
julga melhor começar-se a estrada em São Paulo, não aqui: "porquanto, 
exstindo ali a fábrica de Ipanema, tirar-se-ia dela o ferro neccss[irio 
para a obra; além desta vantagem acresce que não se daria lugar ao con-
trabando se, começando no Rio de Janeiro a estrada, se dispensasse o 
ferro da companhia dos direitos de importação". A resolução é aprovada 
na sessão do dia 21 (.4nais, III, 610). A concessão a Thomas Cochrane 
do privilégio exclusivo por 80 anos para a construção <la estrada cadu-
cou em 1853. O ramal de São Paulo da Estrada de Ferro D. Pedro II, 
depois Central do Brasil, chegou a Cachoeira em 1875 (165). 

41/54 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Não pode admitir que assuntos tão graves sejam resolvidos em uma 
única discussão e 

"que essa única discussão seja em globo." 

Deseja que as medidas aprovadas 

"sejam aquelas que a nação reclama e não aquelas cuja ten-
dência, claramente pronunciada, outra não pode ser senão 
firmar um partido no poder". É indispensável um exame 
sério da questão, porque "não tratamos somente de uma le-
gislação interinamente nova; vem mudar toda a forma do 
nosso processo, entretanto que estas emendas sendo acusadas 
de violarem a Constituição do Estado em muitos dos seus 
artigos, entretanto que essas emendas sendo acusadas de aten-
tarem contra a segurança individual do cidadão em muitos ca-
sos, um dos defensores dessas emendas conveio em que elas 
eram impregnadas de vícios." 

Não se vê qual a razão da premência do Governo em forçar a apro-
vação do projeto ainda nessa sessão legislativa: 

"Não sei, Sr. Presidente, quais são os dados sobre os 
quais a nobre administração calcula com uma dissolução no 
país no caso de não serem aprovadas na presente sessão estas 
emendas. Não me posso convencer de que tão pouco ilustra-
do esteja o Brasil, tão corrompido esteja o povo que perigue 

(165) ;\'ASCIMENTO BRITO: Meio século de estradas de ferro, Rio de Janeiro, 
1961. 
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a ordem social se se demorar a aprovação destas emendas por 
seis meses até a futura reunião das Cúmaras: não posso de ma-
neira nenhuma convencer-me ele que tão corrompida esteja a 
nossa população que para salvar-se de uma dissolução univer-
sal, seja preciso aprovarmos, e aprovarmos sem discussão, uma 
lei destas. Se eu, pois, não estou persuadido de que o Estado do 
país seja tal que perigue a ordem pública, que perigue a 
segurança individual neste curto espaço que decorrer daqui 
até à reunião das Câmaras, não sei quais são os fundamentos 
com que se exige que aprovemos um requerimento que ten-
de a aprovarmos sem discussão estas emendas". O fato das 
emendas já terem sido discutidas no Senado não dispensa a 
Câmara da obrigação de discuti-las. 

Disserta longamente sobre a necessidade ele examinar com atenção 
a matéria, referindo exemplo da França. Insiste em que não age por 
espírito de partido, mas movido pelo amor ao bem público. Dá de 
passagem exemplos de emendas que exigem discussão, para concluir 
apoiando o requerimento do deputado da Bahia, para que 

"a discussão se faça por capítulos, e que sejam eliminados 
os que o merecerem, e adotadas novas idéias que forem pre-
feríveis, bem que creio que isto não será possível se se adotar 
o método de uma só discussão, porque, sendo a 3.ª, nela se 
não podem aceitar emendas senão sendo apoiadas pela terça 
parte da Câmara. É mais uma razão que ofereço à Câmara." 

23 de outubro de 1841, t. III, p. 657-661. 
N.&C. 

O Pe. Marinho está apoiando a proposta de Moura Magalhães, 
defendida também por Costa Aguiar, deputado por São Paulo. O re-
querimento de Maciel Monteiro é aprovado por grande maioria e jul-
gada prejudicada a proposta ele Moura Magalhães (Anais, Ili, 673). 
Vem a seguir o texto do projeto do novo Código do Processo, vindo do 
Senado, que acaba sendo aprovado em globo na sessão de 3 de novembro, 
não sem um protesto irônico do Pe. Marinho: "Pena é que não houvesse 
sessão ontem, que era dia de finados, para se votar o projeto que acaba 
com as liberdades públicas!" (Ar1ias, III, 822) . 

JOSÉ ANTONIO MARINHO41/55 

Apesar de estar no fim de uma terceira prorrogação, não pode 
deixar de enviar requerimento solicitando documentos ao Governo, com 
os quais possa rebater as injustas acusações de que foi alvo por parte 
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de alguns deputados e da imprensa da Cone. Fora acusado de ter 
assumido autoridade indebitamcnte nas eleições cm São João D'El Rei 
e ter abusado do poder. Historia os fatos para mostrar sua inocência 
especialmente contra as acusações do Pe. Antunes Correia. Sua longa 
narrativa é cortada por apartes: 

A1Uunes Correia: Isso não é o que consta; eu contesto 
isso. Marinho: Pois o nobre deputado obra muito mal cm 
contestar aquilo que eu digo que se passou comigo. Antunes 
Correia: O senhor não é Evangelho. Marinho: Não sei se é 
muito parlamentar, se é permitido a um deputado, quando 
eu digo que um sujeito me disse isto ou aquilo, taxar de 
falsa esta asserção. Antunes Correia: Ninguém é mais pron-
to nisso do que o nobre deputado; cu contesto isto. :Marinho: 
É só aqui que pode contestar-me. Antu11es Correia: E fora 
também se quiser. Marinho: Fora não o há de fazer impu-
nemente. 

Fizera, na ocasião, uma proclamação ao povo, mas não tivera inten-
ção de classificar por inimigos da monarquia todos os que, naquela 
época, pertenciam ao partido da oposição. Confessa q uc, levado pela 
impressão do momento, usou certas frases das quais, reconhece, não de-
veria se ter servido, mas fora provocado pela oposição que dizia: 

"Não votemos naqueles homens que são republicanos, 
que comprometeram a monarquia declarando a maioridade 
do monarca, que querem entregar a Província do Rio Gran-
de aos rebeldes 

Advertido pelo presidente que se afastara completamente da ordem, 
resigna-se, com protesto, a apresentar seu requerimento: 

"Requeiro que se peçam ao Governo os ofícios, que de-
vem existir na Secretaria de Estado dos Nc~ócios da Justiça, 
relativos a dúvidas suscitadas entre diferentes juízes de paz 
da cidade de S. João D'El Rei no ano de 1840; assim como 
quaisquer documentos, que na mesma Secretaria, ou na da 
presidência da Prov;ncia de Minas existam, assim a esse, como 
a respeito das últimas eleições, que naquela cidade se fi-
zeram." 

28 de outubro de 1841, t. III, p. 742-746. 
N.&C. 

Na sessão do dia 15, o Pe. Antunes Correia lera na Câmara a pro-
clamação que o Pe. Marinho fizera em São João D'El Rei, pedindo ao 
taquígrafo o obséquio de transcrevê-la. O texto é o seguinte: "Habi-
tantes de São João D'El Rei! É com o coração ulcerado e pungido <le 
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aflição e dor que me apresento perante vós, desenvolvendo toda a força 
da autoridade que me conferem as leis, e a que me levou vosso espon-
tâneo sufrágio! Gênios díscolos e perturbadores vieram alterar a paz de 
que há tanto tempo gozamos, e levar a desolação ao seio de vossas fa-
mílias. Investido de autoridade legítima, e de que não posso ser pri-
vado; eu me tornaria indigno de vossa estima, se consentisse ser dela 
esbulhado por um meio tão estranho! São-Joanense, quem vos fala é o 
vosso amigo de seis anos, é o homem que vos achou desunidos e vos 
conciliou, que extinguiu entre vós os ódios e animosidades dos partidos, 
que constante desvê-lo tem mostrado pelo engrandecimento de vossa 
cidade, pela educação de vossos filhos, e pela vossa comum prosperi-
dade. S.-Joanense, será o prêmio de tantos serviços e dedicação o que 
agora me preparam? S.-J oanense, eu a tudo havia cedido, tudo havia 
sacrificado para evitar este momento! Ele chegou! S.-.Joanense, se é pre-
ciso uma vítima, eu me ofereço, contanto que seja eu, e somente eu; 
aqui está meu sangue, que se fartem dele; mas que restituam o sossego 
às famílias e a paz a S. João D'El Rei! S.-Joanenses, os que vos iludem 
são inimigos declarados do nosso adorado Imperador, abandonai-os, re-
colhei-vos tranqüilos a vossas casas, e deixai-os, que o peso das leis vai 
sobre eles cair" (Anais, III, p. 560). E o próprio Pe. Correia comen-
tara: "[... ] é assim que proclama um ministro de Jesus Cristo a paz, 
é desta maneira que os ódios hão de ser extintos! É assim que os par-
tidos se hão de acalmar! Estig~atizando de inimigos do monarca aque-
les que jamais o foram [...r É à última frase de sua proclamação 
que o Pe. Marinho agora se refere confessando que a pronunciara "le-
vado pelas circunstâncias". Observa que vários deputados tinham gosta-
do do texto: [ ... ] "proclama(;ão que o nobre deputado leu com tanto 
gosto, e de que o nobre deputado pela Paraíba também tanto gostou. 
Rodrigues Torres (rindo-se): Eu também a achei muito bem redigida. 
Antunes Correia: Eu também. Marinho (para o Sr. Rodrigues Torres): 
O juízo de V. Ex.ª é para mim çlc muita valia, mas o do nobre deputado 
[ ... ]. Antunes Correia: Tamb(~m eu não faço caso do seu". Dos três 
padres mineiros presentes à Câmara, o Pe. Quadros Aranha quase nun-
ca intervém; o Pe. Marinho estava agora no partido da oposição e 
o Pe. Antunes Correia estava elo lado do Governo. O requerimento do 
Pe. Marinho é aprovado na sessão do dia seguinte (Anais, III, 768). 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO41/56 

Fizera um requerimento pedindo informações sobre arbitrariedades 
RUe se cometiam em algumas províncias, especialmente na Paraíba, sob 
pretexto de recrutamento: 

"[... ] Me parece que os presidentes de província vão 
entendendo que a título de recrutamento podem perseguir 
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todos os cidadãos quaisquer que sejam suas qualificações, 
qualquer que seja seu emprego." 

Hoje possui os documentos para provar não só a existência do fato, 
mas também sua ilegalidade Antes porém de apresentar seu requerimento, 
permite-se fazer algumas considerações: 

" [ ... ] Na minha opinião é evidentissimamen te ilegal 
toda a ordem de um presidente de província mandando pren-
der qualquer indivíduo". Salvo caso de flagrante delito, "a pri-
são para ser legal seja escrita por um escrivão e assinada pelo 
juiz que a mandou passar", explicitando as causas da prisão. 
Ora, na Paraíba, o bacharel Francisco Inácio de Sousa Gou-
veia foi preso por uma simples ordem do presidente. A ví-
tima fora transferida para prisão mais abjeta, somente por-
que pedira explicações sobre os motivos de sua prisão, re-
cebendo do presidente Pedro Chaves como resposta: "destinado 
ao recrutamento". Assim, torna-se evidente que o presidente 
da Paraíba "mandou prender um indivíduo somente para se 
vingar dele, o que quero trazer à evidência é que esse presi-
dente infringiu todas as leis mandando prender para recruta 
um indivíduo que não podia deixar de considerar isento de 
tal serviço" [ ... ] "se todos aqueles que não estão expressa-
mente declarados isentos do recrutamento pelas instruções de 
10 de junho de 1822 são sujeitos a ele, cntfo admitiremos 
que os Srs. bispos, os deptuados, os senadores e os mesmos 
presidentes de província estão sujeitos ao recrutalllento". J\fas 
a portaria que acompanha as instruções isenta do recruta-
mento todo indivíduo que tenha uma ocupação pública ou 
uma indústria legal. 

Disserta longamente sobre a m1ustiça do gesto do presidente, tra-
zendo documentos que provam ser a vítima advogado e procurador fis-
cal da Tesouraria. 

Já seria tempo de se reverem as instruções sobre o recru-
tamento que "está servindo de uma alavanca terrível contra 
todos os cidadãos! É um meio de opressão de yue algumas 
autoridades têm lançado mão, uma pressão espantosa". [ ... ] 
"Vm chefe de legião, senhores, que acaba de servir de vice-
presidente da província, é agarrado, metido no meio dos re-
crutas, acorrentado e posto com outras vítimas em uma aper-
tada prisão, aonde lhe faltava até o ar! Outros indivíduos de 
consideração têm sido desta sorte tratados, e note a Câmara 
que eu não pretendo culpar disto diretamente ao presidente 
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de província, culpo-o pelos agentes que nomeou, porque ele 
devia prever que esses agentes não deixariam de se aprovei-
tarem das circunstâncias para tomar vinganças." 

E perora com veemência: 

"Não há cidadão nenhum que esteja seguro, não há casa 
que seja respeitada, que não seja tratado da maneira a mais 
atroz, não há direito que deixe de ser violado, e se por ven-
tura a desconsolac.la consorte, e mísera filha choram o sofri-
mento de seu esposo e pai, as lágrimas da pudicícia, os ge. 
midos da virgindade são levados a chicote! Tal é o estado 
de algumas províncias do Brasil cm 18411 E falam-nos em 
conspiração?! Vós, unicamente vós, sois os conspiradores, por-
que autoridades públicas encarregadas de sustentar os direitos 
de todos os cidadãos, infringis as leis, calcais aos pés a Cons-
tituição [ ... ] Vós sois os únicos conspiradores, e talvez os 
únicos motores das desgraças públicas. Eu mando à Mesa o 
meu requerimento." 

O requerimento é apresentado na sessão de 3 de novembro: 

"Requeiro que se' recomende ao Governo que faça cessar 
a injusta detenção qt.te sofre o bacharel Francisco Inácio de 
Sousa Gouveia, preso por ordem do presidente da Paraíba a 
título de recrutamento." 

30 d\'.! outubro de 1841, t. III, p. 784-787. 

N.&:C. 

Na sessão de 3 de novembrQ, Carneiro da Cunha toma a defesa de 
Pedro Fernandes Chaves, e procura responder aos ataques do Pe. Ma-
rinho (Anais, Ili, 807-808) . 

41/57 JOSÉ ANT()NIO MARINHO 

:É de opinião que o projeto sobre o Conselho de Estado não é con-
tra a Constituição: 

"O projeto por isso mesmo que não obriga o monarca a 
ouvir esse Conselho qão importa limitação de poderes, e não 
importando limitação de poderes, entendo que não é contrário 
à Constituição." 

608 

http:desconsolac.la


Não pode porém admitir com a forma de aprovação proposta: 

"O projeto que cria um Conselho de Estado, lei que im-
porta nada menos do que uma parte da nossa organização 
social, há de passar por uma aclamação semelhante àquela 
por que foi aclamado o projeto da reforma do Ccícligo!" Qual 
o motivo pelo qual se pretende dispensar o projeto da 2.ª 
discussão?" [ ... ] o motivo é um! [ ... ] o motivo é porque o 
partido governante quer firmar-se no poder a todo o custo! 
O motivo é porque o partido dominante quer aproveitar a 
ocasião de colocar seus amigos nesse Conselho <le Estado! 
O motivo é porque o partido dominante quer colocar ao lado 
do monarca somente os homens que pensem como cie, que 
falem como ele e que sejam unicamente dele! H;L talvez com 
isto o fim iníquo t!c apresentar CO!llO ini1aigos da monarquia 
todos os que não forem s~rvos adstritos das \'Oll ta!ko; minis-
teriais! O fim é sórdido, Sr. presidente, não é o interesse pú-
blico, é o sórdido e mesquinho interesse individual! Eis aqui 
o único fim por que se pretende fazer passar por aclamação 
uma lei desta importância, deste interesse, que vai fazer parte 
da nossa organização social!" 

O Conselho de Estado fora abolido por um ato constitucional. Ago-
ra se pretende criá-lo outra vez, e conquanto concorde com a idéia, acha 
indispensável uma discussão franca e leal. Bem poucos artigos do pro-
jeto lhe desagradam, mas insiste longamente na necessidade da discussão 
e nas acusações às intençõe5 do Ministério que 

"não tem por fim senão agrilhoar também a Coroa e poder 
assim dispor de todos os negócios". Foi o que aconteceu com 
a votação do Côcligo de Processo "pelo qual se vai cobrir o 
pafa de agentes do Poder Executivo, servos submi<sos de todas 
as suas vontades." 

Depois de um debate com o deputado Urbano Sabino Pessoa de 
Melo, volta a repisar nas mesmas idéias, concluindo que votará 

"contra o parecer, mas estou pronto a entrar na discussão do 
projeto, quero aprová-lo com duas ou três alterações. Mas, 
no caso de se aprovar o parecer, a minha missão está finda, 
os deputados da minoria não terão um só direito, nada mais 
terei a fazer aqui, e então retirar-me-ei." 

5 ele novembro ele 18'11, t. IH. p. 8'12-845. 
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N.&C. 

O parecer àa Comissão propunha a dispensa da 2.ª discussão, para 
acelerar a aprovação do projeto. 

41/58 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Tem a impressão de que o Ministério atual inclui em seu programa 
não responder à oposição. O ministro da Guerra acaba de afirmar que 
o Governo não tem que dar contas de seus atos quanto à nomeação 
ou demissão de empregados. Entretanto, um nobre membro da maioria, 

que tem sido o melhor e mais importante sustentáculo do 
Ministério", ataca o atual comandante das operações no Rio 
Grande do Sul, censurado também no Senado. Assim "per-
guntarei se por ventura convirá aos interesses nacionais con-
servar no Rio Grande autoridades cujo comportamento tem 
sido censurado pelos mais devotados amigos do Governo." 

Discorre longamente mostrando que a atitude do Ministério é acin-
tosamente contrária ao sistema representativo: 

[... ] "Em um país onde existe o sistema representativo, 
todo o Governo que se respeita deve ter por primeiro cuida-
do ganhar a opinião do país; deve ter por primeiro cuidado 
aceitar a discussão a :respeito de seus atos, e dar todas as pos-
síveis explicações que lhes sejam pedidas, tanto mais quando 
se trata do Governo do país". Chegam informações sobre si-
tuações gravíssimas no Rio Grande do Sul, e quando se pre-
tende discutir o assunto, "o nobre ministro vem pedir que 
fique a matéria adiada, porque [... ] eu juro que é porque 
teme-se que a discussão desta proposta tome muito tempo à 
Casa, e possa embaraçar a passagem da lei do Conselho de 
Estado, objeto únicq àos desejos do Ministério. É preciso 
ter um Conselho de Estado, é preciso arredar tudo quanto 
possa impedir a pronta passagem desta lei!" 

Antecipando-se à discussão dos artigos aditivos, julga alguns desne-
cessários, 

"como, por exemplo, os artigos que mandam que os crimes 
de rebelião e secfição, cometidos por militares, sejam proces-
sados e julgados por tribunais militares." 
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E dá a razão por que julga desnecessários: 

"Quando nós tínhamos um código firmado nos princí-
pios de jurisprudência criminal; ainda quando tínhamos 
um código firmado nos princípios da liberdade e da Consti-
tuição, poder-se-ia argumentar com a necessidade de uma mais 
pronta e severa punição, que devesse recair sobre os milita-
res que se intrometessem ein movimentos políticos; mas hoje 
que a Câmara acaba de votar um código com o qual um 
indivíduo que for processado só não será condenado, e con-
denado à morte, se o Governo não quiser." Para condenar 
qualquer crime previsto nos artigos aditivos basta qualquer 
tribunal do júri, de vez que, pela reforma este tornou-se "de-
pendente do Poder Executivo, que há de fazer nem mais nem 
menos aquilo que o Governo mandar, e o que o juiz de di-
reito quiser. Nestas circunstâncias, para que os tribunais mi-
litares? A punição há de ser infalível, exceto nos casos em 
gue o Governo não quiser." 

Estende-se longamente nas críticas do novo Código, que chega ao 
absurdo de não exigir mais a unanimidade do júri, mas apenas 2/3, 
para uma condenação à morte. Sua única esperança é a probidade dos 
jurados. Adverte assim aos membros do partido do Governo: 

"[ ...] Esquecei-vos de que se por ventura no meio das 
comoções intestinas o sangue dos nossos cidadãos não tem 
banhado os cadafalsos, tem sido porque esse tribunal inde-
pendente pelo caráter das pessoas que o formam, e indepen-
dente pela lei ele sua criação, não tem sido um servo humi-
líssimo do poder. Não conteis com esse tribunal para apa-
drinhar as vossas iniqüidades, ele não vos dará a beber o 
sangue de vossos concidadãos para mitigar a sede de sangue 
que vos queima as entranhas." 

Insiste na nen~s~idade ela discussão dos artigos aditivos, porque: 

É preciso sabermos se por ventura o Ministério está de-
cidido a proveitar o que a nação lhe oferece para acabar com 
a guerra do Rio Grande do Sul, ou se se deixará arrastar das 
influências anticonstitucionais desconhecidas no sistema re-
presentativo, e entende que deve sacrificar a causa do Rio 
Grande, e talvez do Império, aos interesses pessoais de algum 
indivíduo." 

10 de novembro de 1841, t. III, p. 876-881. 
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N.&C. 

O deputado da. maioria que criticara a administração da guerra no 
Rio Grande do Sul fora .Jerônimo Francisco Coelho, que aliás era ma-
rechal, e que viria a ser ministro da Guerra em três Gabinetes. Obvia-
mente, o Pe. Marinho não tinha o que dizer sobre os artigos aditivos, 
mas habilmente desvia a discussão para atacar o novo código já apro-
vado, envolvendo tudo num clima de patética emocionalidade política 
que, parece, não impressionava mais a Câmara. 

41/59 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Historia sua participação na elaboração do projeto do Conselho de 
Estado por ele apresentado. Sua narrativa não concorda com o que 
acabava de apresentar 'o deputado Gonçalves Martins, relativamente à 
participação de Clémenté Pereira. Este, então deputado, era de opinião 
que o projeto deveria obrigar a Coroa a consultar o Conselho, de 
outra forma, o Conselho não passaria de um fantasma. Gonçalves Mar-
tins nega que esta fora a opinião de Clemente Pereira. O Pe. Marinho 
insiste neste ponto, afirmando que fora ele, Pe. Marinho, que se opusera 
a essa idéia, convencido ele que ela limitaria o poder da Coroa e exi-
giria uma reforma da Constituição. Reafirma sua concordância com o 
projeto atual, no qual introduziri11 apenas umas clnas modificações. Mas 
insiste em que o projeto seja debatido franca e lealmente. A propósito 
de um trecho que julga confuso no discurso de Gonçalves Martins, es-
tende-se em considerações ainda mais confusas sobre a representativi-
dade da Câmara e do Senado, para descambar depois em acerbas criticas 
ao Ministério, que faz pressão soJlre a Câmara para votar todas as leis 
que interessam aos ministros, e com esse processo destruiu o sistema 
constitucional: 

"Senhores, o sistejlla constitucional é aquele em que o 
povo tem parte nos negócios públicos, aquela parte que lhe 
compete; por exemplo, na Câmara pelos seus representantes, 
no Poder Judiciário pelo júri, na defesa do país pela Guarda 
Nacional; mas hoje tudo isto é do Governo. A Guarda i'la-
cional, cujos oficiais são da livre nomeação de Comissão do 
Governo e na qual pQde o Governo recrutar como e quando 
lhe conyier? Não existe, pois, Guarda Nacional. O júri desa-
pareceu com a reforma do código; tornou-se uma Comissão 
do Governo. A Câmara dos Deputados, o que será d'ora em 
diante? Uma Comissão também do Governo." 

diante? Uma Comiss~o também do Governo." 

II de novembro de 1841, t. III, p. 890-892. 
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N. &C. 

O parecer da Comissão de Constituição dispensava a 2.ª discussão 
do projeto. O parecer foi aprovado (Anais, III, 892) e o projeto, cujo 
texto consta logo a seguir nos Anais, entra assim em 3.ª discussão. Note-
se que de fato fora o Pe. Marinho que levantara de novo a idéia da 
criação do Conselho de Estado. A discussão do projeto começara no 
Senado na sessão de 30 de junho. O projeto foi aprovado na Câmara 
Alta, após 2.ª e 3.ª discussões no dia 6 de outubro, sendo logo enviado 
à Câmara dos Deputados. 

41/60 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Deixa a cadeira da presidência para interferir nos debates. Ouviu 
censuras ao Governo pela nomeação do novo chefe das operações de 
guerra no Rio Grande. Estranha o fato deste comandante-em-chefe ainda 
não ter ido visitar o acampamento mas deter-se nas cidades do Rio 
Grande e de Porto Alegre. Mas confessa que estando longe do local 
das operações não é fácil fazer críticas pertinentes. Julga pois uma 
leviandade censurar logo o Governo, conquanto estranhe também que 
o ministro da Guerra, 

"no Senado deixasse o general exposto e entregue aos tiros 
de outros, quando, visto que o conservava, tinha obrigação 
de cobri-lo e não de expô-lo mais." 

Refere-se depois ao projeto relativo ao Conselho de Estado. Con-
fessa que nunca julgou necessária a criação ele tal Conselho nem mesmo 
para 

"acobertar a Coroa da responsabilidade que sobre ela poderia 
recair." 

Para isso já existe o Ministério que deve dar sua referenda aos atos 
do Poder Moderador. Admitiria um Conselho de Gabinete, dirigido 
pelo Ministério, ou secções ministeriais nas diversas Secretarias de Es-
tado às quais o Governo incumbisse a organização de certos regulamentos 
ou propostas. Mas como está apresentado no projeto julga o Conselho 
de Estado inútil ou prejudicial, podendo inclusive entrar em conflito 
com o Ministério. Em todo caso, proporia que o projeto terminasse no 
§ 1.0 do art. 7 .0 • Os parágrafos seguintes, definindo áreas de atribuição 
do Conselho, criarão mil inconvenientes. Exemplifica com os parágra-
fos 2.º, 3.º 4.0 e 5.0 que se referem às declarações de guerra, questões 
de presas e indenizações, conflitos de jurisdição e abusos das autoridades 
eclesiásticas. Mostra os inconvenientes de atribuir tais assuntos ao Con-
selho, quando são já ela atribuição do Gabinete, da Câmara ou do Poder 
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Judiciário, respectivamente. Lastima que os deputados da oposição, em 
vez de criticar o projeto, entrassem 

"pelo campo vago das declamações, ao campo mesmo de uma 
proclamação ao país. " 

12 de novembro de 1841, t. III, p. 907-909. 
N.&C. 

O comandante das forças governistas no Rio Grancle do Sul era o 
general João Paulo dos Santos Barreto, que, no ano seguinte, seria su-
<.edido por Caxias. O ministro Clemente Pereira explica-se a seguir em 
resposta ao Pe. Venâncio. O art. 7.0 do projeto dizia: "Incumbe ao 
Conselho de Estado consultar em todos os negócios em que o Imperador 
houver por bem ouvi-lo, para resolvê-los; e principalmente: 1.º Em 
todas as ocasiões em que o Imperador se propuser exercer qualquer 
das atribuições do Poder Moclerador, indicadas no art. 101 da Consti-
tuição". Aqui julgava o Pe. Venâncio devia terminar o texto. O arti-
go 101 da Constituição define o exercício do Poder Moderador. Os ata· 
ques da oposição tinham sido leitos especialmente por Alvares Machado. 
O projeto é adotado na mesma sessão (Anais, III, 915). Logo na sessão 
seguinte é lida uma declaração de voto contra o projeto, assinada entre 
outros pelos Padres Marinho e, Quadros Aranha. Os liberais reagem 
contra as medidas ele reconquista elo poder pelos conservaclores. 

SESSÃD DE 1842 

42/1 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Comenta o aumento no núrpero de eleitores nos colégios eleitorais. 
Julga porém que um deputado, que obteve todos os votos de uma pro-
víncia, não pode ser excluído, a não ser provada a nulidacle de todos 
os colégios. 

Apresenta uma emenda paq que sejam julgados válidos os poderes 
conferidos, para deputado pela Província do Maranhão, ao Sr. barão 
de Caxias. Apesar de não aparecerem as atas a respeito do barão, não 
se pode ter dúvida. O senhor deputado foi eleito por unanimidade de 
votos. A respeito de outros deputados podem-se ter dúvidas; mas a 
respeito dele, não. 

27 de abril de 1842, t. l, p. 23. 
N.&C. 1 

Esta legislatura que se m1c1a é denominada: "Câmara dissolvida de 
1842" pois será dissolvida a 1.0 de maio de 1842 pelo Imperador D. Pe-
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42/2 

dro II, em conseqüência das perturbações ocorridas nas Províncias de 
São Paulo e Minas Gerais. 

Caxias, pacificador do Maranhão, que no momento estava na Casa, 
mas iria logo para o Rio Grande do Sul, foi eleito deputado pela pri-
meira província. 

JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Reconhece as razões que inspiram o requerimento do nobre depu-
tado, a respeito das eleições. Porém, não há mais tempo para discuti-las 
província por província: 

"Hoje é dia 28 de abril, no dia 30 deve-se remeter ao 
Imperador, por intermédio do ministro do Império, a lista 
dos deputados, cujos poderes foram verificados, a fim de que 
ele marque o dia e hora cm que deve abrir-se a sessão". Uma 
discussão chama a outra, e assim não se constituiria a Câ-
mara, o que talvez seja do interesse de alguma facção que 
poderia facilmente obstruir os trabalhos. 

Sugere pois que: 

"Se o nobre deputado tem de fazer ret:lexões a respeito 
das eleições de uma ou outra província, peça que o parecer 
a respeito dessas eleições fique separado para ser discutido 
depois de constituída a Câmara." 

Julga um espantoso progresso o fato de se quererem discutir na 
Câmara os assuntos, contrariamente ao que acontecia no ano passado, 
quando a maioria fazia passar propostas só porque já aprovadas pelo 
Senado ou reclamadas por algum ministro. Entretanto. 

"se formos discutir separadamente o parecer sobre as eleições 
de cada uma das 18 províncias, e podendo-se admitir seis 
discursos a respeito de cada uma delas, teremos 76 discursos! 
Ora, se compararmos este número de discursos com o número 
de dias que temos de sessão até o dia em que deve abrir-se a 
Assembléia, não se verá logo que não é possível que ela se 
instale nesse dia?" 

Alonga-se em considerações repisando as mesmas idéias, para con. 
cluir que vota contra o requerimento. 

28 de abril <le 18•12, t. l, p. 25-27. 
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42/3 

N.&C. 

O requerimento fora apresentado por Sousa Martins: "Requeiro que 
entre em discussão por partes o parecer da Comissão, discutindo-se a elei-
ção dos deputados de cada província de per si, e votando-se logo sobre 
essa eleição"_ É a esse deputado que se refere com ironia, falando <lo 
"espantoso progresso"_ No entanto, há algo de incoerente na posição 
do Pe. Marinho, e os apartes não deixam de assinalá-lo: defende a ne-
cessidade de se discutir tudo maduramente, como característica do sis-
tema representativo, mas \'Ola contra o requerimento que propunha uma 
discussão sobre as eleições; insiste na premência do tempo e no risco 
de obstrução, mas permite-se uma longa e repetitiva intervenção. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apóia o requerimento, que julga fundado na justiça e no bom 
senso, mostrando que não abre um preceúente, porque sempre se tem 
procedido assim: 

"Se porém da discussão dos colégios duvidosos resultar 
que não se possa abrir a Assembléia no dia 3 de maio, não 
se abra embora, porque esta brevidade não devemos passar 
a esponja, lançar indulgência plenária sobre quantos abusos 
possam aparecer, con-endo o risco de instalar-se a Câmara 
com u1na maioria nul<J/." 

De sua parte, deseja saber se não houve também irregularidades em 
alguns colégios de Pernambuco: 

"[.. -] Não sou tio austero que não sane nulidades sa-
náveis, porém àquelas que são insanáveis não hei de dar o 
meu voto." 

28 de abril de 1812, t. I, P- 34. 
N.&C. 

O Pe. Venâncio confessa ter chegado atrasado e não ter podido 
lomar conhecimento do debate_ Apóia o novo requerimento substitutivo 
de Sousa Martins: "Requeiro que a discussão relativa às eleições das 
Províncias do Maranhão, do Ceará, da Bahia e das Alagoas, fique adiada 
para depois que se discutirem e votarem as das outras províncias". 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Opõe-se ao requerimento, 

primeiro porque pedi'.! adiamento indefinido, depois porque 
contém "flagrante injustiça": 
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pede que o exame das eleições nas Alagoas e Bahia fique adiado na sua 
totalidade, quando existe dúvida unicamente a respeito <le um caso cm 
Alagoas e nenhuma dúvida com relação à Bahia . 

28 dé abril de 1812, t. I, p. 35. 
N.&C. 

Sousa Martins aparteia mostrando que a primeira razão era falsa; 
o que o Pe. Marinho reconhece, após releitura do requerimento. Quan-
io à segunda razão, sugere que o Pe. Marinho apresente emenda, ao 
que ele se recusa, seguindo-se um debate, que envolve logo o Pe. Pei-
xoto de Alencar e Ottoni. Do debate se depreende que não se tratava 
de uma simples questão formal mas de uma questão política. Os libe-
rais, minoritários na legislatura anterior, ganhavam a maioria. A veri-
ficação de poderes tornava-se um recurso obstrucionista do qual os con. 
servadores não queriam abrir mão, mesmo à custa do adiamento da 
abertura das Câmaras, como já o admitira o Pe. Venâncio. 

42/5 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Volta a insistir na sua tese da necessidade de se discutirem as irre-
gularidades e não passar pelo assunto 

"como gatos por brasa", para se convencer "o país de que a 
Câmara está verdadeiramente instruída, e <1ue lt't um voto 
com todo conhecimento de causa sobre matéria de tanta impor-
tância", mesmo que para isso a "abertura da Assembléia Ge-
ral fique para junho". 

Cita vários casos a respeito dos quais consta terem ocorrido graves 
irregularidades, como o de Goiana, Pernambuco, onde a Guarda Nacio-
nal se apresentou em ordem de marcha para a votação, e o pároco se 
retirou da Mesa. Refere-se ainda ao caso do Rio Formoso, Pernambuco, 
às eleições na Paraíba sobre as quais pairam tantas dúvidas e às das 
Alagoas. Combate também a emenda em favor do reconhecimento por 
unanimidade da votação do barão de Caxias, no Maranhão: 

"a unanimidade em um colégio nulo não prova nada." 

28 de abril de 1812, t. I, p. 31-35. 
N.&c. 

Pe. Venâncio prolonga, com sua intervenção, os debates das sessões 
preparatórias. As eleições da Paraíba de fato já tinham sido objeto de 
intermináveis debates na legislatura anterior, que terminara sem decidir 
a questão. A emenda em favor de Caxias fora proposta pelo Pe. Marinho. 
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42/6 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Concorda com a opinião de que as eleições devem ser espontâneas 
e livres. Por isso mesmo, reprova certas eleições onde consta ter havido 
intervenção da autoridade. Critica a Comissão por ter sido tão lacônica 
a respeito das eleições em algumas províncias e tão extensa para mos-
trar que não eram atendíveis as reclamações sobre outras 

[... J "o que me faz suspeitar que mãos sinistras subtraíram 
algumas representações relativas às eleições de alguns lugares, 
porque não é possível que o ano passado, apesar da incom-
petência de então aparecessem tantos clamores, tantas recla-
mações e atualmente nada!" 

Foi dito que o sistema constitucional está radicado no coração dos  
brasileiros. Só lamenta  

"o esforço que se faz para falsear o sistema, porque os brasi-
leiros não querem a Constituição em papel, querem a reali-
dade das coisas (apoiados); mas infelizmente se persuadem 
que a Constituição do Império, que as garantias que ela ou-
torga, não passam de letra morta". Os defeitos nas eleições 
não são devidos só ài> leis, mas, em grande parte, aos seus 
executores. 

30 de abril de 1842, t. I, p. 84. 
N. &C. 

O Pe. Venâncio respondia a uma intervenção de Andrada Machado, 
que defendia a posição da Comissão. 

42/7 INÁCIO RODRIGUES BERMUDE 

Pede o encerramento da dis~ussão, 

"no caso de haver os discursos pró e contra que marca o 
regimento. " 

30 de abril de 1842, t. I, p. 87. 
N.&C. 

O presidente responde que já se contavam com seis discursos pró e 
sete contra. Apesar de vários protestos, o encerramento é aprovado. Pro-
cede-se à votação do parecer da Comissão, província por província. Com 
pequenas emendas, é aprovado o parecer a respeito de todas as provín-
cias. O !.º-secretário informa ;L Câmara que participará ao ministro do 
Império estar a Câmara constiluída, pedindo o dia e a hora em que 
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S. M. receberá a àeputação. No dia seguinte, no m1c10 da se~~ãu, u 
mesmo secretário lê, "no meio do mais profundo silêncio", o ofício do 
ministro do Império, com o decreto de dissolução da Cftmara. Note-se 
que a dissolução da Câmara, longe de ser uma violência, era, para a 
doutrina parlamentarista, um ato regular de "sondagem da opinião J>Ú· 
blica". Se a Câmara nova, eleita a seguir, continuasse contrúria ao Ga-
binete, este estaria irremediavelmente condenado. O grande teórico libe-
ral do tempo, Benjamin Constant (166), considera o direito ele dissolver 
a Câmara, promovendo nova eleição, uma exigência do Governo Eheral: 
'Toute organisation politique qui ne consacrérait pas cette faculté darn; 
les mains du chef d'Etat cleviendrait necessairement une démagogie 
effrénée et turbulente" (p. 66). A Constituição do Império, que foi ins-
pirada naquele autor, dava portanto ao Imperador, no exercício elo Po-
der Moderador, o direito ele dissolver a Cfunara dos Deputados "nos 
casos em que o exigir a salva(;ão elo Estado, convocando imediatamente 
outra que a substitua" (art. 101, n. V). Durante o l.0 Reinado este 
artigo não foi aplicado. D. Pedro I tinha esgotado seu crédito com a 
dissolução da Constituinte! Durante a Regência não houve clü;soluções 
porque os regentes não tinham to(las as faculdades do Poder Moderador. 
No 2.0 Reinado D. Pedro II usou desses poderes pela primeira vez cm 
l.º de maio de 1842, dissolvendo a Câmara eleita em 1810. A renovação 
fazia-se então no penúltimo ano da legislatura. e não no último. Estas 
eleições de 1840 haviam sido um escândalo. Ficaram conhecidas como 
"eleições a cacete". Antônio Carlos queria uma ampla maioria para 
aprovar suas reformas. O jovem imperador se chocou e c:onccdcn aos 
novos governantes, conservadores. a dissolução da Câmara, já em sessões 
preparatórias quase totalmente liberal com a qual o Governo não se 
manteria. A nova Câmara foi convocada para 1.0 de novembro úc 1812, 
mas só se reuniu em 1.0 de janeiro de 1843. A estréia ele D. Pedro II 
nesse direito foi infeliz porque a Câmara ainda não se tinha instalado 
e o conflito com o Gabinete não se caracterizara. Em conseqüência, os 
liberais paulistas e mineiros revoltaram-se, foram derrotados por Caxias 
em Santa Luzia. Daí o nome de luzias dado aos liberais exaltados. 
Caxias, que vencera os revoltosos do Maranhão, não pôde exercer seu 
mandato. 

(166) Benjamin Constant: Principes de politique applicables à tous les gover-
nemts représentatifs [.•.J Paris, 1815. 
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da R.epóblica, muito embora a pesquisa 
se tenha iniciado com o Poder Executivo. 
A pàrte relativa aos quatro primeiros 
quatriênios foi concluída no primeiro tri-
mestre de 1979. 

5) O terceiro projeto é o levantamento 
documental do complexo industrial da 
América Fabril, sob a direção de um his· 
toriador e quatro pesquisadores auxilia -
n;s, como ensaio para o estudo de um 
caso especifico dentro do processo de in-
dustrialização na área do Rio de Janeiro 

4) O quarto projeto intitula-se Cul· 
tura e identidade nacional, com três pes-
quisadores. e destina-se ao levantamento 
através da imprensa periódica brasileira 
de aspectos do pensamento social. da 
atuação de figuras preeminentes da cha· 
mada intelligentsia nacional, no período 
de 1870 a 1930, compreendendo, assim, 
o período marcado pelo início da indus· 
trialização e de novas experiências de re-
novação política durante a Primeira Re· 
pública e a Revolução de 1930. 

O CH vai desenvolver um programa 
de publicações, quer em convênio com 
o Conselho Federal de Cultura e outras 
entidades, quer por sua própria inicia-
tiva. A primeira dessas obras é o •· .. ne 
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 é O 
Clero no parlamento brasifeiro. Trata· 
se de uma pesquiS2. de alto nível pro· 
movida pelo Centro João XXIII, do 
Instituto Brasileiro de De!leDvolvimento 
(!BRADES), sob a orientação do Profes· 
sor Américo Jacobina Lacombe e orga-
nizada pelo Padre Fernando Bastos de 
Ávila, S.J. 

Com este 5.0 volume, que contém a6 
legislaturas de 1861 a 1889, bem como os 

índices onomástico e analítico, além de 
bibliografias seletivas dos padres parla-
mentares, encerra-se a parte relativa à 
Câmara dos Deputados, estando prevista 
para próxima editoração a série corres-
pondente ao Senado do Império. 
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